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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Genel kurulu ziyaret eden Arnavutluk Cumhurbaşkanı Rexhep Meidani'ye Başkanlıkça "Hoş 

Geldiniz" denildi. 

Konuşma isteği kabul edilen Arnavutluk Cumhurbaşkanı Rexhep Mcidani, Genel Kurula hita
ben bir konuşma yaptı. 

Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan et ithalatının hay
vancılık sektörüne verdiği zararlara ilişkin gündemdişı konuşmasına, Devlet Bakanı Işın Çelebi, 

Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir İli ve çevresinin vuku bulan sel faleketinden 
ve diğer nedenlerden kaynaklanan sorunlarına ilişkin gündemdişı konuşmasına, Bayındırlık ve İs
kân Bakanı Yaşar Topçu, 

İstanbul Milletvekili Bülent H. Tanla'nm, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde uygu
lamaya konulan ekonomik ve sosyal tedbirlerin yetersiz kaldığına ilişkin gündemdişı konuşması
na, Devlet Bakanı Mehmet Salih Yıldırım, 

Cevap verdiler. 
Fransa'ya giden Devlet Bakanı Işılay Saygın'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Metin Gürde-

re'nin, . ' . " 

Ukrayna Cumhuriyetine gidecek olan : 
Devlet Bakanı Hasan Gemici'ye, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in, 
Devlet Bakanı Güneş Taner'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in, 
Başbakan A. Mesut Yılmaz'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent 

Ecevit'in, 
Devlet Bakanı Cavit Kavak'a, dönüşüne kadar, Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy'un, 
İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'na, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungur

lu'nun, 
Vekâlet etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel 

Kurulun bilgisine sunuldu. 
Uşak Milletvekili Hasan Karakaya'nın (6/777) ve (6/778) esas numaralı sözlü sorularını geri 

çektiğine ilişkin önergeleri okundu; sözlü soruların geri verildiği bildirildi. 
TBMM Genel Kurul salonunun yenilenmesiyle ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüz

lük iddialarını araştırmak amacıyla kurulan (10/230, 231, 232, 233) esas numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi
ne ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 129 
uncu sırasında yer alan 336 sıra sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifinin bu kısmının 5 inci sırasına alınmasına ve 7 nci sıraya kadar olan tasarı ve tekliflerin 
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar Genel Kurul çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin RP Gru
bu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

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

1 inci sırasında bulunan, Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarı (1/217) (S. Sayısı : 132), 
Komisyon yetkilileri Genel kurul salonunda hazır bulunmadıklarından, 
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2 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilme

sine Dair Kanun Teklifinin (2/676) (S.. Sayısı: 232) ikinci müzakeresi, Komisyon ve Hükümet yet
kilileri Genel Kurul salonunda hazır bulunmadıklarından, 

Ertelendi. 

3 üncü sırasında bulunan ve doğrudan gündeme alınması kabul edilen, 1076 Sayılı Yedek Su
baylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanunlarında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/669) (S. Sayısı: 338) tümü üzerindeki müzakereler tamam- . 
lanarak 1 inci maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

Alınan karar gereğince, polis tarafından dinlenen telefonlarla ilgili iddialar konusundaki Mec
lis Araştırması Komisyonu raporunu ve diğer denetim konularını görüşmek için, 17 Şubat 1998 Sa
lı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 19.04'te son verildi. 

Hasan Korkmazcan 
Başkanvekili 

Ahmet Dökülmez Mehmet Korkmaz 
Kahramanmaraş Kütahya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© — ~ 
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No: 80 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
13.2.1998 CUMA 

Teklifler 
1. - Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın; İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tari

fesinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1048) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1998) 

2. - Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili'nin; Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi 
(2/1049) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1998) 

3. - Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili'nin; Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi 
(2/1050) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1998) 

4. - Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili'nin; Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi 
(2/1051) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1998) 

Raporlar 
1. - İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/1081) (S. Sayısı: 540) (Dağıtma tarihi: 13.2.1998) (GÜNDEME), 

2. - İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/853) (S. Sayısı: 541) (Dağıtma tarihi: 13.2.1998) (GÜNDEME) 

3. - İstanbul Milletvekili Necdet Menzir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi, ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/856) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi : 13.2.1998) (GÜNDEME) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ve Kırıkkale Milletvekili Kemal Albay-
rak'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/340) (S. Sayısı: 543) 
(Dağıtma tarihi: 13.2.1998) (GÜNDEME) 

5. - Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/923) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi : 13.2.1998) (GÜNDEME) 

6. - Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/838) (S. Sayısı: 545) (Dağıtma tarihi: 13.2.1998) (GÜNDEME) 

7. - Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/910) (S. Sayısı: 546) (Dağıtma tarihi : 13.2.1998) (GÜNDEME) 

8. - Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/828) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi : 13.2.1998) (GÜNDEME) 

_______ ^ __________ 
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16.2.1998 PAZARTESİ 
Sözlü Soru Önergeleri 

1. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Doğu ve Güneydoğu illerine yönelik indirim 
ve teşviklerden Erzincan'ın yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/867) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.2.1998) 

2. - Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde Üniversitesi'nin personel ihti
yacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/868) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.2.1998) 

3. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'da üniversite kurulmasına yönelik 
bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/869) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 12.2.1998) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türkiye Halk Bankası T.A.Ş.'ne ilişkin Başbakan

dan yazılı soru önergesi (7/4373) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.2.1998) 
2. - Kastamonu Milletvekili Haluk Yıldız'ın, Kastamonu İlinde fert başına düşen gayri safi 

yurtiçi hâsılaya ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4374) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.2.1998) 

3. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Azerbaycan'daki darbe girişimine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/4375) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.2.1998) 

4. - İçel Milletvekili Oya Araslı'nın, Mersin'de faaliyet gösteren Yardım ve İyilik Vakfı ile il
gili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4376) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.2.1998) 

5. - İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar'ın, Fethullah Gülen hakkındaki bazı iddialara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/4377) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.1998) 

6. - Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, Dalyan-Köyceğiz alt yapı projesi ihalesine ilişkin 
Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/4378) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.2.1998) 

7. - Ağrı Milletvekili M. Ziyattin Tokar'ın, İstanbul'da turizme açılan yeni alanlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4379) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.2.1998) 

8. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, orman yangınlarıyla mücadele için alınacak yeni 
araçların ihalesine ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4380) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.2.1998) 

9. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, afet konutları ihalesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4381) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.2.1998) 

10. - Aydın Milletvekili Muhammet Polat'ın, Almanya'da düzenlenen bir toplantıya katılan 
görevlilerin yaptığı harcamalara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/4382) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 12.2.1998) 

11. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, bir Milletvekilinin katıldığı parti kongresinde 
uğradığı saldırıya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4383) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 12.2.1998) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 
1. -Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay,Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Müsteşarının yakın

larının ölümü üzerine verilen ilanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesini 13.2.1998 tarihin
de geri almıştır (7/4327) 
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Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 

1. - İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar'ın, Kapıkule-Edirne karayolunda öldürülen kişilere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru Önergesi (7/4099) 

2. - Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/4101) • 

3. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçinbayır'ın, Bursa-Kapalı Çarşı onarım projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4108) 

. 4. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçinbayır'ın, depremlerin önceden belirlenmesi ve uygula
ma merkezi araştırmaları projesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4111) 

5. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Mersin, Karaman-Konya, Karaman-Ereğli 
arasındaki yol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4116) 

6. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçinbayır'ın, İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün Bursa'da-
ki bazı yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4120) 

7. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçinbayır'ın, Uludağ Üniversitesi'ne ait bazı projelere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4121) 

8. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçinbayır'ın, Bursa-Orhaneli, İnegöl ve Osmangazi Hasta
neleri projelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4126) 

9. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçinbayır'ın, Bursa'daki S.S.K hastanelerine ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4138) 

10. - Bursa'Millctvekili Ertuğrul Yalçinbayır'ın, Bursa Köy İçme Suyu Yapımı Projesine iliş
kin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4141) 

11. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçinbayır'ın, Bursa Uludağ Üniversitesi'ne ait bina inşa
atlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4142) ' 

12. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçinbayır'ın, Bursa'daki bazı yatırım projelerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4143) 

13. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçinbayır'ın, Bursa'daki bazı fakülte binası inşaatlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4144) / 

14. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçinbayır'ın, bazı sağlık projelerine ilişkin Sağlık Baka
nından yazılı soru önergesi (7/4145) 

15. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçinbayır'ın, Bursa'daki bazı hastane inşaatlarına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılrsoru önergesi (7/4146) 

16. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçinbayır'ın, Bursa'daki bazı hastane binası inşaatlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4147) 

17. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçinbayır'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait bazı 
projelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4149) 

18. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçinbayır'ın, Gemlik-Orhangazi yolu üzerinde çimento fab
rikası kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4150) 

19. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Personel atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/4158) 

20. - İstanbul Miletvekili Halit Dumankaya'nın, O. Lütfü Topal cinayeti hakkında Kastamo
nu Cezaevinde bulunan tutuklular tarafından ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/4162) 

21. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'in, Çankaya Belediyesince ışıklandırılan yerler 
için yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4165) 

_ — ; @ 
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No: 82 

17.2.1998 SALI 
Tasarılar 

1. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı (1/715) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.1998) 

. 2. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Rus Doğalga-
zının Karadeniz Altından Türkiye Cumhuriyetine Sevkiyatına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/716) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bil
gi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.2.1998) 

3. - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/717) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.2.1998) 

Teklifler 
1. - Muş Milletvekili Nedim İlci'nin; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir 

Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1052) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1998) 

2. - Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1053) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.2.1998) 

3. - Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun Olağa
nüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ye Yatırımların 
Teşvik Edilmesiyle 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1054) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.2.1998) 

4. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 10 Arkadaşının; Temel Eğitim Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1055) (Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa g;liş tarihi : 12.2.1998) 

Tezkere 
1. - İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi (3/1303) (Anayasa Ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa Geliş tarihi : 17.2.1998) 

Raporlar 
İ. - Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 

39 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Yu
suf Bahadır ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahi
yetteki Kanun Teklifleri ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Memur 
Emeklileri ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Ai
le, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/702, 2/224, 2/929, 2/1000, 
2/1023, 2/1024) (S.Sayısı: 553) (Dağıtma tarihi : 17.2.1998) (GÜNDEME) 

2. - Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay ve 20 Arkadaşı, İstanbul Milletvekili Mehmet Sevi-
gen ve 42 Arkadaşı, İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 27 Arkadaşı ile Sivas Milletvekili Temel 
Karamollaoğlu ve 28 Arkadaşının, TPAO Adlı Petrol Tankerinde Meydana Gelen Yangın Faciası
nın Nedenleri ve İtfaiye Teşkilatının Sorunları ile Boğazlar ve Marmara Denizinde Uluslararası Se
yir Yapan Gemilerin Oluşturduğu Tehlikelerin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Bclir-
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lenmesi Amacıyla Anayasanın 98.inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/162, 163, 164, 175) Esas Numaralı Meclis Araş
tırması Komisyonu raporu (S.Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 17.2.1998) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'a bağlı yerleşim birimlerinin sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/870) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.2.1998) 

2. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan depremi sonrası Afet Fonunda top
lanan paralara ve sağlanan dış kredilerö ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/871) (Başkan
lığa geliş tarihi : 13.2.1998) 

3. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan SSK Hastanesinin sağlık personeli 
ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) (Başkanlı
ğa geliş tarihi :13.2.1998) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç'in, Kazdağı ve Edremit Körfezi çevresinde madenci

lik faaaliyetlerine izin verilmesinin turizme etkileri konusunda Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/4384) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.1998) 

2. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç'in, Kazdağları Millî Parkı çevresinde yürütülen ma
den kazı faaliyetlerine ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/4385) (Başkanlığa geliş 
tarihi-: 13.2.1998) 

3. - Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Giresun'un Olağanüstü Hal ve Kalkınmada Ön
celikli Yörelerde uygulanacak indirim ve teşyiklerle ilgili kanun kapsamına alınıp alınmayacağına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4386) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.1998) 

4. - İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar'ın, Fethullah Gülen'in mal varlığına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/4387) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.1998) 

5. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Midyat Cezaevindeki bir itirafçıya yapılan ziyare
te ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4388) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.1998) 

6. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Elazığ'da açılan infaz koruma memuru sınavına iliş
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4389) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.1998) 

7. - Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay'ın, Körfez krizi konusunda izlenecek politikaya ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4390) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.1998) 

8. - Bolu Milletvekili Feti Göriir'ün, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/4391) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.1998) 

9. - Bolu Milletvekili Feti Görür'ün, et ithalinde gümrük vergisinin kaldırıldığı iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4392) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.1998) 

10. - İstanbul Milletvekili Osman Kılıç'ın, bazı belediye başkanlıkları hakkında yapılan şikâ
yet, inceleme ve soruşturma başvurularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4393) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.1998) 

11. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç'in, Kazdağı Çevresinde madencilik faaliyetlerine 
izin verilmesinin çevreye etkisine ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/4394) (Başkan
lığa geliş tarihi : 13.2.1998) 

: H- :— 

- 174 -



T.B.M.M. B : 55 17 . 2 .1998 0 : 1 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
17 Şubat 1998 Salı 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Haluk YILDIZ (Kastamonu) 

— -e.—=— 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımızın.hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan 

niyaz ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşimini açıyorum; Yüce Heyetinizi ve 
asil milletimizi hürmetle selamlıyorum. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Şimdi, ad okunmak suretiyle, Adana İlimizden başlamak üzere yoklamak yapıla

caktır; Genel Kurul salonunda hazır bulunan sayın üyelerin yüksek sesle işaret buyurmalarını rica • 
ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, gündemdışı söz talepleri vardır; Uç sayın üyeye söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. -İstanbul Milletvekili Korkut Özal'in, çalışanlardan yapılan tasarruf kesintilerine ilişkin 

gündemdışı konuşması 
BAŞKAN - Birinci sırada, zorunlu tasarruflarla ilgili olarak Yüce Heyeti aydınlatmak üzere, 

Sayın Korkut Özal söz istemişlerdir. 
Sayın Özal, buyurun. 

Sayın Özal, dilekçenizde "zorunlu tasarruf" diye ifade buyurmuşsunuz; zaten, hep öyle geçi
yor. "Tasarruf" kelimesinin kökeni, etimolojik olarak; yani, mastarı, tasarruftur; tasarrafa ya tasar
rufu; yani, kendiliğinden biriken demektir. Hem zorunlu hem tasarruf... Bu, nasıl oluyor; Yüce Ku
rulu bir aydınlatırsanız, memnun oluruz. 

KORKUT ÖZAL(İstanbul) - Teşekkür ediyorum. 
Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî, Türkiye'nin gündemi çok başka şeylere odak

landığı için, bu arada, önemli bir konu dikkatlerden kaçtı. Mart 1988'de Yüce Meclis bir kanun çı
kardı. Halk arasında "zorunlu tasarruf" diye biliniyor; fakat, uzun bir ismi var. Bunun üç amacı var
dı: Çalışanları tasarrufa, ülkeyi de yatırım ve kalkınmaya yöneltmek; çalışanları tasarrufa teşvik 
için, fona ödediğinin 1,5 misli kadar da işveren katkısı eklemek ve fonu yüksek kârlarla çalıştırıp, 
emekli olanların maaşlarına yüzde 40 ilâ 100 nispetinde bir destek sağlamak. 

Şu anda fonun 9 milyon mensubu var; nemalarla beraber fonun toplam büyüklüğü de 1 katril
yon civarındadır. 

Ne yazık ki, bu kanunun uygulaması, kısa bir zamanda amacından saptırılmış ve fonun kendi
si, katılımcıların hepsinin yakındığı büyük bir problem haline gelmiştir. Yakınmalar çok; fakat, bu
gün en önemli yakınma, fonun, enflasyondan dolayı -şöyle böyle- ortadan yok olacak bir duruma 
düşürülmesidir. 
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Bunu şöylece özetleyeyim: Fona yatırılan paralar, bugün, maalesef, enflasyonun yüksek olma

sı neticesinde fevkalade aşınmış. Bir örnek veriyorlar: Yatırıldığı günkü kurlardan döndürüldüğü 
zaman, takriben 4 bin dolar değerinde, fona 100 milyon Türk Lirası yatırılmış. Bugün, maalesef, 
bu paranın değeri, dolar olarak sekizde l'ine düşmüş. Sağlanan bütün nemaları da koyarsanız, top
lam para, yine, maalesef, içeriye girenden az; yani, bir nevi, fon, nema vermiyor, eksiltiyor; nema-
sıyla birlikte toplamı, yine, ilk konulan paradan aşağıda. 

Bunun sebebi, bu fonun çalıştırılmasında yüksek değerlendirmelerin kullanılmaması. Türki
ye'de en yüksek değerlendirme, Türkiye'nin rantiyelere verdiği faizlerdir. Mesela, bugün bir ihale 
oldu, yüzde 140'a yakın bir faizle devlet 500 trilyon borçlanıyor. Eğer, bu fon ona göre çalıştırıl
saydı, o zaman, bu fondaki para, bugünkü gibi azalmış değil, bilakis, 10 misline yakın bir büyük
lüğe gelmiş olacaktı; yani, başka bir ifadeyle, 4 bin dolar koyan, bugün, 40 bin dolara yakın bir kay
nak elde etmiş olacaktı; fonun mevcutları da, 1 katrilyon değil, 3 katrilyona yakın bir rakama ula
şacaktı. 

Görülüyor ki, burada, bu fonun büyük ölçüde tahrip etmesinin sebebi sadece enflasyon değil, 
bir de, Hükümetin borçlanmada kullandığı metotlardır. 

( Şimdi, bizim Hükümetimiz, borç aldığı rantiye çevrelere yüzde 142 faizi veriyor, tıkır tıkır bu
nu ödüyor; lüks yol inşaatları var, buralara da dolarla fiyat verebiliyor, Hükümetimiz bunu da ya
pıyor; ama, bu 9 milyon çalışanın fonunda da, maalesef, aynı genişliği göstermiyor ve bir yerde 
Hükümet ne yapmış oluyor; zengini daha zengin eden, geniş bir çalışan kitlenin de fonunu azaltan 
bir politika izlemek durumuna düşmüş oluyor. ( 

Bakın, bu ay enflasyon -ki, burada en büyük tahripkâr unsur odur- yüzde 101'e çıktı. Geçen 
gün bütçeyi kabul ettiğimiz zaman gördük ki, şu anda, bu enflasyondan dolayı, bizim sosyal gü
venlik sistemlerimiz, halen memur ve işçi emekli maaşlarını Ödeyemediği için bütçeden korkunç 
bir para çekiyor; bütçe açığının üçte biri buradan geliyor ve buna ilaveten de, 4,5 katrilyon açığın 
bunu karşılayamaması nedeniyle, bütün emeklilerimiz sıkıntıda. 

Şimdi, bu enflasyona geliyoruz... Ocak 1997'den beri yüzde 75'lerde seyrediyordu; birdenbi
re, Hükümet geldi göreve ve ekonomiden sorumlu Sayın Bakan dedi ki, bu yüzde 75, yüzde 100'e 
çıkacak yıl sonunda. Bunu o zaman söyledi; şimdi, de övünerek diyor ki: "Ben, o zaman söylemiş
tim..." Şimdi, ben şunu soruyorum Sayın Hükümete: Enflasyonu yüzde 100'e çıkarmayı siz mi 
planladınız? "Evet" derseniz, sorumlu sizsiniz; "hayır, bizim dahlimiz yok" diyorsanız, o zaman si
ze soruyorum: Allahaşkına, siz, orada niye duruyorsunuz?! (RP sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KORKUT ÖZAL (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, süre verdim; buyurun. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) - Göreviniz, sadece seyircilik ve haber spikerliği mi?! Bugüne 

kadar, hangi somut tedbiri aldınız enflasyonda? Aranız da darmadağın gidiyor. 
Onun için, şimdi, size bir teklifim var: Gelin, iki şeyden birini yapın; bu zorunlu tasarruf da

hil, milleti ezen enflasyon sorununu çözecek ve çalışanların ve milletin ıstırabını durduracak ciddî 
yapısal tedbirleri -öyle, çok laf üretmeden- almaya hemen başlayın. Doğruyu yaparsanız, sizi des
teklemek bizim boynumuzun borcudur; ama, eğer, bunları yapacak programınız, siyasî cesaretiniz, 
iradeniz ve iktisadî maharetiniz yoksa, lütfen, millet ve memleketin önünü tıkamaya devam etme
yin. Bu sorunların hepsini başarıyla çözecek program, kadro ve cesarete sahip olanlar muhakkak ki 
vardır ve siz, yolu tıkamazsanız, elbette onların önü açılacaktır. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Özal, teşekkür ediyorum efendim. 

2. - Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin giin-
demdtşı konuşması ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık'in cevabı 

BAŞKAN - Gündemdışı görüşmelerin ikinci sırasında söz verdiğim Sayın Gözlükaya, tütün 
üreticilerinin sorunlarıyla ilgili olmak üzere söz talebinde bulunmuşlardır. 

Buyurun. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündemdışı söz 

verdiği için Sayın Başkana teşekkür ediyorum; şahsında, tüm Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Tütüncünün sorunu çoktur; tütün bölgelerinden gelen arkadaşlarımız, bunu gayet iyi bilirler; 
ama, ben, bunlardan birkaç tanesine temas etmek durumundayım: 

Birincisi, bu Hükümeti oluşturan partilerin mensupları, hatırlarsanız, geçen yıllarda "Doğru 
Yol Partisi kota uyguluyor" diye köy köy dolaşarak şu vaatte bulundular: "Biz, iktidara gelirsek, 
kotayı kaldıracağız." Biz, kotayı uyguladık; ama, sulak ve taban arazideki tütün üretimine son ver
mek için uyguladık ve bunda da başarılı olduk; fakat, bu Hükümet, kırsal alan dahil, her yerde ko
ta uygulamaktadır. Düşünebiliyor musunuz, bir tütüncüye 50 kilogram kota verilmiştir; yeni diki
me geçen gençlere de 150 kilogram... 

Şimdi, Sayın Bakana -tütünden anlamadıklarını biliyorum- soruyorum: Bir çiftçi, 50 kilogram 
tütün için tütün tarlası icarlar mı, tütün diker mi veya onun meşakkatine katlanır mı?.. Bu kota uy
gulaması yanlıştır. 

Ege Bölgesinde sulak arazide tütün yoktur, kırsal alandadır. Türkiye'de, 3,5 milyon insan ge
çimini tütünden sağlamaktadır. Ege'de, öze'likle bugün, tütün dikilen alanlar tamamen kırsal alan
dır; bu yanlışlığın düzeltilmesi lazım. 

İkincisi, Doğru Yol Hükümeti dönemlerinde, yeni tütün diken bir vatandaşa asgarî 300 kilog
ram tütün kotası verilmişti; ama, bugün, 50 ve 100 kilogram kota verilerek çiftçiyle alay edilmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım, tütüncünün bir diğer sorunu da, piyasanın açılmamış olmasıdır. Türki
ye'de, bugüne kadar, piyasalar en geç şubatın ortalalarında açılmıştır. 

Bir hususu hatırlatmak istiyorum: Sayın Başbakan bir Denizli seyahatinde, Tavas'ta, tütüncü
lere müjdeler vermiştir. Bu müjdelerin içerisinden birincisi "çok yüksek fiyat vereceğiz, merak et
meyin..." olmuş; ikinci olarak "yılbaşından önce tütün piyasasını açacağız..." demiş ve yine "müj
deler olsun..." gibi birtakım beyanlarda bulunmuştur. Bu beyanlar televizyonda ve gazetelerde yer 
aldı. Şimdi soruyorum; yılbaşı geceli birbuçuk ay oldu, bırakınız o sözü; tütün piyasasını, bizim en 
geç açtığımız tarihte, şubat ortalarında dahi açamadınız. Sayın Bakana soruyorum; piyasayı ne za
man açacaksınız? Tütün çiftçisi acilen bu sorunun cevabını beklemektedir. Ayrıca, tütün çiftçisine 
vadeli mal veren esnaflar da, sıkıntı içerisinde, tütün piyasasının bir an önce açılmasını istemekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu daha açıklamak isterim. Söylentilere göre, Ege tütün başfiya-
tı 800-850 bin lira arasında olacaktır denmektedir. Tütün maliyetlerine baktığınız zaman, tarım kre
di kooperatiflerinin ve Ziraat Bankasının kredi faizlerinin artışına baktığınız zaman, gübre ve ilaç 
fiyatlarındaki artışlara baktığınız zaman, bugün, tütünün maliyeti 900 bin lirayı geçmektedir. Hal 
böyleyken, 800-850 bin lira gibi bir fiyatın verileceği söylentilerinin doğru olmadığına inanmak is
tiyoruz. Sayın Bakandan soruyoruz; bu söylentiler doğru mudur, yanlış mıdır? Eğer, doğruysa, vic
danınız buna nasıl razı olacaktır?.. Biz, bugün, tütün fiyatlarının asgarî 1 150 000 lira civarında 
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olmasını istiyoruz. Dolara endeksli olan tütün başfiyatının, doların daimî yükselişi de dikkate alın
dığında, asgarî 1 150 000-1 200 000 lira civarında olması gerekir. Doğru Yol Partisi Hükümetleri, 
tütün ortalama fiyatını hep başfiyata denk tutmaya çalışmıştır. Onun için, ortalama fiyatın da asga
rî 1 milyon lira civarında olması gerekmektedir. 

Şunu da hatırlatmak istiyorum: Biz, iktidara geldiğimiz 1992 yılında tütünü 14 bin liradan al
dık; her sene yüzde 100 artırmak suretiyle, iktidarı bıraktığımızda, geçen sene, son olarak tütünü 
500 bin liradan aldık; hep yüzde 100 zam verdik; ki, bugünkü girdiler, bugünkü girdilerdeki yük
seklik, o günlerde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gözlükaya, 1 dakikalık eksüre veriyorum... 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Devamla) - Biz, hep yüzde 100 zam vererek geldik. Bugünkü ma

liyetleri de dikkate aldığınızda, biraz önce söylediğim gibi, başfiyatın, en azından 1 150 000-1 200 
000 lira civarında olması gerektiğini ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; bu Hükümet, Tekel'i ortadan kaldırmaya çalışıyor, Türk tütüncülüğüne 
de son vermeye çalışıyor. Bunu, araştırma önergemiz sırasında görüşeceğiz. 

Şimdi, ben, tütün bölgesinden gelen bütün milletvekillerine söylüyorum; gelin, hep beraber, 
Tekel'i, tütünü ve tütüncüyü kurtaralım. Bakınız, piyasa, ayın 15'inde açılması gerekirken, hâlâ 
açılmadı; Sayın Bakana bunu soruyoruz. Marmara, Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri tütün piyasalarının ise... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Devamla) - Hadise önemli; 1 dakikada bitireceğim Sayın Başka

nım. 
BAŞKAN-Peki; buyurun; 1 dakika... 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Devamla) - ...nisan, mayıs aylarında açılacağı söylenmektedir. 

Eğer, bu açılış dikkate alınırsa, ödemelerin, temmuzdan sonraya, ekime doğru sarkacağını ifade et
mek istiyorum. 

Biz, Doğru Yol Partisi Hükümetleri olarak, piyasayı 15 Şubatta açtık, tütünü 15 gün sonra tes
lim aldık ve asgarî 2 milyon lira da balya avansı verdik ve teslim aldıktan sonra da, tütün bedelle
rinin karşılığını en kısa sürede ödedik. Şimdi, sevgili arkadaşlarım, bugün, tütüncü, endişe içinde
dir; Doğru Yol Partisinin içinde bulunduğu hükümetlerde verilen fiyatlarla yaşadığı altın çağı ara
maktadır. Çiftçi, bu Hükümeti sandıkta boğacaktır. 

Tütün bölgesi milletvekillerinin dayanışma içinde olmasını ve Hükümeti kontrol etmesini, ta
kip etmesini tekrar istirham ediyor; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

VELİ AKSOY (İzmir) - Buradayız Mehmet Ağabey!.. 

BAŞKAN - Sayın Gözlükaya, teşekkür ediyorum. 
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Aşık; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tütün üre

ticisinin sorunlarıyla ilgili konuşma yaparak bana açıklama fırsatı verdiği için sayın milletvekilime 
teşekkür ediyorum. 

İzleyebildiğimiz kadarıyla, konuşmasında, üç önemli hususa değinmiştir. 
Birincisi, kota meselesi. 
İkincisi, tütün alım fiyatlarının açıklanması ve piyasanın açılışı. 
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Üçüncüsü ise, fiyat politikası. 

Her üçünde de Hükümetimizi eleştirmiştir gayet tabiî. 

Şimdi, izninizle, kendisine cevap vereceğim ve bu vesileyle de, bu konularla ilgili Hükümeti
mizin görüşlerini açıklamaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, bu kota meselesi 1994 yılında, Doğru Yol Partisinin ica
dıdır. Sayın milletvekilim, işte "vardı, yoktu" diyor; ama, Doğru Yol Partisinin icadıdır ve 1994 yı
lında, Türkiye'de, toplam 181 bin ton tütün üretimi yapılmıştır ve hepsi alınmıştır; 1995 yılında bu 
miktar 195 bin tona çıkmıştır; 1996'da 221 bin tona çıkmıştır. 1997 yılının henüz alımları yapılmamış
tır, kaç kilo olacağını bilmiyoruz; ama, tespitlerimize göre, 300 bin ton olacağını tahmin ediyoruz. 

Bu 300 bin ton, tabiî ki, Türkiye'nin, hem ihracatının hem ihtiyacının çok üzerindedir. Türki
ye'nin ihracatının ve ihtiyacının toplamı 220 bin tondur. Yani, geçen sene, ihtiyaç ve ihracata gö
re, Türkiye'de, 80 bin ton fazla üretim yapılmıştır. Biz, bunun iznini biz vermedik, bizden evvelki 
hükümet verdi diye almamazlık etmeyeceğiz, tamamını alacağız; ama, bilinmesi lazım ki, 300 bin 
ton tütünün tamamı alınacak ve muhtemelen 80 bin tonu yakılacaktır. Bunun da Hazineye maliye
ti 60 trilyon lira civarındadır. 

Haydi, geçen sene bir hata yaptınız, 300 bin tona izin verdiniz, alındı; aldık, yaktık... Buna, se
nelerce devam mı edelim, yoksa bir kontrol altına mı alalım? Şimdi, biz, bunu, bir anda, yeniden 
220 bin tona indirsek, üretici çok mağdur olacak. Bir alışkanlığı bir anda geri almanın mümkün ol
mayacağını düşünüyoruz. Üç senelik bir süre içerisinde -enflasyonda düşündüğümüz gibi- tütün 
üretimini, her yıl yüzde 10 indirmek suretiyle, normal, gerekli olan 220 bin ton rakamına indirmiş 
olacağız. Bu sene öngördüğümüz tütün üretimi -ki, üreticiye, buna göre izin belgesi vereceğiz- 270 
bin ton olacak. Bu rakam, tekrar ediyorum, 1994 yılında 181 bindi, 1995 yılında 195 bindi, 1996 
yılında 221 bindi. Bu sene 270 bin tona izin veriyoruz. Bu, son üç yılda alınan tütünün ortalaması
nın yüzde 25 fazlası olacak. Dolayısıyla, üreticininin bu konuda mağdur edilmesi söz konusu de
ğildir. Ayrıca, her zaman olduğu gibi, taban arazide tütün ekimine izin vermeyeceğiz. 

İkinci olarak, sayın milletvekilim, Doğru Yol Partisi dönemlerinde, dolar bazında, tütüne çok 
para verildiğini, şimdi tütün üreticisinin mağdur olduğunu, olacağını -henüz, tütün fiyatını açıkla
mış değiliz- söylüyor. İzin verirseniz, son 6 yılda verilen fiyatları, dolar bazında söyleyeceğim. 
1990 yılında tütün üreticisine -Ege Bölgesi için söylüyorum; değişik bölgelerde farklı, biraz daha 
değişiyor; ama, ortalaması en yüksek olan budur- 5 dolar verilmiş. 1991 yılında 6,85 dolar veril
miş. Bunlar, ANAP dönemi. 1992 yılında 5 dolar, 1993 yılında 3 dolar, 1994 yılında 3 dolar, 1995 
yılında 3,5 dolar, 1996 yılında 4 dolar. Yani, daha evvelki ANAP dönemlerinde tütün üreticine, 5 
ve 6 dolar verilirken, Doğru Yol Partisi döneminde, 4 sene boyunca, 4 dolardan fazla verilmemiş. 
Ortalama verdiğiniz fiyat da 3-3,5 dolar civarındadır. 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) - Sen 7 dolar ver... 
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Devamla) - Ben, 7 dolar mı vereceğim, 4 dolar mı verece

ğim; dünya şartlarına, tütünün değerine, doların kuruna, Türkiye'nin ihtiyacına, Hazinenin durumu
na, üreticinin durumuna, maliyet durumuna bakacağız -zamanını da açıklıyorum- 10 Marttan evvel 
tütün baş fiyatını açıklayıp, alımlarına başlayacağız. 

Efendim, 10 Mart geç midir; ona bakalım... Son dört yıla bakınız... Sayın milletvekilim, eleş
tirdiniz, söylüyorum; bakınız; 1992 yılında, tütün alımları, 18 Martta başlamış... 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Piyasa ne zaman açılmış? 
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Devamla) - Efendim, tütün almadıktan sonra, fiyatı açık-

1 asanız ne olur?!. 
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MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Açıkladıktan on gün sonra teslim alıyorsunuz... 
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Devamla) - Söylüyorum; piyasa da 17 Şubatta açılmış. 
BAŞKAN - Sayın Gözlükaya, diyalogu bırakınız lütfen. Sayın Bakan, siz de Genel Kurula bil

gi sunun lütfen. 
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Devamla) - Efendim, 1992 yılında 17 Şubatta fiyat açık

lanmış, 18 Martta alımlar başlamış. 1993 yılında 16 Şubatta -yani, bugün itibariyle- fiyat açıklan
mış, 1 Martta alımlar başlamış. 1994 yılında 17 Şubatta, 1995 yılında 15 Şubatta, 1996 yılında 15 
Şubatta fiyat açıklanmış, alımlar da 13 Martta ve 10 Martta başlamış. Yani, bugün itibariyle, son 
beş yıla göre, herhangi bir gecikme yok; daha aynı tarihlere gelmedik; buraya çıkıp eleştiriyorsu
nuz da... 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Siz, ne zaman açacaksınız? Tarihini söyleyin; onu bek
liyor millet. 

DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Devamla) - Bakınız, tekrar ediyorum; Doğru Yol Partisi 
döneminde, son dört yılda, ortalama 220 bin ton civarında üretim yapılmış, bu sene 270 bin tona 
izin verilmiş; yani, bir azalma söz konusu değil. Doğru Yol Partisi döneminde, son dört yılda, or
talama 3,5 dolar fiyat verilmiş. En yüksek fiyat geçen sene verilmiş; 4 dolar... 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Bu dolarları çok dinledik biz... 
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Devamla) - Merak etmeyin; bu sene, yine... 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) -Türk parası olarak ne vereceksiniz; piyasayı ne zaman 

açacaksınız; onu söyleyin. 
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Devamla) - Söylüyorum... 
BAŞKAN - Sayın Gözlükaya... 
Sayın Bakan, bana sorarsanız, sürenizi yanlış kullanıyorsunuz; takdir sizin. 
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Devamla) - Efendim, cevap veriyorum... 
Tekrar ediyorum... 
BAŞKAN - Efendim, Genel Kurula bilgi sunun siz. 
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Devamla) - Sayın milletvekilim "bu sene, bu Hükümet yü

zünden, tütün üreticisi mağdur edildi" dedi; mağduriyet sebeplerini de Uç noktada topladı. Birinci
si "tütün üreticisi mağdur edilmiştir; çünkü, tütün ekimi azalmıştır" dedi. Ben diyorum ki, tütün 
ekimine şimdi izin veriyoruz; vereceğimiz miktar, son dört yılda, Doğru Yol Partisi döneminde ve
rilenin yüzde 25 fazlası olacaktır; rakam olarak da, 220 bin yerine, 270 bin ton tütün üretimine izin 
verilmiştir. 

İkincisi, sayın milletvekilim "az fiyat veriyorsunuz" dedi. Ben de diyorum ki, son dört yılda, 
Doğru Yol Partisi döneminde, 3 dolar, 3,2 dolar, 3,5 dolar ve 4 dolar; yani, ortalama 3,5 dolar fi
yat verilmiştir; bu sene, bunun çok üzerinde olacaktır. Henüz açıklamadık; ama, bu fiyatın çok üze
rinde olacaktır. 

Üçüncüsü, sayın milletvekilim "17 Şubat oldu, hâlâ siz piyasayı açmadınız" dedi. Ben de di
yorum ki, son dört sene içerisinde, mart ayından evvel tütün alımı hiç başlamamıştır. Yani, burada 
kimi, ne için şikâyet ediyorsunuz; onu anlamak mümkün değil. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Ben size şunu soruyorum Sayın Bakan: Ne zaman aça
caksınız; kaç lira başfiyat vereceksiniz?! 

DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Devamla) - Efendim, 10 Marttan evvel fiyatı açıklayaca
ğız ve şimdiye kadar, hemen hemen gelenek haline getirdiğiniz gibi, 15 Marttan evvel de tütün 
alımlarına başlayacağız.' 
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Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum ve teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
3. - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, gübre fiyatları ve çiftçilerimizin so

runlarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'in ce
vabı 

BAŞKAN - Gübre fiyatları ve üreticinin ihtiyaçlarıyla ilgili olarak, Sayın Altan Karapaşaoğ-
lu; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ül
kemizin yüzde 50'sini doğrudan ilgilendiren, yüzde 100'ünü de dolaylı bir şekilde ilgilendiren, çift
çimizin başlıca sorunlarından, ziraat üretiminin başlıca sorunlarından birisi olan gübrenin tedariki, 
çiftçiye ulaştırılması ve fiyatı konusunda söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, bundan önce, 25 Kasım 1997 tarihinde, bir soruşturma açılma
sı için yapılan bir müracaatla ilgili olarak, gübre konusu için bir noktada değinmede bulunmuştum; 
ama, bugün, ziraat odalarımızdan, tarım kredi kooperatiflerimizden aldığımız fakslar ve teşkilatı
mız vasıtasıyla ülkemizin köylerinde yaptığımız çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz bilgiler ve 
bulgular şöyle tezahür etmekte: 

Değerli milletvekilleri, tarım kredi kooperatifleri, çiftçiye iletilmek üzere gübre ithal etmekte
dirler; bu gübrelerin ithali sırasında birtakım masraflar yaptıktan sonra, üzerine bir kâr koymak su
retiyle de çiftçimize iletmektedirler. Efendim, bu noktada, aldığımız rakamlar şöyledir... Bu rakam
ları, tarım kredi kooperatiflerinden, Sayın Bakanın 25 Kasım 1997 tarihinde kendisini savunmak 
için bize verdiği dosyalardan, üretim yapan fabrikalardan ve kullanan üreticilerden almış bulunu
yoruz. Bir tablo haline getirdiğimiz bu rakamlar üzerinden size birtakım bilgiler veriyorum. 

Bakınız (15.15.15) kompoze denen gübrenin tonu 196,54 dolara mal oluyor vekilogram ma 
liyet fiyatı 43 bin liradır; yüzde 16 kâr konulmak suretiyle 50 bin lira fiyat ilan ediliyor ve 20 bir 
lira sübvansiyon yapılıyor. Burada dikkati çeken konu, sübvansiyon miktarının, sübvansiyon karar
namesi çıkarılırken, köylüye, yüzde 50 yapılacağı bildirilmiş olmasına rağmen, bugün, bu sübvan
siyon miktarının, kârlı satışa göre yüzde 40, maliyet esasına göre ancak yüzde 30 olduğu tespit edi
liyor. 

Bunun dışında (20.20.0) kompoze gübre, yine tonu 201,45 dolardan alınıyor, 44 bin liraya mal 
ediliyor ve 50 bin lira fiyat ilan edilmek suretiyle, köylüye, 20 bin lira sübvansiyonla 30 bin lira
dan satılıyor. Bunun dışında 46'lık üre dedikleri gübre, kilosu 36 bin liraya mal ediliyor, 42 bin li
ra fiyat ilan ediliyor, 25 bin liradan satılmak suretiyle çiftçiye yapılan sübvansiyon, maliyet üzerin
den yüzde 30'a düşmüş oluyor. 

Yüzde 26'lık amonyum nitrat gübresi. İşte, burada biraz daha fazla durmak, biraz daha fazla 
anlatmak istiyorum. Bakınız, bu gübrenin ton fiyatı 130,57 dolar. 28 bin liraya mal ediliyor; ama, 
çiftçimize ilan edilen fiyat, üzerine yüzde 32 kâr koymak suretiyle, 37 bin lira oluyor; 23 500 lira 
çiftçiden alınıyor. Dolayısıyla, buradaki sübvansiyon miktarı, maliyet fiyatı üzerinden yüzde 16'ya 
düşüyor. Tabiî, bu enteresan rakam... Çiftçinin en çok kullandığı, yani tarım kredi kooperatifleri
nin ithal ettiği 900 bin ton gübrenin yarısını teşkil eden yüzde 26'lık amonyum nitrat 420 bin ton 
olarak ithal ediliyor. Dolayısıyla, köylümüze yapılan sübvansiyon, maliyet üzerinden hesaplandı
ğında, yüzde 16'ya düşüyor. Tabiî, bunun diğer tarafını da incelemek lazım. Bu arada, bu sübvan
siyon kararnamesi hazırlanırken, bir taraftan da, biliyorsunuz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Sayın. Başkan, iki üç dakika daha... 
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BAŞKAN - O kadar yok Sayın Karapaşaoğlu; hemen toparlayın efendim. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - ...tarım kredi kooperatifleri vasıtasıyla 

çiftçiye verilen kredinin faizi yüzde 53'ten yüzde 73'e çıkarılıyor. Dolayısıyla, bir taraftan, gübre 
üzerine yüksek kârlar koymak suretiyle, diğer taraftan da faiz oranlarını yükseltmek suretiyle, köy
lüye sübvansiyon yapılmıyor; tam tersine, tam anlamıyla gübrenin maliyeti köylünün cebinden alı
nıyor ve hatta bu sübvansiyon tersine dönmüş oluyor, köylü devleti sübvanse etmiş oluyor. 

Değerli arkadaşlar, bu arada, tabiî, yaptığımız araştırmalarda şu hususa da rastlıyoruz: Bakı
nız, dünya piyasalarında amonyum nitrat 90 ilâ 100 dolar arasındayken, bize 139,97, yani, 140 do
lara mal oluyor. Ben, bir tarihte burada demiştim ki, piyasa fiyatı ile ambara giriş fiyatı arasındaki 
farka FOB-CIF farkı derler; yani, sigorta-navlun farkı derler. Yaptığımız araştırmada gübre fiyat
ları için, gübre için bunun yüzde 18'i geçmediğini tespit etmiş bulunuyoruz. Ben, 25 Kasımdaki ko
nuşmamda da yüzde 20'yi geçmez demiştim; ama, bakınız, bugün tespit ediyoruz, yüzde 40 yine 
FOB-CIF farkı karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla, burada, birileri sübvanse ediliyor; ama, köylümüz 
değil, belki tüccar, belki aradan birkaç çıkarcı grup sübvanse edilmiş oluyor. 

Değerli kardeşlerim, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu konu istismara açık bir konudur, bu 
konu üzerinde Meclisimizin araştırma yapması gerekiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu... 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Bir cümle söyleyip, saygı sunacağım 
efendim. 

Çiftçimizin, bilhassa tarım kredi kooperatifine üye olan çiftçimizin, ayrıca bir şikâyeti daha 
var: Kendilerinden çiftçilik belgesi isteniyor. Bu çiftçilik belgesinin alınması noktasında, ziraat 
odalarına gönderjliyorlar, mükerrer aidat ödemek, mükerrer masraf yapmak zorunda kalıyorlar; bu 
noktadan da şikâyetleri var. Ziraat odalarının da beyanına göre, sübvansiyonlar, bugün, artık, 20 ilâ 
40 arasına düşmüştür. Her ay yüzde 7-8 enflasyon olduğunu düşünürseniz, yıl sonuna kadar süb
vansiyon miktarının tamamen sıfıra ineceğini hesaplamak mümkündür. 

Değerli Başkanımızı ve değerli milletvekillerimizi, Genel Kurulu saygıyla selamlıyor, bu ko
nu üzerinde Hükümetimizin ciddî birtakım tedbirler almasını diliyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karapaşaoğlu teşekkür ediyorum. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN - Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Taşar; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Sayın Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; gündemdışı söz alarak, gübre fiyatları ve teminindeki güç
lükler konusunda burada bilgi veren değerli milletvekili arkadaşıma bu konu hakkında bilgi ver
mek ve sizleri aydınlatmak üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, sizleri ve 
ekranları başında bizi izleyen değerli vatandaşlarımızı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Bugün itibariyle, ülkemizde, başlıca üretimleri gübre hammaddesi ve aramaddesi olan 9 özel 
ve kamu kuruluşu bulunmaktadır. Ülkemizdeki söz konusu gübre fabrikalarının üretimlerinde kul
landıkları hammaddelerin yüzde 90-95'lik bölümü ithalat yoluyla temin edilmektedir. Gübre mali
yetlerindeki en büyük payı oluşturan hammaddelerin yurt dışından ithal ediliyor olması, gübre fiyat
larının büyük oranlarda döviz paritesindeki değişimlere bağımlı kalması sonucunu doğurmaktadır. 
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Hepinizin bildiği gibi, gübre sektörü, tarımsal girdilerin önemli bir bölümünü oluşturduğu 

için, ülkemiz açısından vazgeçilemez ağırlıkta ve önemde bir sektördür. Sektörün ayakta kalması, 
ülkemiz tarımı açısından büyük önem taşımaktadır. Bakanlık olarak yürüttüğümüz çalışmalarda* 
hem gübre üreticilerini ayakta tutacak hem de çiftçilerimizin gübre fiyatlarının altında ezilmesini 
önleyecek düzenlemelerle icraatımızı yapmaya devam etmekteyiz. Kararlarımızı alırken ve uygu
larken, hem gübre üreticileriyle hem çiftçilerimizle bir araya gelerek, ülkemiz gübre sanayii ve ta
rımı için en akılcı yolu izlemeye gayret ediyoruz. 

Bu çerçevede, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak hazırladığımız gübre sübvansiyonlarının, 
çiftçi yerine, direkt üreticilere ödenmesi yolundaki kararnamemizin yürürlüğe girmesi, hem son 
yıllarda bu konuda mağdur olan çiftçilerimizi memnun etmiş hem de gübre üreticilerinin lehine ye
nilikler getirerek gübre üreticilerini de mağdur etmeyecek kalıcı bir yapıyı oluşturmuştur. Böylece, 
hem çiftçimiz gübreyi daha ucuza temin etmektedir hem de gübre üreticilerine sübvansiyon bedel
leri zamanında ödenerek sektörün ayakta kalması sağlanmaktadır. 

Kimyevî gübre desteğiyle, çiftçilerimizin gübreye olan talebi canlı tutularak çiftçilerimizin ye
terli gübre kullanması imkânının getirilmesinin yanı sıra, son yıllarda alım gücü zayıflayan çiftçi
mizin alım gücüne de katkıda bulunulmuş olunmaktadır. Çiftçilerimizin ucuz kimyevî gübre kul
lanmasını sağlamak üzere, bu kararla da yetinmedik. Kimyevî gübre ithalatı, Avrupa Birliği ülke
leri itibariyle tamamen libere edilmiş, gümrük vergileri ve fonlar sıfırlanmıştır. Üçüncü ülkeler iti
bariyle ise, fonlar tamamen kaldırılmış, gümrük vergileri ise yüzde 6-7 seviyelerine indirilmiştir. 
Buradaki amacımız, gübre üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve gübre fiyatlarının kontrol altına 
alınmasıdır. 

Tarım kredi kooperatifleri ile diğer kooperatif kuruluşlarının kimyevî gübre tedarik ve dağıtı
mında etkin olarak yer almaları sağlanarak, fiyatlar dengede tutulmakta ve spekülatif etkilerin önü
ne geçilmektedir. Ayrıca, gübre üreten fabrikaların dışında oluşan ve sayılan 120'yi bulan gübre 
dağıtıcıları da, serbest rekabet sistemi içerisinde, gübre fiyatlarının düşük seviyede oluşmasına kat
kıda bulunmaktadırlar. 

Bu çerçevede, Bakanlar Kurulu tarafından alınan, tarımda kullanılan kimyevî gübrelerin yurt 
içinden ve yurt dışından tedariki, dağıtımı ve desteklenmesi hakkındaki karar doğrultusunda -yu
karıda arz ettiğim- çiftçilerimiz ve gübre üreticilerimizin lehindeki esasları karara bağladık. 

Bu vesileyle, şu hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum: Ülkemiz ekonomisi ve çiftçimizin 
yararına olacak, tarım sektörüne yarar ve destek sağlayacak uygulamaları devam ettirmek, Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı olarak temel hedefimizdir; bakanlığım süresince tarım kesimine ve çiftçile
rimize yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin temelinde bu anlayış yatmaktadır. 

Tarım kredi kooperatiflerinin gübre ithal ettiğinden bahsetti değerli arkadaşımız; evet, ithal et
mektedirler. Geçen-konuşmasında da "FOB, CİF" diye yanlış bir ifadede bulunmuştu; bugün de ay
nı yanlış ifadede bulunduklarını söylüyorum. Bu ithaller, Türkiye teslimi yapılmaktadır; Türkiye 
teslimi yapılan mallarda da fiyatların nasıl oluşacağı bellidir. Biz, değerli milletvekili arkadaşımız 
daha fazla bilgi isterse tarım krediden, yeterli bilgileri yine göndermeye devam ederiz. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Bakan, bu bilgiler sizin Bakanlığı
nızdan alınmıştır; sizin bakanlığınızın bilgileri bunlar. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Ben vereyim 
efendim... O bir kâğıt; benim onun altında imzam yok.. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sizin dosyanızdan efendim... 
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Şimdi, şunu 

ifade etmek istiyorum: Bu gübre sübvansiyonunun çiftçiler yerine, üreticide, kaynakta yapılması
nın getirdiği faydalar şunlardır... 

Gübredeki kredi faizlerinin yüzde 53'ten yüzde 73'e çıktığını söyledi değerli milletvekili arka
daşım, bu doğrudur; ama, bir doğru daha vardır, onu da burada ifade etmesini beklerdim. Gübre
nin sübvansiyon sistemini değiştirerek, gübreyi yüzde 100 ucuza almasını sağladığımız çiftçinin 
gübre için krediye ihtiyacı kalacak mıdır; hayır; çünkü, eskiden -misal veriyorum- diyelim 100 li
rayla 1 kilo gübre alırken, şimdi, 100 lirayla 2 kilo gübre alır duruma getirilmiştir çiftçimiz ve güb
re fiyatları yüzde 100 ucuzlamıştır. 

Bununla birlikte ne getirilmiştir; bürokratik engeller kaldırılmıştır. Zatıâlinizin Partisinin Hü
kümeti döneminde -54 üncü Hükümet döneminde- en az altı, en fazla ikibuçuk yıldır ödenmeyen 
gübre sübvansiyonlarının, ödenmeme durumu ortadan kaldırılmıştır. Çiftçimiz, krediye ihtiyacı ol
mayacağı,için, kredi dolayısıyla ödeyeceği faiz yükünden de bu vesileyle kurtulmuştur. Sizler gibi 
biz de çiftçilerimizle temastayız; çiftçilerimiz, bu sistemden fevkalade memnundur. 

Tarım kredi kooperatiflerinden bahsettiğiniz için, bugün -sizin konuşmanızla ilgili olmasa da-
bir hususu, burada, değerli milletvekili arkadaşlarıma ve ekranları başında bizi izleyen bütün va
tandaşlarımıza iletmek istiyorum. Tarım kredi kooperatiflerinin, Ziraat Bankasından 500 milyon li
ra olan kredi plasmanları limiti, bugün itibariyle, Ziraat Bankası Yönetim Kurulunun almış olduğu 
kararla 1 milyar liraya çıkarılmıştır; bunu da, sizlere müjdeliyorum. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Demek ki, çiftçinin krediye ihtiyacı çok 
yükselmiş. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - İkinci bir hu
sus: Tarım kredi kooperatifi üyesi olan çiftçilerimizin, gübre alımı sırasında istenen çiftçilik belge
sinden mutazarrır olduklarını ifade ettiler. Bu konulardaki şikâyetler bizlere de geldi. 

Bakanlık olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin, Tarım Kre
di Kooperatifleri Merkez Birliğinin, Pankobirlik'in, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin, 
Tarişin, Çay Kooperatifleri Birliği Başkanlığının, Çukobirlik'in, Karadenizbirlik'in, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasının ve Antbirlik'in yetkililerini bir araya toplayarak, bir protokol imzaladık. 
Bu protokole göre, çiftçilik belgesi düzenlenmesinde istenilen kayıtlar, kararnamenin 4/a madde
sinde üreticiler dışında kalan kuruluşlar, beyanları dikkate alınarak, kabul edilecektir... Dikkat bu
yurun "beyanları dikkate alınacaktır" tapu vesaire belge istenmeyecektir çiftçimizden; beyanları 
dikkate alınacaktır ve çiftçilik belgeleri, bu beyanlarına göre, ziraat odalarınca toplu olarak verile
cektir. Bu kuruluşlara üye olup, her nasılsa ilgili ziraat odalarına üyelik kaydı yapılmayan çiftçiler, 
bu beyan üzerine, ziraat odasına üye kaydedilecek; fakat, bu işlem sırasında, çiftçiden, yıllık aidat, 
kayıt ücreti ve benzeri herhangi bir ad altında -çiftçilik belge ücreti olan 500 000 Türk Lirası dışın
da- para talebinde bulunulmayacaktır. Eğer bu 500 000 lira para talebinin dışında talepte bulunan 
yer olursa, lütfen, gerek milletvekili arkadaşlarımız, gerek çiftçilerimiz, gerek ilgililer, yetkililer, 
herkes, olayın geçtiği yerle ilgili Bakanlığıma derhal şikâyette bulunsunlar, ben de gereğini yapa
yım. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Bu genelge ne zaman gitti efendim? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Bu genelgele

ri, üç dört gün önce, parti farkı gözetmeksiniz, bütün değerli milletvekili arkadaşlarıma gönderdim; 
odalarınızda olması lazım. 

TAHSİN IRMAK (Sivas) - Gönderiyorsunuz da, sizi bulamıyoruz Sayın Bakanım. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Yarım dakika 
daha eksüre rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN - Toparlayın efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Kararnamenin 

4/a maddesinde, üretici dışındaki kuruluşların, istemeleri halinde dağıtıcılıktan vazgeçmeleri ve ba
yi statüsündeki değerlendirmeleri de sağlanacaktır. 

Ziraat odalarının olmadığı yerlerde, aynı işlemler, tarım işletmeleri müdürlüğünce, ilçelerde 
de ilçe tarım müdürlüklerince yapılacaktır. Bununla ilgili düzenleme 97/1 sayılı genelgenin 5/1 
maddesi itibariyle yapılacaktır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili birimleri,.kimyevî gübre destekleme ödemeleriyle ilgi
li işlemlerden hiçbir ad altında para talep etmeyeceklerdir. Bu, şudur: Ziraat Odasının bulunmadı
ğı il veya ilçelerde çiftçilik belgesi verilirken yine beyana bakılacak; oralarda ziraat odası olmadı
ğı için, bu belgeyi verirken, tarım il veya ilçe müdürlükleri, hiçbir nam altında para talebinde bu
lunmayacaklardır. 

Bu hususu da açıklama imkânı verdikleri için, Refah Partisi Bursa Milletvekili Sayın Altan 
Karapaşaoğlu'na teşekkür ediyor -elindeki imzasız kâğıdımı değil- bütün fiyatları imzalı olarak 
kendilerine en kısa zamanda takdim edeceğimi ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanımız, beni, 
yanlış bilgi vermekle itham ettiler; dolayısıyla, söz hakkım doğdu zannediyorum. Kürsüye yaklaş
mak suretiyle, şuradan bir iki hususu açıklamak istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun Sayın Karapaşaoğlu... Ben, size buyurun demedim 
ki! 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Efendim, yanlış bilgi verdiğimi... 
BAŞKAN - Hayır, güzel de; ben, size buyurun demedim ki! 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Yerimden ifade etmek istiyorum efendim! 
BAŞKAN - Rica edeyim... Yani, sizin kafanızda oluşan bilgiyi eksiksiz verme mecburiyeti 

var mı bir sayın bakanın... 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Efendim, yanlışlık yapmakla itham edildi

ğim için söylüyorum. 
BAŞKAN - Buyurun; kısa; iki kelimeyle lütfen... 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Efendim, Sayın Bakan ifade ettiğim ra

kamların yanlışlığını söylediler. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - "Yanlış, doğ

ru" demedim "benim imzam yok altında" dedim. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Bu rakamlar, kendi Bakanlığından, kendi
sinin bize takdim ettiği dosyadan, üretici firmalardan, tarım kredi kooperatiflerinden alınmıştır. 

Ayrıca "çiftçimizin krediye ihtiyacı kalmadı" arkasından da "kredi limitlerini yüzde 100 artır
dık" dediler. Bu, iki şeyi ifade eder: Birincisi, Türkiye'de yüzde 100 enflasyonun artık tescilidir. 
İkincisi, çiftçinin krediye daha çok ihtiyacı olduğunun ifadesidir 

Teşekkür ederim efendim. 
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BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, teşekkür ediyorum efendim; tenevvür ettik. 

Sayın milletvekilleri, gündemdışı görüşmeler tamamlanmıştır. 

Gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünde okunacak olan sunuşlar epeyce 
hamuleli; onun için, Divan Üyesi arkadaşımızın oturduğu yerden okuması hususunu tasviplerinize 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi (4/305) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifamı saygılarımla arz edi
yorum. 17.2.1998 

Şevket Kazan 

Kocaeli 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmının 1 ilâ 10 uncu sırasında, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyonun, bazı milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarına ilişkin raporları vardır; oku
tup, ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/1045) (S. Sayısı: 475) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 9.10.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Nevşehir Milletvekili 

Mehmet Elkatmış'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komis
yonumuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre 
kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla yayın yolu ile 
görevliye hakaret suçu isnat olunan Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın hakkındaki kovuş
turmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek olma
dığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışma
larına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacı
na yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasa'nın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

(1)475 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Raporumuz Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

AtilâSav 
Hatay 

Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
2. - Giresun Milletvekili Ergun Özdemir'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın

da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/189) (S. Sayısı: 476) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 5.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Giresun Milletvekili Er
gun Özdemir'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı; Komisyonu
muzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kuru
lan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla hürriyeti tah
dit, görevli memura hakaret ve görevli memura müessir fiilde bulunma suçu isnat olunan Giresun 
Milletvekili Ergun Özdemir'in hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgileri ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek olma
dığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışma
larına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacı
na yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Gire
sun Milletvekili Ergun Özdemir hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olu
nur. 

Atilâ Sav 
Hatay 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer raporu okutuyorum: 
3. - İzmir Milletvekili Sabri Er gül'ün, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına Komisyon 
Raporu (3/237) (S. Sayısı : 477) (2) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 22.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İzmir Milletvekili Sab

ri ErgüTün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumu-

(1) 476 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 477 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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zun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan 
hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla izinsiz pankart 
asmak ve 2911 sayılı Kanuna muhalefet suçu isnat olunan İzmir Milletvekili Sabri Ergin"ün hak
kındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ertelenmesine kadar karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile-hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Kurma Komis
yonumuz, bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gi
bi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığı
nı, ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek ol
madığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır.İzmir Milletvekili Sabri Ergül hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz.Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Atilâ Sav 

Hatay 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. ' • 
Diğer raporu okutuyorum: 
4. - İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (31174) (S. Sayısı: 478) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 5.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İzmir Milletvekili Işın 
Çelebi'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumu
zun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan 
hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen İ9.12.1997 günlü raporuyla 298 sayılı Ka
nuna muhalefet suçu isnad olunan İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Adı geçen milletvekili Komisyonumuza gelerek konuyla ilgili bilgi vermiştir. 
Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis

yonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek olma
dığını, tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışma
larına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacı
na yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. İzmir Milletvekili Işın Çelebi hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfa
tının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

(1) 478 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Atilâ Sav 
Hatay 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum : 
5. - Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/179) (S. Sayısı: 479) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 5.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Konya Milletvekili Nec
mettin Erbakan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyo
numuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre ku
rulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla 298 sayılı Ka
nuna muhalefet suçu isnat olunan Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın hakkındaki kovuştur
manın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgileri ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığı, an
cak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek olma-

, dığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışma
larına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacı
na yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Konya 
Milletvekili Necmettin Erbakan'ın hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesi
ne kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olu
nur. 

Atilâ Sav 
Hatay 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
6. - Rize Milletvekili Mesut Yılmaz'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (31169) (S. Sayısı: 480) (2) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 5.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Rize Milletvekili Mesut 
Yılmaz'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumuzun 

(1) 479 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 480 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan ha
zırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla 298 sayılı Ka
nuna muhalefet suçu isnat olunan Rize Milletveki Mesut Yılmaz'ın hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgileri ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gi
bi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığı
nı, ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek ol
madığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıkların bir başka yönden de güvence altına alınması ama
cına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Rize 
Milletvekili Mesut Yılmaz hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olu
nur. 

AtilâSav 
Hatay 

Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer raporu okutuyorum. 
7. - İstanbul Milletvekili Ali Talip Özdemir'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına Ko
misyon Raporu (311112) (S. Sayısı .-481) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 10.11.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili 

Ali Talip Özdemir'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komis
yonumuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre 
kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevi ihmal 
suçu isnat olunan İstanbul Milletvekili Ali Talip Özdemir'in hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgileri ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gi
bi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığı
nı, ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek ol
madığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. İstanbul Milletvekili Ali Talip Özdemir hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

(7) 481 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Atilâ Sav 
Hatay 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
8. - Samsun Milletvekili Murat Karayalçın 'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (31271) (S. Sayısı: 482) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 14.5.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Samsun Milletvekili 
Murat Karayalçın'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komis
yonumuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre' 
kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. ' 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevi ihmal 
suçu isnat olunan Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'm hakkındaki kovuşturmanın milletvekil
liği sıfatının sona ermesine ertelenmesine karar vermiştir. 

Komisyonumuza savunma vermek üzere gelen Murat Karayalçın dokunulmazlığının kaldırıl
masını ve adil yargılanma olanağı tanınmasını istemiştir. İçtüzüğün 134 üncü maddesinde yer alan 
"Dokunulmazlığının kaldırılmasını üyenin bizzat istemesi yeterli değildir" hükmünü göz önünde 
tutan Komisyon bu hususta milletvekilinin isteminin yeterli olmadığını kabul etmiştir. Bu açıdan 
dosyanın konusu olan soruşturmanın ağırlığı ve önemi ile kamu yararı dengesinin de Komisyonca 
değerlendirilmesi yoluna gidilmiş ve isteğe bağlı kalınmaması öngörülmüştür. 

Dosyada bulunan belge ve bilgileri ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gi
bi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığı
nı, ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek ol
madığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olu
nur. 

Atilâ Sav 
Hatay 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
9. - Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'm, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (31880) (S. Sayısı: 483) (2) 

(1) 482 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 483 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 9.6.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Samsun Milletvekili Mu
rat Karayalçın'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında.Başbakanlık yazısı, Komisyo
numuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre ku
rulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevi kötüye 
kullanma suçu isnat olunan Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Komisyonumuza savunma vermek üzere gelen Murat Karayalçın, dokunulmazlığının kaldırıl
masını ve adil yargılanma olanağı tanınmasını istemiştir. İçtüzüğün 134 üncü maddesinde yer alan 
"Dokunulmazlığının kaldırılmasını üyenin bizzat istemesi yeterli değildir" hükmünü göz önünde 
tutan Komisyon bu hususta milletvekilinin isteminin yeterli olmadığını kabul etmiştir. Bu açıdan 
dosyanın konusu olan soruşturmanın ağırlığı ve önemi ile kamu yararı dengesinin de Komisyonca 
değerlendirilmesi yoluna gidilmiş ve isteğe bağlı kalınmaması öngörülmüştür. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek olma
dığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışma
larına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacı
na yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
' AtilâSav 

Hatay 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
10. - Samsun Milletvekili Murat Karayalçın 'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/834) (S. Sayısı: 484) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 9.6.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Samsun Milletvekili Mu

rat Karayalçın'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı; Komisyo
numuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre ku
rulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevi ihmal 
suçu isnat olunan Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın hakkındaki kovuşturmanın milletvekil
liği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Komisyonumuza savunma vermek üzere gelen Murat Karayalçın dokunulmazlığının kaldırıl
masını ve adil yargılanma olanağı tanınmasını istemiştir. İçtüzüğün 134 üncü maddesinde yer alan 

(1)484 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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"Dokunulmazlığın kaldırılmasını üyenin bizzat istemesi yeterli değildir" hükmünü göz önünde tu
tan Komisyon, bu hususta milletvekilinin isteminin yeterli olmadığını kabul etmiştir. Bu açıdan 
dosyanın konusu olan soruşturmanın ağırlığı ve önemi ile kamu yararı dengesinin de Komisyonca 
değerlendirilmesi yoluna gidilmiş ve isteğe bağlı kalınmaması öngörülmüştür. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek olma
dığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışma
larına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacı
na yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
AtilâSav 

Hatay 

Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bu raporların hepsi de, kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine dairdir. On gün içerisinde itiraz olunmadığı takdirde, bu raporlar ke
sinleşmiş olacaktır. 

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, işleme tabi tutacağım: 

VI.-ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ ' • , 
1. - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın konu

sundaki Meclis Araştırması Komisyonunun 397 sıra sayılı raporunun gündemdeki yeri, görüşme 
günü ve çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
No: 99 17.2.1998 

17.2.1998 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan TPAO adlı petrol tanke
rinde meydana gelen yangın faciası konusundaki Meclis Araştırması Komisyonunun 397 sıra sayı
lı raporunun, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasının ve görüşmele
rinin 24.2.1998 Salı günkü birleşimde yapılmasının ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalış
ına süresinin uzatılmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görül
müştür. 

Hikmet Çetin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Salih Kapusuz Uğur Aksöz Mehmet Gözlükaya 
RP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili DYP Grubu Başkanvekili 

Ali Ilıksoy Oya Araslı Mahmut Yılbaş 
DSP Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili DTP Grubu Başkanı 
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BAŞKAN - Öneriyle ilgili söz talebi?.. Yok. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 
Şimdi, Anavatan Partisi ile Demokratik Sol Parti Gruplarının, İçtüzüğün 19 uncu maddesine 

göre verilmiş müşterek bir önerileri vardır; okutup, işleme tabi tutacağım: 
B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin ANAP ve DSP Gruplarının müşte

rek önerisi 
2. - Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin DYP Grubunun önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 17.2.1998 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda siyasî parti grupları ara

sında oybirliği sağlanamadığından, aşağıdaki müşterek önerimizin Genel kurulun onayına sunul
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Uğur Aksöz Ali Ilıksoy 

ANAP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili 
Öneri: 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 177 

nci sırasında bulunan 491' sıra sayılı kanun teklifinin, bu kısmın 6 nci sırasına; 6 nci sırasında bu
lunan 182 sıra sayılı kanun tasarısının, bu kısmın 7 nci sırasına; 27 nci sırasında bulunan 291 sıra 
sayılı kanun tasarısının, 8 inci sırasına; 154 üncü sırasında bulunan 382 sıra sayılı kanun tasarısı
nın, 9 uncu sırasına; 169 uncu sırasında bulunan 467 sıra sayılı kanun tasarı ve teklifinin, 10 uncu 
sırasına ve 31 inci sırasında bulunan 30 sıra sayılı kanun tasarısının, 11 inci sırasına alınması öne
rilmiştir. 

BAŞKAN - Öneriyle ilgili söz talebi?.. Yok. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Gruplar önerisi kabul 

edilmiştir. ı 
Şimdi, bir hususu ifade etmek istiyorum. 
Sayın Gözlükaya, Grubunuzun da bir önerisi var. O öneride buyuruluyor ki: "177 nci sırada 

bulunan 491 sıra sayılı kanun teklifimizin 6 nci sıraya alınması." 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Efendim, okunsun; oylamasına gerek yok. 
BAŞKAN - Tamam; ben de onu ifade ediyorum. Biraz önce yaptığımız işlem dolayısıyla, za

ten, arzu buyurulan yere ve sıraya alındı, işlem yapılmış oldu. Ben de aslında ifade ettim; ama, il
le, böyle, kıraat üzre bir okunsun istiyorsunuz; bunu okuyalım. 

Öneriyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 17 Şubat 1998 Salı günü yapılan toplantısında siyasî parti grupları arasın
da oybirliği sağlanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu maddesi ge
reğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Gözlükaya 
Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili 
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Öneri : 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 177 

inci sırarasında yer alan 491 sıra sayılı kanun teklifinin, bu kısmın 6 ncı sırasına alınması öneril
miştir. 

BAŞKAN - Bundan önce oylamış olduğumuz öneriyle maksat hâsıl olduğundan, bu son oku
nan öneriyi işleme tabi tutmuyorum. 

Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş 2 adet doğrudan gündeme 
alınma önergesi vardır; ayrı ayrı okutup işleme koyacağım ve oylarınızı alacağım. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. -Muğla Milletvekili Mustafa Dedeoğlu'mın, Bir İl ve Dört İlçe Kurulmasına İlişkin Kamın 

Teklifinin (2/820) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/306) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

28 Mayıs 1997 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş olduğum (2/820) 
esas numaralı, Bir İl ve Dört İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifim, havale edildiği İçişleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonunda bugüne kadar görüşülemediğinden, kanun teklifimin İçtüzüğün 37 nci 
maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması hususunda gereğine emir ve müsaadelerinizi arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Dedeoğlu 

Muğla 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Hükümetten söz talebi?.. Yok. 
Teklif sahibi Sayın Dedeoğlu, buyurun efendim. 
Efendim, talebiniz her ne kadar büyük ise de, maalesef, süremiz o kadar büyük değil.' 
MUSTAFA DEDEOĞLU (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Meclisi say

gıyla selamlıyorum. 
Bilim ve teknolojinin dev adımlarla geliştiği dünyamızda insan ihtiyaçları da devamlı olarak 

artmakta, bu ihtiyaçların karşılanması da yeni örgütlenmeleri zorunlu kılmaktadır. Sosyal devlet il
kesi gereğince devletin sosyal hayata müdahalesi giderek artış göstermekte, insanlar devletten da
ha çok hizmet bekler duruma gelmektedir. Gün geçtikçe artan bu beklentiler karşısında, merkezî 
idare, coğrafî yapı, nüfus yoğunluğu, ulaşım ve haberleşmedeki yetersizlikler gibi nedenlerle, ka
mu hizmetleri, zamanında, etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilememektedir. Bu durum kar
şısında, taşra teşkilatında gerekli düzenlemelerin yapılarak, idarenin etkin ve güçlü hale getirilme
si bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

1982 Anayasası, ülkemizin, merkezî idare teşkilatı bakımından coğrafî yapıya, ekonomik şart
lara, bölgesel gelişmişlik ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, illerin de diğer kademeli 
bölümlere ayrılacağını hüküm altına almıştır. Anayasamızın bu ilkesi doğrultusunda ülkemizin ida
rî yapısı, il, ilçe, bucak ve köy olarak teşkilatlandırılmıştır. Ülkemizdeki kamu hizmetlerinin önem
li bir bölümü, bu idarî yapıya dahil olan taşra teşkilatı tarafından yerine getirilmektedir. 

Yukarıdaki ilkeler ışığında bakıldığında, Muğla İline bağlı Fethiye İlçesinin il olması, idarî, 
ekonomik ve sosyal açıdan büyük önem taşımaktadır. Nüfusu her geçen gün artmakta olan Fethi
ye İlçesi, oldukça büyük bir turizm potansiyeline sahip olup, ilçenin il olması, ekonomik ve sosyal 
açıdan sayısız yararlar sağlayacaktır. Turizm açısından çok önemli tarihî ve doğal güzelliklere sa
hip olan yörehin kaynaklarının değerlendirilmesi, ilçenin il olarak teşkilatlandırılması yoluyla 
mümkün olacak, yörede yaşayanlar ve ülkemiz açısından sayısız faydalar sağlayacaktır. 
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Diğer taraftan, zengin bir tarım potansiyeline sahip olan Fethiye İlçesi ve çevresinin tarım 

ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesi, gelişmekte olan sanayinin daha da hızlandırılması, ilçenin 
il olarak teşkilatlandırılması yoluyla gerçekleştirilebilecektir. 

Devletin, kamusal alanları düzenlemede görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için, 
taşra örgütlerinde gerekli değişiklikleri yapması bir zorunluluktur. Bu durum, merkezî idarenin aşa
madığı ya da öngöremediği pek çok sorunu çözmede önemli yararlar sağlayacaktır. 

Ülkemizde, merkezî idare ile mahallî idarelerin ekonomik ve sosyal kalkınmayı birlikte ve 
ahenkli olarak yürütmeleri, eşzamanlı olarak sorumluluk taşımalarıyla mümkün olacaktır. Merke
zî idarenin taşra örgütünün bu bölgemizin idarî yapısının yeniden düzenlenmesi, şartların getirdiği 
bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bilindiği üzere, yönetimde ulaşım ve haberleşmenin önemi, diğer şartlarla kıyaslanamayacak 
kadar büyüktür. Fethiye'nin il merkezi olarak idarî yapısının düzenlenmesi, yörenin il merkezleri
ne uzaklığı nedeniyle yaşanan sorunları da ortadan kaldıracaktır. Fethiye'nin il merkezi olması du
rumunda, kendisine bağlanacak ilçelerle olan bağlantısı oldukça kısa olacak ve idarî teşkilatın ve
rimli ve etkin görev yapması sağlanacaktır.-

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bölgenin coğrafî yapısı, nüfus durumu, ekonomik ve 
sosyal yapısı, kendisine bağlanacak yerleşim birimleriyle olan ulaşımı, Fethiye'nin il olmasına ol
dukça müsaittir. Ayrıca, Eşen, Kemer, Seki ve Kalkan Beldelerinin statüsünün ilçe olarak düzen
lenerek Dalaman İlçesiyle birlikte Fethiye iline bağlanması, kamu hizmetlerinin gerektiği biçimde 
ve etkin olarak yerine getirilmesi açısından oldukça önemli yararlar sağlayacaktır. 

Bu nedenle, Fethiye İlçemizin idarî yapısının il olarak düzenlenmesi hususundaki kanun tek
lifinin doğrudan gündeme alınması hususunu Yüce Meclisimizden talep ediyor ve hepinize saygı
larımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Dedeoğlu, teşekkür ediyorum. Fethiyemize il olmak yakışır doğrusu. Ha
yırlı olsun diyorum. 

Milletvekili olarak başka söz talebi var mı efendim? Yok. 
Teklifi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Doğrudan gündeme alın

ması hususu kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun Sayın Dedeoğlu ve tabiî, Sayın Fethiydiler... 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
3. - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'in, Erciş Adıyla Bir İl ve Çelebibağ Adıyla Bir İlçe 

Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/807) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/307) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarafımızca hazırlanarak 14.5.1997 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su

nulan (2/807) esas numaralı "bir il ve bir ilçe kurulması" hakkındaki kanun teklifimiz, 21.5.1997 
tarihinde sevk edildiği İçişleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşme yapılmadan 
bugüne kadar bekletilmektedir. 

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

Saygılarımla. 
M. Ejder Arvas 

Van 
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BAŞKAN - Komisyon ve Hükümetin söz talebi?.. Yok. 

Teklif sahibi Sayın Arvas, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

MALİKİ EJDER ARVAS (Van) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir ilçenin il, bir kasa
banın ilçe olması için, şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, konuşmama başlamadan 
önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Erciş ve Çelebibağı halkı, büyük bir heyecan ve merakla, siz değerli milletvekillerinin bu ka
nun teklifinin doğrudan gündeme alınması konusunda olumlu oy kullanacağını beklemektedir. 

Sayın Başkan, sayın mille, /eklileri, ülkemizde tüm alanlarda değişim ve gelişim yaşanmakta
dır. Bu gelişim ve değişim, kamu hizmetlerinin etkin sunumu için idarî yapıda da yeni düzenleme
ler yapılmasını gerektirmektedir. Van İli son yıllarda yoğun bir göçe maruz kalmıştır. Bu nedenle, 
taşra teşkilatlarına kamu hizmetlerinin etkin ulaşamaması problemleri yaşanmaktadır. Bölgede Van 
İliyle birlikte Erciş İlçesi de yoğun göç almıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bölge itibariyle, sosyal, kültürel, ekonomik ve coğrafî açı
dan önemli bir konuma sahip olan Erciş İlçesi, Van Gölünün kuzey sahilinde kurulmuştur. Doğu
sunda Muradiye, batısında Adilcevaz ve Patnos, kuzeyinde Taşlıçay ve Diyadin, güneyinde ise Van 
Golüyle çevrili olan Erciş'in van'a uzaklığı 100 kilometre olup, 11 mahallesi, 22 kasabası, 85 kö
yü, 36 mezrası vardır. Denizden yüksekliği 1 750 metredir; yüzölçümü 1 milyar 149 milyon met
rekaredir. Van merkezi yüzölçümünün 1 milyar 40 milyon metrekare olduğunu göz önüne alırsak, 
Erciş'in 109 milyon metrekare daha fazla bir alana sahip olduğu anlaşılmaktadır. Nüfus itibariyle, 
son nüfus sayımına göre, 100 bine yaklaşmaktadır. Bu oranla, Erciş, Van'ın -merkez ilçesi haric
en büyük orana sahip ilçesidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yaklaşık 3 bin yıllık tarihî bir geçmişe sahip olan Erciş, 
birçok kavme yurt olmuştur; bir kısmına beylik, bir kısmına sancaklık yaparken, 14 üncü Yüzyıl
da Karakoyunlulara başkentlik yapmıştır. 13 üncü Yüzyılda İpek Yolu buradan geçtiği gibi, bugün 
de doğunun batıya açılan kapısı olması, Erciş'e avrı bir önem kazandırmaktadır. 

Gerek nüfus yapısıyla gerek şeker fabrikası, devlet üretme çiftliği, piyade tugayı, ağır ceza 
mahkemesi; Van-Bitlis-Elazığ, Van-Ağrı-Erzurum transit karayolları; meslek yüksekokulu dahil 
birçok okulu, çevresine ihraç ettiği sebze ve meyvesi, yetiştirdiği birçok ünlü sanatçı ve ilim adam
ları ve daha birçok özellikleriyle Erciş, kendisini il olmaya hazırlamış nadir ilçelerden biridir. 

Eğitim ve öğretim seviyesi bakımından da, bölgemizin diğer il ve ilçelerine göre oldukça yük
sek seviyededir. İlçemizde sunulan eğitim hizmetlerinden, yaklaşık 22 bin öğrenci yararlanmakta
dır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MALİKİ EJDER ARVAS (Devamla) - Öğrencilere bu hizmet -köyler dahil- 24 ilköğretim 

okulu, birleştirilmiş sınıflı 92 tane köy ilköğretim okulu, 1 kız ve 1 erkek yatılı ilköğretim bölge 
okulu, 5 lise ve 1 adet meslek yüksekokulunda verilmektedir. Erciş.Meslek Yüksekokulunda, elekt
rik, inşaat, makine ve bankacılık branşlarında eğitim verilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, ilçede bulunan şeker fabrikasının çalışmasına de
vam etmesi, Koçköprü Barajının faaliyette olması, tugay komutanlığının bulunması, Morgedik Ba
rajının projeye alınması, ılıcadan sıcak suyun getirilerek ev ve işyerlerine dağıtımının planlanma
sı ve bu sıcak suyun seracılıkta kullanılabilmesi için çalışmaların yapılması, şehir içindeki çalışma
ların hızlandırılması gibi son yılların olumlu gelişmeleri, Erciş'in daha da büyüyüp gelişeceğinin 
önemli ve güzel işaretlerindendir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; büyük Atatürk'ün de bu güzel ilçenin il yapılması için 

emir verdiği bilinmektedir. Bu vasiyet, çeşitli nedenlerle, günümüze kadar unutulagelmiştir. Zaman 
zaman da ilçenin il yapılacağı haberlerinin verilmesi, halkımızı haklı olarak sevindirmiş ve onur
landırmıştır. '' 

Memleketimizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde onbeş yıldır yaşanan ve başta 
kahraman güvenlik güçlerimiz olmak üzere, bölge insanının gayretleriyle en aza indirilen terörist 
hareketler, gururla belirtmeliyiz ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
.BAŞKAN - Sayın Arvas, bu, süreyi üçüncü uzatışım efendim; siz fark etmiyorsunuz bu işi 

ama... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Önemli bir konuya değiniyor. 
BAŞKAN-Sayın Güney, zatıâlinizin gayretini anlıyorum efendim. 
Sayın Arvas, buyurun efendim. Erciş'e yakışır doğrusu; yalnız, benim bütün korkum, Van ca

navarından!.. 
MALİKÎ EJDER ARVAS (Devamla)-Teşekkür ederim efendim. 
Bölge insanının gayretleriyle en aza indirilen terörist hareketler, gururla belirtmeliyiz ki, ilçe

mizden ve ilçemiz insanlarından, hiçbir zaman tasvip görmemiş ve bugüne kadar, ilçemiz genelin
de herhangi bir eylem ve çatışma meydana gelmemiştir. Tam bir huzur ve sükûn kenti görünümün
deki ilçemiz ve onun vatansever ve seviyeli insanları sayesinde, bundan sonra da kimse, bölgömi-
zi ve insanlarımızı rahatsız etme cesaretini gösteremeyecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Arvas, ben ne yapayım; ne buyuruyorsunuz efendim? 
MALİKİ EJDER ARVAS (Devamla) - Bitmek üzere; bir dakika efendim... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MALİKİ EJDER ARVAS (Devamla) - Erciş halkı, devletine, yasalara, törelere, milletine ve 

tarih ve cumhuriyetine bağlılığının mükâfatı olarak, il olmak istemektedir. Halkımızın bu isteğine, 
değerli milletvekillerinin olumlu oy kullanacaklarını ümit ediyor; bu vesileyle, hepinizi saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Arvas, teşekkür ediyorum efendim. 
ŞERİF BEDİRHANOĞLU (Van)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Bedirhanoğlu, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Efendim, Sayın Arvas, bu Van canavarı hakkında bize bir garanti veremedi; siz, inşallah ve

rirsiniz!.. 
ŞERİF BEDİRHANOĞLU (Van) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Erciş ilçemiz, gerek 

coğrafî bakımdan gerek ekonomik bakımdan gerekse sosyokültürel bakımdan il olmaya layık bir 
ilçedir. 

Biz, Erciş halkına, iki önemli söz verdik: Birincisi, Morgedik Barajının yapımı idi; onun, geç
tiğimiz günlerde ihalesi yapıldı; sanırım, mart ayı sonunda veya nisan ayı başlarında temelini ata
cağız Allah'ın izniyle. (ANAP sıralarından alkışlar) İkinci önemli sözümüz ise, Erciş'in il yapılma
sıydı; onun için de, siz değerli üyelerin desteğine ihtiyacımız var. 

Bu desteğinizi esirgemeyeceğiniz, Erciş'in il yapılması için gerekli desteği vereceğiniz inan
cıyla, hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Bedirhanoğlu, sözün en güzeli, kısa olanıdır. 
Teşekkür ediyorum. 
Erciş'e de hayırlı olsun inşallah. 
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, doğrudan gündeme alınma talebini... 

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkan, nedense bizi görmüyorsunuz. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim, müsaade buyurun. Ben zatıâlinizi göreyim de, nasıl göre
yim?!, 

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Göründüğü gibi görün efendim, başka türlü görmenize gerek 
yok. 

BAŞKAN - Buyurun; sizi görüyorum ben. 

Sayın Yılbaş, buraya zahmet buyurmayın; lütfedip beni bir dinleyin efendim. 
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Bir emriniz mi var Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Estağfurullah, estağfurullah!.. 
Çok iyi bildiğiniz Tüzüğümüzün 37 nci maddesine göre, bir hususun Genel Kurulun gündemi

ne alınması talebi konusunda, ancak, teklif sahibinin, bir de bir sayın milletvekilinin söz alma hak
kı var; teklif sahibi olarak Sayın Arvas, milletvekili sıfatıyla da Sayın Bedirhanoğlu konuştular. 

Zatıâliniz buraya kadar zahmet buyurdunuz; anlıyorum ki bir beyanda bulunacaksınız; sizi 
kürsüye alamam; ama, şuradan beyanınızı alayım efendim. 

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum bu lütfunuzdan dolayı. 
BAŞKAN - Estağfurullah!.. 
MAHMUT YILBAŞ (Van) -Ayrıca, bu tüzük dersinizden dolayı da size saygılarımı sunuyo

rum. 
BAŞKAN - Estağfurullah... Ben sadece bir bilgiyi yeniledim. 
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Bir de, zatıâlinize farklı görünmek niyetinde değiliz biz; görün

düğümüz gibi görürseniz,-memnun oluruz. 
BAŞKAN-Tabiî... 

Buyurun. 
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Erciş'in il olması konusunda da, inşallah, bugüne kadar burada 

verilmiş olan sözlerin, değişik zamanlarda verilmiş olan sözlerin gerçekleşmesini temenni ederiz. 

Türkiye'de ilçe olarak, bugüne kadar, en eski vaatlerin bulunduğu yer de Erciş'tir; ta 1933 yı
lında, il olması konusunda, o zamanki yöneticilerden başlayarak, değişik zamanlarda söz verilmiş
tir; ama, değerli Ercişliler hep bekleme durumunda kalmışlardır; inşallah, bundan sonra beklemez
ler; Erciş, layık olduğu il statüsüne inşallah kavuşur. 

Teşekkür ediyoruz efendim. 

Sağ olun Sayın Başkan. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Efendim, inşallah hayırlı olur. 
Doğrudan gündeme alınma önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
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Hayırlı olur inşallah. 

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

VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) GÖRÜŞMELER 
1. - İzmir Milletvekili Sabri Ergiil ve 19 arkadaşının, Polis tarafından dinlenen telefonlar hak

kındaki iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (101108) 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu (S. Sayısı: 353) (1) 

BAŞKAN - Genel Kurulun 11.2.1998 tarihli 53 üncü Birleşiminde alınan karar gereğince, bu 
kısımda yer alan, polis teşkilatı tarafından dinlenen telefonlarla ilgili iddialar konusundaki (10/108) 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 353 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşme
ye başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki genel görüşmede ilk söz 

hakkı, önerge sahibine aittir; daha sonra, İçtüzüğümüzün 72 nci maddesine göre, siyasî parti grup
ları adına birer üyeye, şahısları adına iki sayın üyeye söz verilecektir.; ayrıca, istemleri halinde, Ko
misyon ve Hükümete de söz verilecektir; bu suretle, Meclis araştırması komisyonu raporu üzerin
deki genel görüşme tamamlanmış olacaktır; İçtüzük madde 103 ve 104'e göre. 

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

Komisyonun raporu, 353 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır. 
Rapor üzerinde şu ana kadar söz talebinde bulunan milletvekillerimizin isimlerini arz ediyo

rum. Gruplar adına; Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Çetin Bilgir, Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Selahattin Beyribey; şahsı adına, Sayın İlyas Yılmazyıldız. 

Önerge sahiplerinden söz talebi olan var mı? 
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Ergül, zatıâliniz önerge sahibi misiniz efendim? 
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Evet; birinci imza sahibiyim. v 

BAŞKAN - Buyurun. -
Sayın Ergül, süreniz 10 dakikadır; siz, herhalde, dosyanızı özetleyeceksiniz. 
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, geçen yıl bu vakitlerde, basına da geniş şekilde yansıyan, Ankara Dev

let Güvenlik Mahkemesinin, bir bakıma, polis teşkilatına, Türkiye'de kurulu bütün telefonları -mo-
bil, sabit ve cep telefonları dahil hepsini- dilediği şekilde ve dilediği sürede d-nleme ve bu amaçla 
bu istasyonlara gerekli donanımları kurma yetkisi veren kararının öğrenilmesi ve telefon dinleme 
olayının, öteden beri, Türkiye'de yaygın şekilde şikâyet konusu olması, hatta, eski Başbakanların, 
mevcut bakanların telefonlarının dinlenildiği konusunda şüphe belirtmeleri, ciddî iddialar ileri sür
meleri üzerine, bu konunun araştırılması amacıyla, bahse konu görüştüğümüz önergemizi, önerge 
sahipleri olarak, Yüce Meclise vermiştik. Gruplara burada tekrar teşekkür ediyorum; gruplar, Da
nışma Kurulunda bu konuda öncelik kararı aldılar; Yüce Kurulunuz da kabul etti ve önergemiz üze
rine komisyon kuruldu. 

(I) 353 Ş. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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"Arkadaşlarımızla birlikte, önergemizle amaçladığımız şuydu: Demokratik bir hukuk devleti 

olan Türkiye Cumhuriyetinde idarenin ve özellikle temel hak ve özgürlüklerin ihlali konusunda za
man zaman ihlallerde bulunabilen idarenin, özellikle bu telefon dinleme konusunda yaptığı işlem
lerin, aldığı geniş yetkiye dayanarak yaptığı işlemlerir araştırılmasını amaçlıyorduk. Tabiî ki, de
mokratik bir hukuk devleti olarak Türkiye'de, önce, demokrasinin bütün kuralları geçerli olacak, 
kurallar ve kurumlar işleyecek; Türkiye, insan haklarına dayalı bir hukuk devleti; bunu amaçlayan 
bir ı ygulama olacak; tabiî, bunun için, öncelikle, yurttaşların Anayasa teminatı altında olan temel 
hakları korunacak. Bunların başında, özel hayatın gizliliği ve haberleşme, özgürlüğü geliyor. Gü
venlik güçleri, idare, uygulamaları sırasında, görevini yaparken, elbette ki birtakım yetkilerle do-
nanacak; ama, bu yetkileri, hukukla, yurttaşların bu temel haklarının özüne dokunulmamayla sınır
lı olacak. Burada, bu açıdan bakıldığı zaman, ülkemizdeki uygulamaların, yurttaşların bu temel 
haklarına, hukuk devletinin tüm gereklerine uygun olduğunu söyleyemeyiz. 

Evvela şunu öncelikle belirtmek istiyorum ki, güvenlik güçlerimiz, özellikle, Türkiye'de -el
bette ki, Türkiye bir terör eylemiyle karşı karşıya ama- bu terörle mücadele ederken, hukuk devle
ti anlayışını, hukuka bağlı olmayı, kendilerinin ellerini kollarını bağlayan bir husus olarak görme 
anlayışından, maalesef kurtulamıyorlar. 

Hukuk devleti demek, yurttaşların temel haklarına saygı gösteren, her şart ve koşulda onların 
temel haklarının özüne dokunmamayı amaçlayan devlet demektir. Hukuk devleti, yürütme erkini 
kullananların, idarenin, kendini hukukla bağlı sayarak hareket etme bilincinde olması demektir. Ev
vela, idare, yürütme erki, kendini hukukla sınırlayacak, hukuka bağlı olacak, tüm eylem ve işlem
lerinin yargı denetimine açık olduğunu kabul edecek. Türkiye açısından uygulamalarda bunun böy
le olduğunu söyleme imkânına, maalesef sahip değiliz. ^ 

Bakınız, güvenlik güçleri, özellikle kamu düzeninin sağlanmasında, terörle mücadelede ken
dilerine geniş yetkiler verilmesini her zaman talep edegelmişlerdir. Bir bakıma, sıcak bir uğraşın 
içinde olan, hatta çatışmanın içinde olan insanların bu konudaki isteklerini anlayışla karşılamak da 
mümkündür; çünkü, mücadelenin içerisinde sıcak bir şekilde bulunan insanlar, bizatihi buna katı
lanlar, yetkilerinin son derece geniş olmasını talep edebilirler; ama, burada, sorumlu kişiler, bu yet
kilerin sınırsız olması halinde, bunun istismarlara yol açabileceğini ve bu yetkilerin hukukla sınır
landırılması gerektiğini bilmek durumdadırlar. İdarenin denetimini yapan Yüksek Meclis, bu huku
ka uygunluğu sağlamanın; idarenin, yürütme erkinin, hukuka, Anayasaya uygun, yasalara uygun 
davranmasını sağlamanın da önemli bir organıdır; Meclis, bununla da yükümlüdür. Bu nedenle biz, 
idarenin, yürütme erkinin geniş şekilde yetkiyle donanımının ve bize göre, Anayasaya, hukuk dev
leti anlayışına a>.kırı olan, devlet güvenlik mahkemesinin, polis teşkilatına, Emniyet Genel Müdür
lüğüne, Türkiye'nin her tarafında kurulu telefonları -sabit telefonları, mobil telefonları- dinleme 
yetkisi veren kararının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla bu önergemizi verdik ve bu konunun araş
tırılmasını istedik. Bu konuda, maalesef üzülerek söylemek durumundayım ki, Komisyon, görevi
ni gereği gibi yapmadı. , 

Özellikle son yıllarda yaşadığımız olaylar, hukuk devletinin önemini; idarenin, yürütme erki
nin hukuka bağlı olmasını; yürütme erkini kullanma durumundaki kişi veya kurumların çok duyar
lı olması gerektiğini; devlet adına yetki kullanan kişilerin, bu konularda kendilerini hukukla bağlı 
saymalarını, bunu bir zorunluluk gereği değil, inanç olarak da bilinç olarak da benimsemiş olma
ları gerektiğini ortaya koydu. 

Şimdi, özellikle, hukuku, yargıyı engel görme anlayışı; yargıyı, idare karşısında güçsüz kılma 
anlayışı; adetâ, güçlü bir idare ve bir polis devleti anlayışıyla Türkiye'nin yönetilmeye başlanılma
sı ve bu anlayışın birçok kuruma egemen olması, 1980 sonrası başladı; bu, Anayasamızda da 
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maalesef birçok yönlerden yara aldı ve anlayış olarak da, Türkiye'de, 1980 sonrası, yürütme erki, 
kendini hukukla bağlı görmek, hukuka uygun davranmak konusunda gerekli özeni göstermekten 
uzak bir tutum sergiledi ve bilinçli bir şekilde, Türkiye'de -özellikle belirtmek istiyorum bir hukuk
çu olarak- yargı erki, yürütme karşısında güçsüz kılındı. Bunun tabiî sonuçlarını şimdi hep birlik
te yaşıyoruz. Susurluk olayı, bu konuda kamuoyundaki yaygın endişeleri, bu Parlamentodaki bir
çok arkadaşımın paylaştığına inandığım endişeleri ortaya çıkarması bakımından önemli bir örnek 
olmuştur. 

Şimdi, bu anlayış; yürütme erkini kullananların, özellikle emniyet güçlerinin hukuka uygun 
davranmalarını sağlamaya yönelik taleplerimizin, bir karşı görüşle, güvenlik güçlerinin görevini 
yapmasına engel olma, onları zaafa uğratma anlayışıyla karşılanmış olması, bir bakıma buna ikti
darların da zaman zaman sahip çıkması, maalesef, Türkiye'de bugün hepimizin şikâyetçi olduğu, 
devletin kuşatılmışlığı, birtakım kişilerin hukuk tanımazlığı, başka bir deyimle, devlet içinde yuva
lanmış birtakım çetelerin varlığı noktasına Türkiye'yi getirmiştir. 

İşte bu anlayış, telefon dinlemede de kendini göstermiştir. Elbette ki, demokratik hukuk dev
letlerinde, en ileri çağdaş ülkelerde bile, güvenlik güçleri, kamu düzenini sağlamak, terörle müca
dele edebilmek için telefon dinleyecektir, teknik takip yapacaktır; biz bunu kabul ediyoruz; ama, 
bunu yaparken, güvenlik güçleri, kendini hukukla bağlı sayarak, gidip, ilgili yargıçtan, ilgili mah
kemeden karar alacaktır; burada, keyfîliğe yer olmayacaktır. 

Bakınız, bunu söylediğimiz zaman "efendim, güvenlik güçlerini zaafa uğratıyor" anlayışı, hu
kuksuzluğa kılıf arama anlayışıdır. Güvenlik güçleri, en ileri ülkelerde bile telefon dinliyorlar; ama, 
bunu yaparken, gidip yargı organından karar alıyorlar. Bizde de, Anayasamıza ve yasalara göre, 
CMUK'a göre, güvenlik güçleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ergül, toparlar mısınız. Sürenizi epeyce aştınız; programımız yüklü. 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

Bizde de, herkes, hukuka uygun davranmayı içine sindirecek, bunu özümseyecek. Hukuka uy
gun davranmaktan kimse zarar görmez. Hukuk, herkese lazım oluyor. Şimdi iktidarda bulunanlar, 
bu dinlemelerden şikâyetçi olmuyorlar -ama, muhalefetteyken şikâyetlerini sürdürüyorlar- iktidar
da bunların gereğini yapmaz görünüyorlar. 

Bizim önergemiz, bu konuda, devlet güvenlik mahkemesinin verdiği bu geniş yetkinin araştı
rılması ve bütün bu telefon dinlemelerin kaynağına inilmesi, bu konudaki olayların irdelenmesi 
noktasındaydı. Komisyon, bu noktada görevini yaptı mı yapmadı mı; onu, biraz sonra, Grubum adı
na yapacağım konuşmada sizlerin bilgilerine sunmaya çalışacağım; ama... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - Bitiriyorum efendim, toparlıyorum; son cümle... 

...bu önergeyi verirken temel anlayışımız, hem hukukun hem de güvenliğin sağlanması, ikisi
nin bir arada olmasıydı; önergemizi bu amaçla verdik. ""• 

Şimdi, Komisyon raporu üzerinde görüşlerimi daha sonra söylemek üzere huzurunuzdan ayrı
lıyorum; teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ergül, teşekkür ediyorum. 

Şimdi, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Çetin Bilgir; buyurun. (DSP sıralarından al
kışlar) 
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DSP GRUBU ADINA ÇETİN BİLGİR (Kars) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

(10/108) esas numaralı Araştırma Komisyonunun çalışmaları hakkında, Demokratik Sol Parti Gru
bu ve şahsım adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygılarımla selamlarım. 

Konunun detayına girmeden önce, Genel Kurula bazı bilgileri sunmakta yarar görmekteyim. 
Anayasanın 22 nci maddesinde: "Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin giz

liliği esastır. 
Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikme

sinde sakınca bulunulan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça; haberleş
me engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. 

İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir" denilmektedir. 

Türk Ceza Kanununda ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda, bu konuyu, yani, telefon ya 
da benzeri iletişim araçlarına müdahaleyi açıkça düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Anaya
sada yazılı bulunan ilgili kanun, henüz çıkarılamamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin aslî fonksiyonlarından biri de denetimdir. Bu denetnn yolla
rından biri olan araştırma komisyonunun kurulmasına dair, Anayasanın 98 inci maddesinde, belli 
bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibaret olduğu ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddelerinde de, kamu kuruluşlarından bilgi alabilme hakkına sa
hip olduğu yazılıdır. İçtüzüğün 105 inci maddesinin son paragrafında "Devlet sırları ile ticarî sır
lar, Meclis araştırması kapsamının dışında kalır" denilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen ve araştırma açılmasını talep eden araştırma önerge
sinde, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinin 10.1.1995 tarihli ve 1995/5 değişik iş sayılı kararı, 
İçişleri Bakanlığına ve polise dilerse tüm telefonları dinleme yetkisi veren kararı -hukuka aykırı ol
makla beraber- uyarınca yapılan işlemlerin neler olduğu ve sonuçlarının araştırılması istenilmekte
dir. Bu talep üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından, araştırma komisyo
nu kurulmasına karar verilmiş ve Komisyon kurularak, çalışmalarına başlamıştır. 

Komisyonca, önce emniyet görevlileri dinlenilmiş. Emniyetin ilgili şahsı, normal kablolu te
lefonları ve araç tçlefonlarını dinleyebildiklerini; ancak, GSM olarak tabir edilen cep telefonlarını 
dinleyemediklerini; esasen, alınan kararla da, bu tür dinlemeyi sağlayacak sistemi kurabilme ola
nağının verilmesini hedeflediklerini beyan etmiştir. .Dinlenilen özel telefon kuruluşları yetkilileri 
ise, dinlemenin Telekom bünyesi içerisinde olabileceğini, esasen, istihbarat kuruluşlarının zaten 
dinlemekte olduklarını beyan etmişlerdir. Yine, dinlenilen bilim adamları, teorik olarak dinlemenin 
olabileceğini, bunun mümkün olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu tartışmalar sonunda, Komisyonumuzda -ortak kararla- iletişim konusunda yasal düzenle
menin eksik olduğu ve Anayasanın da buyruğu uyarınca yasal düzenleme yapılmasının gerekli ol
duğu görüşü ortaya çıktı. Bu maksatla, yani, yasal mevzuatı araştırmak ve öneri sunmak üzere bir 
alt komisyon kurulmasına karar verildi. Alt komisyon, konunun uzmanı birçok hukukçuyla görü
şerek, çeşitli ülkelerdeki uygulamaları da değerlendirerek, bilgi hazırlayıp Komisyona sundu; bu-, 
nun için, panel ve bazı bilimsel toplantılar da organize etti. 

Komisyonun çalışmaları sırasında, öncelikle, araştırma önergesinin eksik olarak verilmiş ol
duğu; yani, sadece polis tarafından yapılmış ve yapılabilecek olan dinlemelerin araştırma önerge
sine konulduğunun ve özünde, bu eylemin hukuka uygun olup olmadığının araştırılması istenil
mekteydi. Oysaki, dinleme işleminin, bütün devlet güvenlik birimleri ya da güvenliğe bağlı çalış
mayan, gizli ve örtülü destekle örgütlenerek çete halinde çalışanlar tarafından yapılabilir olduğu 
veyahut bireysel olarak da dinlemenin yapılabileceği ve bunların da araştırılması gerektiği konusu 
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düşünülmemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ise, konunun hassasiyeti gereği ve 
araştırma isteyenlerin taleplerine bağlı kalarak, sadece bu hususun araştırılmasına karar verdi. 

Komisyon, Genel Kurulca görevlendirildiği konuda ve bu dar kalıpla çalışmalarına başladı; 
ancak, daha işin başında, Komisyonun öncelikle soruşturması gereken birimin devlet kurumu ol
ması ve bilginin de esas itibariyle buralardan elde edilebilir oluşu ve özellikle de araştırma komis
yonlarının çalışma usullerindeki az önce belirttiğimiz zaafiyetler nedeniyle, yani, Komisyonun, ko
nuyla ilgili dahi olsa, bağlantılı başka konuları araştıramayacagı ve çalışmasındaki bu dar alanda 
dahi, örneğin devl< sırrı gerekçesiyle, devletin bazı birimlerinin özel hayata saldırısının ve o ara
da suç işlemesinin soruşturulamayacağı gibi nedenlerle, açık ve somut olarak bilgi toplayıp sonu
ca ulaşılamayacağını gördük. Yani, birkaç cümleyle daha da somutlaştırılırsa, yakalanabilen bazı 
noktaların da, sonradan, aslında hiç de vatansever olmayan yöntemlerle yalanlanması neticesinde, 
suç işleyenden "sen bu suçu işledin mi" yollu sorgulama ya da bilgi toplamanın, sonuca erdireme
yeceğini gördük. 

Yine, bu konudaki çalışmanın, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve gerekse ülkenin 
içinde bulunduğu konjonktür açısından da sonuç alıcı durumda olamayacağını anladık. Bu çalışma 
sırasında, bazı üyelerin, devletin araştırılıp soruşturulamayacağı mantığından hareketle, bu tür is
tem sahiplerini farklı şekilde suçladıklarını hayretle gördük. Bu şekilde düşünen kimselere, devle
tin bazı birimleri mensuplarının kendi vatandaşına karşı suç işlemesinin mutlaka sorgulanması ve 
cezalandırılmasını; çünkü, ancak bu halde devletin çok daha güçlü olabileceğini ve bunun, asıl va-
tanserlik olduğunu; byna bağlı olarak, Komisyon çalışmalarının, bu yönüyle sınırsızlaştırılmasının 
gerekli ve zorunlu olduğunu anlattık ve kabullendik. 

Bütün bu tartışmalardan sonra, öncelikli olarak Ankara 2 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Yedek Hâkimliğinin vermiş olduğu 1994/69 ve 1995/5- Değişik İş Sayılı ve 30. T.. 1994 ve 
12.01.1995 tarihli kararları incelenerek hukuka aykırılığı tartışıldı. Bu kararların, temel maksat iti
bariyle kabul edilebilir olmakla beraber -ki, bu temel maksat ülkenin güvenliğidir- çağdaş anaya
sal devletlerde topluca uygulamayı içeren böyle bir karar verilemeyeceği herkes tarafından kabul 
gördü. Tesis kurulması maksadıyla böyle bir kararın verildiğini iddia edenler de, sonradan dinle
meye matuf bir nihaî sonuç doğurabileceği konusunda hemfikir oldular. 

Nitekim bu kararlar, Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından, 1997/47 Değişik İş Sayılı Karar 
ile komisyon çalışmaları devam ettiği sırada, 10.04.1997 tarihinde kaldırılmasına karar verildi. 

Dinlenmedi iddialarına karşın, kategorize edilirse, bu kararın varlığı dahi, tek başına, polisçe 
bütün telefonların, teorik de olsa dinlenildiğinin kanıtı idi. Yine, Emniyet Genel Müdürlüğü tara
fından gönderilen bazı yazılarda, bu dinleme yoluyla birçok terör örgütü elemanının yakalandığı da 
resmî olarak belirtilmiş idi. Bu değerlendirmeleri destekler anlamda, bir özel telefon kuruluş yetki
lisinin "emniyet birimlerinin özel hatlar çektikleri" şeklindeki beyanı da bulunmaktadır. 

Karşıt görüşlerde ise, polisin sadece dinlemeye olanak verebilecek olan tesisin kurulması için 
izin istediği ve bu iznin verildiği belirtilmiştir. Gerekçe olarak da, devletin, ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünün tehlike altında olması, terör ve uyuşturucu suç örgütlerinin takibi gösteril
miştir. 

Bu görüşe katılmamaktayız; çünkü, bu tür tehlikelerin varlığı halinde dahi, bunun kanuna bağ
lı olarak yapılması gerekmektedir. Kanuna bağlı olmadan sadece ayrık olarak dinleme sonucu elde 
edilen bulgular ya da bant kayıtları ceza mahkemelerinde delil olarak değerlendirilmemektedir. 
Anayasa Mahkemesi, bu konudaki içtihadını yerleşik hale getirmiş bulunmaktadır. Örneğin DEP'li-
ler hakkında verilen karar gerekçesinde de bu husus işlenmiştir. 
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Gerçekten sadece tesis kurma izni polise verilirse; yani, polisin her an dinleyebiliılik olanağı 

oluşur ise, bu, aynı zamanda keyfiliği de beraberinde getirebilir. Bu, yine her kuruluş açısından, ör
neğin Telekom açısından da geçerli bir olgudur. 

Araştırma komisyonlarının bilinen anlamdaki çalışma zorluklan, beher araştırılan konuya da
ir bilgiye ulaşamama gibi, genel anlamdaki zorluklarının yanı sıra araştırma önergesinin, sadece 
devlet güvenlik mahkemesi kararıyla sınırlı tutulması ve bunun yanında araştırılması gereken baş
ka hususlara yer verilmemesi veya esasen bu konunun siyasî bağlantılardan uzak bir araştırma uz
manları kurulunca yapılması, demokratik ülke olmanın da zorunlu temel önkoşulu olarak görül
mektedir; çünkü, demokrasixün olmazsa olmaz koşullarından birisi de haberleşme özgürlüğüdür, 
haberleşme dokunulmazlığıdır; tıpkı konut dokunulmazlığı gibi. Bu özgürlüklerin, sadece ülke gü
venliği temel alındığında ve yine, sadece hâkim kararıyla -ki, yargı Türk Milleti adına karar verir-
kısıtlanabileceği temel olmalıdır. ; 

Ülkemizde iletişimin engellenmesi; yani, iletişim özgürlüğüne saldırıyı cezalandıran herhangi 
bir yasa temel olarak bulunmamaktadır. Tasarı halinde bulunan Türk Ceza Kanununun 185 inci ve' 
devamı maddeleriyle, çıkar amaçlı örgüt suçları hakkındaki kanun tasarısında ve organize suç ör
gütleriyle mücadele kanunu tasarısında değerlendirilmiş olan bu hal, bu yasa tasarılarının yasalaş
masını bekler haldedir. Oysaki, bu hal, ülkemiz açısından büyük bir kayıptır; çünkü, özgürlüğe sal
dırıya açık bir durum mevcuttur. Bu nedenle, tek başına dahi olsa, iletişimin düzenlenmesine ve 
hangi hallerde sınırlanabileceğine dair -yine tekrar ediyorum, tek başına dahi olsa- bir yasa, tezcl-
den hazırlanıp, uygulamaya sokulmalıdır. Birçok çağdaş ve hatta çağdaş olmayan ülkelerde dahi bu 
tüı düzenlemeler vardır. 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 12 nci maddesinde, hiç kimsenin ya
zışmasına müdahale edilemeyeceği, Avrupa İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerine Dair Sözleşme
nin; yani, İnsan Hakları Sözleşmesinin 8 inci maddesinde "herkes özel ve aile hayatına, konutuna 
ve muhaberatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir" denilmekte ve devamında, ulusal ya
rar gereği ve hukuka uygun şekilde bunun kısıtlanabileceğini belirlemektedir. Aynı sözleşmenin; 
yani, İnsan Haklan Sözleşmesinin 19 uncu maddesiyle de, bu konuda devletluin hukuka aykırı 
davranışlarının oluşması durumunda, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna veya Avrupa İnsan Hak
ları Mahkemesine başvurabilme imkânı tanınmaktadır. 

Somut bir örnek olması açısından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1984 yılında, telefonla
rın gizli dinlenmesine ilişkin yasal şartların açık olmadığına ve bu nedenle yürütmenin takdir yet
kisi alanının belirsiz olduğuna karar vermiş ve demokratik toplumda hukukun üstünlüğünün bir ge
reği olan kişinin asgarî hukukî korumasının gerçekleşmediği gerekçesiyle, müdahalelerin "kanun 
ile açıkça öngörülme" şartına uygun olması sonucuna varmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ferdî başvuruyu kabul etmiş bir ül
kedir. Yukarıdaki örnek bizim için çok uygun bir karardır. Bu karar örneği ile Avrupa İnsan Hakla
rı Mahkemesine yapılabilecek olan bu husustaki başvuruyu defcdebilme şansımız kalmamaktadır. 

Anayasamızın 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin, insan haklarına saygılı, demokra
tik ve laik bir hukuk devleti olduğu yazılıdır. Nitekim, Anayasa Mahkemesi 16.6.1992 tarihli bir 
kararında "Hukuk devleti olmanın tc.nel koşulu, devletin tüm eylem ve işlemlerinin hukuk kural
larına uygun olmasıdır. Hukuk devleti, insan haklarına saygı gösteren, bu hak ve özgürlükleri ko
ruyup güçlendiren, her eylem ve işlemi hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni 
kurup bunu gerçekleştirerek sürdüren, Anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku 
tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa denetimine açık olan, yasaların üstünde, yasa koyu
cunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve anayasanın bulunduğu bilincinden uzaklaştığında 
niteliğinin geçersiz kalacağını bilen devlettir" demektedir. 
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Kararın konusu, temel haklardan olan konut dokunulmazlığı, özel hayatın gizliği ve haberle

şebilirle özgürlüğüdür. 

Araştırma önergesiyle devlet güvenlik mahkemesi kararlarının evrensel hukuka, Anayasaya ve 
Anayasa Mahkemesi kararlarına açık aykırılık taşıyıp taşımadığı hususları da araştırılmış -daha ön
ce de söylendiği gibi- arkadaşlar, bu mahiyette karar verilemeyeceğini, olsa olsa dinleyebilme için 
tesisatın, yani altyapının kurulmakta olduğunu, bu nedenle kararda bütün telefonların dinlenmesi
ne olanak verme kastının olmadığının, eğer böyle bir kasıt olsa bile, bunun hukuka aykırı olacağı
nın altını çizmişlerdir. Ancak, yine aynı devlet güvenlik mahkemesi tarafından söz konusu karar
lar, benzer hukuksal ve insanî gerekçelerle iptal olunmuştur. 

Her türden otoriter devletlerde bile rastlanmayacak olan bu kararın verdiği yetki ile yapılabi
len, uygulama ve sonuçları, araştırma komisyonumuz çalışmalarıyla tespit olunamamıştır. Temel 
hak ve özgürlüklerin, ülkenin bölünmezliği, devlet güvenliği, uyuşturucu ve terör çeteleriyle mü
cadele esnasında, yine, Türk Milleti adına karar veren bağımsız mahkemelerce, kanunun verdiği 
yetkiyle kısıtlanabileceği ortadadır. Ancak, Anayasa Mahkemesi kararında da belirtildiği gibi, bu 
hal, temel niteliği değiştirir içerikte olamaz; yani, cumhuriyetin ilkelerine aykırı olamaz. 

Yine, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi kararlarıyla da belirtildiği gibi -ki, dikkatinizi çeki
yorum- sadece kanunla düzenleme yapılabilir; yoksa, hâkim tarafından taleple olsun ya da olma
sın, yürütme birimi ya da benzeri bir kurum ya da şahıs kararıyla düzenleme yapılamaz. O halde, 
konuya dair ilgili kanun mutlaka çıkarılmalıdır. Bu, aynı zamanda kendi Anayasamızın da emridir. 

Bizler, alt komisyon olarak, yasa önerisini hazırlarken, birçok devletin bu konudaki çalışma ve 
uygulamalarını derledik. Bu derlemeler esnasında, farklı düşüncelerden hareketle, farklı biçim ve 
içeriklerde düzenlemelerin olduğunu gördük. Bu konu, komisyon raporunda ayrıntılı olarak bilgi
lerinize sunuldu. 

Yaptığımız bu çalışmaların ışığında, Türk Ceza Kanunu ön tasarısının bu konuda yetersiz ol
duğunu, anayasal bir hak olan iletişim, haberleşme hakkına, kamusal gücüne istinaden, haksız ola
rak saldırarak anayasal suç işleyenlere verilen cezanın azlığının yanı sıra, özellikle, bilişim alanın
daki suçlara dair de düzenleme yapılmasının, çağın teknolojide ulaştığı boyut açısından şart oldu
ğunun unutulmuş olduğunu gözlemledik. Bu hususu, ilerideki çalışmalara ışık tutması açısından 
şimdiden vurgulamakta yarar görmekteyim. 

Sonuç olarak; denilebilir ki, demokrasiden vazgeçme gibi bir niyetimiz olmadığına göre, kişi
lerin özel hayatlarının dokunulmazlığının güvence altına alınmasının da, demokrasinin tamamlayı
cı unsuru olduğunu unutmamalıyız. Bu mantık, daha da yaygınlaştırılır ise, özel hayata devlet, ba
sın ya da benzeri başka kuruluşlar aracılığıyla saldırmanın demokrasiye saldırı olacağı bilincinin 
yerleşmesi umut ve dileğiyle, dinleyen herkese saygılarımı sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bilgir, teşekkür ediyorum efendim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Beyribey; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Kars) - Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri; İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 19 arkadaşının, polis tarafından dinlenen tele
fonlar hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/108) esas numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu raporu hakkında Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak 
üzere huzurlarınızda bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın 22 nci maddesinde belirtildiği gibi "Herkes, haberleşme 
hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. 
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Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikme

sinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça; haberleşme 
engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz." 

Yine, Anayasanın 22 nci maddesinde belirtildiği gibi, bireyin özel hayatı -konumu ve mevkii 
ne olursa olsun- korunmalıdır. Özel hayat, gayet açık ifade edildiği gibi, şahsa özeldir. Şahsa ait bu 
hakkın korunmasını sağlamak ve savunmak gerekir. Özel hayatın gizliliğini ve sırlarını, haberleş
me araçları kullanılarak öğrenmeye çalışmak, Anayasamızın 20 nci maddesini tanımamak anlamı
na gelir. 

Değerli milletvekilleri, bu Meclis araştırmasıyla dört anabaşlık halinde iddialar ileri sürülmüş 
olup, bunlar; 

1. Anayasanın 20 ve 22 nci maddelerinin tanımış olduğu hürriyetlerin ihlal edildiği, 
2. Ankara 2 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 10 Ocak 1995 tarihli ve 1995/5 D. İş. sayı

lı kararıyla, polise tüm telefonları dinleme yetkisi verildiği, 
3. Yine, devlet güvenlik mahkemesinin vermiş olduğu kararla uygulama yapan ve yürütme or

ganı içerisinde yer alan polis teşkilatınca yapıldığı, 
4. Devlet güvenlik mahkemesinin bu kararının, Emniyet teşkilatınca "ne maksatla, nasıl, ne za

man, ne kadar süreyle, kimin için" kullanıldığı soruları araştırılmış ve bu sorulara cevap aranmış
tır. Bu amaçla kurulan komisyon, çalışmalarına başlamış; bir alt komisyon ve ayrıca bir teknik ko
misyona da görev vererek, 353 sıra sayılı raporu Genel Kurulun huzuruna sunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, komisyonun bir üyesi olarak, komisyona bilgi vermek için davet edi
lenlerin ve teknik sorumluların dinlenmesi ve kişisel araştırmalarla, telefonların dinlenmesinin tek
nik olarak mümkün olabileceği kanaatinin oluştuğunu ifade etmek isterim; en ilkelinden en geliş
miş yöntemlerine kadar bütün teknik bilgilerle telefonların dinlenebileceği aşikârdır. En ilkel ve fi
zikî yöntem, paralel hat çekerek'dinlenecek telefonun hattına girilmesidir. Mobil ve cep telefonla
rının dinlenmesi ise, özel teknik ve donanımlarla mümkündür. 

Telefonların dinlenmesindeki en etkili yöntem, santral merkezi ile dinleme merkezi arasında
ki bağlantıyla mümkün olabilmektedir. Yani, ana anten dinleyicisinin cep telefonunu yönlendirmek 
için çözülmesi gerekir. Bunun için, saniyede, 2 megabyte'lık; yani, 30 konuşmayı ileten transmrs-
sion hatları aracılığıyla telefon santrallerine girilebilir. Buradaki en etkili yöntem -ifade ettiğim gi
bi- santral merkezi ile dinleme merkezi arasındaki bağlantıyla olabilmektedir. 

Komisyona çağrılan Emniyet teşkilatı yetkilileri, böyle bir sistem ve merkeze sahip olmadık
larını ve Türk Telekom ve özel şirketlerden, böyle cihaz ve donanım talebinde bulunmadıklarını 
ifade etmişlerdir. Emniyet teşkilatında böyle bir cihaz ve donanım olsa bile, biz bunun, Anayasa
nın 14 üncü maddesinde belirtilen temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması için kullanıla
cağına inanıyoruz; yeter ki, yetkililer, bireysel ve siyasî amaçlan için kullanmasınlar, hukukdışı 
kullanmasınlar. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün
dür. Türk Devleti ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetlerini yok 
etmek, devletin, bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini sağlamak veya dil, din, ırk, mezhep 
ayırımı yapmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet kurmaya 
çalışmaya kimsenin hakkı yoktur. Bunun için, devletin güvenliğinin esasını sağlamada hâkim ka
rarı veya acil durumlarda yetkili mercilerin talebi doğrultusunda ve hukuk ilkeleri içerisinde şüp
heli telefonların dinlenmesi mümkün olabilir; ancak, daha önce de dediğim gibi, devletin ve mille
tin yararına olmayan, kendi çıkarları için özel hayatın ifşa edilmesi yönünde kullanılmasını da ka
bul etmek mümkün değildir. 
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Anayasanın 2 nci maddesinde belirtildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal bir hukuk 

devletidir. Hukuk devleti olmanın niteliği, hukuk ilkesini uygulamak ve hukukun üstünlüğünü hâ
kim kılmakla mümkün olacaktır. Komisyon çalışmalarımız sırasında şunu gördüm ki: Anayasanın 
14 üncü maddesinde belirtilen temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması konusunda istihbarat 
bilgilerinin, yalnız ve yalnız, ilgili birimler tarafından alınmasına ilişkin yasal düzenlemelerin ek
sikliği dikkati çekmiştir. Biz, hukukun üstünlüğünü her şeyin üstünde tutarak, Anayasayla teminat 
altına alınan özel hayatın gizliliği ve haberleşme özgürlüğünün yılmaz savunucusuyuz; ancak, 
telefonların ünlendiğini ileri süren kişi, kurum ve kuruluşların iddialarını ciddîye almak ve 
gereğvıi yapmak için eksik olan yasal düzenlemeleri en kısa zamanda tamamlamak, bu Meclisin 
üzerine düşen en temel görevlerden birisi olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde olduğu gibi, gelişmiş toplumlarda, özel hayatın gizliliği ve 
haberleşme hürriyeti yasalarla koruma altına alınmıştır; ancak, gelişmiş ülkelerde, terör, uyuş
turucu, kaçakçılık ve sair diğer suç unsuru durumlar için, haberleşme araç ve gereçlerinden fay
dalanmak kaydıyla, yasal düzenlemeler yapılmıştır. Komisyon raporunda da yer aldığı gibi, Fran
sa'da, Almanya'da bu tür yasal düzenlemeler vardır. Alt Komisyon çalışmalarında, teknik komite 
ve uzman hukukçulardan oluşan bir grup, yasa taslağı hazırlamışlardır ve bu yasa taslağı raporda 
belirtilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak görmekteyiz ki, anayasal hakların korunmasında eksik 
olan yasal düzenlemeler, zaman zaman, bugün de yaşadığımız tartışmaları gündeme getirmektedir. 
Devletin varlığını devam ettirmesi konusunda güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerinin doğru bil
gi toplamaları açısından yasal bir boşluk vardır. Bu yasal boşluk giderildiğinde, gücünü ve yetkisini 
yasalardan almayan bu tür olaylar, hukuk karşısında mahkûm olacaklardır. 

Günümüzde, ülkemizde telefonların dinlendiği kanısındayım. Bunun ne amaçla ve neden 
yapıldığını ortaya koymanın yolunun, ilgili yasaların en kısa zamanua çıkarılmasından geçeceği 
kanaatindeyim. 

Saygılarımı sunuyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Beyribey, teşekkür ediyorum efendim. 
Efendim, saat 18.00'de toplanmak üzere, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

• • ı • 

Kapanına Saati: 17.50 

— — — @ - • 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 18.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Haluk YILDIZ (Kastamonu) 
, f§ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

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

A) GÖRÜŞMELER (Devam) 
1. - İzmir Milletvekili Sabri Er gül ve 19 arkadaşının, Polis tarafından dinlenen telefonlar hak

kındaki iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (101108) 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu (S. Sayısı: 353) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerini' aldılar. 
CHP Grubu adına, Sayın Ergül; buyurun efendim. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA SABRİ ERGÜL (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş

larım; görüşmekte olduğumuz komisyon raporu üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun gö
rüşlerini sunacağım. 

Öncelikle şunu belirtmeme izin veriniz: Maalesef, Komisyon çoğunluğu -bundan önce özel
likle soruşturma komisyonlarında gördüğümüz şekilde- Refahyol Hükümetinin işbaşında olduğu ve 
Meclis aritmetiği olarak da Refah Partisi ve Doğru .Yol Partisinin çoğunlukta olduğu dönemlerde 
görev yaptı ve Refah Partili milletvekili arkadaşlarımız ve Doğru Yol Partili milletvekili arkadaş
larımızın özellikle, çoğunluk tutumu sebebiyle gereği gibi karar alamadı ve bu olayı gereği gibi 
araştıramadı. 

Hatta, bu Komisyonun kurulması konusunda, Danışma Kurulunda, Refah Partili arkadaşlar da 
olumlu oy kullanmışlardı; bunda -burada kendisi yok Allah'ı var; teslim edeyim- dönemin Adalet 
Bakanı Şevket Kâzan'ın da olumlu yardımları vardı, bunu söylemek durumundayım; o noktada, bir 
hukukçu olarak hukuka uygun bir tutum sergiledi. Hatta, Komisyonun bu konuyu ka, ıtma eğilimi, 
gereği gibi araştırmama eğilimi içerisinde olduğunu görünce, bendeniz, bir yurttaş olarak, her şey
den önce, bir milletvekili olarak bu konuyu hukukî prosedür olarak nerelerde izlemem gerekiyor
sa, yani, alınan DGM kararının, hukuka uygun olmayan DGM kararının kaldırılması için, yargı or
ganları indinde Adalet Bakanında izledim; Sayın Kâzan'ın, o konuda da hukuka uygun davrandığı
nı söylemek durumundayım bir hakkı teslim noktasında; ama -Komisyonun Sayın Başkanı da bu
rada, beni bağışlasınlar; daha evvelki bir soruşturma komisyonunda da ben görev yaptım- böyle bir 
anlayış içerisinde, özellikle Refah Partili, Doğru Yol Partili arkadaşlar, gereği gibi, araştırmaya 
yardımcı olmadılar; bunu da söylemek durumundayım. Hatta, bir milletvekili olarak -zaman zaman 
bunu Parlamentoda yapıyoruz- temel konularda bile; yani, bizim varlık nedenimiz olan demokrasi, 
hukuk devleti, cumhuriyet, laiklik, barış, o konularda bile, bu Parlamentonun, zaman zaman uzlaş-
mamış olmasını görmekten üzgün olduğumu da ifade etmek durumundayım.' 

Esasında çok konularda, bazen herhangi bir konuda, biz, devletin kuşatılmışlığını, devlet için
de çetelerin varlığını söylediğimiz zaman, benim sevgili Genel Başkanım daha I lükümeti bozarken 
söylediği zaman, "devlet kuşatılır mı" mantığıyla karşı çıkanlar oluyordu; şimdi geldiğimiz olay
larda ne olduğunu görüyoruz. Örneğin, bizim arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi milletvckil-
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leri, bu çeteleşmenin ilk örneğini Yüksekova'da saptadıklarında ve bir rapora bağladıklarında, be
lirli dürtülerle arkadaşlarımız adına bir suç duyurusunda bulunulduğu zaman, ciheti askeriyeden 
böyle bir suç duyurusu talebi geldiği zaman -bu Parlamentonun görev yapan üyesi bunlar; bir 
önemli konuda görev yapıyorlar ve saptadıkları hususları kamuoyuna açıklıyorlar- suç duyurusu ol
duğu zaman, sevinen arkadaşlarımın olduğunu sanıyorum. Aynı mantıkla baktığımız zaman, bir 
başka konuda, hiç üzerine vazife olmayan, yine bir kesimin dürtüsüyle birileri hakkında suç duyu
rusunda bulunulursa, yine de başka bir kesimin sevinir noktada olduğunu görmekten de üzüntü du
yuyorum. Esasında, bu Parlamento, bu en önemli, rejimin en önemli kurumu, cumhuriyetin bu en 
önemli kurumu, bizi biz yapan, bizim varlık nedenlerimiz konusunda birleşebilir olmalıydı. Bunu, 
bunca olayı yaşadıktan sonra görememiş olmanın da üzüntüsünü yaşıyorum. 

Şimdi, bu komisyonda da, maalesef, bu konularda birlik sağlayamadık. Tabiî ki, her konuda bir
lik sağlayacak değiliz; çoğulcu bir demokrasi, çok seslilik söz konusu; ama, bu temel değerlerde, ma
alesef, iktidarda veya muhalefette olma durumumuza göre veya o siyasal konumda veya bu siyasal 
konumda olma durumumuza göre tavır takınan arkadaşlarımız oluyor; üzüntüm bundan dolayıdır. 

Bakınız, muhalefetteyken, telefonlarının dinlendiğinden şikâyet edenler, hatta ciddî ciddî id
diada bulunanlar ve kendi konutlarında araştırma yapanlar bugün iktidar, o dönemde şikâyetlerin 
muhatabı olan iktidarda olanlar da şimdi muhalefette; onların bakanlarından, onların başbakanla
rından, telefonların dinlendiği iddialarıyla karşı karşıya kalıyoruz. 

Hukuku egemen kılma noktasında ve yürütmeyi denetleme durumunda olan bu Yüce Meclis, 
bu en yüce organ, bunları, siyasî mülahazaların üzerine çıkarak, hepimize lazım olan ve bir gün he
pimize lazım olacak olan hukuku korumak adına araştırmayacak mı?! 

Şimdi, bazı arkadaşlarımız, kendi mantıklarındaki devlet anlayışıyla devletin yürütme erkini 
kullananların, devlet adına erk kullananların suç işlemeyeceği mantığıyla, hukuksuzluk yapmaya
cağı mantığıyla en ispatı mümkün, hatta kamuoyuna belgeli yansımış konularda bile, birden, ilk 
başta "hayır efendim, böyle bir olay yoktur" diye karşı çıkabiliyor. Esasında, biz, bunu yaparken, 
bir bakıma hukuksuzluğu teşvik ediyoruz; yani, bugün Türkiye'de telefon dinleme olayı bir vakıa, 
bugün Türkiye'de terör var, bugün Türkiye'de işkence var, insan hakları ihlalleri var; ama, biz, bu
na, yürütme olarak, ilk başta "yoktur" mantığıyla baktığımız zaman, o hukuksuzluğu yapanları teş
vik eder durumda oluyoruz. 

Hukukun her konuda işlemiş olması, bir bakıma, Türkiye'de herkes için teminattır. Kamu hu
kukunda sübjektif değerlere yer yoktur. Kişilerin kişisel yargıları kamu hukukuna egemen olamaz. 
Bakın, bu telefon dinleme konusunda kararın istihsalini sağlayan, hatta, o kararı veren devlet gü
venlik mahkemesi yargıçlarına, kararda da yer aldığı şekilde, özel brifingler veren dönemin Emni
yet Genel Müdürü ve sonraki Bakanı, bu konu medya tarafından kamuoyuna duyurulduğunda "bu 
çocuklar, ehlinamus çocuklardır, ser verirler sır vermezler; telefonları dinliyorlarsa ne olmuş? Te
lefon dinlemeye karşı çıkmak vatan hainliği" mantığıyla yaklaştı. Yani, siz, devletin işleyişini ka
mu hukukunu, kamu düzenini o kişilerin ehli namus olup olmamasına göre düzenleyemezsiniz. Ka
mu hukuku objektif kriterlere göre düzenlenir. Ehlinamus denilen kişilerin sonradan neler yaptık
ları ortaya çıktı. Bir bakıma, hukuksuzluk, kudret elinizde olduğu zaman...Büyük İnönü'nün bir sö
zü vardı; "siz, insanların, muhalefetteyken değil, esas, iktidarda iken, kudret ellerindeyken ne yap
tıklarına bakınız, insanları ona göre ölçünüz" derdi. Kudret ellerinde iken ne yaptıkları ortaya çıktı. 

Bu, bir bakıma bizim geçmişimizde, tarihimizde de var. Enver Paşa döneminde İttihat Terak
kinin de böyle bir mantığı olmuştur. Enver Paşa'nın, ser verip de sır vermeyen çocukları olmuştur, 
onun da fedaileri olmuştur; ama, onlar, sonunda, bir gün gelmiştir ki, hep Enver Paşa adına infaz 
yapmış olanlar "bir gün de kendi adımıza infaz yapalım" deyip, o talimatları vermek durumunda 
kalan Enver Paşa'ya yönelmişlerdir. 
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Hukukun dışına çıktığınız zaman, kamu yönetimini sübjektif değerlerle, kendi elinizdeki yet

kileri sınırsızca kullanabilme hakkını kendinizde görerek kullanmaya başladığınız zaman, o silahın 
kimi nerede vuracağı ve nerede duracağı belli olmaz. 

Bakınız, burada olay öylesine açık ki, başbakanlık yapmış insanlar ciddî ciddî, telefonların 
dinlendiği iddialarını ileri sürüyorlar, bunlara kanıtlar söylüyorlar; hatta, Sayın Mesut Yılmaz -tek
zip edilmedi- telefonlarını -bir eski başbakanın talimatıyla dinlendiği imasında bulunarak- MİT'in 
ikinci derecedeki önemli kişisinin kurduğu bir ekibin dinlediğini söylüyor; her ne hikmetse, sonra, 
o kişi de Washington'a tayin ediliyor. Şimdi, bu MİT'in ikinci derecedeki sorumlusu, güçlü adamı 
ile İstihrabarat Dairesinin Başkanvekili durumunda olan bir emniyet müdürü, karşılıklı birbirleri
nin telefonlarını dinledikleri konusunda davalık oluyorlar. Bütün bunlar, kamuoyunun gözü önün-, 
de cereyan ediyor. 

Sayın Şevket Kazan daha önce şikâyetçiydi, yine şikâyetçi. Sayın bakanlar, Yalım Erezler, 
şimdi Sayın Abdullah Güller, telefonlarının dinlendiği konusunda şikâyetler ileri sürüyorlar ve 
kendilerine göre ciddî kanıtlar ileri sürüyorlar. Bu iddialar havada kalamazdı. Bu iddialar havada 
kaldığı sürece, topluma önderlik etmek durumundaki kişiler, hatta topluma güven vermek duru
mundaki kişiler, kamu düzenini -iktidarda olsunlar, muhalefette olsunlar- sağlamak durumunda 
olan kişiler bu beyanlarda bulunuyorlarsa, sade yurttaşın huzur içinde olması ve telefonlarının din
lendiği konusunda tedirginlik duymaması mümkün değildir. Siz, bunları söylerseniz ve gereğini 
yapmazsanız, elbette ki, Türkiye'deki bütün yurttaşlardaki, kamunun değişik kesiminden insanların 
telefonunun dinlendiği, yasalara aykırı şekilde dinlendiği konusundaki kanısını ortadan kaldıra
mazsınız. Bütün kararların, bütün kabullerin ötesinde ve üstünde de, kamuoyunun genel yargısı 
önemlidir. 

Kamuoyundaki bu yargıyı bakanlar paylaşıyor. Bakanlarla telefonda görüşürken "bu konuyu 
telefonda görüşmeyelim, sonra yüz yüze görüşelim" diyen bakanlarla muhatap oluyorsunuz; siz de 
oluyorsunuz, biz de oluyoruz... Böyle bir Türkiye'de, hukuk devletine, yurttaşların temel hak ve öz
gürlüklerinin zedelenmediği inancına yurttaşları nasıl inandırabilirsiniz?! 

Bakınız, aynı şeyi Susurluk olayında yapıyoruz. Yeri gelmişken söylemek istiyorum: İktidar, 
şikâyet yeri değildir, iktidar, icra yeridir. İktidarın şikâyet etmeye hakkı yok; adama "yap" derler; 
devletin mührü elinde... 

Şimdi, Susurluk olayı oluyor; Sayın Başbakan, Susurluk olayı konusunda şikâyetlerini söylü
yor ve devletin çeteler tarafından kuşatıldığını -bizim yıllar önce söylediklerimize katılarak- hatta 
çetelerin kendisini ortadan kaldırabileceklerini ima ederek, muhalefet döneminde, meydanlarda 
"bana bir şey olursa arkama düşün" diyor ve bunları anlatırken de, devletin kuşatılmışlığını, çete
lerin ne kadar güçlü olduğunu söylemeye çalışıyor, şimdi de, iktidara geldikten sonra, bunları, si
yasî nemayı, parsayı toplamak adına söylemeye çalışıyor; ama, bir şeyin farkında değiliz ve değil 
Sayın Başbakan: Siz, çetelerin bu kadar güçlü olduklarını, hatta size suikast düzenleyebilecekleri-
m "keşke bu işe girmeseydim, devlet kuşatılmış" diyerek, Başbakan olarak korktuğunuzu ve çekin
diğinizi söylüyorsanız, benim sade yurttaşım, onları yargılamak durumunda olan savcım, yargıcım 
ne yapsın! Bunu, Türkiye'de hukuk devletini egemen kılmak ve icrayı hukuk içerisinde çalıştırarak 
sorunları çözmek durumunda olanların söylememesi gerekir. 

Benzer olaylar telefon dinlemede de oldu. Yani, yurttaşların hukuka saygıları, cumhuriyet re
jimine bağlılıkları, kamu düzeninin hukuka uygun işlediği konularındaki inançlarını zayıflatırsanız, 
bu sistemi, bu rejimi ayakta tutamazsınız. Her rejim, her sistem, yurttaşlarının, ona bilinçle bağlı 
olmaları ve onu korumalarıyla ayakta durur. Şimdi, bakınız, -telefon dinlemeyle ilgili olarak söy
lüyorum- olaylar ortaya çıktığı zaman -beğenirsiniz, beğenmezsiniz-medyadan öğrenmek duru-
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mında kaldık birtakım kararları. Bu kararlarla ilgili olarak Türkiye'nin sağduyusu sayılabilecek, 
her kedimden insan için sağduyusu sayılabilecek birçok önemli yazar ve yorumcu (Oktay Ekşiler, 
Güngör Mengiler) yazılar yazdılar, bu olayla ilgili olarak eleştirilerde bulundular; ama, hiçbir şey 
olmamış gibi, bu sorunlar ortaya atılıyor, kamuoyu bilgileniyor; ama, bunları çözme durumunda ol
muyor icra organı ve bunları sonuçlandırma durumunda olmuyorsa Yüce Meclis, varlık nedenimiz 
olan demokrasiyi ve rejimi zedeleyici davranışlara, beraber, birlikte Tim vermiş oluruz. 

Bakın, burada, bir şey daha söylemek istiyorum: Bir büyük gazetemizde, bu Meclis Genel Ku
rul Salonunun yenilenmesiyle ilgili, bu yolsuzluklarla ilgili olarak "Meclisini Soyan Ülke" diye, 
güzel bir başlık atılmıştı. Bu olayla ilgili olarak, Komisyon çalışmaları sırasında gördük ki, Mecli
sini soyan ülk^ durumundan sonra, Meclisine yalan yanlış bilgi veren, eksik bilgi veren, hatta ya
nıltmaya çalışan bürokratların, bakanların var olduğu bir ülkeyi yaşadık. Komisyon olarak çağırı
yorsunuz kamu görevlisini, Yüce Ulus adına görev yapan ve o Parlamento içinden çıkmış araştır
ma komisyonunun oturuyor karşısında kamu görevlisi ve bakanından, siyasî organından aldığı ta
limat doğrultusunda konuşuyor. 

. Meclis araştırması komisyonuna ne İçişleri Bakanlığı yetkilileri ne Emniyet Genel Müdürlü
ğü yetkilileri ne de Telekom Genel Müdürlüğü ve onların başındakiler doğru bilgi verdiler... Yalan 
söylediler!.. Yüce Meclisine yalan söyleyen bürokratlarından hesap soramayan, o bürokratları gö
rev başında tutan yürütme erkinden hesap soramayan bir Parlamentonun varlığı, maalesef-bu de
yimi kullanmak durumundayım-üzücü olmak gerekir. 

Bakınız, dediler ki "biz, GSM cep telefonları dediğimiz mobil telefonları dinleyemiyoruz ve 
dinlemek için bu DGM kararını aldık -burada belgeleri var- ve bu tesisler kurulmadığı için bunla
rı dinleyemiyoruz." Burada, mahkeme kararları var ve size okuyorum: İstanbul DGM ve başka 
DGM'ler ve başka mahkemelerin, görüyorsunuz ki, 0542 -şimdi, burada, ilgililerle ilgili gizli ka
rarları söylemek istemiyorum; ama, okurum- ve 0532 türünden mobil ..olefonların, cep telefonları
nın dinlenmesiyle ilgili mahkeme kararlarının olduğu ortaya çıkıyor, belgeleri burada. Bunları so
ruyorsunuz ilgiliye; "bizim öyle bir donanımımız yok, o DGM kararını uygulamaya geçiremedik, 
dinlemedik ve mahkeme kararı da almadık" diyorlar; mahkeme kararları burada. Bunu söyleyen, 
Meclisine yalan söyleyen bürokratın, Bakanın... Bakan çıkıyor, diyor ki "eğeı cep telefonu dinle
niyorsa beni asın." Çok amiyane bir söz bu. Adamı asmazlar; ama, hesap sormak lazım; soramıyor
sunuz. Meclisine yalan söyleyen bakanların var olduğu bir ülkede, bu ülkenin sade yurttaşlarının 
bu Parlamentoya saygı duymasını bekleyemezsiniz. Meclisini soyan bir ülkenin varlığı, parlamen
tosuna yaidn söyleyen bürokratların, bakanların va'rlığına dönüşüyor. 

Bakınız, bu olayların sonucunda ne oldu. Birçok karar var burada. Çağırıyorsunuz, yalan söy
lüyorlar ve sonradan, yargının yanlış bilgilendirilmesi sonucu*Ankara Devlet Güvenlik Mahkeme
sinin verdiği o kararı -yine yargı erdemlilik göstererek yanlışından döndü- yine yargı kaldırdı. Bu 
Komisyonun, o kararın kaldırılmasında direkt bir etkisi olmadı. Ben, önce yurttaş Sabri Ergül ola
rak, bir milletvek'li olarak onu kamuoyuna duyurdum, birçok insan başvurdu ve yargı yanıltıldığı
nı anlayrvak, verdiği o yanlış karardan döndü. Bu Komisyonun çalışmaları sırasında yaptığımız ki
şisel başvurular üzerine, benim ve yurttaşların yaptığı başvurular üzerine, yine yargı, verdiği yan
lış karardan döndü ve polise bütün telefonları dinleme yetkisi veren o kararı iptal etti. 

Bakınız, bu karar iptal olduktan sonra -karar, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve yürütme erki
nin diğer ilgili kuruluşlarına, Telekoma gitti- "ne yaptınız bununla ilgili" diye soruyoruz; o dönem
de, gece konan, gecekondu bir Emniyet Genel Müdürü vardı, o cevap verdi Komisyona; dedi ki 
"gereğini yapıyoruz." Bunun gereği neV Bana soruyorsanız, bu kararın gereği yapılmadı diyorum; 
çünkü, daha evvel yalan söyleyenlerin, komisyona yanlış bilgi verenlerin, yine verdiği inancında
yım. Telefonlarımız dinleniyor, dinleniyorsunuz, dinliyorlar! 
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Bakınız, şimdi, burada, komisyonun çalışmaları sırasında bir rapor ortaya çıktı; ben, rapora ka

tılmadım ve muhalefet şerhi koydum. Komisyon raporunda, bundan sonra yapılması gerekenleri 
göreceksiniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, vaktimiz çok daraldı... 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - İzin Verirseniz toparlıyorum efendim. 

BAŞKAN - Lütfen efendim... 
SABRİ ERGÜL (Devamla) - >..yani, komisyon raporu, bir bakıma, bir talep, dilek, temenni

ler manzumesi, katalogu şeklinde. Komisyon, yürütmenin engellemesi nedeniyle ve kendi tutu
munda da bu işin üzerine gitmekte kararlı olmadığı için, gerekli şekilde, gerekli sonucu alamadı; 
ama, burada, yargının birçok kararını eleştirmiş bir insan olarak şükranla yâd ediyorum ki, yargı, 
iç işleyişi içerisinde bir hata yaparsa yine kendisi onu tamamlıyor, düzeltiyor; mekanizması o şe
kilde kurulmuş ve Türkiye'de, çok şükür, yargıçlar ve savcılar var. Yargı, verdiği o yanlış kararın 
yanlış olduğunu bilgilendikten sonra gördü ve yürütmenin kendisini yanılttığının farkına vardı; o 
yüksek yargı -yine Ankara DGM- verdiği kararı değiştirdi. Bu komisyonun kurulmuş olmasının bir 
yararı budur. * 

İkinci yararı, kamuoyu, bu konularda gerekli şekilde bilgilenmiştir. Zaten, her türlü özgürlü
ğün teminatı, bilinçli yurttaşlardır; hakkını bilen, yurttaş olarak hakkını arayan insanların varlığı
dır. Bu komisyon çalışmalarıyla, bu konuda da, medyanın da yardımıyla, mesafe aldığımız inan
cındayım. 

Diliyorum ki, Türkiye, hukuk devleti olmanın gereklerini yerine getirsin ve öyle inanıyorum 
ki, Yüce Meclis, her türlü siyasî düşüncenin üzerinde -farklı düşüncelerde de olsak- bu temel de
ğerler konusunda titiz olduğunu, izlediğini, yürütmeyi denetlediğini ve bu konuda ödün vermeye
ceğini sergilerse, hem Meclis saygınlık kazanır hem de Türkiye daha güzel bir kamu düzenine ka
vuşur, hukuk devletinin gerekleri yerine getirilir. 

Bunu sağlayabilmek umuduyla, bunu dileyerek, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum; teşek
kür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ergül, bir dakikanızı rica edebilir miyim. 
Efendim, zatıâlinizin de çok isabetle ifade buyurduğunuz gibi, komisyonlar, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi adına görev yaparlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi de, egemenliğin gerçek sahibi 
millet adına görev yapar. Merak ediyorum, komisyonlar -siz, bir hukukçusunuz ve komisyon üye
likleri yapıyorsunuz- resmen kurulmuş bir heyete yalan beyanda bulunan -kim olursa olsun- kişi 
için ya da komisyona davet edildiği halde gelmeyen kişi için suç duyurusunda bulunma imkânına 
sahip değil mi efendim? 

SABRİ ERGÜL (Devamla) -Komisyonun iradesi benim cebimde değil. Ben, komisyonun öy
le bir kararı... Benim taleplerim oldu, hep reddettiler; ama, ben, kişisel olarak görevimi yapmaya 
çalıştığım inancındayım. Bu olayın, komisyonun tutumuna rağmen peşini bırakmadım; şikâyetçi 
oldum, başvurularda bulundum ve bir bakıma, kısmen de olsa sonuç alındı. 

Elbette ki, sizin ima ettiğinizi anlıyorum. O konuşmamda da, daha önce bir vesileyle de söy
lemiştim, bu Yüce Meclisin her komisyonuna, her sıfattaki insanın gelip bilgi verme sorumluluğu 
var, hem ciheti askeriyeden hem de sivil bürokrasiden ve her kesimden insan o anlayışı bulduğu 
zaman, Türkiye Cumhuriyetini, tam demokratik ve hukuk devleti yapacağımız inancımı belirtmiş
tim efendim., 
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Size, sanıyorum, yeterli açıklamada bulundum. 
Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Evet, Sayın Komisyon?.. 

(10/108) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ILYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
(10/108) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sayın konuşmacı, ko
misyonun, görevini yeterince yerine getiremediği iddiasında bulunmuştur; buna katılmamız müm
kün değildir. Özellikle, pek çok sayıda bürokratı, bakanı ve kamu görevlisini de yalan söylemekle 
itham etmiştir. Bir şeyin yalan olduğunu ispat edebilmek için, en azından, doğrusunu bilmek gere
kir. Merak ediyorum, acaba, bunun doğrusu nedir? Gelen bürokratlar, Sayın Ergül'ün kafasındaki, 
istediği şekildeki cevabı vermediği için mi yalan söylemiş oluyor?! Böyle bir mantık olabilir mi?! 
Gelen kişiler, eğer, Sayın Ergül'ün dediği, istediği yönde ifade verseydi, doğru mu söylemiş ola
caklardı? Belgeyi bekliyorum. 

Bakınız, komisyon çalışmalarında öyle bir durum oldu ki -ben, bütün komisyon üyesi arkadaş
larıma çok teşekkür ediyorum- görüşüyoruz, devrisi gün, bütün bilgiler, en gizli bilgiler basına sı
zıyor. Sayın Ergül'ün, burada, kürsüde okumaktan imtina ettiği devlet güvenlik mahkemesi karan, 
maşallah, çarşaf çarşaf bütün gazetelerde yer almıştır. Burada, gizli olduğu için, okumaktan imtina 
etmiştir. Nasıl gizlilikse?! Artı, bir de, gizli olmayan belge var -onu, gazeteden buldurup getirtme-: 
ye çalışıyorum, eğer, görüşmeler bitinceye kadar, danışmanım yeti sürebil irse- PTT Genel Müdür
lüğünün Telsim'e yazdığı bir yazı, gizli değildir; ama, patates baskıyla üzerine "gizli" yazılmıştır; 
gazetenin birinci sayfasından "gizli belge verildi" diye ilan edilmiştir. Tabiî, komisyondaki 9 arka
daşın 8'i bu duruma tepki gösterince, ondan sonra, komisyondan bilgi sızması durmuştur. 

Şunu söylemek istiyorum: Gelen bütün bürokrat arkadaşlarımız, bakanlarımız, ellerindeki bil
giler oranında, komisyonumuza bilgi vermişlerdir. Komisyonumuz başarılı bir çalışma yapmıştır. 

Her şeyden önce, buradaki iddiaların bir kısmına katılmak mümkün değil. Hukuk devleti di
yoruz... Hukuk devletinde, hukukun çiğnendiğinin, kanunun çiğnendiğinin ortaya konulabilmesi 
için, telefonların dinlenmesiyle ilgili bir düzenleme olması lazım. • 

Komisyon çalışmalarının -bana göre- çıkardığı en önemli sonuç: Telefonların dinlenmesiyle 
ilgili en küçük bir kanunî düzenleme yoktur. Bu kanunî düzenlemenin, acilen, Meclis tarafından 
yapılması gereklidir. Yani, telefonu dinliyorsunuz; bunun cezası yok. O zaman, siz, neyin çiğnen
diğinin iddiasındasınız? 

Kaldı ki, bu arada yapılan bir seminerde gördük ki, Almanya'daki mahkemeler, bir tek emirle 
8 bin İranlının dinlendiği, toplu dinleme emri veriyor. Seminer, yine, 8 bin İranlının dinlendiğini 
ve bir gece kulübünü bombalama eyleminin faillerinin ortaya çıkarıldığını ortaya koyuyor. 

Gelişmiş ülkelerde de, gerekirse, emniyet, bilgi toplamak için, belge toplamak için, zehap de
recesinde -yani, gözünün üzerinde kaşın var gibi- bir şüpheyle bile telefonları dinleyebilir; ancak, 
bunu, mahkemede delil olarak sunamaz; mahkeme kararı alırsa dinleme hususunda, delil olarak su
nabilir. 

Onun için, arkadaşımızın, bütün kamu görevlilerini, bu konuda hizmet verenleri yalan söyle
mekle itham etmesini kınıyorum ve bunu, Parlamentoda hitap açısından, üslup açısından da çok 
yanlış buluyorum. ' . ' - ' 
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Doğrudur; arkadaşımızın, devletle problemi olabilir; arzu ettiği bazı gruplara daha geniş dav

ranma imkânı sağlayabilir. Bana göre en önemli hak, yaşama hakkıdır. Yaşama hakkını ortadan 
kaldıran, terörizme çanak tutan gruplar -doğrudur- rahat davranamayabilirler; eh, yaşama hakkını 
ortadan kaldıranlara da, hukuk devletinin, buyurun, hukuk sizin diyecek hali yok... 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. ! 

SABRİ ERGÜL (İzmir) - Sayın Başkan, arkadaşımız Komisyon adına mı konuştu? 
BAŞKAN - Evet, Komisyon adına konuştu. 
SABRİ ERGÜL (İzmir) - O zaman, ben, yerimden bir açıklama yapmak istiyorum izin verir

seniz. 
BAŞKAN - Efendim, buyurun; ama, bu saatte, lütfen, kısa rica edeyim. 
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Ben, bu belgelerin örneklerini isterse arkadaşıma da göndereyim. 

Komisyon zabıtları da burada. "Cep telefonlarını dinlemeyle ilgili düzenimiz yok, dinlemiyoruz" 
diyen emniyet görevlilerinin ifadeleri de komisyon zabıtlarında var. Burada, cep telefonlarının din-
lenmesiyle ilgili, Adalet Bakanlığı tarafından bize gönderilen mahkeme kararları var. Bu çelişki
dir; bunlardan biri yalandır... 

(10/108) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Hayır... Şimdi 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... Karşılıklı konuşma imkânımız yok. 
Buyurun Sayın Ergül. 
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Ben, mahkeme kararına saygı duyuyorum, mahkeme kararı doğru

dur, kabul ediyorum; "dinlemiyoruz" diyen o emniyet görevlisinin ifadesi yalandır; bu bir... 
Benim devletle problemim y :>k. Senin kafandaki devlet, sevgili arkadaşım, faşist devlet, hu

kuk olmayan devletse, benim o devletle problemim var. Benim, çağdaş, demokratik hukukla hiçbir 
problemim yok. Benim ve arkadaşlarımın, Partimin, görevini hukuka uygun yapan güvenlik güçle
riyle hiçbir problemi yok. Biz, görevini hukuka uygun yapan, bu ülkenin bütünlüğü için şehit olan 
ve canla başla çalışan, hukuka uygun davranan güvenlik görevlilerinin arkasındayız. Biz, hukuk
suzluğun karşısındayız. Bu da böyle biline; iki... 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
(10/108) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, bir kere, bu mantığı anlamak mümkün de
ğil. Mahkeme kararının olması demek, şu telefonları dinleyin demek, o cihazların varlığına delalet 
midir? Yani, nasıl mantıktır bu? Olabilir; mahkeme bir karar alabilir; ama, bunu teknik olarak uy
gulama imkânı bulamazsınız. Zaten, Emniyet Genel Müdürlüğü, devlet güvenlik mahkemesine 
başvururken, bize bu cihazları kurma imkânı verin, biz de bu kararları yerine getirelim diyor. Bu
rada yalan söylenilen bir durum yok; ama, arkadaşımız bir şeyi anlamamakta ısrar ediyor... 

Arkadaşımızın, o "faşist" kelimesini de kendisine iade ediyorum... 
AYHAN FIRAT (Malatya) - Söz almadan konuşma imkânı var mı Sayın Başkan? 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Tanımlama yapıyor... 
(10/108) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Bizim bahsettiğimiz, yaşama hakkını ortadan kaldıran te
rör gruplarının, kalkıp da, istediği gibi at oynatacağı ortama imkân vermemektir. 
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Teşekkür ederim. 

SABRİ ERGÜL (İzmir) - Allah selamet versin!.. Allah akıl fikir versin!.. 

(10/108) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Amin!.. Size de... 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ünal Erkan; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkış

lar) 
DYP GRUBU ADINA ÜNAL ERKAN (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görü

şülmekte olan, telefon dinlemeleriyle ilgili komisyon çalışmaları hakkında, Doğru Yol Partisi Gru
bu adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, hepinize saygılarımı sunu
yorum. 

•Bilindiği gibi, geçen yıl, özellikle polis teşkilatı işaret edilmek suretiyle, polis teşkilatının, her 
istediği kimsenin, her istediği kuruluşun telefonunu dinleme imkânı elde ettiğini ve burada da kal
mayıp, iddiadan öte, gerçekmiş gibi, polisin, herkesin telefonunu dinlediği; herkesin telefonunu 
dinleme eylemini bir alışkanlık haline getirdiği anlamına varacak iddialar ortaya atılmış ve bu ko
nuda, 20 sayın milletvekilinin, bu söylentilerin peşinden, günlük bir gazetemizde yayımlanan yazı 
üzerine, bir Meclis araştırması açılması isteği Yüce Meclise geldikten sonra, Yüce Meclis, bu ko
nuda araştırma komisyonu kurulmasına karar vermiştir. 

Komisyon çalışmalarına geçmeden önce, neden, polis hedef gösteriliyor diye düşünmemiz ge
rektiğini değerlendiriyorum. Telefon dinlemesini sadece polis mi yapar? Telefon dinlemelerini gü
venlik kuvvetleri yapar ve elbette, yasal çerçeve içerisinde yapmalıdır; ama, telefon dinlemelerini, 
yabancılardan tutun, muhtelif avantajları kendisi için sağlamak isteyen veya istihbarat ihtiyacını 
karşılamak isteyen kimseler de yapabilir. Polis teşkilatı, telefon santrallarının başında oturmuyor. 
Güvenlik kuvvetleri deyince sadece polis kastedilmemiş olmalıdır. O halde, evirip çevirip, polis 
herkesin telefonunu dinliyor diye, polisin, toplum üzerindeki itibarını, istemeyerek bile olsa sars
manın arayışı neden? Bir defa, bence, meseleye önce buradan bakmak lazım. Elbette, Türkiye'de, 
telefonlar, yasal çerçeve içerisinde, bir yasal hizmetin ifası için dinlenebilmeli. Elbette, bunun dı
şında, görevlilerce şu veya bu nedenle telefonlar dinlenmemelidir. 

Komisyona, polis teşkilatıyla ilgili, "münhasıran polis teşkilatı, yasadışı yollardan telefon din
liyor" iddiası, kamuoyunda, elbette, büyük ölçüde tasvip görmemiştir; ama, bu iddia, bu haksız id
dia, kamuoyunu tedirgin etmiştir. İnsanlarımız, telefonla, belki şurada oturan, şu Yüce Mecliste bu
lunan sayın milletvekilleri bile bu söylentilerin etkisiyle "acaba, benim telefonum da mı dinleni
yor" diye bir endişe içerisinde, şu haberleşme özgürlüğünden, parasını ödediği telefonlarını kulla
nırken, bu telefonlardan gereği gibi yararlanamamaktadır. O halde, mesele, vatandaşı rahatsız etme 
meselesi midir?.. Mesele, polis teşkilatının itibarına gölge düşürme meselesi midir; yoksa, telefon 
dinleme işini, içerisinde eksiği noksanı varsa, eksiği noksanı da tamamlanarak, daha sağlıklı bir ya
sal çerçeve içerisinde dinlenilmesini mi mümkün kılmaktır, haberleşme özgürlüğüne şöyle veya 
böyle zarar verilmesini mi önlemektir?.. 

Değerli milletvekilleri, komisyona gelen bu konu, başlangıçta, çalışma tarzını tespit, kapsamı
nı tespit bakımından ciddî tartışmalara neden olmuştur. Elbette, bütün komisyon üyelerinin aynı 
görüşte olması söz konusu değildir. Komisyon, bir iddiayı inceleyecek. İddia nedir; polis teşkilatı, 
devlet güvenlik mahkemesinden bir karar almıştır, bu karara göre herkesin telefonunu dinliyor... 
Kamuoyuna, ısrarla, bu bilgiler, basın yayın organları araçlarıyla sürekli yansıtıldı. Peki, biz, ko
misyonu niye kurduk; bu iddia doğru mudur, değil midir onu inceleyeceğiz. Onu incelemeden, her-
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gün, basına, televizyonlara, telefonların polis tarafından dinlenildiği, hem de lâyüsel, istenilenin te
lefonunun, bu kararlara dayalı olarak dinlenildiği bilgileri yansıtıldı. Böyle bir şey yok. Böyle bir 
şey varsa gereğini yapalım; böyle bir şey yok... 

Polis teşkilatı, elbette, teknik dinlemeyi, diğer güvenlik birimleri gibi -dünyanın her yerinde 
olduğu gibi- istihbaratın bir aracı olarak kullanacaktır. Bunu kullanırken, elbette yasaların çizgisi
nin dışına da çıkmayacaktır; ancak, cep telefonlarının devreye girmesinden sonra, sistem, yasal çer
çeve içerisinde, cep telefonlarının hizmet gereği dinlenmesi ihtiyacını ortaya koyduğunda, dinle
meye imkân verecek bir yapıda değil. Yani, telefon santrallarının cep telefonlarına yönelik olanla
rını, dinleme ihtiyacını hissettiğinizde, mahkeme kararı alsanız dahi, polis teşkilatı için böyle bir 
imkân olmadığından, bu imkân yaratılmalı ve tevdi olunan görevleri polis ifa ederken, bu imkân
lardan yararlanıp, aldığı bilgilerle, hizmetini daha verimli hale getirmeli ve bu bilgileri değerlendi
rerek, emniyet ve asayiş hizmetlerini daha sağlıklı biçimde yürütmeli. 

Telefon dinleme ihtiyacı söz konusu olduğunda, bu ihtiyacı gidermek için, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, devlet güvenlik mahkemesine, santrallara, dinleme imkânı verecek bir teknik donanı
mın monte edilmesi -aldığı teknik bilgiler çerçevesinde- bu amaca yönelik bir tekniğin ithal edil
mesi isteğini havi bir yazı gönderiyor. Zaten, cep telefonlarını dinleme imkânı olsa, böyle bir talep, 
devlet güvenlik mahkemeleri başsavcılığından istenmez. Böyle bir imkân yok ki, böyle bir teknik 
ihtiyaç giderilsin ve santrallara monte edildiğinde, mahkeme kararları alınarak teknik dinleme ya-
pılabilinsin. Devlet güvenlik mahkemesi başsavcılığı, devlet güvenlik mahkemesi hâkimliğinden 
bu konuda karar alıyor; ancak, Emniyet Genel Müdürlüğü, bütçe imkânlarıyla bu teknik imkânı it
hal edebilme şansını elde edemiyor ve böylece, devlet güvenlik mahkemesinin kararına rağmen, te
lefonların dinlenmesine imkân verecek aygıtın ithali söz konusu olmadığı için, başlangıca dönülü
yor, yine, telefonları dinleme imkânı olmuyor. 

Bu, bir gerçek; bunu, biz kendiliğimizden söylemiyoruz, komisyon, oturdu, bu konuda çalış
ma yaptı. Komisyon, bakanlıklardan bilgi aldı, ilgili kamu kuruluşlarından bilgi aldı, Telekomdan 
bilgi aldı ve özel telefon kuruluşlarının yetkililerinden bir bir bilgi aldı. Hiçbir yetkili, hiçbir ilgili 
"polis teşkilatı, cep telefonlarını dinlemek için, böyle bir imkâna kavuştu ve bu imkân getirilip sant
rallara monte edildi" demedi. 

Şimdi, bunlar yalan mı söylemiş oldu? Burada olmayan insanları, doğru söyledikleri için, ya
lancılıkla itham etmenin insafla bağdaşır bir tarafı var mı? Eğer böyle bir aygıt santrallara monte 
edildiyse, tabiî, o zaman, yalan söylediler der, gereğini yapardık. Mahkeme kararları var; doğru, bi
raz evvel, Sayın Komisyon Başkanvekili de söyledi. Mahkeme kararları var da, bu mahkeme ka
rarlarına dayalı olarak, cep telefonlarının, polis tarafından dinlendiğini ifade edecek bir bilgi var 
mı; böyle bir bilgi yok; varsa, o zaman, sizin söylediğiniz doğru olur. O halde, komisyona verilen 
bilgileri, aksinin ispatı mümkün olmadığı için doğru kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

Oraya gelen her yetkili, şahsî kanaatim o ki, bildiğini, gerçeği, hiç kimseden talimat da alma
dan açık açık söylediler. Üniversite hocaları oraya geldi, cep telefonları nasıl dinlenilir, diğer tele
fonlar nasıl dinlenilir gayet güzel bilgi verdiler. Şu olursa dinlenilir... Bu olursa dinlenilir... Şöyle 
olursa dinlenildiği tespit edilir... Hiç çekinmeden bu bilgileri verdiler; ama, bunlar teorik bilgi. Fi
iliyatta, polis teşkilatının ilgili birimlerinin, komisyonun yapmış olduğu araştırma sonunda, cep te
lefonlarını dinlemediği, dinleyemediği ortaya çıktı. 

2 Numaralı Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinin, bu teknik donanıma izin veren kararı ip
tal edildi; doğru. Bir mahkeme, karar vermiştir; bir mahkeme, kaldırmıştır. Bize, bu kararlara say
gı duymaktan başka bir şey düşmez; ancak, şu anda, güvenlik kuvvetlerinin, özellikle polis teşki
latının yürütmekte olduğu hizmet açısından ve kamuoyunun, telefonlarının dinlenildiğine dair söy-
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lentilerden rahatsız oluşu itibariyle, meseleyi, daha sağlıklı bir biçimde, ülke menfaatları çerçeve
sinde ele almak gereği var. 

Türkiye, otuz yıldır terörle mücadele ediyor. Türkiye, bu mücadelede onbinlerce şehit verdi. 
Onbinlerce vatandaşımızın, güvenlik görevlilerinin uzuv kayıplarını, sakat kalışlarını hepimiz bili
yoruz. Bu mücadelenin ekonomik maliyeti de ayrı ele alınması gereken bir husus. Terörle mücade
le devam ediyor, devletin etkinliği giderek artsa da devam ediyor. Organize suçlar, giderek, klasik 
metotlarla, onbeş yirmi yıl öncesinin metotlarıyla deşifre edilme noktasının dışına taştı. Hatta, ba
zı bireysel suçlarda bile yeni metotlara, yöntemlere ihtiyaç var. 

Güvenlik birimleri ve elbette polis teşkilatı, bu adaptasyonu gerektiren bünye içi çalışmaları
nı, teknolojik imkânlarının geliştirilmesi konusundaki çalışmalarını yapıyor; ama, biraz evvel de 
arza çalıştığım gibi, bugün, cep telefonlarını, terör örgütünün militanları, suç ve organize suç odak
ları, nasıl olsa polis bunları dinleyemiyor diye, oldukça rahat bir biçimde kullanıyor ve onlar suç 
işlemeye devam ederken, kamu vicdam yara alıyor. O telefonları, yasaların verdiği imkân çerçeve
sinde dinleyebilecek organizasyonu yapabilmiş olsaydık, suç işleyenlerin, toplumun içinde, elleri
ni kollarını sallayarak gezme imkânları belki olmayacaktı. 

O halde, peşinen, telefonları polis dinliyor, telefonları falan dinliyor konusunu bir kenara ko
yalım. Tekrar arz ediyorum, yasal olmayan yollardan, tabiî ki, dinlenmemeli; ama, aslı, bir tarafa 
bırakıyoruz... Anayasamıza 22 nci madde hükmü koyulurken, elbette, haberleşme özgürlüğü esas 
olarak alınmış; ama, bu özgürlüğe istisna getirilmiş. Niye istisna getirilmiş; toplum menfaati için 
istisna getirilmiş. Güvenlik kuvvetlerinin çalışmaları da, elbette, toplum menfaati itibarıyla değer
lendirildiğinde, çok gerekli olarak karşımıza çıkacaktır. ' • , 

Bu bakımdan, önümüzdeki günler için, önümüzdeki dönem için, güvenlik birimlerinin tek tek 
ihtiyaçlarını değerlendirmeden, şahsî kanaatim o ki, ilgili santrallara, gerekli teknoloji ne ise o 
transfer edilmeji ve güvenlik birimleri, yasaların kendilerine tevdi ettiği görevleri ifa ederken, özel
likle suçluların yakalanması ve suçun aydınlanması konusunda telefon dinleme ihtiyacını gidere
bilmeleri bakımından, bir an evvel bu çalışma bitirilmeli; suçlular, elini kolunu sallayarak gezme-
meli, cep telefonlarından yararlanarak toplumun sıkıntılarını büyütmemelidirler. 

Bu teknoloji ithal edildiğinde, herkes otursun telefon mu dinlesin; hayır. Meri mevzuat, bugü
ne kadar sağlıklı biçimde yürümüştür. Aksi iddialar vardır; ispat edilirse, suçlusu cezalandırılır. İş
te, bugün, Komisyonun kurulduğu günkü Hükümet işbaşında değildir. Eğer, güvenlik birimleri ve
ya başkaca kimseler, kanunları ihlal ederek haberleşme özgürlüğüne müdahale ediyorlarsa, bir an
lamda, Anayasayı ihlal ediyorlarsa, Anayasanın 22 nci maddesini ihlal ediyorlarsa, gereği yapılsın. 
Bu, istisnadır; aslı, eğer gerekiyorsa, Anayasanın da öngördüğü istisna çerçevesinde, suç işleyenlerin, 
suç odaklarının, suç örgütlerinin dinlenilmesini, yasal çerçeve içerisinde süratle mümkün kılmaktır. 

Demokrasiyi elbette hepimiz savunuyoruz, insan haklarını hepimiz savunuyoruz, özgürlükleri 
hepimiz savunuyoruz; ama, bu ve benzeri değerleri savunurken, toplumun düşmanı suç odaklarının 
rahat çalışabilme imkânına da süratle set vurmanın, set çekmenin yolunu aramalı ve bulmalıyız. 

Teknik dinleme konusunda bir yasal boşluk olduğu benden önceki sayın konuşmacılar tarafın
dan dile getirildi; doğru tabiî. Komisyon çalışmaları sırasında, bu konuda da, muhtelif ülkelerin, 
özellikle Batı ülkelerinin mevzuatlarını tetkik ettik, hepsinde, güvenlik birimlerine telefon dinleme 
imkânı veriliyor; o kadar ki, biraz evvel de belirtildiği gibi, bir şüphe söz konusu iken bile verili
yor. Burada amacımız, hizmete dönük teknik dinleme; yoksa, ister siyasî olsun ister başka olsun, 
özel çıkarlar için telefon dinleme zaten yasal değil ki... O, bizim konumuzun dışında. Yasa dışına 
çıkanın yakalanmasını mümkün kılacak organizasyon, otokontrol, cezalandırılması için yeterli de
ğilse, yeni mevzuat getirilebilir. _ 
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Sayın milletvekilleri, bu arada, çok kısa olarak bir konuya daha değinmek istiyorum. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÜNAL ERKAN (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Lütfen... 
ÜNAL ERKAN (Devamla) - Komisyon çalışmaları sırasında, daha önceden, kamuoyuna, te

lefonlarının dinlendiği yolunda doğrudan veya dolaylı olarak bilgi yansıtanlarla -ister siyasetçi is
ter işadamı ister basın mensubu veya başka konumda olan kimseler olsun- ilgili olarak basın taran
dı ve bu tarama sonunda, bu konuya ilişkin kimlerin beyanatları, açıklamaları, şikâyetleri, şüphe
leri, tereddütleri var ise hepsine müracaat edildi; ancak, hiçbirinden, telefonlarının, gayri kanunî 
yollarla dinlendiğine dair, delil niteliğinde en ufacık bir bilgi veya buna yakın bir bilgi alınamadı. 
Şimdi, bu komisyon ne yapsın? Komisyona, 15 bin telefon dinleme dosyasını, zabıtlarını getirelim 
isteği oldu... . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÜNAL ERKAN (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım, izin verirseniz... 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÜNAL ERKAN (Devamla) - Efendim, filan yerde kaç bin telefon dinlendiyse hepsinin dos

yasını getireceğiz... Bizim işimiz bu mu?.. Biz, bir taraftan, güvenlik görevlileri, hizmetini yapabil
sin ve bu imkândan, yasal olarak yararlansın, bunu hazırlayalım; bir taraftan da, suç işlemenin önü
ne geçelim dedik. Komisyon, bu konuda üzerine düşen görevi yapmıştır. 

Ben, mevzuat boşluğunun süratle giderilmesi konusunu Yüce Meclisin takdirlerine sunarken, 
hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Erkan, teşekkür .ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cengil; buyurun, efendim. 

RP GRUBU ADINA SITKI CENGİL (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; İzmir Mil
letvekili Sabri Ergül ve 19 arkadaşının, polis tarafından dinlenen telefonlar hakkındaki iddiaları 
araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/108) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nu Raporu üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; sözlerime başlarken, hepi
nizi hürmetle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, konuşmamın başında bir tespiti yapmakta fayda mülahaza ediyorum: Şu 
anda, Türkiye'de, psikolojik de olsa, insanların büyük bir kısmında, "telefonum dinleniyor" kana
ati hâkim. Böyle bir şey var mıdır, yok mudur demiyorum; psikolojik de olsa, böyle bir şey söz ko
nusu. Bunu, hiç kimsenin inkâr etmesi veyahut da görmezlikten gelmesi mümkün değil; görmez
likten gelsek bile, gerçek bu. 

Bizim çok güzel bir deyişimiz var, bir sözümüz var: Şüyuu, vukuundan beter... Eğer, Türki
ye'de, böyle bir şey, milletimiz arasında, halkımız arasında şüyuu nispetinde de olsa, yer etmişse, 
bu konu üzerinde özellikle durmamızda fayda var diye düşünüyorum. ' 

Komisyon Başkanı burada değil; ama, komisyonda görev alan bir arkadaşı olarak ifade etme
liyim ki, Sabri Ergül Bey arkadaşımızın "Komisyon Başkanı çalışmalarımızı engelledi, çalışma im
kânı vermedi" gibi birtakım ifadeleri oldu veyahut da "Komisyonda, Refah Partisi ve Doğru Yol 
milletvekilleri -o zaman Refahyol Hükümeti vardı- kalabalık olduğu için, çoğunlukta olduğu için 
yeterli araştırmayı yapamadık" gibi bir ifadesi oldu; bu açıklamasına katılmam mümkün değil. 
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Sayın arkadaşım, Komisyon tutanaklarını, raporlarını tekrar incelerse -aradan zaman geçti, 

unutmuş olabilir, ona bir şey diyemiyorum- görecektir ki, alınan kararlarda, Anavatan Partisine, 
Demokratik Sol Partiye mensup arkadaşlarımız da, o günkü iktidar partisi milletvekillerinin oy kul
landığı yönde oy kullanmışlar ve o yönde kararlara katılmışlardır; yani%tabiri caizse, komisyonu
muz ittifakla çalışmış, Sayın Sabri Ergül hariç olmak üzere, kararlarını da ittifakla almıştır. 

Yalnız, burada bir husus var: Zannediyorum, arkadaşlarımız, önergeyi verirken, önergenin 
kapsamında kendileri yanlışlık yaptılar. Çünkü, biliyorsunuz, hepinizin malumu; araştırma komis
yonları, İçtüzüğün araştırma komisyonlarına verdiği yetki dahilinde çalışırlar. Nedir o yetki; araş
tırmaya konu olan konuyu ancak araştırabilirler, onun dışına çıkmaları mümkün değil. 

. İkincisi, "birtakım bürokratlar yalan beyanda bulundular" dedi. Doğru mudur değil inidir ona 
bir şey diyecek değilim; kendisi o kanaata varmışsa, o.kanaatına saygı duyarım; ama, Komisyonun, 
bir yargılama komisyonu olmadığını kendisi de biliyor. Yani, o arkadaşlar gerçeğe muhalif beyan
da bulunmuşlarsa, bizim, o anda onları yargılama gibi bir yetkimiz de maalesef yoktu, İçtüzüğe gö
re olamaz da zaten. » 

Bu açıklamayı yaptıktan sonra, araştırma önergesindeki iddialara geliyorum. Araştırma öner
gesinin hemen başında belirtilen konu nedir; işte "basınımızda ve özellikle güvenilir bir basın ku
ruluşumuzda bu konu yer aldı ve biz de bunun üzerine araştırma önergesi verdik" dedi arkadaşı
mız. 

Araştırma önergesi şu hususları içeriyor: Birincisi; polis, Anayasaya, ve yasalara aykırı olarak 
bütün telefonları dinliyor. 

İkincisi; Ankara 2 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesinin vermiş olduğu 10 Ocak 1995 ta
rih ve 1995/5 D İş sayılı kararı, yasaya, Anayasaya ve hukuka uygun mudur, değil midir? 

Üçüncüsü de; -ki, bu, önemli iddiaları- polis, elde ettiği bilgileri dilediği, istediği gibi kullanı
yor. 

Biraz önce konuşan arkadaşlarım da ifade ettiler; eğer, telefonlar dinleniyorsa, sadece polis 
dinlemiyor bu ülkede, başka dinleyen mekanizmalar da vardır. Hatta, çağımızda, şirketlerin bile, 
pazar payları için, pazar stratejilerini belirleyebilmek için karşı şirketlerin telefonlarını dinledikle
ri, sık sık okuduğumuz, duyduğumuz hususlardır. Bununla şunu ifade etmek istiyorum: Yani, bu 
işi sadece polise yıkmak, bu işin suçlusu polisrriiş gibi bir tutum içerisinde olmak veyahut da konu
ya bu zaviyeden yaklaşmak bence doğru değildir, hadiseyi de çözmez ve nitekim de çözmemiştir., 

Netice itibariyle, Türk Telekom'dan, Telsim'den, Tiirkcell'den arkadaşlar çağırdık. Bu arka
daşlarımız, "Evet, devlet güvenlik mahkemesinden böyle bir karar geldi, 'telefonları dinleyebilmem 
için cihaz kurmama imkân verin, yardımcı olun' dediler; ama, şu anda Türkiye'deki teknoloji itiba
riyle, sahip olduğumuz imkânlar itibariyle, cep telefonlarının dinlenmesi mümkün değil; ama, kab
lolu telefonların dinlenmesi gayet basit, hangi telefonu dinlemeyi istiyorlarsa, karar getirdiklerin
de, biz de, paralel bir girişle, o telefonun dinlenmesini sağladık, imkân verdik" şeklinde açıkça ifa
dede bulundular. Aşağı yukarı ifadeler bu minval üzereydi. 

Emniyetten çağırdığımız arkadaşlar da bunu açıkça söylediler; yani, gizledikleri bir taraf yok. 
"Evet, biz de terörle mücadele ediyoruz, uyuşturucuyla mücadele ediyoruz, devletin güvenliği aley
hine suç işleyenler veyahut da işleyebileceklerle mücadele ediyoruz. Elbette ki, bunları önleyebil
mek, birtakım olaylar olmadan önce, onun tedbirini alabilmek için -bütün dünyada da bu var- bu 
imkânı bize verin... Bu imkânı sağlamak üzere, hukukî yollara başvurduk, hukukî kararları çıkart
tırdık; ama, netice olarak, şu anda böyle bir imkân olmadı, böyle bir tesisi kurma imkânı da yok; 
sadece kablolu telefonları dinleyebiliyoruz, dinlenebiliyor" ifadesinde bulundular. 
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Yani, altını çizmek gerekirse, Komisyonun ortaya koyduğu, daha.doğrusu, dinlenenlerin ver

diği ifadeler itibariyle, Polis Teşkilatı... Telefonları dinleyenler sadece Polis Teşkilatı da değil... 
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Kim, kim?.. 

SITKI CENGİL (Devamla) - Kim olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz, çok iyi biliyorsunuz; 
ama, siz, onların, kim olduklarını çok iyi bilmenize rağmen, acaba araştırma önergesini verirken, 
o, "kim" dediğiniz insanları da verdiğiniz önergenin içerisine almaya cesaret mi edemediniz diye, 
açıkça, içimden de geçiyor. 

SABRİ ERGÜL (İzmir) -Araştırma önergemizde o var; Komisyonda kabul etmediniz!.. 

SITKI CENGİL (Devamla) - Araştırma önergeniz önümde; siz, araştırma önergenizi, o za
man, okumamışsınız; ama, siz, bu işi, sadece polise mal etmeye çalışırsanız..-. 

SABRİ ERGÜL (İzmir) - Polisin dışında kim dinliyor?!.. 

SITKI CENGİL (Devamla) - ...bu işi, sadece polisin üzerine yığarsanız, ne yapmış olursunuz; 
hadiseyi çözmüş olmazsınız değerli arkadaşım; siz, bunu çok iyi biliyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, durum böyle de olsa, Komisyonumuz çalışmaya başladıktan sonra, ne ol
du; işte, Adalet Bakanlığı -ki, hakkını teslim etti, kendisine teşekkür ediyorum- Sayın Şevket Ka
zan zamanında, birtakım girişimler, çalışmalar, komisyonumuzun çalışmaları... Neticede, yine, An
kara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 10 Nisanda vermiş olduğu karar itibariyle, diğer ka
rar da ne oldu; ortadan kaldırılmış oldu ve böylece, Araştırma Komisyonunun da amacı, bir yerde 
-yani o kararı ortadan kaldırmazsa, o kararın hukuka aykırı olduğu iddia ediliyordu- yerine getiril
miş oldu. 

Tabiî, konuşmamın başında şunu söyledim: Basında yer aldı,ye bu, birtakım siyasîler tarafın
dan da, özellikle, sık sık dile getirildi. Ben, zaman geçince, fazla zamanı da almamak için, o dos
yayı da yanıma almadım, masanın üzerine bıraktım; orada, kimlerin iddiada bulunduğu... 

Başta, iddiada bulunmak veyahut da böyle bir iddia vardır demek; doğru, olabilir... Değerli ar
kadaşlar, böyle bir iddiası olan, böyle bir şüphesi olan, elbette ki, bunu Meclise getirecek, elbette 
ki araştırma komisyonları teşkil edilecek, bunu araştıracak; ama, bunun bir başka veçhesi daha var; 
o da, iddiada bulunan insanların, delillerini objektif olarak ortaya koyabilmeleri gerekir. Ben, böy
le bir iddiada bulunuyorum, iddia sahibi benim; miiddei, iddiasını ispat edecek delili bulamıyor, 
elinde yok; onu da; yani, benim iddiamın delillerini de, araştırma komisyonu gitsin, bulsun demek; 
araştırma komisyonu başkanı gitsin, bulsun demek de, zannediyorum, doğru bir yaklaşım değildir. 

Basın mensupları çağrıldı, bu konuda yazı yazan köşe yazarları çağrıldı, bu konuyu gazeteler
de manşet yapan, haber yapan insanlar çağrıldı; bir kısmı, maalesef, Komisyona gelmedi, bir kıs
mı geldi "benim bu konuda herhangi ciddî bir delilim yok, sadece duyumlardan ibaret" dedi. Bu 
konuda, kendi iddiasına göre ve kendi verdiği ifadeye göre de, en somut delili, Sayın Yaşar Oku
yan -kendisine göre diyorum, bana göre değil- ortaya koydu. Neydi Sayın Yaşar Okuyan'ın iddi
ası? "Efendim, telefonlarımız dinleniyor..." Evet; dinleniyor... Deliliniz nedir? Burada, komisyon 
raporlarında var... Delilim şudur: "Biz, değişik partilerden milletvekilleriyle temasa geçiyoruz ve 
sizin bir sıkıntınız varsa, halledelim veyahut da bizim partiden sıkıntısı olan, değişik yerlerle kon-
takt halinde olan milletvekilleriyle temasa geçiyoruz; sizin sıkıntılarınız varsa -aynen ifadeler bun
lar- bu sıkıntıları, gelin, biz halledelim, bu sıkıntılarınızı biz çözelim diyoruz. Aradan birkaç gün 
geçiyor, bir bakıyoruz ki, bu arkadaşımız bizimle olan irtibatını kesmiş, başkaları devreye girmiş!.. 
Buradaki, mana şudur; demek ki, başkaları o sıkıntıyı daha fazla şekilde gidermişler veyahut da biz, 
bazı arkadaşlarımızla temasa geçiyoruz, sıkıntılarını gideriyoruz. Bunun da manası şudur; o arka
daşların sıkıntılarını başkalarından daha büyük ölçüde biz yerine getirmiş oluyoruz. Bu da, zanne-
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diyorum, değerli arkadaşlarımıza,'değerli kamuoyumuza bir şeyi ima ediyor, bir çağrışım yapıyor. 
Bunun dışında, çağırdığımızda gelip bir söz söyleyen, ifadelerinde somut bir delil ortaya koyan ol
madı." 

Netice itibariyle şunu söylüyorum: Ben, Türkiye'de telefonlar dinlenmiyor demiyorum. Sözle
rimin başında da söyledim, en azından, bütün halkımız, bu konuda psikolojik rahatsızlık içerisin
dedir. Bunu, şöyle veya böyle halletmemiz lazım. 

Komisyonumuzun da neticede vardığı karaı şu: Bu konudaki hukukî düzenleme yeterli değil. 
Hukukî düzenlemeyi yeterli hale getirmemiz lazım. Bu konuda konferanslar da dinlenildi, panelle
re de gidildi, bir çalışma da yapıldı; inşallah, hep beraber, elbirliğiyle, en kısa zamanda, bunu, Mec
lise getirir, yasalaştırırız. 

Netice itibariyle, bu konuda ve diğer konularda şunları söylemek istiyorum: Türkiye'de, hukuk 
devleti ilkesi, her kurum ve kuruluş tarafından mutlaka ve mutlaka benimsenmelidir. Bunun altını 
çiziyorum; hukuk devleti ilkesi, her kurum ve kuruluş tarafından mutlaka ve mutlaka benimsenme
lidir; bunu sağlayacak olan da değerli Parlamentodur. Değerli Parlamento veyahut da konuya mu
hatap olan herhangi bir kimse, bu konuda, bugün "bana dokunulmuyor" bahanesiyle "bana değme
yen yılan bin yaşasın" felsefesiyle hareket ederse, bu iş olmaz. Bunu, hep beraber düzeltmemiz la
zım. 

Temel insan hak ve hürriyetlerine uygun kanunî düzenlemeler, mutlaka yapılmalıdır. Kanunî 
düzenlemeler yapılırken, temel insan hak ve hürriyetleri, özgürlükleri önplana çıkarılmalıdır, önce
likli olarak görülmelidir. Hukuku değil, keyfîliği kendine prensip edinenlerden, hangi makam ve 
mevkide olursa olsun, rütbesi ne olursa olsun, mutlaka ve mutlaka hesap sorulmalıdır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Cengil, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına başka söz talebi yok. 
Kişisel söz talebi var... 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, Hükü
metin de söz talebi var. 

BAŞKAN - Hükümet adına Sayın Bakan, buyurun. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli)-Sayın Başkan, 19.30'da bitirebilir miyiz? 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Hükümetin konuşma süresi de zaten 20 dakika. 
BAŞKAN - Efendim, tabiî, Hükümetin söz süresi de 20 dakikadır; ama, 20 dakikayı kullan

ma mecburiyeti olmadığını Sayın Bakan takdir buyururlar. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkanın 20 

dakikadan sonra da söz hakkı verdiğine muttaliyiz, onu artık birlikte değerlendireceğiz. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bugün, Parlamentoda bütün siyasî parti gruplarının -farklılıklara rağmen- üzerinde ittifak et

tikleri bir araştırma önergesini görüştük ve birçok husus aydınlığa kavuştu; bundan mutluluk duyu
yorum. 

Şu hususları biz de ifade etmek istiyoruz: Kamuoyunda, telefonların dinlenildiği konusunda 
zaman zaman yaygın kanaatler hâkim olmuştur; ama, bu yaygın kanaate rağmen hedef tespit etmek 
doğru bir şey değildir. Yani, telefon dinleme işine, güvenlik güçlerinin veya mutlaka, polisin yap
tığı bir olay olarak bakmak yanlıştır ve nitekim, bu araştırma önergesinin sonucunda da, polisin 
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böyle bir dinlemeyi yapacak teknik donanıma dahi sahip olmadığı konusu, bütün üyelerin ittifakla 
tespit ettikleri bir husus olmuştur. 

Demokratik bir hukuk devletinde, bütün kamu görevlilerinin hukuka saygılı olması, hukukun 
içinde kalması esastır. Bunun dışında bir istisna kabul edilemez; yani, bu işin istisnası da yoktur. 
Dolayısıyla işte "devlet görevi sebebiyle dinlendi", "şu kamu menfaatiyle dinlendi" gibi bir maze
retin geçerliliği söz konusu olamaz. Bu hususta bütün siyasî partilerin ittifak ettiğini de görüyoruz. 
Bu kabil tereddüt ve endişeler karşısında, devletimizin güvenlik güçlerini veya başka güçlerini, 
devletimizin organizasyonlarım zayıf düşürücü beyan ve kanaatlerin sağlıklı olmadığını biz de ifa
de ediyoruz, gruplar adına konuşan bütün arkadaşlarımızın bu tespitinden memnuniyet duyuyoruz. 

Diyelim ki, bilfarz, böyle bir dinleme bazı resmî görevliler tarafından yapıldı; bu, onun şahsı
nı bağlar; yani, o, bir organizasyonu, bir teşkilatı, devleti ve güvenlik güçlerini bağlayıcı bir hadi
se değildir; çünkü, bu bir suçtur, kanunsuz bir işlemdir ve eylemdir; ancak, onu yapanı bağlayan 
bir hadisedir. 

Bence, bu araştırmada meydana çıkan asıl iki husus var; bunlardan biri, güvenlik güçlerimizin 
gerekli donanıma sahip olmadığı... Bugün, birçok suç örgütü, suç failleri, dünyanın gelişmiş bütün 
teknolojisinden, bilgisayar ağlarından, iletişim imkânlarından istifade ederken, devletimizin güven
lik güçlerinin bundan yoksun kalmasının eksikliğini hep birlikte tespit etmiş olduk; bunun gideril
mesi lazım geldiği hususunu da, böylece, burada ifade ediyoruz. 

Diğer bir husus da, yine, bu dinlemenin, güvenlik güçlerinin olayları ortaya çıkarması için bir 
zaruret olduğu, suç örgütlerini bulmak için bir zaruret olduğu hususundaki bütün konuşmacıların 
tespiti; ama, bunun hukukî altyapısının da bulunmadığıdır. 

Muhterem milletvekilleri, örgütlü suçlar için, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının müş
tereken yaptığı bir çalışma sonucu, örgütlü suçlarla mücadele babında bir kanun taslağı, yakında 
Yüce Parlamentonun huzurunda olacaktır. Tabiî ki, onu birlikte değerlendireceğiz. Hele böyle bir 
Komisyonun çalışmış olması, böyle Komisyonda çalışmış olan milletvekillerinin bu meseledeki 
bilgileri, o taslağın kanunlaşması hususunda, o kanun taslağında yapılacak değişiklikler hususunda 
Parlamento için büyük bir imkân olmuştur, büyük bir tecrübe olmuştur; mutlaka, ondan istifade 
edilecektir. 

Bunun dışında da, güvenlik güçlerinin görüşmelerin içine girmesi, buna girebilmesi için de hu
kukî bir çalışma yapıldığını, bugün, burada öğrendim, burada tespit ettim. Adalet Bakanlığı olarak, 
o çalışmayı da tespit edip, bulup, değerlendirme yoluna gidileceğini ve gideceğimizi ifade etmek 
istiyorum. 

Sonuç olarak, bu araştırmanın büyük faydası olduğu kanaatindeyim; çünkü, şu söylediğim hu
suslar, bu Parlamentoda tespit edilmiş ve bütün siyasî partilerle de, bu eksiklikler görülmüştür. 

Ben, araştırma önergesinde, gayret eden arkadaşlara teşekkür ediyorum ve Yüce Parlamento
ya saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Yılmazyıldız, söz talebiniz var, değil mi efendim? 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Şahsı adına Sayın İlyas Yılmazyıldız; buyurun efendim. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; polis tarafından dinlenen telefonlar hakkındaki iddiaları 

araştırmak amacıyla kurulan (10/108) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu hakkın
da kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Komisyonumuz, 27 Şubat 1997 tarihinde faaliyetine başlamış, 29.6.1997 tarihinde faaliyetle

rini tamamlamıştır. Başkanvekilliğihi yaptığım araştırma komisyonu, dört aylık süre sonunda, ça
lışmalarını başarıyla sonuçlandırmıştır. Komisyonda, Türk Telekom Anonim Şirketinden genel 
müdür, daire başkanı ve uzman kişilerle; Telsim,Türkcell, Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileriy
le ve ODTÜ'den bir uzmanla görüşmeler yapılmıştır. Basında yer alan çeşitli beyanatları nedeniy
le, görüşlerine yazılı veya sözlü başvurulmak istenen, elindeki mevcut belge ve bilgileri Komisyo
numuza vermesi istenen Sayın Mesut Yılmaz, Sayın Ertuğrul Özkök, Sayın Yalım Erez, Sayın De
niz Baykal, Sayın Mehmet Ağar, Sayın Veysel Atasoy, Sayın İrfan Köksalan, Sayın Mehmet Kös-
tepen, Komisyonumuza yazılı ve sözlü herhangi bir beyanda bulunmamışlardır. Sayın Bülent Ece-
vit ise, Komisyon Başkanımıza, elinde konuyla ilgili herhangi bir belge olmadığını ifade etmiştir. 

Sayın Okuyan ise, sadece, ev telefonunun dinlenmesine ilişkin bazı kuşkularını dile getirmiş; 
ancak, bir belge sunmamıştır. 

Bunları niye söylüyorum; basında, işte, telefonlarım dinleniyor, telefonlarım dinleniyor diye 
böyle bir hava estirildi... Doğal olarak, Parlamento üyesi bir arkadaşımız da bu konuları ciddîye 
alarak, endişelerini dile getirerek ve hukuk devletinde olması gereken ilkeleri önplana koyarak, bu 
konuyu araştıralım diyor; ama, daha sonra "Komisyona gelin; bilgi verin, elinizdeki belgeleri ve
rin" dediğimizde, tık yok!.. Yani, bazı şeyleri siyasî şova dönüştürürseniz... 

Komisyonun çalıştığı dönemde muhalefet olanlar, bugün iktidardalar!.. Şimdi, merak ediyo
rum, Sayın Yılmaz diyordu ki "telefonlarım dinleniyor." Refah Partisinden bir arkadaşımız, Sayın 
Ersönmez Yarbay -gazete kupürü burada- tekrar bunu bir soru önergesiyle dile getirmiş ve diyor ki 
"telefonlarınız dinleniyordu, ne yaptınız; dört aydır soruma cevap alamadım." İşte, bu, ciddiyetsiz
liktir, samimiyetsizliktir; bir gün muhalefette olabilirsiniz; ama, iktidara geldiğinizde, o dedikleri
nizin altında kalırsınız. 

Benden önce konuşan arkadaşlarımızdan, özellikle Sayın ErgüTün birçok görüşüne katılamı
yorum; komisyondaki kararlar -bütün önerilerini getirmiştir; en azından 9 kişinin 8'i- o günkü mu
halefette olan arkadaşlarımızın da iştirakiyle alınmıştır. Dolayısıyla, DYP'li ve RP'li üyeler gereği
ni yapmadı demek, biraz abesle iştigaldir. O kararlarda, Anavatan Partisi de, Demokratik Sol Par
ti de vardır; ama, bir şey vardır; arkadaşımızın düşüncelerini doğrulayan veya onun arzusu yönün
de, ulaşmak istediği sonuca ulaştıracak bilgiler, belgeler gelmemiştir. Gelseydi, tabiî ki, üzerine gi
derdik; yani, bir yerde, kanunsuz, hukuksuz bir şey varsa, milletvekilleri olarak bunun üzerine git
mek bizim görevimizdir; bu konuda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hukuk devleti, hukukun üstün
lüğü hepimizin arzu ettiği bir şey; ama, bir şey var; kanunsuz ceza olmaz. Bu komisyon çalışmala
rı bir şey ispat etti ki, telefonları dinlemekle ilgili herhangi bir kanun yok. Dinliyorsunuz, belki zor
lama yorumlarla bir şeye bağlayabilirsiniz. 

İşte, bana göre, komisyon raporumuzun sonuç kısmında da yer aldığı üzere, telefonların din-
lenildiğine dair şikâyetler tespit edilmiştir; ancak, bunları ispat edecek bilgi ve belgeler ortaya ko
nulamamıştır; ama, en önemlisi, komisyon raporunda yer alan, sonuç kısmında yer alan, bu konu
daki'yasal düzenlemelerin, mutlaka ve mutlaka yapılması lazımdır; çünkü, Anayasanın 20 nci mad
desi "özel hayatın gizliliğini, yetkili organlar elleriyle belirler" diyor; yani "özel hayatın gizliliği 
esastır" diyor; ama, hangi durumlarda kısıtlanacağı çok açık tanımlanamamıştır. 

Bu arada, komisyon çalışmalarımız sırasında, İstanbul'da çok güzel bir panel oldu; konunun 
yetkilileri, Profesör Dönmezer, Profesör Yenisey gibi, çok önemli, alanında uzman kişiler katıldı
lar. Bize, alt komisyon çalışmalarımızda da yol göstermişlerdi. Bakınız, şu kadarını söyleyeyim; 
orada, Alman ve Amerikan hukukundaki birçok uygulamalara yer veriyor; bir önleme dinlemesi, 
bir de, suçun ispatı yönündeki dinlemeyle ilgili'"adlî dinleme" denilen iki tane ayırım yapıyor. 
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Önleme dinlemesi için, çoğu zaman, mahkeme kararına bile gerek duymuyor. Bir konuşmacı, bu 
konuda şöyle diyor: "Şimdi, önleme dinlemesi ve adlî dinleme ayırımını yaparak konuşmamı bitir
mek istiyorum. Bu, şu saate kadar, hep ceza muhakemesi hukuku amacıyla, suç için dinleme gün
deme getirildi; fakat, bunun dışında, bir de, suç işlenmeden evvel, ülkedeki büyük tehlikeleri sez
mek amacıyla genel dinlemeler yapılması da gündemdedir. Bu konuda pek fazla ayrıntı verilmedi. 
Almanya'da, 28.10.1994 tarihinde yürürlüğe giren .... adı altındaki; yani, suçla mücadele kanunu 
adını verebileceğimiz bir kanunla, Anayasanın 10 uncu maddesi değiştirildi. Alman Anayasasının 
10 uncu maddesinde, bu tür gizli dinlemelerin, önleme dinlemelerinden elde edilen bilgilerin delil 
olarak kovuşturma makamlarına verilebileceği kabul edildi. O zamana kadar, önleme dinlemesini 
gizli istihbarat örgütleri yapıyordu; fakat, bunlar, hukuk hayatına çıkmayan bilgiler olarak değer
lendiriliyordu. 

Bu yönetmeliğe göre, resmî makamların polise nasıl yardım edecekleri, santralları nasıl düzen
leyecekleri vesaire hepsi yer alıyor ve şimdi, en sonunda, önleme dinlemesi bakımından 
Amerika'dan bir örnek vererek bitiriyorum. Bu da, 1978 tarihli Foreign İntelligence Surveillance 
Act Kanunu. 1978 yılında çıkarılan bu Kanuna göre, önleme dinlemelerinde hâkim kararı aran
mayacağı hükme bağlanmıştır. Buradaki amaç, bir hava tahmin raporu hazırlanması gibidir. Ül
kedeki bütün telefonlar, vesaire dinlenerek, izlenerek büyük tehlikelerin hareket yönleri sezilmeye 
çalışılmaktadır ve bilgilerin tamamen gizli kalması, hiç açığa çıkmaması da yasada düzenlenmiştir. 

Bu doğrultuda olarak, 23 Nisan 1997 tarihli Reht Dergisinden bir alıntı yapıyorum. Burada, 8 
bin telefonun Almanya'da dinlenildiği söyleniyor. Alman polisi 8 bin telefonu dinlemiş... 

İran'da, malum bir cinayet işlendi ve arkasından da büyük bir akis uyandıran karar verildi. O 
kararın hazırlanması aşamasında 8 bin kişinin telefonları dinlenmiş; fakat, tek tek şu kişi, şu kişi 
değil, insan grupları dinleniyor. Şüphe elde etmek için, ileride delil elde etmek için bu tür din
lemelerin yapıldığını kabul ediyoruz. Fishing expiration yapıyor." 

Benim burada amacım, herkesin telefonları dinlensin diye bir şey değil. Dünyada teknoloji 
hızla gelişmekte ve bugün, artık "internet" dediğimiz olay var, faks var, şu anda 50 küsur uyduyla, 
herkesin; dağın başından da direkt olarak dünyanın her tarafıyla haberleşebileceği bir sistem kuru
luyor. 

İşte, bütün bunları dikkate aldığınızda, siz, hâlâ, işte, efendim, bunları dinleyecek teknolojiyi 
kurmayın; ne bileyim, bu yöndeki telefonları dinlemek için istenilen bir talebi de, herkesin telefon
larını dinliyormuş gibi yorumlamak, biraz insafla bağdaşmıyor. Bakınız, gelişmiş ülkeler bile, 
bunu... 

Kaldı ki, bundan, Türk Hükümeti de nasibini almış. Örneğin, Alman Anayasayı Koruma Teş
kilatı, elçiliğimizin telefonlarını dinlemiş. Amaç, elçiliğe telefon eden bir kişinin PKK ile ilgili giz
li bilgiler vermesi ve bunun ortaya çıkarılması. Neticede, bu bilgi veren kişi, Alman Devletine ait 
bazı sırları da vermiş ve bu kişi hakkında casusluktan dolayı bir ceza davası açılmış. ( M i k -
rofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - 1-2 dakika rica edeyim Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, lütfen tamamlayın. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla)-Tamamlıyorum. 
Bunun delil bant kayıtları, yani, Türk vatandaşının Almanya'daki elçiliğimizle yaptığı konuş

masına ait bu bant kayıtlarının delil olabileceğini mahkeme kabul etmiş. Gerekçesinde "Bir elçilik 
telefonlarının dinlenemeyeceği konusunda Viyana Sözleşmesinde hüküm vardır; fakat, dinlenen 
konuşma, kişiye ait konuşmadır; yoksa, elçilik konuşmaları için dava açılamıyor" diyor. 
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Yani, görüyorsunuz; gelişmiş ülkelerde, bırakın normal vatandaşın, elçiliklerin bile telefonları 

dinlenebilirken, hâlâ, suç örgütlerinin önleme dinlemesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü veya 
bir başka resmî kurum tarafından telefonlarının dinlenmesi hususunda yapılan çalışmalardan niye 
endişe duyuyoruz? Biz, kendi örgütlerimize, Emniyet Genel Müdürlüğümüze niye güvenmiyoruz; 
onu anlayamıyorum. 

Kaldı ki, buradaki ifadelerden, Emniyet Genel Müdürlüğünün, cep telefonlarını dinleyemediği 
anlaşılmıştır. Ben, buradan bir şey öneriyorum: Emniyet Genel Müdürlüğünün de bu telefonları 
dinleyebilmesi için gerekli teknik altyapıya kavuşturulması lazımdır. 

Bakınız, bunu, Almanya, gerekiyorsa elçilikleri, gerekiyorsa 8 bin kişilik, İranlı denen bir kit
leyi dinlemek için bile kullanabiliyorsa; herhalde, Almanya'dan çok daha fazla teröre bulaşan, çok 
daha fazla dış destekli insan yaşamını tehlikeye atan, çok sayıda terör örgütüne hedef olan bir ülke 
olan Türkiye'nin, bu yeteneğe, bizim örgütlerimizi, bizim Emniyet Genel Müdürlüğümüzü kavuş
turmaması veyahut bu konuda gerekli girişimleri yapmaması gibi bir davranışı anlamak mümkün 
değildir. Dolayısıyla, öncelikle, bu dinlemelerin yasal bir çerçeveye kavuşturulması gerektiği, 
acilen Meclis tarafından ilgili yasaların çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. 

Bu konuda ülkemizin korunması için canla başla görev yapan bütün emniyet mensuplarını, ül
kemizin kalkınması için görev yapan bütün kamu görevlilerini, değerli bakanlarımızı, en içten sev
gi ve saygıyla selamlıyorum. 

Hepinize iyi akşamlar diliyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Yılmazyıldız, teşekkür ediyorum. 
SABRI ERGÜL (İzmir) - İlyas Bey, bu konuyu, yine de, bir kere daha düşün... 

BAŞKAN - Evet, başka söz talebi?.. Yok. 
Böylece, genel görüşme üzerindeki... 
SABRI ERGÜL (İzmir) - Sayın Eîaşkan, kişisel söz talebim vardı... 
BAŞKAN - Sayın Ergül, ben, zatıâlinizin buraya kaydını düştüm; yani, düştüm, sildim an

lamında değil; buraya yazdım; siz iyi biliyorsunuz, hukukçusunuz; ama, siz, sanki, müstağni dav
randınız; yani, ihtiyaç duymuyorsunuz gibi geldi. 

SABRİ ERGÜL (İzmir) - Sayın Başkan, fazla vaktinizi almadan iki cümle söyleyeceğim efen
dim... • . • ' . 

BAŞKAN - Buyurun. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan "yok" dediniz... 

BAŞKAN - Efendim, daha önce talebi var... 
TURHAN GÜVEN (İçel) - "Yok" deyince... 
BAŞKAN - Hayır... Müstağni davrandı dedim; yani, talebi olduğu halde, vakit almamak için 

gayret sarf ediyorlar Sayın Ergül. Şimdi, bakın, bunu bizzat ispat edecekler. 

SABRİ ERGÜL (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; öncelikle şunu belirtmek is
tiyorum: Bir milletvekili arkadaşımızın... Yani, benim isteğimle karar verilmedi bu araştırmaya, 
Yüce Meclis, Yüce Genel Kurul karar verdi; evvela, onu düzeltmek istiyorum. 

Bir de, yalnızca DGM'nin verdiği kararla değil, hatta, hatta biz, bu dinlemeler sonucunde elde 
edilen bilgilerin nerelerde kullanıldığı konusunu da önergemizde talep etmiştik; ama, Sayın Er
kan'ın da başta söylediği gibi, hangi konulara girelim diye çok tartışıldı. Uzun tartışmalardan son
ra, Komisyonumuz çoğunluk oyuyla bunlara girme gereğini duymadı. 
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Şimdi, bir başka olay var arkadaşlarım, bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Özellikle, biraz önce 

konuşan arkadaşım ve Refah Partisi sözcüsü "iddia eden, ispatlayacak" diyor. Bu, özel hukuka 
giren bir konu değil; bu, kamu hukukuna giren bir konu. Yani, özel hukuka giren bir alacak vere
cek olsa, onu iddia eden, iddiasını ispatla yükümlüdür; ama, kamu hukukuna giren konularda, özel
likle böyle bir konuda öyle değildir; bir emare vardır, siz, cumhuriyet savcılığına bir suç 
duyurusunda bulunursunuz, ispat oraya düşer. Şimdi, burada da, emareler var, ciddî iddialar var. 
Yüce Genel Kurul karar vermiş, bu konuyu araştır demiş. Meclisin görevi... Bakınız, ben, izin 
verirseniz, bu konularda -ben demek de hoşuma gitmiyor ama- çok titiz ve özenli olmaya gayret 
gösteriyorum; hukuka uygun davrananın hakkını teslim ediyorum, yanlış yapanı da söylemeye 
çalışıyorum. Objektif olmalıyız. Yani, böyle bir konuda bile birleşemezsek, bu Yüce Parlamen
tonun saygınlığını koruyanlayız. Bunlar, bizim, hepimizin, hangi görüşte olursak olalım, üzerinde 
birleşmemiz gereken konular. 

Bakınız, burada yok; o, iddia eden liderlerle ilgili olarak, ben, yaptığı yanlışları da söylemeye 
çalıştım; iktidar olduktan sonra onları araştırmalıydılar diye. Sayın Yaşar Okuyan da geldi -şimdi 
burada kendisi yok- bilgi verdi. "Senin ispat edecek delillerini ver. Yurttaşlar bu konuda şikâyet
çi olmamıştır. Milletvekilleri delilleri ceplerinden vermemişlerdir" diyorsunuz. Yani, o delil cebin
de olsa, devletin belli organlarına, kurumlarına ulaşabilse, Yüce Meclisin bunu araştırmasına ne 
gerek var! Ciddî iddialar, emareler var; Yüce Meclis araştırma komisyonu kuracak, o bilgileri, bel
geleri toplayacak, gerekirse soruşturmaya dönüştürecek veya suç duyurusunda bulunacak. Evvela, 
bunu, bir ayırt etmek gerektiği inancındayım. 

İkincisi; bakınız, arkadaşlarım -herhalde, tabiî, bunu anlamak isteyenler anlıyorlar bıırada-
telefonlar, bu ülkenin ulusal bütünlüğü için, kamu düzenini korumak için, terörle mücadele için, 
uyuşturucuyla, kaçakçılıkla mücadele için, organize suç örgütleriyle mücadele için veya kamu 
düzenini ilgilendiren diğer konularda, elbette ki -daha önceki konuşmamda, sözlerimin başında 
söyledim- en ileri demokratik ülkelerde, hukuk devletinin kurum ve kurallarının işlediği ülkelerde 
bile dinleniyor; ama, burada, yetki, yürütmede değil, yetki, yargıda. Evet, Türkiye'de de -CMUK'ta 
da, eskimiş de olsa bir madde var- savcılığa başvuracaksanız, o gerekçenizi söyleceksiniz ve o 
mahkeme karar verecek... Bundan neden kaçıyoruz? 8 bin kişiyi de dinlerken -eğer, iddia doğruy
sa ve o panele ben de katıldım- yargıdan karar alarak dinliyor. Türkiye'de, binlerce insanın telefon
ları dinlenmiş. Adalet Bakanlığından getirttik biz. Mahkemelere başvuracak, Türkiye'nin değişik 
yerlerinde, kimin telefonları dinlenecekse, bir kayda geçiyor; ama, DGM'nin kararı yürürlükte ol
saydı ve o kurulan sistem çalışmaya devam etseydi; dinlenen telefonlar bir kayda girmiyor ve o sis
temi çalıştırdığınız takdirde, istediğini dinliyor ve bir yerde kayda girmiyor. Mahkeme karar veriy
or, savcılığın kaydına, mahkemenin kaydına, emniyetin kaydına göre giriyor; yarın, öbür gün bir 
caydırıcılığı var; eğer, yasadışı bir dinleme söz konusuysa, onu, araştırıp, bulabiliyorsunuz. Niçin, 
yargıdan karar almak çok mu zor? Bu ülkenin yargıçları, savcıları -eğer, ulusal bütünlükse- herhal
de, en az yürütme kadar hassas bu konuda. Başvuracaksınız, yargı karar verecek. 

Bizim iddiamız, yargıdan karar almadan, bu dinlemenin, yürütmeye, yürütmenin bir örgütüne, 
emniyete verilmiş olması; biz, bunu eleştirdik ve iddiamızın haklılığı ortaya çıktı -yine, konuş
mamda söylemiştim- yargı, o kararı düzeltebilme erdemini gösterdi. 

Bir de şunu söylememe izin veriniz: Benim ve sözcüsü olduğum Partimin, ulusal bütünlük 
konusunda kimseden ders almaya ihtiyacı yok. Bu konuda geçmişimiz, bizim tutumumuzu ser
gileyen birçok örnekle doludur. Kurucumuz Mustafa Kemel Atatürk'ten bu tarafa Cumhuriyet Halk 
Partisi, ulusal bütünlük konusunda en titiz davranan partidir. Biz, Türkiye'de, kamu düzeninin, 
terörle mücadelenin hukuka uygun yapılmış olması gerektiğini söylüyoruz. Hukuka uyulmadığı 
takdirde, nelerin olabildiği, Susurluk örneğiyle ortaya çıktı. Hem güvenlik diyoruz hem hukuk diy
oruz ve bunu elbirliğiyle sağlamak bu Parlamentonun görevidir. Bütün bu görüşmelerin sonucun
da bu anlaşılabilmişse, yarar sağlandığı inancındayım. 
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Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ergül, teşekkür ediyorum. 
SITKI CENGÎL (Adana) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Ne var efendim, buyurun?.. 
SITKI CENGİL (Adana) - Arkadaşımız, zannediyorum bir konuyu yanlış anlamış. Komis

yonumuz kurulmadan önce ve kurulduğunda, bazı insanlar -şu anda isim vermeme gerek yok- hat
ta bazı siyasî partilerin en üst tepesinde bulunan insanlar "telefonum dinleniyor, elimde delil var" 
demişlerdi; ama, komisyon kurulduktan sonra o delilleri sunamadılar, sunmadılar "elimde herhan
gi bir delil yok" dediler. Ben onu ifade etmek istedim, zannediyorum arkadaşımız yanlış anlamış. 

BAŞKAN-Peki. 
(10/108) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkanım, bir cümle söylemek istiyorum. . 
Az önce sayın hatip dedi ki: 8 bin İranlının acaba tek tek adını verip mi dinlemişler? Yoksa, 

İranlılar dinlenir, Türkler-dinlenir gibi bir genel ifade hukuka nasıl uygundur? 
Viyana Sözleşmesine göre, dinlenemeyecek elçilik telefonlarını dinlemek için nasıl mahkeme 

kararı alınır?.. 
Yine, aynı komisyonda, 1978 sayılı -şu anda ismini unuttum, az önce konuşmamda söyledim-

Amerika Birleşik Devletlerinde ve Almanya'da da, önleme amaçlı dinlemelerde mahkeme kararı 
olmaz deniyor. Hatta, Almanya'da, Anayasanın 10 uncu maddesini değiştirmişler, önleme diıv 
lemesi amacıyla yaptıkları dinlemeleri; yani, mahkeme kararı olmadan yaptıkları dinlemeleri bile 
delil olarak kullanmayı kabul etmişler. 

Ben, sayın hatibin kamuoyunu yanıltmaması için bu konuda söz aldım; teşekkür ediyorum; 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum; tabiî, aynı zamanda da merak ediyorum; Sayın Komisyon, 
çalışmalarını, acaba komisyon çalışmaları esnasında tamamlayamadı mı diye düşünüyorum. 

(10/108) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Biliyorsunuz, 4 ayda... 

Ama, bir şey var; iddia sahipleri gelip bize iddialarıyla ilgili belge sunmadılar Sayın Baş
kanım. Demek ki, sadece siyasî şov yapmışlar. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum efendim. y 

YAHYA ŞİMŞEK (Bursa) - İlyas Bey biraz fazla taraf oluyor da ondan. 
BAŞKAN - Polis tarafından dinlenen telefonlarla ilgili iddialar konusundaki (10/108) esas 

numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır. 
Sayın milletvekilleri, varidi hatırdır ki, saat 19.00 olduğu halde neden izin alınmadan çalışma 

devam etti diye düşünülebilir. Hatırlayacaksınız; özel gündem düzenlenirken, bu işin bitimine 
kadar çalışma süresinin uzatılmasına karar verilmişti. Bunu da, hatırlarda bulunsun diye arz ediy
orum. 

Sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 18 Şubat 1998 Çarşamba 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.44 
_ © _ _ 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfiikar İzol'un, milletvekillerinin çalışma odalarına ilişkin sorusu 

ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/4003) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Zülfükar İzol 
Şanlıurfa 

Mevcut odalarımız çalışmalarımıza cevap vermemektedir. Yeni .halkla ilişkiler binasının inşa
atına ne zaman başlanacaktır? 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 13.2.1998 

KAN. KAR.MD: 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4003-9979/25610 

Sayın Zülfükar İzol 
Şanlıurfa Milletvekili 

İlgi : 17.12.1997 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Milletvekillerinin çalışma odalarına ilişkin ilgi önergenizde yeralan sorularınız aşağıda cevap

landırılmıştır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hikmet Çetin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Cevap - Milletvekillerinin daha rahat ve sağlıklı bir ortam içerisinde çalışmasını sağlamak 
amacıyla yeni bir çalışma binası yapılması için ulusal bir proje yarışması düzenlenmiş ve yarışma 
sonucunda birincilik ödülü kazanan proje grubu tarafından, yapımı planlanan Milletvekili Çalışma 
Binasının proje çalışmaları başlatılmıştır. Bugün için proje çalışmaları etaplar halinde devam et
mektedir. Proje çalışmalarının bitirilmesini müteakip işin yapımına ilişkin Başkanlık Divanının ve
receği karar doğrultusunda çalışmalar sürdürülecektir. 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'tun, özel bir kömür işletmesinin Tavşanlı-Emirler 
Köyünde demiryoluna verdiği zarara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir'in yazılı 
cevabı (714159) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Necdet Menzir tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını saygılarımla arz ederim. ,_ 
Halit Dumankaya' 

İstanbul 

Nuri Korkmaz tarafından işletilen Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Emirler Köyü yakınında bulunan 
ve ruhsatının usulsüz alındığı iddiası olan kömür ocağının posası tren istasyonuna yakın bir yere 
dökülmesi ve posaların kayması neticesinde tren yolu günlerce kapalı kalmıştır? 
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Soru 1. Kütahya Valiliği tarafından tabii afet olarak görülen, haddizatında ruhsatı şaibeli oldu

ğu iddia edilen özel ocak sahibinin posalarının dökülmesi neticesinde T.C. Devlet Demir Yolları
nın kapanmasına neden olan ve yolun açılması için kamu ve özel teşebbüs kuruluşlarından talep 
edilen makinelerin çalışma ücretlerini devlet mi karşılayacaktır? 

Soru 2. Acilen yolun açılması için çağrılan ve günlerce çalıştırılan iş makinelerinin kaç saat 
çalıştırıldığı, ne kadar işaret tahakkuk ettirildiği Kütahya Valiliğince tespit edilmiş midir? Edilme
miş ise nedeni nedir? 

Soru 3. T.C. Devlet Demir Yolları her uğradığı ziyanı tespit etmek için 977/632 dosya ile Tav
şanlı Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmuş ise de valilik burada çalışan kamu vasıtalarının saat 
ücretleri için aynı yola başvurmuş mudur? ' ' 

Soru 4. Valilikçe tespit yapılmış ise hangi kamu araçları kaç saat çalışmış, ne kadar ücret ta
hakkuk etmiş ve tahakkuk eden ücretlerin tahsili için ne gibi işlem yapmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 12.2.1998 
Sayı:B.11.0.APK.0.10.01.21-EA/231-2585 . ' . 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 7.1.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10521 sayılı yazınız! 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın 7/4159-10262 sayılı yazılı soru önergesinin 

cevabı ekte sunulmuştur. •, 
Bilgilerinize arz ederim. 

Necdet Menzir 
Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın 7/4159-10262 Sayılı Yazılı Soru Önergesi 
ve Cevabı 

Sorular: 
. Nuri Korkmaz tarafından işletilen Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Emirler Köyü yakınında bulunan 

ve ruhsatının usulsüz alındığı iddiası olan kömür ocağının posası tren istasyonuna yakın bir yere . 
dökülmesi ve posaların kayması neticesinde tren yolu günlerce kapalı kalmıştır? 

1. Kütahya Valiliği tarafından tabii afet olarak görülen, haddizatında ruhsatı şaibeli olduğu id
dia edilen özel ocak sahibinin posaların dökülmesi neticesinde T.C. Devlet Demiryollarının kapan
masına neden olan ve yolun açılması için kamu ve özel teşebbüs kuruluşlarından talep edilen ma
kinelerin çalışma ücretlerini devlet mi karşılayacaktır? 

2. Acilen yolun açılması için çağrılan ve günlerce çalıştırılan iş makinelerinin kaç saat çalıştırıldığı, 
ne kadar işaret tahakkuk ettirildiği Kütahya Valiliğince tespit edilmiş midir? Edilmemiş ise nedeni nedir? 

3. T.C. Devlet Demiryollarının her uğradığı ziyanı tespit etmek için 977/632 dosya ile Tavşan
lı Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmuş ise de Valilik burada çalışan kamu vasıtalarının saat üc
retleri için aynı yola başvurmuş mudur? 

4. Valilikçe tespit yapılmış ise hangi kamu araçları kaç saat çalışmış, ne kadar ücret tahakkuk 
etmiş ve tahakkuk eden ücretlerin tahsili için ne gibi işlem yapmıştır? 

Cevaplar: 
Olay sonucunda TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 7 nci Bölge Başmüdürlüğü Hukuk Müşaviri 

tarafından 18.11.1997 tarihinde Tavşanlı Asliye Hukuk Mahkemesinde 1997/632 Değişik İş Esası-
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na kayden "Tespit Davası" açılmış, talep üzerine 24.11.1997 tarihinde Teknik Bilirkişi Jeoloji Yük
sek Mühendisi Niyazi Umutlu tarafından verilen bilirkişi raporunda adı geçen kamu kuruluşlarına 
ve özel şirketlere ait iş makinalarının cinsi ve çalıştıkları saatler belirtilmiştir. Ayrıca 8.1.1998 tari
hinde yine Tavşanlı Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak heyelan mahallinde galeri materyal 
atıklarının kaldırılması çalışmalarına devam edilip edilmediği hususunda tespit istenmiştir. Mahke
menin 1998/2 Değişik İş Esas sayılı dosya numarasını alan dava devam etmektedir. 

Meydana gelen toprak kayması dolayısıyla çalışan makinaların ücretleri bilirkişi raporunda tes
pit edildiğinden, sorumlu firmanın sahibi olan Nuri Korkmaz'a (Potas Madencilik) 24.12.1997 tari
hinde Afyon 2 nci Noterliği aracılığıyla tüm zararın kendilerinden tahsil edileceğine dair "İhtarna
me" çekilmiştir. Olaya ilişkin bilgi ve belgeler tamamlandığında tüm zarar ve ziyanın tahsili için Po
tas Madencilik sahibi Nuri Korkmaz'la ilgili hukukî işlemler yapılacaktır. 

Meydana gelen zararın giderilmesi için gereken hukukî işlemler yapılmış olup, bu aşamadan 
sonra da sorumlular hakkında gerekli hukukî işlemlerin yapılmasına devam edilecektir. 

3. - Konya Milletvekili Veysel Candan'in, elektrik dağıtım ihalesine giren firmalara ilişkin so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/4199) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 8.1.1998 
Veysel Candan 

Konya 
Kamuoyuna açıklanan elektrik dağıtım ihalesinde isimleri geçen ve ihaleyi alan TV sahibi şir

ketlerin mevcut RTÜK yasasını çiğnedikleri iddiaları sözkonusudur. Açıklanan listede : 
- İstanbul Trakya yakası Doğan Şirketler Grubu A.Ş. ve Ortak girişim grubu, 
- Ankara-Kırıkkale Barmek Holding ortaklığı (Doğan Grubu Ortaklığı) 
- Bursa-Yalova İhlas Holding A.Ş. gibi, Bu sebeple; 
1. İhalelerde mevcut RTÜK Yasası ihlâli sözkonusu mudur? 
2. Yapılan ihalenin TBMM gündeminde bekleyen RTÜK kanun tasarısı değişikliği ile bir ilgi

si var mıdır? 
3. Doğan Grubunun değişik isim ve şirketler grubu altında müracaatına ihale verilmesi tekel 

oluşturmayacak mıdır? 
4. Daha önce Uzan grubu ile güneyde (Adana, İskenderun, Hatay) meydana gelen ve idare aley

hine olan işlemlerde yaşanan sıkıntıları önleyici ne tür tedbirler alınmıştır? 
5. Kamuoyunda ve Tedaş Genel Müdürünün bir TV'de ihale şartlarının iyi olmadığı gibi açık

laması varken, ayrıca ihaleye giren diğer firmaların indirimli fiyat listeleri mevcutken, ihaleleri ye
nilemeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 16.2.1998 
Sayı: B.15.0.APK.0.23.300-245.2292 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.1.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4199-10545/26620 
sayılı yazısı. 
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Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan'ın tarafıma tevcih ettiği ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince cevaplandırılması istenen 7/4199 esas no.Iu yazı
lı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Cumhur Ersümer 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan'ın Yazılı Soru Önergesi ve Cevapları (7/4199) 
Kamuoyuna açıklanan elektrik dağıtım ihalesinde isimleri geçen ve ihaleyi alan TV sahibi şir

ketlerin mevcut RTÜK yasasını çiğnedikleri iddiaları sözkonusudur. 
Açıklanan listede : 
- İstanbul Trakya yakası Doğan Şirketler Grubu A.Ş. ve Ortak girişim grubu, 
- Ankara7Kırıkkale Barrriek Holding ortaklığı (Doğan Grubu Ortaklığı) 
- Bursa-Yalova İhlas Holding A.Ş. gibi, Bu sebep'?; 
Soru 1 : İhalelerde mevcut RTÜK Yasası ihlâli sözkonusu mudur? 
Cevap 1 : Elektrik Dağıtım tesislerinin İşletme Haklarının 30 yıl süre ile özel sektöre devri 

3096 sayılı Kanun çerçevesinde yapılmakta olup, 2886 sayılı Kanun kapsamında bir ihale değildir. 
Konu ile ilgili 150 adet teklif dosyası alınmıştır. 3 Nisan 1997 tarihinde bu tekliflerin 143'ü yeter
li görülmüş, 7 tanesi işe red edilmiştir. 

Ancak, RTÜK'nun talebi üzerine, elektrik dağıtım tesislerinin işletme haklarının devri işlem 
ile ilgili teklif veren tüm firmaların ortaklık yapılarını gösteren listeler sözkonusu kurul'a gönderil
miştir. Konu RTÜK tarafından incelenmektedir. 

Soru 2 : Yapılan ihalenin TBMM gündeminde bekleyen RTÜK kanun tasarısı değişikliği ile 
bir ilgisi var mıdır? 

Cevap 2 : Bizim tespitlerimize göre İşletme Hakkı Devri ile RTÜK yasasında yapılması düşü
nülen değişiklikler arasında bir bağlantı yoktur. 

Soru 3 : Doğan Grubunun değişik isim ve şirketler grubu altında müracaatına ihale verilmesi 
tekel oluşturmayacak mıdır? 

Cevap 3 : Mevcut şartname ve uygulamalar çerçevesinde dağıtım tesislerinin devri sonrası te
kelleşme sözkonusu değildir. 

Tekelleşmeyi önlemek amacıyla şartnameye, "teklif veren firmaların en uygun teklifi verme
leri durumunda bile, A Grubu Görev Bölgelerinden en fazla 1; B Grubu Görev Bölgelerinden ise 
en fazla 2 bölgede görevlendirilebileceği" hükmü konmuştur. 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de A Grubunda, sadece bir bölgede Tekfen inşaat A.Ş. 
ve Çukurova Holding A.Ş. ile meydana getirdiği oluşum çerçevesinde seçilmiştir. 

Soru 4 : Daha önce Uzan Grubu ile güneyde (Adana, İskenderun, Hatay) meydana gelen ve 
idare aleyhine olan işlemlerde yaşanan sıkıntıları önleyici ne tür tedbirler alınmıştır? 

Cevap 4 : Faaliyette bulunan görevli şirketlerle yaşanan sıkıntılar ve uygulamada görülen ak
saklıklar dikkate alınarak, gerekli tedbirler düşünülmüş ve şartnamede hüküm altına alınmıştır. 

Soru 5 : Kamuoyunda ve Tedaş Genel Müdürünün bir TV'de ihale şartlarının iyi olmadığı gi
bi açıklaması varken, ayrıca ihaleye giren diğer firmaların indirimli fiyat listeleri mevcutken, iha
leleri yenilemeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap 5 : Şu ana kadar yapılan işlemlerde, yasalara aykırı herhangi bir husus tespit edilme
miştir, dolayısı ile işlemlerin yenilenmesi düşünülmemektedir. 
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4. ~ Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye-ABD ve İsrail ortak askerî tatbikatına ilişkin 

sorusu ve Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/4215) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 9.1.1998 

Zeki Ünal 
Karaman 

1. Türk-ABD ve İsrail arasında Doğu Akdeniz'de ortaklaşa yapılan tatbikatın hedefi ve mak
sadı nedir? 

2. Bu tatbikatın yapılmasına ne zaman karar verilmiştir? 
3. Türkiye-İsrail arasında akdedilen savunma işbirliğiyle ilgili bir karar var mıdır? Varsa bu 

karar hangi tarihte alınmıştır? 
T.C. 

Millî Savunma Bakanlığı 11.2.1998 
Kanun: 1998/74-TÖ. 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 20 Ocak 1998 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/4215-10568/26689 sayılı yazısı. 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından verilen ve İlgi Eki'nde gönderilerek cevaplandırıl

ması istenilen 7/4215 sayılı "Türkiye-ABD ve İsrail ortak askerî tatbikatına ilişkin" yazılı soru 
önergesinin cevabı Ek'te gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

Millî Savunma Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal Tarafından Verilen 7/4215 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin 
Cevabı 

1. Reliant Mermaıd (Güvenilir Denizkızı) Tatbikatı, 5-9 Ocak 1998 tarihlerinde İsrail, Türkiye ve 
ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile Doğu Akdeniz'de insanî yardım amaçlı arama kurtar
ma tatbikatı şeklinde icra edilmiştir. Tatbikata Türkiye'den TCG Yavuz ve TCG Zafer firkateynleri ile 
bir helikopter, İsrail'den iki hücumbot, bir helikopter ve bir deniz karakol uçağı, ABD'den ise bir dest
royer ve bir helikopter iştirak etmiştir. Tatbikatın amacı; üç ülkenin, ileride meydana gelebilecek muh
temel deniz kazalarında, yapılması gereken arama ve kurtarma faaliyetlerini başarılı şekilde ve koordi-
ncli olarak icrasını sağlamaktır. 

Türkiye sadece İsrail'le değil bölgedeki diğer ülkelerle de, Askerî Eğitim ve İşbirliği anlaşmaları 
çerçevesinde, buna benzer eğitim ve tatbikatlar icra etmektedir. 

2. Reliant Mermaıd Tatbikatının icrasına, 23 Şubat 1996 tarihinde imzalanan Türkiye-İsrail Aske
rî Eğitim ve İşbirliği anlaşması çerçevesinde İsrail'in yaptığı teklifin değerlendirilmesi sonucu, 5 Mayıs 
1997 tarihinde tatbikatla ilgili olarak yapılan istişare toplantısında karar verilmiştir. 

3. Reliant Mermaıd Tatbikatı Askerî Eğitim ve İşbirliği kapsamında planlanarak icra edilen bir fa
aliyet olduğundan savunma işbirliği boyutu bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

Millî Savunma Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
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5. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, eğitimciler için "izleme dosyası" tutulduğu iddiala

rına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/4233) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

M. Sıddık Altay 
Ağrı 

Sorular: 
1. Millî Eğitim Bakanlığının bütün eğitim çalışanları için "İzleme Dosyası" oluşturulması yo

lunda herhangi bir çalışması var mıdır? 
2. Oluşturulacak bu izleme dosyalarında eğitim çalışanları ile ilgili ne tür bilgiler biriktirile

cektir? 
3. Zaten tüm devlet memurları için çalıştıkları kurumlarca sicil ve personel özlük dosyaları tu

tulmaktadır. Bunların dışında "İzleme Dosyası" oluşturmaya neden ihtiyaç duyulmuştur? 
4. Eğitim personelinin terfi ve atamalarında izleme dosyasındaki bilgilerin esas alınacağı doğ-

ı"ü mudur? 
5. Bu dosyalarda kişilerin siyasal tercihlerine ilişkin bilgiler de kaydedilecek midir? 
6. İzleme Dosyaları eğitim çalışanlarının "fişleneceği" anlamına gelmekte midir? 
7. Bu cümleden olarak Bakanlık Merkez Teşkilâtı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere taş

ra teşkilâtında birçok eğitim yöneticisinin görevi değiştirilmiştir. Bu değişiklikler hangi ölçütlere 
göre yapılmaktadır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 13.2.1998 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/396 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 20.1.1998 tarih ve. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4233-10597-

0556/26676 sayılı yazısı. 
Ağrı Milletvekili Sayın M. Sıddık Altay'ın "Eğitimciler için izleme dosyası tutulduğuna iliş

kin" yazılı soru önergesinde yeralan soruların cevapları aşağıda belirtilmiştir. 
Bakanlığımız personeli için izleme dosyası uygulaması bulunmamaktadır. Devlet Memurları 

Sicil yönetmeliğine göre bakanlığımız personelinin ehliyetinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, 
derece yükselmelerinde, emekliye çıkarma ve hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde esas alınmak üze
re özlük ve sicil dosyaları tutulmaktadır. 

Arz ederim. 
Hikmet Uluğbay 

Millî Eğitim Bakanı 
6. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Boyabat'da organize sanayi bölgesi kurulup 

kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in yazılı cevabı (714241) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması husu
sunda gereğini arz ederim. 
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Sinop İh Boyabat İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi kurulması hususunda Sinop Valiliğinin 

müracaatları ve Bakanlığınızın da uygun görüşü ile DPT Müsteşarlığına teklif edilmiş idi. 
Adı geçen yerde Organize Sanayinin kurulması hususundaki gelişmeler nelerdir? 
1997 yılı için yatırım programına alınması sözkonusu mudur? 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 12.2.1998 
Sayı:B.14.BHİ.01-114 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 8.8.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/611-8116/21519 sayılı yazınız. 
b) 20.1.1998 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10703 sayılı yazınız. 
Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, "Sinop Boyabat'ta Organize Sanayi Bölgesi kurulup ku

rulamayacağına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği sözlü soru önergesi ilgi (b) 
de kayıtlı yazınızla bu kez yazılı önergeye dönüştürülmüş olup, sözkonusu soru önergesiyle ilgili 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Yalım Erez 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un Yazılı Sorularına İlişkin Cevaplarımız 
Cevap : Sinop-Boyabat Organize Sanayi Bölgesi Projesi, 1997 yılı yatırım programı teklifi

mizde yer almış, ancak bütçe imkânları nedeniyle 1997 yılı programına dahil edilememiştir. 
1998 yılı yatırım programına da teklif edilmiş olan sözkonusu proje, 1998 yılı yatırım progra

mına "Etüd" olarak alınmıştır. 
7. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, D-8 oluşumuna ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İs

mail Cem'in yazılı cevabı (7/4256) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 13.1.1998 

Zeki Ünal 
Karaman 

54 üncü Hükümetin gayretleriyle oluşturulmuş D-8'in son durumu nedir? 
T.C. 

Dışişleri Bakanlığı 
(Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü) 16.2.1998 

Sayı : ÇEGY-III/193-2239 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 22 Ocak 1998 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4256-10612/26811 sayılı yazılan. 
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın tarafımdan yazılı olarak cevaplanmak üzere tevcih 

ettiği soru önergesiyle ilgili cevap metni ilişikte sunulmuştur. 

: Saygılarımla arz ederim. 
İsmail Cem 

Dışişleri Bakanı 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Soru Önergesine Yanıt 
D-8 girişimi Türkiye'nin daveti üzerine ve İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, 

Mısır ve Nijerya'nın katılımıyla 22 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "Kalkınmada İş
birliği Konferansı" ile başlamıştır. 

Bu Konferans sırasında gerçekleştirilen üç komisyon ve iki Dışişleri Bakanları Konseyi top
lantısını takiben, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da yapılan Devlet/Hükümet Başkanları Zirve
si ile resmen kurulan D-8, çalışmalarına devam etmektedir. D-8 Sekreteryası 1997 yılı Ağustos 
ayında İstanbul'da göreve başlamış ve İcra Direktörlüğüne Hükümetimizce kıdemli bir Büyükelçi
miz atanmıştır. 

D-8 girişiminin başlatılmasındaki amaç, büyük bir ekonomik potansiyeli, çeşitli kaynaklan, 
geniş bir nüfusu ve coğrafî alanı temsil eden sekiz gelişmekte olan ülke arasındaki ticareti artırmak, 
her alanda ekonomik işbirliğini geliştirmek ve zaman içinde dünya ekonomik dengesinin yeniden 
oluşumu çabalarında birlikte söz sahibi olmalarını sağlamaktır. 

D-8 bünyesinde işbirliği yapılacak projeler, Devlet/Hükümet Başkanları Zirve Toplantısı'nda 
saptanmış ve üye ülkeler arasında işbirliği alanları belirlenmiştir. Buna göre, sanayi sektörü ile sağ
lık sektörü ve bu sektörler için tesis edilen çalışma gruplarının faaliyetlerinin koordinasyonu Tür
kiye'ye verilmiştir. Diğer üye ülkelerin üstlendikleri sektörler ve çalışma grupları aşağıdaki şekil
dedir : 

Mısır 
Bangladeş 
Endonezya 
İran 
Malezya 
Nijerya 
Pakistan 

Ticaret Çalışma Grubu 
Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu 
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Çalışma Grubu 
Telekomünikasyon ve Teknoloji Çalışma Grubu 
Finans, Bankacılık ve Özelleştirme Çalışma Grubu 
Enerji Çalışma Grubu 
Tarım Çalışma Grubu 

Türkiye'nin üstlendiği Sanayi Çalışma Grubu'nun öncelikli projesi, "Tarım Uçağı Tasarımı, 
Geliştirilmesi, Üretimi ve Pazarlanması" projesidir. İran, Pakistan, Malezya ve Endonezya, bu pro
jeye aktif olarak katılmak istediklerini belirtmişlerdir. 

54 üncü hükümet döneminde "Tarım uçağı" projesini teknik bir öneri haline getirmek amacıy
la bir ihale açılmış ve dördü üniversite olmak üzere, yedi kuruluştan teklif alınmıştır. 55 inci hükü
met döneminde başbakanlık, bakanlığımız önerisi üzerine, Türkiye adına D-8 Sanayi Çalışma Gru-
bu'nun koordinasyon ve sorumluluğunu Savunma Sanayi Müsteşarlığına (SSM) vermiştir. SSM, 
TUSAŞ'ın geliştirdiği projeyi benimsemiştir. 

Teknik fizibilite çalışmaları bitirilmiş olan iki prototip uçak projesi, Sanayi Çalışma Gru-
bu'nun 24-25 Şubat 1998 tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan ikinci toplantısına sunulacaktır. 
TUSAŞ, sözkonusu prototip uçağın teslimi için, 12 ayı üretim ve 6 ayı sertifikasyon olmak üzere, 
18 aylık bir süre öngörmektedir. Dolayısıyla, prototip uçağın 18 ay içinde hizmete sunulabileceği 
hesaplanmaktadır. Sanayi Çalışma Grubu toplantısında teknik uzmanların uçağa ait spesifikasyon-
ları, ticarî uzmanların da talep ve pazar koşullarını ele almaları öngörülmektedir. 
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Türkiye'nin giderek artan tarım uçağı talebi gözönüne alındığında, projenin D-8 çerçevesinde 

ele alınmasının hem bazı parçaların diğer üye ülkelerden tercihli maliyetlerle teminine imkân ve
rebileceği, hem de pazarı genişletebileceği düşünülmektedir. Üretilecek uçak ziraî ilaçlama hizme
tine ilaveten kadastro, ormancılık, havacılık sporu vb. alanlarda da kullanılabilecektir. 

D-8'i kuran İstanbul Deklarasyonu, diğer konular meyanında, üye ülkeler arasında istişareyi 
de öngörmektedir. Bu kapsamda, tarafımdan yapılan davet üzerine, 26 Eylül 1997 tarihinde D 3 ül
keleri Dışişleri Bakanları arasında gayriresmî bir istişare toplantısı yapılmıştır. 10 Aralık 1997 ta
rihinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine Tahran'da, İslam Konferansı Örgütü Zirve
sine katılan Heyet Başkanları arasında gayriresmî bir istişare toplantısı düzenlenmiştir. 

D-8'in gelecek Zirve Toplantısı Kasım/Aralık 1998'de Dakka'da (Bangladeş) yapılacaktır. 
Ülkemiz, coğrafî konumundan ve sahip olduğu geniş ekonomik ilişkiler demetinden kaynak

lanan birikimini dost ülkelerle paylaşmak ve dünya barışına bu suretle katkıda bulunmak istemek
tedir. Dolayasıyla, D-8 girişiminin sürdürülerek öngörülen projelerin hayata geçirilmesinde yarar 
görülmektedir. 

8. - Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız 'in, Muş-Alparslan II Barajı projesine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/4271) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını ister, saygılar sunarım. 15.1.1998 

Sabahattin Yıldız 
Muş 

Sorular 
1. Enerji sıkıntısı çekmeye başladığımız günümüz Türkiye'sinde/enerji ve sulamaya dönük bir 

baraj olarak düşünülen Muş Alparslan II Barajı projeleri ne aşamadadır? 
2. Türkiye'de kişi başına düşen millî gelir bakımından en geride bulunan Muş İli'nin makus 

talihini yeneceğine inandığım ve hemşerilerimin âdeta rüyalarını süsleyen Alparslan II Barajı inşa
atını 1998 yılında ihale etmeyi düşünüyor musunuz? 

3. Yapımı devam etmekte olan Alparslan I Barajında kontrollük yapacak mühendis yok dene
cek seviyede olduğundan böyle büyük bir yatırım tamamen müteahhidin inisiyatifine terkedilmiş 
görünüyor. Bu barajın kontrollüğünü yapacak deneyimli teknik elemanları acilen Muş DSİ'ye gön
dermeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 13.2.1998 
Sayı: B.15.O.APK.0.23.300-239.2207 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 23.1.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.10739 sayılı yazısı. 
Muş Milletvekili Sayın Sabahattin Yldız'ın tarafıma tevcih ettiği 7/4271 esas no.lu yazılı so

ru önergesi TBMM İç Tüzüğü'nün 99 uncu Maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

M. Cumhur Ersümer 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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Muş Milletvekili Sayın Sabahattin Yıldız'ın Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/4271) 
Soru 1 : Enerji sıkıntısı çekmeye başladığımız günümüz Türkiyesinde, enerji ve sulamaya dö

nük bir baraj olarak düşünülen Muş Alparslan II Barajı projeleri ne aşamadadır? 
Cevap 1 : Alparslan II Barajının planlaması bitirilmiş olup, kati projeleri 1998 yılında ihale 

edilecektir. 
Sofu 2 : Türkiye'de kişi başına düşen millî gelir bakımından en geride bulunan Muş İlinin ma

kus talihini yeneceğine inandığım ve hemşerilerimin âdeta rüyalarını süsleyen Alparslan II Barajı 
inşaatını 1998 yılında ihale etmeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap 2 : Alparslan II Barajı kati projesinin bitirilmesini müteakip, bütçe imkânlarına bağlı 
olarak önümüzdeki yıllar ihale programlarında yer alabilecektir. 

Soru 3 : Yapımı devam etmekte olan Alparslan I Barajında kontrollük yapacak mühendis yok 
denecek seviyede olduğundan böyle büyük bir yatırım tamamen müteahhidin inisiyatifine terkedil
miş görünüyor. Bu barajın kontrollüğünü yapacak deneyimli teknik elemanları acilen Muş DSİ'ye 
göndermeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap 3 : Muş 172 nci Şube Müdürlüğü DSİ (Van) XVII nci Bölge Müdürlüğümüze bağlı ola
rak faaliyet göstermektedir. Sözkonusu Bölge Müdürlüğümüzde halen 11 adet başmühendis, 62 
adet mühendis, 17 adet tekniker, 9 adet teknisyen, 376 adet daimi işçi ve 1166 adet geçici işçi gö
rev yapmaktadır. 

Açıktan eleman alınması başbakanlığın iznine tabi bulunmaktadır. Bu nedenle 172 nci Şube 
Müdürlüğümüzün personel ihtiyacı kurum içi ve kurumlar arası nakillerle karşılanmaya çalışılmak
tadır. 

9. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç'in, Kazdağları Millî Parkına ilişkin sorusu ve Orman 
Bakanı Ersin Taranoğlu 'nun yazılı cevabı (7/4283) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I 

Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Orman Bakanı Sayın Ersin Taranoğlu tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu ve gereğini arz ederim. 

Ahmet Bilgiç 
Balıkesir 

Balıkesir ve Çanakkale vilayetleri arasında kalan "Kazdağları" ve çevresi hakkında basında çı
kan haberlerden (10 Ocak 1988/Hürriyet) hareketle; 

1. Kazdağları Millî Parkı'nın kapsadığı alan ne kadardır? ve hangi kısımlar Millî Park dışında 
kalmaktadır? 

2. Kazdağı Millî Parkı içerisinde ruhsatlı veya kaçak, tespit edilmiş maden işletmesi var mı
dır? Gazetede adı geçen Gür-Tem Madencilik Tur. ve Tic. Şti. (maden-çalışma) ruhsatı ne zaman 
verilmiştir? 

3. Millî Park içerisinde veya çevresinde hangi tür, ne kadar ağaç vardır? Karaçam ve Göknar 
sayısı ne kadardır? 

4. Bölgede bir maden işletmesinin faaliyet göstermesinin oksijen'in bolluğu ile ünlü bir böl
geyi ve çevredeki yaşam zincirini nasıl etkileyeceği hususunda projeksiyon veya çalışma yapılmış 
olması gerekir. Bunun neticesi nedir? 

5. Dünya Bankası tarafından Kazdağları pilot bölge seçilmiş ve "Genetik Kaynaklan Yerinde 
Koruma Projesi" kapsamında ve "Türkiye'de Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması Projesi"nin 
uygulanması amaçlanmıştır. Bu proje hangi aşamadadır ve 5,1 milyon $'lık fonun ne kadarı kulla
nılmıştır? 
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6. Linyit rezervinin miktarı ve $ cinsinden değeri nedir? 

7. Gerek özel mülkiyete tabi^ gerekse bakanlık tarafından ruhsat verilen bölgede endemik bit
ki türleri var mıdır? Eğer varsa ne kadarı yok olacaktır? Madenin açılması halinde endemik, süs ve 
tibbî ve aromatik bitkiler bu durumdan nasıl etkilenecektir? 

8. Çevreye ve doğaya menfi etkisi herkesçe malum olan bu (Madçn-Linyit) ocağa ruhsat ve
rilmiş ise iptal edilmesi düşünülmekte midir? 

T.C. 
Orman Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 13.2.1998 

Sayı:KM.l.SOR./108-414 

Konu : Sn. Ahmet Bilgiç'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: TBMM'nin 23.1.1998 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4283-10671/26917 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Bilgiç'in "Kazdağları Millî Parkı 'na iliş
kin Yazılı Soru Önergesi" bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Ersin Taranoğlu 
Orman Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Bilgiç'in 7/4283 Esas No.lu "Kazdağları Millî Parkı'na İliş
kin Yazılı Soru Önergesi" Hakkında Orman Bakanlığının Cevabı 

1. Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi'ni birbirinden ayıran Kazdağı Yöresi'nin Balıkesir İli, Ed
remit İlçesi sınırları içerisinde yeralan 21 300 hektarlık bölümü, 17.4.1994 tarihinde millî park ola
rak ayrılmıştır. 

Millî Park'ın sınırları: 

Kuzeyi : Karaçam Tepe'nin hemen doğusundaki Küçüktepe'den başlar. Kuzeydoğuya doğru 
hakim sırtları takiben Köktepe'ye varır. Buradan güneye doğru akan Boyacıoğlu Deresi'ni takip 
ederek, Dereçatı Mevkii'nden kuzeydoğuya dönerek Karakoç Deresi'ni Katmerli Sırtı'na kadar ve 
buradan, Aktaştepe'yi takiben Kadifedüzü'nden Düden Alanı'na, oradan hâkim sırtlan takiben Ba-
badağıtepe'ye varır. Babadağıtepe'den kuzeye doğru hâkim sırtlardan Kırklartepe, Kalabaktepc, 
Kuştepe, Susuztepe, Kurugedik ve Tekkayaktepe'ye ulaşır. Kuzey sınırı, buradan doğuya doğru yi
ne hâkim sırtları takiben; Beypınartepe'den Kocarahatdere'yi keserek, Kumlugediktepe'ye ulaşır. 
Oradan güneye doğru yönelen kuzey sınırı, hakim sırtlardan Kocaratepe, Aşağıtaşbaşıtepe'den ge
çerek, Gölbüvet Deresi'ne iner. Gölbüvet Deresi'ni 500 metre kadar kaynağına doğru takip ederek 
doğudan gelen dereyi, sırta kadar ve oradan, araba yolundan Domuztepe'ye ve doğuya doğru sırttan 
Alandere'ye ulaşır. 

Doğusu : Alandere'den başlar. Güneye doğru Zeytinlikdere adını alır. Üçtaşlar Mevkii'nde son 
bulur. 

Güneyi: Üçtaşlar Mevkii'nden başlar. Orman Kadastro Sınırı'nı Kireçtepe, Pınarbaşı, Beyoba'nın 
kuzeyi, Taşındibi Çeşmesi, Kavurmacılar, Küçüktepe, Pınarbaşı Deresi, Uçucak Sırtı, Bağpınardere, 
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Evtaşı Kayası, Kocaburun, Ekşisu, Pınarı, Arıtaşı Mahallesi'nin kuzeyinden Tavşanalandere, Zin-
danderc, Eylempınan, Bacakdere ve Iskeledere'den Ege Denizine inerek denizin kenarını, Topçam 
Sırtı'na kadar takip eder. Buradan batıya doğru, yine Orman Kadastro Sınırı'ndan ilerleyerek Sıva-
lıkdere ile Turgut Deresi arasındaki sırttan Sivritepe ve Adamoturantepe'den Damlatepe'ye ulaşır. 

Batısı: Damlatepe'den kuzeye doğru sırtlan takiple Ayıkapısıtepe, Helvaycndiğitepc, Karade-
litepe'den geçerek Karaçamtepe'nin doğusundaki kuzey sınırının başlangıcına ulaşır. 

2. Kazdağı Millî Parkı içerisinde, ruhsatlı veya kaçak herhangi bir maden işletmesi bulunma
maktadır. 

3. Millî Park içerisinde bulunan başlıca ağaç türleri : 
Kızılcam, Karaçam, Göknar, Meşe, Kayın, Kavak ve Kestane'dir. 21 300 hektarlık bir alanı 

kapsayan millî parkın 19 675 hektarını orman alanı, 1 625 hektarlık bölümünü ise açıklık alanlar 
oluşturmaktadır. Ormanlık alan içerisinde bulunan toplam ağaç sayısı 9 130 441 adet olup, bu sa
yıya 1.30 yüksekliğindeki çapı 8 cm.nin altında bulunan fertler ve baltalık özelliğine sahip alanlar
daki fertler dahil edilmemiştir. Bu bağlamda, toplam Karaçam sayısı 4 722 299 adet, Göknar sayı
sı ise 21 745 adettir. 

4. Gerçekleştirilmesi planlanan özellikle çevreyi doğrudan etkileyebilecek madencilik işletme
leri gibi faaliyetlerin çevre üzerinde yapabilecekleri bütün etkinliklerin belirlenerek değerlendiril
mesi ve tespit edilen olumsuz etkilerin önlenmesi için gerçekleştirilecek çevresel etki değerlendir
me çalışmaları, 23 Haziran 1997 tarih ve 23028 sayılı Resmî Gazete'de revize edilerek yayımlanan 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca Çevre Bakanlığı'nın sorumluluğunda yürü
tülmektedir. Bakanlığımızca, ormanlar dahilinde yeralan faaliyetlerle ilgili çevresel etki değerlen
dirme sürecine etkin bir katılım ve bilgi transferi sağlanmaktadır. 

5. "Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması Projesi" projenin temel amacı, ülkemiz için önem
li orman ağacı türleri ile tarım ürünleri yabani akrabalarının yerinde korunmasını (ın-situ) sağla
maktadır. Bir pilot proje niteliğinde olan projede, çalışma sahaları olarak Kazdağları, Bolkar Dağ
ları ve Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği seçilmiştir. Proje kapsamında arazide survey-envanter 
çalışmaları tamamlanmış olup proje çerçevesinde tesis edilen izoenzim laboratuvarlarında genetik 
analizler sürdürülmektedir. Bu yıl ilkbahar ayı içerisinde analizler tamamlanarak analiz sonuçları
na göre proje sahalarında nihaî Gen Koruma ve Yönetim Alanları tesis edilecektir. Proje 1998 Ey
lül ayında sona erecek olup proje bitiminde bitki genetik çeşitliliğine ilişkin faaliyetlerin sürdürül
mesi amacıyla bir Millî Plan hazırlanmıştır. 

Proje için Dünya Bankası GEF Fonundan 5.1 Milyon ABD Doları sulanmış olup bugüne ka
dar proje çalışmaları için bu fondan 4.3 milyon ABD Doları kullanılmıştır. 

6. 7, 8. Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Aşağı Çavuş Köyü, Kocamezarlık mevkiinde Gür-Tem 
madencilik Tur. ve Tic. Şti. adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdür
lüğünce verilen AR 65243 no.lıı maden ruhsatına istinaden bakanlığımızca 64438.25 m2'lik alan
da kömür madeni üretmek üzere 28.10.1999 tarihine kadar izin verilmiştir. 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğümüzce, bahse konu faaliyetin ÇED kapsamına girip gir
meyeceği yönünde Çanakkale İl Çevre Müdürlüğü'nün görüşü istenmiş olup, İl Çevre Müdürlü-
ğü'nden alman cevabî yazıda; maden arama faaliyetinin, arama ruhsatının verildiği tarihte, yürür
lükte bulunan ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında bulunması dolayısıyla sözkonusu faaliyet için 
ÇED Yönetmeliği uygulanmasına mahal olmadığı bildirilmiştir. 

İzne konu edilen orman alanında verilen izin 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesi 
ile 284 sayılı tebliğ hükümlerine uygun olup, şu ana kadar herhangi bir ağaç kesilmediği gibi ma
dencilik faaliyetinde de bulunulmamıştır. 
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10. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon ve Rize Belediyelerine yapılan yar

dımlara ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut'un yazılı cevabı (7/4288) . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çevre Bakanı Sayın İmren Aykut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğini arz ederim. 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

53, 54, 55 inci Hükümet dönemlerinde Çevre Bakanlığınca, Trabzon ve Rize Belediyelerine 
araç veya proje karşılığı para yardımı yapıldı mı, yapıldıysa ne kadar yapılmıştır? 

T.C. 
Çevre Bakanlığı 6.2.1998 

Sayı : B.1.9.0.FDB.0.15.00.04-8821/077.0776 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23.1.1998 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10741 sayılı yazınız. 

. Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın yazılı soru önergesiyle, tarafıma tevcih edil
miş olan soruya ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Soru : 53. 54. ve 55 inci Hükümet dönemlerinde Çevre Bakanlığınca, Trabzon ve Rize Bele
diyelerine araç ve proje karşılığı para yardımı yapıldı mı, yapıldıysa ne kadar yapılmıştır? 

Cevap : Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'ndan 53. 54. ve 55 inci Hükümet dö
nemlerinde Trabzon ve Rize Belediyelerine araç ve proje karşılığı yapılan parasal yardımları gös
terir liste ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. İmren Aykut 

Çevre Bakanı 
53 üncü Hükümet Döneminde Yapılan Yardımlar 

Çamlıhemşin Çöp Kamyonu 2 500 000 000 
Çamlıhemşin Şasi Kamyon 2 200 000 000 
Büyükköy Çöp Kamyonu 2 500 000 000 

Büyükköy Şasi Kamyon . 3 500 000 000 
Madenli İtfaiye 2 450 000 000 
Madenli Şasi Kamyon 3 500 000 000 
Çayeli — 2 450 000 000 
Çayeli Traktör 1 100 000 000 
Çayeli Çöp Kamyonu 2 500 000 000 
İkizdere Şasi Kamyon 2 750 000 000 
İyidere Traktör 1100 000 000 
İyidere İtfaiye 2 450 000 000 
Tunca Çöp Kamyonu 2 200 000 000 
Dercpazarı - 2 200 000 000 

6.27.96 
6.27.96 

4.26.96 
4.26.96 
4.26.96 
4.26.96 
4.26.96 
5A96 

5.7.96 
4.26.96 
6.27.96 
6.27.96 
6.10.96 
4.26.96 

Rize 
Rize 
Rize 

Rize 
Rize 
Rize 
Rize 
Rize 
Rize 
Rize 
Rize 
Rize 
Rize 
Rize 

Çamlıhemşin 
Çamlıhemşin 
Çayeli 

Çayeli 
Çayeli 
Çayeli 
Çayeli 
Çayeli 
Çayeli 
İkizdere 
İyidere 
İyidere 
Ardeşen 
Derepazarı 

- 2 4 1 
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/ / . - Bolu Milletvekili Mustafa Yünlüoğlu'nun, bakanlık personeline sinema, tiyatro veya ba

leye gitme zorunluluğu getirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu 'nun 
yazılı cevabı (7/4299) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

TBMM İçtüzüğü'nün 96 ncı maddesi uyarınca aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 22.1.1998 

Mustafa Yünlüoğlu 
Bolu 

Sorular: 
1. Bakanlık personeline eşleriyle birlikte en az ayda bir; sinema tiyatro veya baleye gitme zo

runluluğu getirdiğiniz ve uymayanlar hakkında sicil değerlendirmesi yapacağınız iddiaları doğru 
mudur? 

2. Kamu görevi ve Orman Bakanlığı faaliyetleriyle, bu zorunluluk arası nasılbir hukukî ve 
idarî ilişki kurulmuştur? 

TC 
Orman Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 13.2.1998 

Sayı:KM.l.SOR./109-413 

Konu : Sn. Mustafa Yünlüoğlu'nun yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 3 Şubat 1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4299-10735/27129 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bolu Milletvekili Sayın Mustafa Yünlüoğlu'nun "Bakanlık personeli
ne sinema tiyatro veya baleye gitme zorunluluğu getirildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi" 
bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
Ersin Taranoğlu 
Orman Bakanı 

Bolu Milletvekili Sayın Mustafa Yünlüoğlu'nun 7/4299 Esas No.lu "Bakanlık Personeline Si
nema, Tiyatro veya Baleye Gitme Zorunluluğu Getirildiği İddiasına İlişkin Yazılı Soru Önergesi" 
Hakkında Orman Bakanlığının Yazılı Cevabı 

1. 2. Bakanlığım üst düzey bürokratlarıyla yaptığım bir toplantıda bilgisayar bilip bilmedikle
ri ve diğer konularda konuşurken tiyatro ve bale gibi sosyal faaliyetlerde karşılaştıkları zorluklar 
dile getirilmiş kendilerine bu tip faaliyetlerde bulunabilmeleri konusunda gerekli koordisyonun ve 
kolaylığın sağlanacağı ifade edilmiştir. 

Bilindiği üzere memurlara sicil değerlendirmesinin nasıl yapılacağı 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanunu ve Sicil Amirleri Yönetmeliği'hde açıkça belirtilmiştir. 

Bunun dışında personele zorunlu olarak eşleriyle birlikte en az ayda bir; sinema, tiyatro veya 
baleye gitme zorunluluğu getirildiği, uymayanlar hakkında sicil değerlendirmeği yapacağımız iddi
aları doğru değildir. 

- 2 4 5 -
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12. -İstanbulMilletvekili HalitDumankaya'nın, milletvekillerinin sağlık ve tedavi harcamala

rına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/4303) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 23.1.1998 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru 1. Meclisimizde bulunan 448 milletvekilimizin 1997 yılı içinde herbirinin ayrı ayrı sağ

lık ve tedavi harcamasının miktarı nedir? 

Soru 2. Mecliste grubu bulunan partilerin sağlık ve tedavi harcamalarının o grubun milletve
killerine oranlandığında oran nedir? 

Soru 3. Milletvekillerinin sağlık ve tedavilerinin yapıldığı devlet ve özel hastanelere ne kadar 
Ödeme yapılmıştır? 

Soru 4. Halen milletvekili olmayan eski milletvekili ve varisleri için ödenen sağlık ve tedavi 
harcamalarının yekûnu nedir? 

Soru 5. Bu harcamaların eski milletvekili ve haksahiplerine düşen yüzde oranı nedir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 17.2.1998 

KAN. KAR. MD: 
Sayı : Â.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4303-10757/27201 

Sayın Halit Dumankaya 
İstanbul Milletekili 

İlgi : 23.1.1998 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Milletvekillerinin sağlık ve tedavi harcamalarına ilişkin ilgi önergenizde yeralan sorularınıza 

cevap.teşkil edecek bilgiler ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hikmet Çetin < 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

' i 
Yeni Üyelerin Tedavi Giderleri 

Sicil 
3734 
5336 
3535 
5422 
4669 
4000 
5550 
3107 
4661 

Adı 
Fethi 
Sait 
Fehim 
Mehmet 
İrfettin 
Bülent 
Abdullah 
Cevdet 
Rıza 

Sovadı 
Acar 
Açba 
Adak 
Ağar 
Akar 
Akarcalı 
Akarsu 
Akçalı 
Akçalı 

Toplam 
21 939 720 

262 346 221 
500 430 002 

1 618 894 022 
299 787 174 
221459 952 
356 334 028 
339 111 223 
308 769 500 

- 2 4 6 -
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T.B.M.M. 
Sicil 
4403 
3423 
3817 
5566 
4573 
4713 
4574 
4362 
4554 
5621 
3377 
5610 
4720 
5351 
5423, 
5456 
5433 
5362 
5395 
5511 
5323 
5536 
5352 
5374 
5203 
5450 
5512 
4211 
5490 
4281 
5587 
4690 
5332 
4696 
5324 
4538 

5405 
4615 

B : 5 5 
Adı 
Doğan 
Ömer Naimi 
Ömer 
Abdiilkadir 
Mustafa 
Ali Kemal 
Mukadder 
Murat 
Mehmet 
Tahsin Boray 
Deniz 
Mustafa 
Şerif 
Saffet Arıkan 
Hasan 
Saffet 
Demir 
Osman 
Ali Rahmi 
Yusuf Selahattin 
İbrahim Yavuz 
Abdullah Turan 
Ahmet 
Ahmet 
Mahmut Nedim 
Ömer 
Çetin 
Mehmet Ali 
Ali Rıza 
Ferit 
Metin 
Kadir 
Mahmut 
Sedat Edip 
Yakup 
Evren 

Mete 
Esat 

1 7 . 2 . 
Sovadı 
Baran 
Barım 
Barutçu 
Baş 
Baş 
Başaran 
Başeğmez 
Başesgioğlu 
Batalh 
Baycık 
Bay kal 
Bayram 
Bedirhanoğlu 
Bedük 
Bel han 
Benli 
Berberoğlu 
Berberoğlu 
Beyreli 
Beyribey 
Bildik 
Bilge 
Bilge 
Bilgiç 
Bilgiç 
Bilgin 
Bilgir 
Bilici 
Bodur 
Bora 
Bostancıoğlu 
Bozkurt 
Bozkurt 
Bucak 
Budak 
Bulut 

Bulgun 
Bütün. 

, 1998 
Toplam 

437 937 712 
222 937 755 
278 895 060 
653 277 152 
121 595 305 
713 797 962 
486 021 728 
903 789 791 

1 110 374829 
565 264438 

36 541 340 
430 268 657 
703 720 385 
771 973 353 
506 934 522 
239 056 461 
129 491 393' 
257 981 779 
30 772 384 

244 759 812 
. 669 712 371 

858 344 509 
198 267 052 
124 314 369 
403 605 540 
296 902 442 
679 163 969 
390 945 154 
103 393 060 

4 609 204 427 
492 352 052 
471 425 072 
184 202 249 
840 567 517 
534 258 130 
397 343 542 

1 275 498 2.12 
179 250 920 

0 : 2 

- 2 4 9 -



T.B.M.M. 
Sicil 
5537 
5516 
5325 
5548 
5538 
4325 
5326 . 
5327 
3092 
5353 
5457 
4528 
5468 
5568 
4577 
5409 
5380 
5559 
5529 
5354 
4563 
4438 
4348 
4116 
5333 
5600 
4697 
5530 
3703 
5539 
5540 
3344 
4445 
4514 
5517 
5387 
5469 
3600 

B : 5 5 
Adı 
Nezir 
Memduh 
Mehmet 
Yaşar 
Veysel 
İsmail 
Sıtkı 
İbrahim Cevher 
Necmettin 
Hasan Hüseyin 
Halil 
İsmail 
Ali 
İhsan 
İbrahim Nami 
Hasan 
Zeki 
Zeki 
Halil 
Gökhan 
Fuat 
İbrahim 
Işın 
Süleyman 
Ahmet 
Hanefi 
İbrahim Halil 
Necati 
Hikmet 
Remzi 
Necati 
Erol 
Cemil 
Mustafa 
Osman 
Şerif 
Gürcan 
Mehmet Halit 

17 . 2 .1998 
Sovadı 
Büyükcengiz 
Büyükkılıç 
Büyükyılmaz 
Canbay 
Candan 
Cem 
Cengi 1 
Cevheri 
Cevheri 
Ceylan 
Cin 
Coşar 
Coşkun 
Çabuk 
Çağan 
Çağlayan 
Çakan 
Çakıroğlu 
Çalık 
Çapoğlu 
Çay 
Cebi 
Çelebi 
Çelebi 
Çelik 
Çelik 
Çelik 
Çelik 
Çetin 
Çetin 
Çetinkaya 
Çevikçe 
Çiçek 
Çiloğlu 
Çilsal 
Çim 
Dağdaş 
Dağlı 

Toplam 
431 015 841 
258 737 561 

33 009 760 
91 739 379 

472 368 902 
112 865 102 
636 252-965 
160 923 084 
644 770 650 
264816716 
473 087 739 
527 755 710 
326 115 713 
64 135 484 

246 478 648 
215 261 270 
499 543 259 
593 287895 
139-238 410 
109 665 250 
460 437 813 
298 180 465 
654 044 947 
924 258 392 
103 941 644 
780 699 276 
932 773 515 

1 849 109 539 
853 469 866 
616 867 746 

1 078 730 250 
457 515 758 

78 477 892 
365 376 410 
845 873 868 

89 194 000 
680 819 545 
634 513 162 

0 : 2 

- 250 -



T.B.M.M. 
Sicil 
5597 
5563 
4551 
5560 
5525 
4420 
5577 
4692 
5434 
5491 
5363 
4656 
5412 
4662 
4616 
5507 
5514 
4473 
4316 
5334 
5503 
5504 
4008 
4489 
4560 
4617 

4454 
5555 
5355 
3632 
4474 
5392 
4675 
4102 
5437 
2883 
5470 

4535 

B : 5 5 
Adı 
Bayram Fırat 
Necmettin 
İbrahim Yaşar 
Mustafa 
Ömer 
İrfan 
Ahmet 
Musa 
Hanifi 
Hasan 
Arif Ahmet 
Ahmet 
Hilmi 
Tevfik 
Hasan 
Hayrettin 
Muharrem Hadi 
Ali 
Abdullah Aykon 
Ahmet 
Ali 
Avni 
H. Hüsnü 
Hayri 
Lütfi' 
Ahmet 
Veli Andaç 
Mahmut 
Mehmet 
Hasan 
Ömer Faruk 
Yusuf 
Mehmet 
Metin 
Kahraman 
Süleyman Arif 

Hasan Tekin 
Mehmet Selim 

17 .2 . 
Soyadı 
Dayanaklı 
Dede 

Dedelek ' 
Dedeoğlu 
Demir 
Demiralp 
Demircan 
Demirci 
Demirkol 
Denizkurdu 
Denizolgun 
Derin 
Develi 
Diker 
Dikici 
Dilekcan 
Dilekçi 
Dinçer 
Doğan 
Doğan 
Doğan 
Doğan 
Doğan 
Doğan 
Doğan 
Dökülmez 
Durak 
Duyan 
Ekici 
Ekinci 
Ekinci 
Ekinci 
El katın iş 
Emiroğlu 
Emmioğlu 
Emre 

Enerem 

Ensarioğlu 

.1998 
Toplam 

59 056 856 
7 677 000 

115 028 880 
747 308 370 

16 204 264 
84 683 378 
46 357 425 

483 191 985 
3 680 000 

193 270 555 
3 640 932 

832 373 187 
304 652 583 
265 839 051 

1 099 296 560 
755 472 627 
539 397 256 

2 100 767 097 
371 060 798 
620 027 522 
280 907 915 
173 225 568 
138 921 791 
258 207 652 
133 664 900 
456 405 453 
150 913 180 
357 542 716 
551 926 978 
994 554 407 

379 228 451 
303 368 164 
358 542 398 
261 402 728 
276 055 153 
347 849 478 

317 459 391 

1 955 270 667 

0 : 2 

- 2 5 1 -



T.B.M.M. 
Sicil 
4321 
3254 
4721 
4683 • 
5471 
4232 
4038 
5435 
3573 
5561 
4508 
5492 
3357 
5356 
4268 
5556 
5428 
5576 
4224 
4545 
5342 
4698 
4546 
4103 
3429 
4637. 
4509 
5410 
5622 
5541 
4440 
4309 
4011 
5458 
4556 
5552 
4714 
4413 

B : 55 
Adı 
Ali 
Necmettin 
Fcthullah 
Nevzat 
Ekrem 
Eşref . 
İsmet Kaya 
Mahmut 
Ali Şevki 
Enis Yalım 
Zeki 
Sabri 
Cemil 
Ünal 
Mustafa Cumhur 
Ömer 
Zeki 
Ertuğrul 
Yaşar 
Lütfü 
Celal 
Seyit 
Abdulilah 
Ayhan 
Mehmet Fuat 
Hacı 
Edip Safder 
Zülfikar 
Hasan 
Abdullah 
Kamer 
Naim 
İsmail Safa 
Abdulbaki 
Ayvaz 
H. Ayseli 
Kemalettin 
Mehmet 

Sovadı 
Er 
Erbakan 
Erbaş 
Ercan 
Erdem 
Erdem 
Erdem 
Erdir 
Erek 
Erez 
Ergezen 
Ergül 
Erhan 
Erkan 
Ersümer 
Ertaş 
Ertugay 
Eryılmaz 
Eryılmaz 
Esengün 
Esin 
Eyyüpoğlu 
Fırat 
Fırat 
Fırat 
Filiz 
Gaydalı 
Gazi 
Gemici 
Gencer 
Genç 
Geylani 
Giray 
Gökçel 
Gökdemir 
Göksoy 
Göktaş 
Göl han 

17.2 .1998 
Toplam 

1 041 538 750 
142 342 008 

1030 107 624 
1 313 293 392 
102 969 013 
435 446 018 
400 313 298 

v 664 534 090 
' 73 000 512 

9 395 040 
418 458 295 
329 037 611 
220 859 336 
328 436 894 
301219 772 
38 320 904 
364212511 
299 912 639 
3 920 840 

575 934 914 
563 387 645 
926 739 610 
636 959 960 
279 083 476 
651 156 482 
875 401 108 
678 379 757 
380 002 652 
465 503 827 
221034 471 
200 320 976 
1 802 308 306 
235 390 504 
264 123 484 
121994 788 
822 854 078 
253 604 108 
671228 098 

0:2 

- 2 5 2 -
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T.B.M.M. 
Sicil 
5438 
5588 
5589 
5472 
5564 
3569 
5421 
3899 
4512 
4708 
5439 
5347 
5591 
5572 
4681 
5473 
5518 
4099 
5443 
4646 
5505 
5474 
5375 
5475 
4634 
3971 
5545 
5513 
5549 
4590 
5607 
5425 
5476 
4657 
3796 
5508 
5396 
3754 

B : 5 5 
Adı 
Alı 
Tahsin 
Mahmut 
Metin 
Nedim 
Nihan 
Mustafa 
Kamran 
Abbas 
Ahmet Feyzi 
Mehmet Bedri 
Ahmet 
Zülfiikar 
Avni 
Ahmet 
İsmail 
Nurettin 
Mustafa t 

Süleyman Metin 
İsmail 
Mustafa 
Cefi Jozef 
Tamer 
Hüseyin 
Salih 
Burhan 
Emin 
Zeki 
Fikret 
Mehmet Ercan 
Hasan 
Tevhit 
Yılmaz 
İsmail 
Temel 
Erol 
Mehmet Altan 
Şaban 

1 7 . 2 
Sovadı 
Ilıksoy 
Irmak 
Işık 
Işık 
İlci 
İlgün 

, İlimen 
İnan 
İnceayan 
İnceöz 
İncetahtacı » 
İyimaya 
İzol 
Kabaoğlu 
Kabil 
Kahraman 
Kaldırımcı 
Kalemli 
Kalkan 
Kalkandelen 
Kamalak 
Kamhi 
Kanber 
Kansu 
Kapusuz 
Kara 
Karaa 
Karabayır 
Karabekmez 
Karakaş 
Karakaya 
Karakaya 
Karakoyunlu 
Karakuyu 
Karamollaoğlu 
Karan 
Karapaşaoğlu 
Karataş 

1998 
Toplam 

771 654 026 
34 488 328 

454 197 283 
123 412 356 
112 554 104 
486 463 676 

42 353 280 
334 011 878 
335 170 965 

1 060 518 402 
236 213 021 
312 360 769 
814 187 582 
397471 506 
423 212'502 

I 245 260 
172 680 102 
138 696 322 
572 336 382 
294 283 654 
251 548 365 

3 345 596 
248 463 552 
302 435 285 
390 509 244 
470 244 268 
268 888 458 
969 713 364 
506 328 206 
305 104 061 

63 355 908 
267 994 558 
705 666 676 

3 731 265 093 
148 861 776 
29 566 762 

386 115 096 
244 192 205 

0 : 2 

254 



T.B.M.M. 
Sicil 
5592 
5580 
5328 
5390 
5567 
4335 
5329 
5369 
4202 
3515 
4381 
4353 
4401 
4541 
5397 
3658 
5477 
5478 
3290 
4619 
4254 
4406 
5569 
5398 
4387 
5521 
3166 
4507 
5479 
4482 
4293 
4225 
5344 
4610 
5451 
3973 
4592 

B : 5 5 
Adı 
Ahmet 
Murat 

Tuncay 
Mustafa 
Mehmet Salih 
Mehmet Cavit 
Orhan 
Saffet . 
Lutfullah 
Şevket 
Mehmet 
Birgen 
Erkan 
Erdal 
İlhan 
Adnan 
Ahmet Güryüz 
Osman 
Esat 
Recep 
İsmet Önder 
Mustafa Bahri 
Müjdat 
Hayati 
Mehmet 
Mi kail 
Hasan 
Hüsamettin 
Hayri 
İrfan 
İsmail 
Mehmet Tahir 
Nevzat 
Mehmet 
Mustafa 
Yavuz 
Emin 

1 7 . 2 . 
Sovadı 
Karavar 
Karayalçm 
Karaytuğ 
Karslıoğlu 
Katırcıoğlu 
Kavak 
Kavuncu 
Kaya 
Kayalar 
Kazan 
Keçeciler 
Keleş 
Kemaloğlu 
Kesebir 
Kesici 
Keskin 
Ketenci 
Kılıç 
Kıratlıoğlu 
Kırış 
Kırlı 
Kibar 
Koç 
Korkmaz 
Korkmaz 
Korkmaz 
Korkmazcan 
Korkutata 
Kozakçıoğlu 
Koksal an 
Köse 
Köse 
Köse 
Köstepen 
Köylü 
Köymen 
Kul 

1998 
Toplam 

597 101 491 
262 468 490 
339 851713 

5 866 972 
614 389 719 
55 356 070 

151 604 014 
284 449576 

1 130 256 991 
79 374 740 

342 477 610 
71 990 270 

613 726 369 
303 469 028 
242 573 636 
116 034 842 
287 546 460 
223 156 185 
190 716 160 
27 832 284 

480 475 881 
615 765 189 

2 152 273 775' 
71 517 696 

1 156 681 299 
34 348 817 
76 367 500 

1 196 443 051 
114 750 460 
491 221 858 
149 200 192 
343 064 835 
454 800 178 
200 154 511 
796 946 271 
696 451 548 
137 100 000 

0 : 2 

2 5 5 -



T.B.M.M. 
Sicil 
4290 
4376 
5365 
3306 
3760 
5404 
5480 
5366 
2931 
4456 
5348 
5603 
4565 
3755 
2913 
5481 
5444 
5522 
4337 
5452 
5388 
4611 
4533 
4595 
4415 
4596 
5384 
3862 
5614 
3764 
4472 
5593 
3586 
5495 
5618 
3625 
5543 
5571 

B : 55 
Adı 
Mustafa 
Onur Çetin 
Bekir 
Nafiz 
Mehmet Recai 
Ahmet 
Göksal 
Sami 
Cemal 
Mustafa 
Cemalettin 
Şeref 
Nihad 
Aydın 
Nahit 
Necdet 
Levent 
Recep 
Mehmet 
Erkan 
Abdulhaluk 
Atilla 
Mustafa Haluk 
Yusuf 
Ahmet 
Ali 
Musa 
Mehmet Seyfi 
Yaşar 
Sümer 
Haydar 
Bayar 
Abdülkadir 
Metin 
Abdullah 
Mehmet Altan 
Hasan Hüseyin 
Mustafa Hasan 

1 7 . 2 
Sovadı 
Kul 
Kumbaracı başı 
Kumbul 
Kurt 
Kutan 
Küçük 
Küçükali 
Küçükbaşkan 
Külahlı 
Küpeli 
Lafçı 
Malkoç 
Matkap 
Menderes 
Menteşe 
Menzir 
Mıstıkoğlu 
Mızrak 
Moğultay 
Mumcu 
Mutlu 
Mutman 
Müftüler 
Namoğlu 
Neidim 
Oğuz 
Okçu 
Oktay 
Okuyan 

. Oral 
Oymak 
Ökten 
Öncel 
Öney 
Örnek 
Öymen 
Öz 
Öz 

1998 
Toplam 

375 653 471 
520 749 203 

42 573 562 
275 514 733 
304 075 420 
404 824 581 
414 314 324 

1 037 450 193 
845 874420 
431 927 705 
448 880 038 
170 005 784 
661 921 859 

6 387 200 257 
231 836 360 
22 925 248 

493 345 367 
99 719 604 

564 801 011 
463 432 335 

1 001 084 528 
569 227 028 
441 073 726 

58 872 196 
362 773 859 
908 385 789 
350 773 858 
179 702 887 
989 110 426 
214 320 413 

16 530 211 
746 900 890 

1 116 413 008 
486 397 464 

1 714 839 335 
37 222 360 

175 372 042 
231 607 220 

0 : 2 

- 256 -



T.B.M.M. 
Sicil 
3430 
4639 
5509 
4075 
4383 
5581 
4558 
5385 
5377 
5135 
4597 
5345 
4467 
5582 
5367 
5430 
5424 

.4392 
4599 
5386 
4521 
4706 
5531 
5546 
5496 
5372 
5431 
5373 
4137 
3866 
5506 
3997 
5497 
5446 
3375 
4045 
4484 
4295 

B : 5 5 
Adı 
Korkut 
Ahmet Sezai 
Abdullah 
Cemal 
Ali Talip 
Biltekin 
Ergun 
Faris 
İsmail 
Ergun 
Hasan Hüseyin 
Murtaza 
Halil İbrahim 
Latif 
Yusuf 
Ömer 
Mustafa Ciha,ı 
Ekrem 
Yusuf 
Suat 
Ferudun 
Hasan 
Osman 
Metin 
Ahmet 
Sema 
Aslan 
Muhammet 
Nabi 
Mehmet 
Mehmet 
Durmuş Fikri 
RUşdU 
Ömer Atila 
Önder 
Işılay 
Yücel 
Mehmet Cevdet 

17 
Sovadı 
Özal 
Özbek 
Özbey 
Özbilen 
Özdemir 
Özdemir 
Özdemir 
Özdemir 
Özgün 
Özkan 
Özkan 
Özkanlı 
Özsoy 
Öztek 
Öztop 
Özyılmaz 
Paçacı 
Pakdemirli 
Pamuk 
Pamukçu 
Pehlivan 
Peker 
Pepe 
Perli 
Piriştina 
Pişkinsüt 
Polat 
Polat 
Poyraz 
Sağdıç 
Sağlam 
Sağlar 
Saraçoğlu 
Sav 
Sav 
Saygın 
Seçkiner 
Selvi 

.2 .1998 
Toplam 

44 272 064 
531 597 065 
236 805 207 
187 131 104 
378 017 525 
638 226 180 
241 431 936 
610 932 371 

' -233 993 283 
298 506 576 
165 807 980 

1 275 369 869 
338 338 263 
174 697 649 
362 773 191 
179 774 810 
326 649 288 
181 905 616 
55 869 072 

516 105 646 
698 857 411 

12 205 220 
4 915 028282 

334 596 779 
437 506 628 
187 383 616 
232 531 418 
320 075 939 
672 894 188 
221013 617 
219 458 043 
564 366 808 
87 341 476 

146 765 300 
311886 418 
172 498 584-
509 464 656 
340 802 837 

- 2 5 7 -



T.B.M.M. 
Sicil 
4613 
5586 
4601 
5419 
5330 
2562 
5445 
5378 
5601 
3780 
4485 
5399 
3897 
5498 
5604 , 
3977 
5598 
4284 
4357 
5411 
5482 
5368 
4525 
4680 
4505 
4694 
5611 
4700 
5400 
4322 
5483 
4343 
4049 
5484 
4416 
5499 
3968 
5594 
4522 

B : 5 5 
Adı 
Rifat 
Nizamettin 
Mehmet 
Sebgetullah 
Arif 
İsmet 
Mehmet 
Hüsnü 
Bekir 
Sadi 
Osman Mümtaz 
Ali Osman 
Mahmut 
Hasan Ufuk 
İsmail İlhan 
MahmutOltan 
Enis 
Salih 
Ali 
Ali Haydar 

. Mehmet Ali 
Metin 
Nevfel 
Refaiddin 
Bahattin 
Abdüllatif 
Şaban 
Mehmet Feyzi 
Yahya 
Mustafa İstemihan 
Ahmet 
Güneş 
Süha 
Bülent Hasan 
Ersin 
Hakan 
Mustafa Rüştü 
Mehmet 
Turhan 

1 7 . 2 
Sovadı 
Serdaroğlu 
Sevgili 
Sevi gen 
Seydaoğlu 
Sezer 
Sezgin 
Sılay 
Sıvalıoğlu 
Sobacı 
Somuncuoğlu 
Soysal 
Sönmez 

• Sönmez 
Söylemez 
Sungur 
Sungurlu 
Sülün 
Sümer 
Şahin 
Şahin 
Şahin 
Şahin 
Şahin 
Şahin 
Şeker 
Şener 
Şevli 
Şıhanlıoğlu 
Şimşek 
Talay 
Tan 
Taner 
Tanık 
Tanla 
Taranoğlu 
Tartan 
Taşar 
Tatar 
Tayan 

1998 
Toplam 

70 366 498 
766238 401 
725 995 166 
499 306 994 

1479 710 514 
308 073 248 
123 741 600 
347 442 478 
724 839 532 
157 168 332 
172 543 069 

425 600 
886 053 512 
118 729 344 
437 057 024 
204 046 240 

1 642 554 658 
871 739 578 
300 705 831 
394819 520 

1070 109 619 
122 342 917 
631851 880 
175 138 524 
454 158 881 
391 178 565 
115 008 280 
555 872 354 
574 805 954 
698 890 548 
227 336 388 
21 772 256 
21 994 780 
29 410 200 

438 128 317 
184436 002 
786 104 934 
892 253 109 
158318 112 

0 : 2 

2 5 8 -



T.B.M.M. 
Sicil 
5357 
5523 
4363 
5500 
5485 
5426 
5343 
4424 
5335 
5486 
3822 
3475 
5338 
3925 
4543 
4412 
5358 
5605 
5359 
5360 
4711 
3767 
5406 
4315 
5339 
5532 
5562 
5583 
4526 
5608 
4623 
4654 
5510 
5619 
5393 
5340 
5401 
5544 
4495 

B : 5 5 
Adı 
Ahmet 
Necdet 
Nurhan 
Sabri 
Zekeriya 
Naci 
Mehmet Ziyattin 
Yaşar 
Celal 
Erdoğan 
Koksal 
Ali 
Şakir Yaman 
İlker 
Ahmet Cemil 
Şadan 
Aydın 
Hikmet Sami 
Rıza 
Hikmet 
Şahin 
Yahya 
Ahmet 
Ali 
Kubilay 
Hayrettin 
Fikret 
Musa 
Ahmet Hamdi 
Mehmet Yaşar 
Zeki 
Mustafa 
Fikret 
İsmail Durak 
Kazım 
Nuri 
Ertuğrul 
Lütfi 
Yüksel 

1 7 . 2 . 
Sovadı 6 
Tekdal 
Tekin 
Tekinel 
Tekir 
Temizel 
Terzi 
Tokar 
Topçu 
Topkan 
Toprak 
Toptan 
Topuz 
Törüner 
Tuncay 
Tunç 
Tuzcu 
Tümen 
Türk 
Ulucak 
Uluğbay 
Ulusoy 
Uslu 
Uyanık 
Uyar 
Uygun 
Uzun 
Uzunhasan 
Uzunkaya 
Üçpınarlar 
Ünal 
Ünal 
Ünaldı 
Ünlü 
Ünlü 
Üstüner 
Yabuz 
Yalçınbayır 
Yalman 
Yalova 

,1998 
' Toplam 

354 092 990 
344 371 245 
346 249 872 
110 107 098 
57 133 000 

419 637 130 
216 279 530 
338 945 076 
537 394 920 

4 384 828 
335 187 968 
546 772 364 
278 863 096 
974 394 242 

732 488 464 
285 603 692 
154 101 796 
435 663 729 

32 716 788 
432 616 732 
351'874 587 
466 070 084 
738 895 569 
321 071 144 
423 754 972 
207 448 843 
756 971 025 

1 098 028 280 
393 658 228 
259 118716 
471 538919 
266 342 017 
368 322 044 

1 094 951 896 
176 576 608 
68 254 232 

576 478 772 
130 646 966 
57 438 692 

0 : 2 

- 2 5 9 -



T.B.M.M. 
Sicil 
5590 
5361 
3969 
4655 
4549 
5447 
5554 
5402 
5381 
4695 
5501 
5413 
4394 
5612 
5595 
4441 
4686 
5453 
5515 
5557 
5427 
5565 
4145 
5459 
5519 
5502 
4303 
5573 
5379 
5487 
5533 
3998 
5331 
5391 
4141 
4559 
5488 ' 
4345 
4562 

B : 5 5 
Adı ' y i 
Nevzat 
Ersönmez 
Ünal 
Mehmet Ali 
Şinasi 
Hüseyin 
Mustafa Cihan 
İbrahim 
Cafer Tufan 
Muhsin 
Zerrin 
Ramazan 
Mustafa Erdoğan 
Mahmut 
Mehmet Salih 
Orhan Veli 
Adem 
Halil 
Haluk 
Hüseyin 
Mustafa 
Sabahattin 
Ahmet Mesut 
Ayfer 
İbrahim 
İsmail 
Mustafa 
Şevki 
İlyas 
Osman 
Bekir 
Rüştü Kâzım 
İbrahim Ertan 
Mustafa 
Şükrü 
Rasim 
Bahri 
Namık Kemal 
Mustafa 
GENEL TOPLAM 

17 
Sovadı 
Yanmaz 
Yarbay 
Yaşar 
Yavuz 
Yavuz 
Yayla 
Yazar 
Yazıcı 
Yazıcıoğlu 
Yazıcıöğlu 
Yeniceli 
Yenidede 
Yetenç 
Yılbaş 
Yıldırım 
Yıldırım 
Yıldız 
Yıldız 
Yıldız 
Yıldız 
Yıldız 
Yıldız 
Yılmaz 
Yılmaz 
Yılmaz 
Yılmaz 
Yılmaz 
Yılmaz 
Yılmazyıldız 
Yumakoğulları 
Yurdagül 
Yücelen 
Yülek 
Yünlüoğlu 
Yürür 
Zaimoğlu 
Zengin 
Zeybek 
Zeydan 

2 .1998 
Toplam 

748 652 454 
• 177 709 099 

162 448 600 
452 476 468 
46 576 500 

1248 132 736 
442 502 833 

11 308 744 
525 621 903 
247 639 278 
754 345 965 
459 489 021 
292 437 646 

90 543 122 
592 304 276 
658 484 765 
224 678 164 
285 236 072 
368 210 237 
619 001 143 
542 907 366 
291 932 186 

24 557200 
308 535 980 
514 409 573 
253 620 446 
485 631 294 
404 935 198 

1 000 000 
482 710 692 
140 282 608 
612 917 973 

' 295 869 852 
763 121490 
407 375 655 
188414 659 
597 593 701 
306 609 880 

5 054409 395 
252 842 151 855 

0 : 2 

- 2 6 0 -



T.B.M.M. 

1. Cavit Çağlar 
2. Tansu Çiller 

B : 55 17 . 2 . 1998 
Tedavi Gideri Olmayan Milletvekilleri 

3. Halit Dumankaya 

4. Bülent Ecevit 
5. Mustafa Güven Karahan 

6. M. Bahattin Yücel 

RP 
ANAP 
DYP 

DSP 
CHP 

DTP 
Diğer 

TOPLAM 

73 620 747 648 TL. 
68 880 587 378 TL. ' - . ' 
40 816 211 153 TL. 

18 230 340 632 TL. 

20 005 954 079 TL. 
13 090 613886 TL. 
18 197 697 079 TL. 

252 842 151855 TL. 

0 : 2 

MECÜSDE GRUBU BULUNAN 
PARTİLERİN TOPLAM TEDAVİ 

GİDERLERİNE ORANI 

Diğer 
DTP %7 

DYP 
%16 

ANAP 
-%27-. 

d RP 
ü ANAP 
ü DYP 
D DSP 
HCHP 
ES DTP 
m Diğer 

- 2 6 1 -



T.B.M.M. B : 55 17 .2 .1998 
Yasama Organı Eski Üyelerine Yapılan Ödemelerin 

Kurum Niteliklerine Göre Listesi 
Kurum Niteliği Toplam 

0 : 2 

Devlet Hastanesi 

Eczane 
Kaplıca 

Laboratuvar 
Optik 
Özel Doktor 
Özel Hastane 

Özel Tedavi Merkezleri 
Radyoloji Merkezi 
Tıbbi Malzeme Satıcısı 

73 796 609 275 TL. 
336 100 495 763 TL. 

157 305 000 TL. 
49 674 047 280 TL. 
78 629 818 828 TL. 
101918 595 059 TL. 
653 042 655 828 TL. 
172 382 983 531 TL. 
3 603 953 037 TL. 
36 390 323 207 TL. 

Genel Toplam 1505 696 786 807 TL. 

Yeni Üye 
Eski Üye 
Dul Yetim 
Toplam 
Yeni Üye Oranı 
Eski Üye Oranı 
Dul Yetim Oranı 

254 828 542 912 TL. 
914 059 927 805 TL. 
333 870 292 494 TL. 

1502 758 763 211 TL. 
% 16,96. 
% 60,83. 
% 22,22. 

YENİ ÜYELER, ESKİ ÜYELER VE 
DULYETİMLERİNE DÜŞEN YÜZDE 

ORANI 

%61 ***v a.iii'Frı*'" '.T'V'i'»»^ 

%22 

DYENİÜYE 
ü ESKİ ÜYE 
O DUL YETİM 

- 2 6 2 -



T.B.M.M. B:55 17.2.1998 
Eski Üye 914 059 927 805 TL. 
Dul Yetim 333 870 292 494 TL. 
Toplam 1 247 930 220 299 TL. 
Eski Üye Oranı % 73,25 
Dul Yetim Oranı % 26,75 

ESKİ ÜYELER VE DULYETİMLERİNE 
DÜŞEN YÜZDE ORANİ 

%27 

İD ESKİ ÜYE ETDÜL YETİM 

©, 

- 2 6 3 -





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
55 İNCİ BİRLEŞİM 17 . 2 . 1998 SALI Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ye Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1045) (S. Sayısı : 475) (Dağıtma ta
rihi : 3.2.1998) ' 

2. — Giresun Milletvekili Ergun Özdemir'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/189) (S. Sayısı : 476) (Dağıtma ta
rihi : 3.2.1998) 

3. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/237) (S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 
3.2.1998) 

4. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/174) (S. Sayısı : 478) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998) 

5. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/179) (S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 
3.2.1998) 

6. — Rize Milletvekili Mesut Yılmaz'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/169) (S. Sayısı : 480). (Dağıtma tarihi : 
3.2.1998) 

7. — İstanbul Milletvekili Ali Talip özdemir'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1112) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma ta
rihi : 3.2.1998) 

8. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/271) (S. Sayısı : 482) (Dağıtma tarihi : 
3.2.1998) " 

9. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/880) (S. Sayısı : 483) (Dağıtma tarihi : 
3.2.1998) 



10. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/834) (S. Sayısı : 484) (Dağıtma tarihi : 
3.2.1998) 

11. — Muğla Milletvekili Mustafa Dedeoğlu'nun, Bir 11 ve Dört İlçe Kurulma
sına İlişkin Kanun Teklifinin (2/820), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gün
deme alınma önergesi 

12. -— Van Milletvekili Malik Ejder Arvas'ın Erciş Adıyla Bir 11 ve Çelebibağ 
Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/807), İçtüzüğün 37 nci 
maddesine göre doğrudan Gündeme alınma önergesi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 19 Arkadaşının, Polis Tarafından Din
lenen Telefonlar Hakkındaki İddiaları Araştırmak Amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İliş
kin önergesi ve (10/108) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. 
Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi 11.2.1998) 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

111" 11 ı ı«irH>' Ijl "<Çı— » 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

__ 2 



6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 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 iddialarım araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
Önergesi (10/26) 

4a — 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 alman 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-
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yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

lfji — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanları
mız ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün104 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, içtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

14, — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Ku-
rumu'nuri 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) • . • i 

16. —Adana Milletvekili Yakup Budak vç 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) 

1,8. — '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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201 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Ulaştırma Ba
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

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, İçtüzüğün 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 Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

26i — İzmir Milletvekili Metin öney ve 10 arkadaşının, ceza ve tevkifevleri ile 
tutuklu, hükümlü ve yöneticilerin içinde bulundukları durumu araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

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) 

28, — 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 Gandan ve 20 arkadaşının, iç ve dış borçlar 
ile alınan kredilerin nerelerde kullanıldığının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

•3IV—Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 27 arkadaşının, Sivas İlinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

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 İnceöz ve 17 arkadaşının, işsizlik soru
nunun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

34. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz 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, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 
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38. — 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 Anayasamn 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, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

40. — Aydın Milletvekili Ali 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 mddeleri 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) 

44, — 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 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/76) 

46, —İzmir 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) 

__ 7 _ 



6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
, YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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) 

5î. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 22 arkadaşının, otomotiv 
sanayinin sorunlarının ve devrim otomobilinin üretilmemesinin nedenlerinin araştırıla
rak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
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'in 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, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) ı 

54ı — 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 çalıştırılrna-
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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) 

60, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 24 arkadaşının, Marmara 
Bank, Impexs Bank ve TYT Bank'ın iflas nedenlerinin araştırılarak sorumlularının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

6U< — 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 alümina ihalesinde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını 
araştırarak, madenlerimizin daha rântabl 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 
Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

63< —Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 20 arkadaşının, cezaevlerinde 
tutuklu ve hükümlüler tarafından sürdürülen ölüm orucunun nedenlerini ve istem
lerini açığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

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 1. Önder Kırlı ve 23 arkadaşının, elektrik dağıtım 
müesseselerinin tahsil ettikleri gelirlerin dağıtılmasında bir kuruma haksız kazanç 
sağlanmak suretiyle TEDAŞ'm 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 sorunlarını araştırmak ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

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 

• — ü — 
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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 Ay tekin 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) 

16< — 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, içtüzüğün 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) 

8İ. — 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, 
içtüzüğün 104 ve 105 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 raddeleri 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, İçtüzüğün 104 ve 105 jnci 
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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90. — 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) 

9İ\ — izmir Milletvekili Atilla Mutman ve 21 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 Altmkaya ve 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, İçtüzüğün 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) 

96. — 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. — îzmir Milletvekili Hakan Tartan 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 Sebgetullah Seydaoğlu ve 23 arkadaşının, Diyarba
kır İlinin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, İçtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
masına ilişkin önergesi (10/147) 

105. — 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, içtüzüğün 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) 

111:H —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 ilaçlan 
ile yetiştiricilik ürünlerinin üretim, pazarlama, güvenli kullanım ve kalıntı sorunları
nın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

116. — 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) 
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1İ7„ — 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) 

118. —'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, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/168) 

119. — 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). 

120. — İzmir Milletvekili Birgen 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) 

121. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 31 arkadaşının, S.S.IC. 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) 

122. — 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) 

123. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erozyo
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) 

124. — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Ay tekin 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) 

Î25. i— 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, içtüzüğün 104 
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ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/177) 

126. — 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, içtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) 

127. — 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) 

128< — 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) 

129H — 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) 

130. —Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ye 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) . 

13'1'j — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 24 arkadaşının, D.H.M.l.'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) 

132< — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 46 arkadaşının, Türk Devletleri ile 
ilişkilerimizin geliştirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

133< — 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) 

134H—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 
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98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/184) 

135. — 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) 

136. — 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) 

137. — İstanbul Milletvekili Necdet Menzir ve 20 arkadaşının, Türk Polis Teşkilâ-
tı'nın sorunlarının araştırılarak yeniden yapılanması için alınması gereken önlemle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

138. — 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) 

139. — 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) 

140. —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 ye 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

141. — 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) 

142. — 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) 

143.'( — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı ve 25 arkadaşının, muhtarların so
runlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa-
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nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/194) 

144. — îçel Milletvekili Halil Cin ve 24 arkadaşının, tçel ilinin 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) 

145. — 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) 

146. — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu 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) 

147. — 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, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/198) 

148. — 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) 

149< — Konya Milletvekili Abdullah Gencer ve 20 arkadaşının, Irak'ta yaşayan 
Türklerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

150, — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk ve 31 arkadaşının, İstanbul'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) 

151. — Tokat Milletvekili Hanefi Çelik ve 30 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde geçici görevli olarak çalışan personelden bir kısmına keyfi bir şekilde 
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) 
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152. — DYP Grup Başkan vekilleri 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) 

153. — Kahramanmaraş Milletvekili 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) 

154. — 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) 

155. — 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) 

156,—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) 

157v—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 Al tay ve 19 arkadaşının, hayvancılık sektö
rünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 1Ö5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

159. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki 
ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
£10/209) 

160. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 23 arkadaşının, İstanbul ve Ankara 
Büyükşehir Belediyeleri ile bağlı şirketlerin bazı basın kuruluşlarına kaynak aktar-
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dığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

161. — 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, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/211) 

162. — 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) 

163. — Erzurum Milletvekili Zeki 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) 

164H — 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) 

165. — Ağrı Mil}etvekili 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) 

166t — 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) 

167i — 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) 

168, — İstanbul Milletvekili Altan Öymen ve 38 arkadaşının, kaçak ve çarpık ya
pılaşmanın çevre ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/217) 

169. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 25 arkadaşının, üniversitelerdeki öğ
renci olaylarının önlenmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana-
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yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

170. — tçel Milletvekili Oya Araslı ile İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 18 
arkadaşının, kadının statüsünün araştırılarak kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın 
önlenmesi sözleşmesinin yaşama geçirilmesi için alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

171. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 21 arkadaşının, ülkemizde mey
dana gelen yangınların neden olduğu zararların ve itfaiye teşkilâtının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 

önergesi (10/220) 
172. — Aksaray Milletvekili Nevzat Köse ve 25 arkadaşının, Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nde mevzuata aykırı uygulamalar 
yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

173. — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 24 arkadaşının, İran ve Türkmenis
tan'dan doğalgaz alınması projelerinin geciktiği iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 nci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/222) 

174. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 20 arkadaşının, Kuzey Irak'tan ya
pılan mazot ticareti ile ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önerges (10/223) 

175. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 30 arkadaşının, Türk Hava Kurumu 
yönetimi hakkındaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/224) 

176. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı ve 25 arkadaşının, SEKA'nın sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/225) 

177. — İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar ve 20 arkadaşının, Devlet içinde varoldu
ğu iddia edilen yasadışı örgütlerin eylemleri ile güvenlik ve istihbarat birimlerinin 
sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 
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178. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 20 arkadaşının, sınır ticaretinin 
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

179. —Antalya Milletvekili Yusuf öztop ve 20 arkadaşının, Alanya'da meydana 
gelen sel felaketinin neden olduğu zararların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

18Ö< — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 32 arkadaşının, «Bedelsiz İthalat»la 
ilgili reklâm ihalelerinde yolsuzluk ve partizanlık yapıldığı iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229) 

İSİ'H — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 19 arkadaşının, Mardin İlinde to
humluk dağıtımı ile ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

182. — Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül ve 21 arkadaşının, TEKEL'in özel
leştirilmesine yönelik uygulamaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) 

183. — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 20 arkadaşının, TEKEL'in 
özelleştirilmesine yönelik uygulamaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/236) 

184. — Batman Milletvekili Musa Okçu ve 31 arkadaşının, TPAO ve TÜPRAŞ'ın 
içinde bulunduğu durumun araştırılarak daha etkin ve verimli çalışabilmeleri için 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/237) 

185. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, yatırımları teşvik 
mevzuatı ve kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan imkânlar konusunda Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/18) 

186. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 24 arkadaşının, TEAŞ Santralleri 
ve TEDAŞ dağıtım tesisleri ihaleleriyle ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/238) 
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187, — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 24 arkadaşının, Türkiye'den yasa
dışı yollarla İtalya'ya kaçış olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeletıi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkSn Jönergesii (10/239) 

188, — Tdkat Milletvekili Bekir Sobacı ve 22 arkadaşının, Karadeniz Bölgesinde 
meydana gelen terör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

189, —Erzurum Milletvekili Ömer özyılmaz ve 40 arkadaşının, sekiz yıllık ke
sintisiz temel eğitim uygulamasıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) 
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1'. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, «İmar Kanununun Bir Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılmasını öngören Kanun Tasarısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/679) (2) 

2, — Yozgat Milletvekili İlyas Arslan'ın, Yozgat SSK Hastanesi inşaatına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

3'< — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın; kamu çalışanlarının ve emekli
lerinin maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

4. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Diyanet İşleri Başkanlığına verilen 
yeni kadrolara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

5. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, tarımsal kredi faiz oranlarının 
düşürülüp, düşürülmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/683) (1) 

6. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, il ve ilçe nüfus müdürlükle
rinde bilgisayar sistemine ne zaman geçileceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/684) (1) 

7. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara - Balâ'dafci imam açı
ğına ve Kur'an kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

8. — 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) (1) 

9. — 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) (1) 

10. — Ankara Milletvekili Ahmet Bilge'nin, Ankara - Çamlıdere - Peçenek 
Sağhk Ocağının doktor ve hemşire ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/688) (1) 

11. — Ankara Milletvekili Ahmet Bilge'nin, Ankara - Çamlıdere'deki okul 
sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/689) (1) 

12. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'nin demiryolu 
ulaşımındaki sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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13, — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı 
yerleşim birimlerinin sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/691) (1) 

14, — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı 
köylerin yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

13. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı 
yerleşim birimlerinin yeraltı sularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/693) (1) 

16. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı 
köylerin atıksu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/694) (1) 

17. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı 
köylerin içme suyu sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/695) (1) 

18. — Sivas Milletvekili Tahsin Irmak'ın, Sivas'a bağlı belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

19. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Ceylanpınar - Kızıltepe yoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

20. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin'deki okulların öğretmen, 
onarım ve araç - gereç ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si (6/698) (1) . 

21. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, İlahiyat Fakültesi mezunlarının öğ
retmenliğe alınmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/699) (1) 

22. - Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin - Karakulak - Arıkh grup 
köy yollarının yapımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) (1) 

23. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin - Savur - Bismil yoluna 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 

24. — 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) (1) 

25. — Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin, İlahiyat Fakültesi mezunla
rının öğretmenliğe alınmamasına ve İlköğretim okulu sayısına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/703) (1) 

26H — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, ezan genelgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/704) (!) 
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27. - Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, merkezî vaaz uygulamasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) (1) 

28. — 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) (1) 

29. - Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, başörtülü öğrencilere yapılan uy
gulamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

30. - Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, basına verilen teşvik kredilerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 

31'. - Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, başörtülü öğrencilere üniversite-
lerce yapılan uygulamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

32. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, memurlara yapılacak zamla il
gili bir beyanına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

33. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde Üniversitesinde 
okuyan öğrencilerin yurt sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

34. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, Belediyelerce basın kuruluş
larına yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

35. - Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, basın kuruluşlarına verilen 
teşvik ve kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

36. İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, izinli olarak Türk vatan
daşlığından çıkanların askere alınıp alınmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/717) (1) 

37. - 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) (1) 

38. — İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, izinli olarak vatandaş
lıktan çıkma işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/719) (1) 

39. 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) (1) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, SSK Genel Müdürlüğü'nde 
görev yeri değiştirilen, başka kadroya atanan veya kadrosu değiştirilen, personele 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanındtn sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

41. — Çorum Milletvekili Zülfikar Gazi'nin, bazı personel hakkında haksız 
bir şekilde soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 
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42| — Tokat Milletvekili Bekir Söbacı'nm, SSK Genel Müdürü'ne ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

43 < — Kütahya Milletvekili Metin Perli'nin, SSK'nda haklarında soruşturma 
, açılan yöneticilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/724) (1) 

44. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, SSK idarî tşler Dairesi Başkanı 
ve Şube Müdürü'ne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/725) (1) 

45̂  — 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) (1) 

4Ö< — 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) (1) . 

47< — îçel Milletvekili Saffet Benli'nin, SSK'ya sınavla alınan özürlü işçi ve 
memurlara uygulanan işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/728) (1) 

48. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop ilinde çeltik destekleme alım
larında yaşanan sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/729) (1) 

49. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Tüketicinin Korunması Hakkın
daki Kanunun bazı basın organları tarafından ihlal edildiği iddiasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (1) 

50. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefa
let Kooperatifleri aracılığıyla verilen kredilerin faiz oranlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/732) (1) 

51'ı—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) (1) 

52, — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Suriye sınırındaki mayınlı 
araziye ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

53. — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, bir firma tarafından yapılan ayçi-
çek ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/73 8)(1) 

54. — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, Yozgat stoi tipi Havaalanı ve Ba-
lışeyh - Yozgat Yıldızeli demiryolu hattı projelerine ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/739) (1) 
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55, — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Yozgat - Hasbek, Sarıhamzalı, 
Musabeyli ve Taşlık Barajı projelerine ilişkün Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

5d« — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, Yozgat Ziraat Fakültesi'nin arsa 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

57g — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, SSK'da görevlerine son verilen 
personelden tekrar göreve alınmayanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

58H — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Taşıt Kanununa aykırı araç tahsisi 
yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/743) (1) 

59. — Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş'in, SSK'da görevli üç aday memurun 
görevden uzaklaştırılmasının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

60,, — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, şeker fiyatlarına yapılan zamlara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) (1) 

61'< — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis'e açılması planlanan SSK 
Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/746) (1) 

62, — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, SSK'nın finansal yapısının mü
fettişlerce araştırılıp araştırılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/747) (1) 

63., — Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, personel atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/748) (1) 

64, — Muğla Milletvekili İrf ettin Akar'ın, görevden alınan personele ve öğret
menlerin özlük haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/749) (1) 

65, — Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, Muğla'nın Ortaca İlçesinde vergi 
dairesi açılıp açılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) (1) 

66» —Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, tarımsal girdi fiyatlarına yapılan zam
lara ve ürünlere verilen taban fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (1) 

67., — Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, pamuk hasat mevsiminde uygulanan 
prim sistemine ve ham dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

68, — 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) (1) 
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69. — Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı'nın, memur maaşlarına yapılan zamma 
ve atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) 

70. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, yurtdışındaki temsilciliklerde 
kullanılan makam araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

71. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, bakanlıklarda ve yurdışmdaki 
temsile il ikilerde kullanılan makam araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/758) 

72. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt ve Bitlis tilerine bağlı köy
lerde yaban domuzu ve ayıların verdiği zararlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka

nından sözlü soru önergesi (6/759) 

73. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin ve çevresine tohumluk buğ
day dağıtımında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/760) 

74. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kur'an Kursu öğretmen ve öğ
retici vekillerinin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/761) 

75. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Tarsus'ta meydana gelen öğ
retmen cinayetleri hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü sora 
önergesi (6/762) 

76< —Şanlıurfa Milletvekili Zülfi'kar İzol'un, Şanlıurfa 1. ve 2. Organize Sana
yi Bölgesi projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

77. — İsparta Milletvekili Mustafa K'öylü'nün, Batı Çalışma Grubu'nun faali
yetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/765) 

78| — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, İsparta - Sütçüler - Kesme Li-
sesi'nin öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/766) 

79< — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Mısır EZHER Üniversitesinden 
mezun olanlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

80. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, burs alan yükseköğrenim öğ
rencilerinden eğitime katkı payı adı altında para kesintisi yapılıp yapılmadığına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

81. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Türkiye'nin ABD'de tanıtımı işinin 
verildiği firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

82. - Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, verem hastalıkları ile 
mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/771) 
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83. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlun'un, Tasarrufu Teşvik Fo
nundan toplanan paralara ve KİT'lerde geçici olarak çalışan memurlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/772) 

84. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt'te sağlık personeli alımın
da yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

85. —: Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Antalya - Venedik feribot 
seferlerinin iptal edilmesinin nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/774) 

86. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitime katkı 
payı olarak toplanan kaynağın miktarına ve kullanımına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/775) 

87. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Antalya'ya ikinci bir Dev
let Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/776) 

88. — Uşak Milletvekili Hasan Karakaya'nm, Uşak Havaalanı inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

89. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncefin, Ceylanpınar SSK Dispanseri 
binasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

90. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Yozgat - Çekerek Süreyyabey Ba
rajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/781) 

91'< — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bafra Organize Sanayi Bölgesi
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

92. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Tekel'e personel alımlarında 
yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/783) 

93. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir hâkimin ölümüyle sonuçla
nan trafik kazasındaki araca ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/784) 

94. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, ilköğretim okulu mezunlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

95. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Fener Rum Patriğinin bazı faa
liyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

96. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde Kütüphanesin
den Konya Halk Kütüphanesine taşınan eserlere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/787) 
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97. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Pirsultan ve Kırım Türkleri Yar
dımlaşma derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

98. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bazı vakıflara ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/789) 

99. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, dernek ve vakıflara tahsis edi
len arazilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

100. —Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bütçeden yardım alan dernek ve 
vakıflara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru Önergesi (6/791) ' 

101'. —Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bütçeden yardım ;.lan vakıflara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

102, — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bütçeden yardım alan dernek ve 
vakıflara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

103* — Corum Milletvekili Mehmet Ayfcaç'ın, pirinç üreticilerinin mağduriyetine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

104̂  — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Evren - Şereflikoçhisar' yoluna 
ve E-90 karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskfın Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/796) . . ' • 

105, —Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Halk Bankası'nca KOBL'lere 
verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü sora önergesi (6/797) 

106. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Vakıflar Bankası'nca kuruluşlara 
ve şahıslara tahsis edilen araçlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/798) 

107< — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Türkiye Kalkınma Bankası'nca 
kuruluşlara ve şahıslara tahsis edilen araçlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü sora 
önergesi (6/799) 

108. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ziraat Bankası'nca kuruluşlara 
ve şahıslara tahsis edilen araçlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/800) 

109. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Doğu ve Güneydoğu'daki bazı 
illere yapılacak ilköğretim okulları için İMKB Fonundan yapılan bağışa ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) 

110; — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Antalya'nın enerji altyapı 
yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sora önergesi (6/802) 

•111'. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, genel sağlık sigortası çalışma
larına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

— 32 -~ 



7 
SÖZLÜ SORULAR 

112. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncelin, S.S.K. emeklilerine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

113. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi in
şaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

114. —Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Aile Sağlığı Hizmetlerini Ge
liştirme Projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

115. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, R.T.Ü.K.'na ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/809) 

116. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Erzurum Atatürk ve Kayseri 
Erciyes Üniversitesi yurtlarında kalan öğrencilerin yemekten zehirlendilderi iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

117< — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı İline bağlı bazı yerleşim birimlerindeki 
YİBO ve ilköğretim okulu ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/811) 

118. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı ilindeki köy okullarının araç-gereç 
ve öğretmen ihtiyacı ile kapalı köy okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/812) . 

119. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'ya bağlı bazı yerleşim birimlerine 
ana - çocuk sağlığı merkezleri kurulup kurulmayacağına ve Hamur ve Doğubeyazıt 
Hastane inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

120. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı ve ilçelerindeki sağlık yatırımlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) 

121'< — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Diyadin Barajı Projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 

122. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'nın enerji sorunlarına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

123. —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Tutak Karahalit Barajı Projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

124. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Tutak Kesik Barajı Projesine ilişkin , 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

125. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı-Tutak İlçesinin laboratuvar ihtiyacına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

126. —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Taşlıçay İlçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

33 — (55 inci Birleşim) 
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127. —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Eleşkirt İlçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) 

128., — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Diyadin İlçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

129. —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Hamur İlçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

130. :— Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Doğubeyazıt İlçesinin laboratuvar 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

131. — Ağn Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı İlinde hayvancılığı teşvik için yapılacak 
çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/825) 

132. —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'ya bağlı bazı yerleşim birimlerinin 
yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

133. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'da kayak merkezi kurulup kurulma
yacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

134. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağn - Patnos kapalı spor salonu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

135. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'ya bağlı bazı yerleşim birimlerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

13Ö. —Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde İli Çiftlik İlçesi 
kanalizasyonunun çevreyi kirlettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/830) 

137. —Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir şahsın pişmanlık yasasından 
yararlanıp yararlanmayacağına' ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

! . ' . . ' • • • • ' • ' • • 

138. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Oncel'in, ilaç fiyatlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

139. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Oncel'in, bazı illerde SSK Hastanesi ku
rulup kurulmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/833) 

140. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Türkiye - A.B. ilişkilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/834) 

141. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, vergi reformu çalışmalarına iliş
kin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) 

142. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Sabah Medya Grubu hakkındaki 
beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 

143. — Balıkesir Milletvekili Tamer Kamber'in, ORÜS Balıkesir Dursunbey İş
letmesinin özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 
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144. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın İmam Hatip Lisesi mezunlarına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/838) 

145. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nün, Türkiye Taş Kömürü Ku
rumunda geçici görevli olarak çalışan işçilerin kadroya alınmalarına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

1464 — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, nüfus sayımı ve seçmen tes
pitine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/840) 

147. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın Uğur Mumcu Cinayeti konu
sundaki Meclis araştırması komisyonunca hakkında işlem yapılması istenilen ' bir 
askeri savcıya ilişkin Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/841) 

148. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Uğur Mumcu Cinayeti konu
sundaki Meclis araştırması komisyonunca haklarında işlem yapılması istenilen kişi
lere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/842) 

149. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Uğur Mumcu Cinayeti konu
sundaki Meclis araştırması komisyonunca haklarında işlem yapılması istenilen sav
cılara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

150. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Muğla Orman Başmü-
dürlüğü'ne ait helikopterin bir Milletvekilinin özel hizmetinde kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 

İSİ1, — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, pancar ekim sahalarının sınırlan
dırılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

152. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortak 
olduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

153. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, Samsun Büyükşehir Belediye
sine satılan bir gemiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) 

154. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğünün hizmetlerinde partizanlık yaptığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/849) 

155. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, S.S.K.'da başörtülü personele bas
kı uygulandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/850) 

156. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Koçhisar, Obruk Hatap ve Yeni 
Hayat Barajı projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/851) 

— 35 — 
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157., — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurt
larına alınması kararlaştırılan kitaplara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/852) 

158. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, yurt dışındaki vatandaşların so
runlarına , ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 

159. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, şeker pancarı ekimine ve şeker fi
yatlarına yapılan zamma ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/854) 

160. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, spor toto-loto oyunlarına ve ama
tör spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/855) 

161'. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Diyanet İşleri Başkanlığında boş 
bulunan kadrolara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

162. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, bir şahsa verilen sabıkasızlık kay
dına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

163̂  — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, sabılkasızlık belgesi sahte olan bir 
şahsa işyeri açma ruhsatı verilmesine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/858) ' 

164. — İstanbul Milletvekili Ali Talip özdemir'in, isteğe bağlı Türkiye'ye gelen 
Ahıska Türklerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

165. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara'daki bazı liselerde Ra
mazan Ayında yapılan aşı kampanyasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/861) 

166. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara - Şereflikoçhisar'da Rama
zan Ayında öğrencilere yapılan aşı kampanyasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/862) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 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) 

2. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı 
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkam İstanbul Millet
vekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent 
Eoevit, 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.) 

3. — 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) 

41 — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 5 Arkadaşının, Erbaş ve Er Aile
lerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/285) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

5. — Mera Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/509) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik 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) 

7. — D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıca
lıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/675) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 18.12.1997) 

X Si — 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 9. — Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Sta 
tüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma örgütü 

— 37 — 



8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına 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 11. —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) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ye Dışişleri Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayıs,ı : 366) (Dağıtma tarihi : 
İO.7.1997) 

13. — Denizcilik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/602, 1/220) (S. 
Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 19.1.1998) 

14. — 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 Raporu (1/480, 2/705) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
2.4.1997) 

15. —tdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1996) 

16. — Bölge tdare 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) 

17. — 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) 

18. — İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi ; 17.2.1997) 
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19. — 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) 

20. — 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) 

21'., — Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/653, 2/430) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998). 

22. —Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Kah
ramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/575, 2/941) (S. Sayısı : 414) (Dağıtma 
tarihi : 6.1.1998) 

23. — 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) 

24. — 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 25. — Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Çevre komisyonları 
raporları (1/436) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 6.6.1997) 

26. — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay 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) 

X 27. — 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) . 
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X 28. — Refah Partisi Grup Başkanvekili 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) 

29. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 8 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumlan 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 İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/334) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1996) 

30. - 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) 

31. — 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) 

32., — 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) 

33. — 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) 

34. — 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) 

35. — 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) 

36. - 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) 

37. — 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 
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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) 

38. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi: 24.7.1996) 

39. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996) 

40. — 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) 

4İJ — 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) 

42. — 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) 

43. — 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) 

44. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

45,—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) 

46. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ye İçişleri Komisyonu Ra-. 
poru (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

47. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

48. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

49. — 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) 
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50. — Sıtma ve Frengi Haçları için 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) 

51. — 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 52. — 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) 

53. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan il
çesinin 11 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 54. — 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 55. — 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' 56. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/389) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

57, — 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) 

58. — 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-
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nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/583) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

59. — Yozgat Milletvekilleri İsmail Durak Ünlü, Yusuf Bacanlı ve Lütfullah 
Kayalar'm, 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) 

60. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Say ıh 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 61. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmişinin 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 62. — 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) 

X 63. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya 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 64. — 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 65. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/535) (S. Sayısı : 201) 
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

66. — 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) 
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X 67. — 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) 

68. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi 
Andlaşması 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 69. — 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) 

X 70. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve iş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

7L — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu-
nuâ Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

X 72. — Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren 
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu Kararına Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

73. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Terörle Mücadele Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/584) 
(S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

X 74. — 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) 

XI 75. — 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) 

X 76. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
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Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1997) 

77. — 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) 

78. — 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) 

79s — Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu 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) 

811. — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamerun 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 Ankan 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 Teşkilât» 
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) 

86y — 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) 

87. — 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) 

X 88. —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 89. — 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) 

X 90. — Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/367) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

•91'. — 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) 

92. — 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 93. — 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) 
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X 94. — Ekonomik işbirliği Teşkilâtı (EİT), 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 95. — İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma 
tarihi : 4.4.1997) 

96. — 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) 

97. — 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) 

98. — Hatay Milletvekilleri Ali Uyar ve Hüseyin Yayla'nın, Uç İlçe ve Bir U 
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) 

99. — 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) 

100. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi ; 

28.4.1997) 
101'. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askeri 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) 

102. — 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 103. — 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 il/554) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

X 104. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı Anlaşması ve 
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaşmasında Yapılan 
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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 105. — 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) 

X 106, — 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 107. — 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 108. — 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) . 

X 109. T- 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) 

110d —İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 16 Arkadaşının 28.3.1983 Tarih ve 
2809 Sayılı Yüksek öğretim Kurumları 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) 

111'. —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) 

112. — Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 6 Arkadaşının; Yüksek öğre
tim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De-
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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) 

IISJJ — 213 Sayılı 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) 

114. — 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) 

115. — 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) 

116. — 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) 

117., — 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) 

118. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın; İmrenler, İsmail ve Yeniceoba Adıy
la Üç Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanım Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/288) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta
rihi : 22.5.1997) 

119- — 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 120. — 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) 

X 121. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır-
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İlk, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/321) (S. Sayı-
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 122. -—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 123. —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 124. — 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 125. — 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) 

126. — Bolu Milletvekili Avni Akyoi'un; Bir İlçe ve Düzce İlinin Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Aİmma önergesi (2/504) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997) 

127. —- 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) 

128. —Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanımda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınması önergesi (2/460) (S. 
Sayısı : 334) (Dağıtma, tarihi : 10.6.1997) 

129. — 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 Şahinin Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/826) (S. Sayı
sı : 336) (Dağıtma tarihi : 11.6.1997) 

130. —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) 
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131. —Konya Milletvekili Necati Çetinkaya'nın, Pasaport Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin 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) 

132. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Yüksek öğretim Kurumlan 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) 

133. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Balıkesir Milletvekili llyas 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) 

134. — Giresun Milletvekilleri Yavuz Köymen ve Rasim Zaimoğlu'nun, Yüksek 
öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Say,ılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergesi (2/642) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) 

135., — 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) 

136. — 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) 

137. -r- 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 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Öner
gesi (2/92) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 7.7.1997) 

138. — 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) 
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139. — 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) 

14Ö< — 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) 

İ41'< —Doğru Yol Partisi Grup Başkam/ekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan 
Bedük ve 3 Arkadaşınin, Bir 11 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 142. — 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) 

143i — İstanbul Milletvekili Sedat Aloğlu ve 7 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 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) 

X 144. — 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 145. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolünün Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta

rihi : 31.7.1997) 

146̂  — 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) 

147/—Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının; Şereflikoçhi
sar Adı ile Bir 11 Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alnıma önergesi (2/267) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi :'31.7.1997) 
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X 148. — Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Taşıt Per
sonelinin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanım Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/610) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997) 

149. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bcdülc ve 3 Arkadaşının, Bir İlçe 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) 

150. — Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Dört İlçe ve Bir 
11 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) 

15İ< —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) 

152. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve 47 Arkadaşının, Erciş İlçesinin 11 
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997) 

153. — 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) 

154. — 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 Raporu (1/628) (S. Sayısı : 382) 

, (Dağıtma tarihi : 15.8,1997) 

155. — 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) 

156. —Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sa
yısı : 383) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

157i — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve Muş Milletvekili Necmettin 
Dede'nin, Siirt İline Bağlı Aydınlar ilçesinin Adinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/822) (S.Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 1.10.1997) 
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158. — Adana Milletvekili t. Cevher Cevheri ve Üç Arkadaşının, Üç İlçe ve Bir 
11 Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Adana Milletvekili Mehmet Büyükyılmaz ve Üç Arkadaşının, Kadirli ve Sumbas il
çelerinin Adana İline Bağlanmasına İlişkin Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/546, 2/569) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

159. — 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) 

160. — 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) 

161. —Adana Milletvekili M. Halit Dağlı ve 12 Arkadaşının, Bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma' önergesi (2/646) (S, Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 17.11.1997) 

162. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının, 657 Sayılı'Devlet 
Memurları Kanunu, 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 ıBazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevli
lerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/683) 
(S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 1.12.1997) 

163j — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 
235 inci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/48S) (S. Sayısı : 400) 
(Dağıtma tarihi : 1.12.1997) 

164. — Antalya Milletvekili Yusuf Öztop ve 8 Arkadaşının, Antalya İli Kale il
çesi Adının «Demre» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/610) (S. Sayısı : 
405) (Dağıtma tarihi : 16.12.1997) 

165, — Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 
188 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 175 inci Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/963) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 17.12.1997) . 
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166s — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklarcli'nde Kırklareli Üniver
sitesi Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/722) (S. Sayısı : 407) (Da
ğıtma tarihi : 18.12.1997) 

167. —Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/583) 
(S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998) 

168. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/487) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998) 

169. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına ve Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ile. Aynı Kanunun Ek 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Kırklareli Milletvekili A. Sezai Özbek'in, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay 
ve 7 Arkadaşının ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Benzer Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/662, 1/666, 
2/621, 2/434, 2/481) (S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 21.1.1998) 

17Ö. — Denizli Milletvekili Haluk Müftüler ile Çanakkale Milletvekili Nevfel 
Şahinin, 3143 Sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sa
nayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (2/724) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma tarihi : 26.1.1998) 

171', — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair. Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/697) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 26.1.1998) 

172. —İçel Milletvekili Halil Çin'in, Anamur İlçesinin il Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/762) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

173, — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 73 Arkadaşının, Yüksek Öğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/269) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1998) 

X 174. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile israil Devleti Hükümeti Arasında 
Kara Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulundu-
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ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/617) (S. Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

X 175. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cum
huriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukuki Statüsünün Belirlenmesine 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sayısı : 473) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

X 176. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Ebedi Dostluk 
ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/688) (S. Sayısı : 474) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

177. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ile izmir Milletvekili 
Hakan Tartan ve 11 Arkadaşının ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 
19 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/81.7, 2/351, 2/771) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

178. —Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

179. — Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/636) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

180. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler ve İçişleri komisyonları raporları (1/698) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma ta
rihi : 27.1.1998) 

181. — Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Yozgat Mil
letvekili Yusuf Bacanh ve 14 Arkadaşının, Antalya Milletvekili Yusuf öztop ve 16 
Arkadaşının ve Rize Milletvekili Avni Kabaoğlu'nun Benzer Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655, 2/302, 2/570, 2/690, 2/901) (S. Sa
yısı : 496) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) , 

182. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/693) 
(S. Sayısı : 497) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

183< — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 498) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1998) 

184, — Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 
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185v — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 15 Arkadaşının, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/297) 
(S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/652) (S. Sayısı : 504) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

187. — Konya Milletvekili Hüseyin Arı ve 14 Arkadaşının, Konya Ereğli'nin İl 
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma Önergesi (2/181) (S. Sayısı : 495) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998) 

X 188. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/643) (S. Sayısı : 501) {Dağıtma tarihi : 3.2.1998) 

X 189. — Türkiye Cumhuriyeti ve Letonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/618) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998) 

X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ve Estonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/649) (S. Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998) 

X 191. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/678) (S. Sayısı: 
505) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998) 

X 192. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/639) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998) 

X 193. — Sakatların Meslekî Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Teşkilâtı (ILO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna. Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/626) (S. Sayısı : 507) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998) 

- 57 — (55 inci Birleşim)' 
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X 194.— Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676) 
(S,'.Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi :.4.2.1998) 

195J —"Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'm Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Ka
rayalçın'm İçtüzüğün 133 üneü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1144) (S. Sayısı: 
426'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 6.2.1998) 

196. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'm Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Ka
rayalçın'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/855) (S. Sayısı: 
427'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 6.2.1998) 

197. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'm Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayal
çın'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/890) (S. Sayısı : 448'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 11.2.1998) 

X 198. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sı
nır Olayı ve Uyuşmazlıkların Çözümüne Dair Sözleşme ve Sözleşmeye Ait Ek 1 ve 
2 Numaralı Protokoller ile Türkiye - Azerbaycan Sınır Hattının Her İki Tarafında 
Kalan Onar Kilometrelik Bölgenin İçinde Yapılacak Sivil ve Askerî Hava Vasıtaları
nın Uçuşlarını Düzenleyen Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma 
tarihi : 11.2.1998) 

X 199. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Sınır Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/650) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tarihi : 11.2.1.998) 

X 200. — Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaş
ması ile Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Barkası Kuruluş Anlaşma
sını Tadil Metninin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/632) (S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 11.2.1998) 

2011, — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Ta
sarısı ile Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/644, 2/145) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi: 11.2.1998) 
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202. — Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta-
sar.tsı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/656) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 
11.2.1998) 

203. — Türk Bayrağı Kanununun 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Tüık Bayrağr Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/663, 1/520) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
11.2.1998) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 475) 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1045) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 6.10.1997 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-23084 
Konu : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığı'nın 1.10.1997 gün ve B.03.0.CİG.O.OO.OO.O-1.128.53.1997-028061 
sayılı yazısı. 

Görevliye neşren hakaret suçunu işlediği iddia olunan Nevşehir Milletvekili Mehmet El-
katmış hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığına ait ilgi yazı sureti 
ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 1.10.1997 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.53.1997.028061 

Konu : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 
Görevliye neşren hakaret suçunu işlediği iddia olunan Mehmet Elkatmış hakkında yapılan ha

zırlık soruşturması sırasında adı geçenin Nevşehir İli'nden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması 
üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Anka
ra Cumhuriyet Başsavcılığının 16.9.1997 gün ve 1997/951 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte tak
dim kılınmıştır. 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 



Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 13.1.1998 

Kurulu Karma Komisyon 
Esas No: 311045 
Karar No : 72 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 9.10.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Nevşehir Milletvekili 

Mehmet Elkatmış'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, Ko
misyonumuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine 
göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla yayın yolu ile 
görevliye hakaret suçu isnad olunan Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın hakkındaki kovuş
turmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek olma
dığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışma
larına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacı
na yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasa'nın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan "Başkanvekili 

Atila Sav Nejat Arseven 
Hatay Ankara 
Üye Sözcü 

Uğur Aksöz ' Yalçın Gürtan 
Adana Samsun 

Üye Üye 
/. Cevher Cevheri Ahmet İyimaya 

Adana Amasya 
Üye Üye 

Yüksel Yalova Avni Akyol 
Aydın Bolu 
Üye Üye 

Mehmet Tahir Köse Ali Şahin 
İstanbul Kahramanmaraş 

Üye Üye 
Mehmet Keçeciler Sümer Oral 

Konya Manisa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 475) 
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Üye 
Abdülkadir Baş 

Nevşehir 
Üye 

Emin Karaa 
Kütahya 

Üye 
Ali Günay 

Hatay 
Üye 

Erkan Mumcu 
İsparta 

Üye' • 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Üye 
İbrahim Yılmaz 

Kayseri 
Üye 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 

üye 
Teoman Akgür 

Sakarya 
Üye 

İrfan Köksalan 
Ankara 

Üye 
Adil Aşırım 

İğdır 
Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Üye 
Metin Öney 

İzmir 
Üye 

irfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 
Ergıın Özkan 

Niğde. 
Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

m 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 475) 





Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 476) 

Giresun Milletvekili Ergun Özdemir'in Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/189) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 26.7.1995 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-10327 
Konu : Giresun Milletvekili Ergun Özdemir'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Hürriyeti tahdit, görevli memura hakaret ve görevli memura müessir fiilde bulunduğu 

iddia olunan; Giresun Milletvekili Ergun Özdemir hakkında tanzim edilen soruşturma dos
yası ile Adalet Bakanlığının 18.7.1995 gün ve B.03.0.ÇİG.0.00.00.0.1.128.15.1995/016447 sayı
lı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
' Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 18.7.1995 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.15.1995/016447 
Konu : Giresun Milletvekili Ergun Özdemir'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Hürriyeti tahdit, görevli memura hakaret ve görevli memura müessir fiilde bulunduğu iddia 

olunan Ergun Özdemir hakkında, TCK.'nun 179/1, 266/1, 266/1, 456/4, 271/1 inci maddeleri ge
reğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında, adı geçenin Giresun İlinden milletvekili seçildiği
nin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezle-
keli evrak, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının 9.6.1995 gün, 963/779 sayılı yazısıyla alınmakla 
birlikte takdim kılınmıştır." 

Giresun Milletvekili Ergun Özdemir hakkında, soruşturmaya devam olunabilmesi için Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, 
kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Moğultay 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 13.1.1998 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No.: 31189 
Karar No. : 51 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 5.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Giresun Milletvekili 
Ergun Özdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı; Komis
yonumuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre 
kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla hürriyeti tah
dit, görevli memura hakaret ve görevli memura müessir fiilde bulunma suçu isnad olunan Giresun 
Milletvekili Ergun Özdemir'in hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgileri ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz; bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek olma
dığını, tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışma
larına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacı
na yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Gire
sun Milletvekili Ergun Özdemir hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olu
nur. 

Başkan 
Atila Sav 

Hatay 
Sözcü 

Yalçın Gürtan 
Samsun 

Üye 
Uğur Aksöz 

Adana 
Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

Başkanvekili 
Nejat Ar seven 

Ankara 
Kâtip 

Hayrettin Dilekcan 
Karabük 

Üye 
/. Cevher Cevheri 

Adana 

Üye 
M.SeyfiOktay 

Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 476) 
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Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
Üye 

Bekir Aksoy 
Çorum 

Üye 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Özhey 

Karaman 
Üye 

Necati Çetinkaya 
Konya 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 
Üye 

Teoman Akgür 
Sakarya 

Üye 
İrfan Köksalan 

Ankara 
Üye 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

Üye 
Ahmet Tekdal 

Ankara 
Üye 

Hanifi Demirkol 
Eskişehir 

Üye 
Adil Aşırım 

İğdır 

Üye 
Avni Akyol 

Bolu 
Üye 

Mehmet Tahir Köse 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 
Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Üye 
Şevket Kazan 

Kocaeli 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Üye 

Abdülkadir Baş 
Nevşehir 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

Ali Günay 
Hatay 
Üye 

Cemil Erhan 
Ağrı 
Üye 

Hasan Belhan 
Elazığ 
Üye 

Naim Geylani 
Hakkâri 

Üye 
Erkan Mumcu 

İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 476) 
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Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Üye 

Metin Öney 

İzmir 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 

Bülent Arınç 
Manisa 

Üye 

Ergıın Özkan 

Niğde 
Üye 

Abdulkadir Öncel 
Şanlıurfa 

Üye 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Üye 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Üye 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

Üye 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 
Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 476) 



Dönem: 20 Yasama Yılı :3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 477) 

İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/237) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 17.4.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0-12-304-6465 
Konu : İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İzinsiz Pankart Asmak ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefette 
bulunmak suçlarını işlediği iddia olunan; İzmir Milletvekili Sabri Ergül hakkında T.C.K.'nun 
536/2 nci maddesi ile 2911 Sayılı Kanunun 22/1, 23/e maddeleri gereğince tanzim edilen soruştur
ma dosyası ile Adalet Bakanlığının 10.4.1996 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.13.1996/00-
7347 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

T.C. 
' Adalet Bakanlığı 10.4.1996 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.13.1996100-7347 

Konu : İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

İzinsiz Pankart Asmak ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefette 
bulunmak suçlarını işlediği iddia olunan Sabri Ergül hakkında T.C.K.'nun 536/2 nci Maddesi ile 
2911 Sayılı Kanunun 22/1,23/e Maddeleri gereğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı ge
çenin İzmir İl'inden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine; Yasama Dokunulmazlığının kal
dırılması için hakkında düzenlenen fczlekcli evrak, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının 6.3.1996 
gün 2/536 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

İzmir Milletvekili Sabri Ergül hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye Cum
huriyeti Anayasası'nın 83. Maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırılmama
sı hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Ağar 
Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 13.1.1998 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No.: 3/237 
Karar No. : 54 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 22.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza.gönderilen İzmir Milletvekili Sab-

ri Ergül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonu
muzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kuru
lan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla izinsiz 
pankart asmak ve 2911 Sayılı Kanuna muhalefet suçu isnad olunan İzmir Milletvekili Sabri 
Ergül'ün hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz; bütün demokratik ülkelerdeki yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gi
bi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığı
nı, ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek ol
madığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı 
ve bu amacı taşıdığı açıktır. İzmir Milletvekili Sabri Ergül hakkındaki kovuşturmanın Milletvekil
liği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Atila Sav Nejat Arseven 

Hatay Ankara 

Sözcü Kâtip 
Yalçın Gürtan Hayrettin Dilekcan 

Samsun ~ Karabük 
Üye Üye 

Uğur Aksöz A Cevher Cevheri 
Adana Adana 

Üye Üye 
Ahmet İyimaya M. Seyfi Oktay 

Amasya Ankara 
Üye Üye 

Yüksel Yalova Avni Akyol 
Aydın Bolu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 477) 
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Üye 

Bekir Aksoy 

Çorum 

Üye 

Ali Oğuz 

İstanbul 

Üye 

Mustafa Kamalak 

Kahramanmaraş 

Üye 

Abdullah Özbey 

Karaman 

Üye 

Necati Çetinkaya 

Konya 

Üye 

Sümer Oral 

Manisa 

Üye 

Teoman Akgür 

Sakarya 

Üye 

İrfan Köksalan 

Ankara 

Üye 

Şeref Malkoç 

Trabzon 

(Muhalifim) 

Üye 

Ahmet Tekdal 

Ankara 

Üye 

Hanifi Demirkol 

Eskişehir 

Üye 

Mehmet Tahir Köse 

İstanbul 

Üye 

Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 

Üye 

Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

Üye 

Şevket Kazan 

Kocaeli 

Üye 

Mehmet Keçeciler 

Konya 

Üye 

Abdülkadir Baş 

Nevşehir 

Üye 

Emin Karaa 

Kütahya 

Üye 

Ali Günay 

Hatay 

Üye 

Cemil Erhan 

Ağrı 

Üye 

Hasan Belhan 

Elazığ 

Üye 

Naim Geylani 

Hakkâri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 477) 
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Üye 

Adil Aşırım 
İğdır 

Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Üye 

Metin Öney 
İzmir 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 

Bülent Arınç 
Manisa 

Üye 

Ergun Özkan 
Niğde , 

. 

Üye 
Abdülkadir Öncel 

Şanlıurfa 

$ 

Üye 

Erkan Mumcu 

İsparta 
Üye 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Üye 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Üye 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

(Muhalifim) 
Üye 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 
Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 477) 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 478) 

İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/174) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 28.6.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0-12-304-10158 
Konu : İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİY^ BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298.Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan; İzmir Milletvekili Işın Çelebi hakkında tanzim edilen soruşturma dos
yası ile Adalet Bakanlığı'nın 13.6.1994 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.65.1994/15289 sayılı 
yazısının sureti ekte gönderilmiştir. < 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 13.6.1994 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.65.1994115289 

Konu : İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet 
suçunu işlediği iddia olunan Işın Çelebi hakkında 298 Sayılı Kanunun 50/1, 156 maddeleri gere
ğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında, adı geçenin, İzmir İli'nden Milletvekili seçildiğinin 
anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli 
evrak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 26.5.1994 gün B.6370 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte 
takdim kılınmıştır. 

İzmir Milletvekili Işın Çelebi hakkında soruşturmanın devam olunabilmesini teminen Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. Maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırıl
maması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M.SeyfiOktay 
' Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 13.1.1998 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/174 
Karar No. : 48 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 5.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza'gönderilen İzmir Milletvekili Işın 

Çelebi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması,Hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumu
zun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan 
Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla 298 Sayılı Ka
nuna muhalefet suçu isnad olunan İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Adı geçen milletvekili Komisyonumuza gelerek konuyla ilgili bilgi vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz; bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek olma
dığını, tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışma
larına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. İzmir Milletvekili Işın Çelebi hakkındaki kovuşturmanın Milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
• Atıla Sav Nejat Ar seven 

Hatay Ankara 

Sözcü Kâtip 
Yalçın Gürtan Hayrettin Dilekcan 

Samsun Karabük 
Üye Üye 

Uğur Aksöz İ. Cevher Cevheri 
Adana Adana 

. Üye Üye 
Ahmet İyimaya M. Seyfi Oktay 

Amasya Ankara 
Üye Üye 

Yüksel Yalova Avni Akyol 
Aydın Bolu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 478) 
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Üye 

Bekir Aksoy 

Çorum 

Üye 

Ali Oğuz 

İstanbul 

Üye 

Mustafa Kamalak 

Kahramanmaraş 

Üye 

Abdullah Özbey 

Karaman 

Üye 

Necati Çetinkaya 

Konya 

Üye 

Sümer Oral 

Manisa 

Üye 

Teoman Akgür 

Sakarya 

Üye 

İrfan Köksalan 

Ankara 

Üye 

Şeref Malkoç 

Trabzon 

Üye ' 

Ahmet Tekdal 

Ankara 

Üye 

Hanifi Demirkol 

Eskişehir 

Üye . 

Adil Aşırım 

İğdır 

Türkiye Büyük Millet Mecli 

Üye 

Mehmet Tahir Köse 

İstanbul 

Üye 

Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 

Üye 

Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

, Üye 

Şevket Kazan 

Kocaeli 

Üye 

Mehmet Keçeciler 

Konya 

Üye 

Abdülkadir Baş' 

Nevşehir. 

Üye 

Emin Karaa 

Kütahya 

Üye 

Ali Günay 

Hatay 

Üye 

/ Cemil Erhan 

Ağrı 

Üye 

Hasan Belhan 

Elazığ 

Üye 

Naim G ey I an i 

Hakkâri 

Üye 

Erkan Mumcu 
İsparta 

(S. Sayısı: 478) 



Üye 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Üye 

Metin Öney 
İzmir 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 

Bülent Arınç 
Manisa 

Üye 

Ergıın Özkan 
Niğde 

Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 

Üye 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

. Üye 
Fikret Karabekmez 

Malatya 
Üye 

Zeki Çakıroğlıı 
Muğla 
Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Abdülkadir Öncel 
Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 478) 



Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 479) 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'in Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/179) 

. -T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 25.10.1994 
Sayı :B.02.0.PPG.0;12-304-16951 

Konu : Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna Mu
halefet suçunu işlediği iddia olunan; Konya Milletvekili Necmettin Erbakan hakkında tanzim 
edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 29.9.1994 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-
1.128.86.1994/22840 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 29.9.1994 
Sayı: B.03.0.CİG.0.0O.0O.O-1.128.86.1994-22840 

Konu : Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın yasama dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet 
suçunu işlediği iddia olunan Necmettin Erbakan hakkında 298 Sayılı Yasanın 134 üncü maddesi 
gereğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında adıgeçenin Konya İl'inden milletvekili seçildiği
nin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen evrak, 
Van Cumhuriyet Başsavcılığının 1.9.1994 gün, 1994/525 sayılı fezlekesiyle alınmakla birlikte tak
dim kılınmıştır. 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan hakkında soruşturmanın devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kal
dırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyuıulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Moğultay 
Adalet Bakanı 
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Anayasa YC Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon 13.1.1998 
Esas No.: 31179 
Karar No. : 49 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 5.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Konya Milletvekili Nec

mettin Erbakan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, Komis
yonumuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre 
kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla 298 Sayılı Ka
nuna muhalefet suçu isnat olunan Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın hakkındaki kovuştur
manın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgileri ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığı, an
cak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek olma
dığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışma
larına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacı
na yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Konya 
Milletvekili Necmettin Erbakan'ın hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesi
ne kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Atila Sav 

Hatay 
Kâtip 

Hayrettin Dilekcan 
Karabük 

Üye 
Ahmet İyimaya 

Amasya 
Üye 

Avni Akyol 
Bolu 
Üye 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye 
• Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Başkanvekili 
Nejat Arseven 

Ankara 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

Üye 
M.SeyfiOktay 

Ankara 
Üye 

Bekir Aksoy 
Çorum 

Üye 
Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 
Üye 

Abdullah Özbey 
Karaman 

Sözcü 
Yalçın Gürtan 

Samsun 
Üye' 

/. Cevher Cevheri 
Adana 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
Üye 

Mehmet Tafıir Köse 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Şevket Kazan 

Kocaeli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 479) 



Üye 
Necati Çetinkaya 

Konya 

Üye 
Abdülkadir Baş 

Nevşehir 
Üye 

İrfan Köksalan 
Ankara 

Üye 
Cemil Erhan 

Ağrı 
Üye 

Hani/i Demirkol 
Eskişehir 

Üye 
Erkan Mumcu 

İsparta 
Üye 

Metin Öney 
İzmir 
Üye 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

Üye 
Ergun Özkan 

Niğde 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 

Üye 
Teoman Akgiir 

Sakarya 

Üye 
Ali Günay 

Hatay 
Üye 

Ahmet Tekdal 
Ankara 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri 

Üye 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Üye 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Üye 
Bülent Arınç 

Manisa 
Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 
Üye 

Emin Karaa 
Kütahya 

Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 
Üye 

Hasan Belhan 
Elazığ 
Üye 

Adil Aşırım 
İğdır 

Üye 
Mehmet Moğııltay 

İstanbul 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 
Zeki Çakıroğlu 

Muğla 
Üye 

Abdülkadir Öncel 
Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 479) 





Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 480) 

Rize Milletvekili Mesut Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/169) 

T.C. 
Başbakanlık 

- Personel ve Prensipler 17.5.1994 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-3O4-7932 
Konu : Rize Milletvekili Mesut Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna Mu

halefet suçunu işlediği iddia olunan Rize Milletvekili Mesut Yılmaz hakkında tanzim edilen 
soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 19.4.1994 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-
1.128.21.1994/010965 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

\ 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 18.4.1994 

Sayı :B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.21.1994-010965 
Konu : Rize Milletvekili Mesut Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet su
çunu işlediği iddia olunan Mesut Yılmaz hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında, adı ge
çenin, Rize İl'inden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzeri ne, Yasama Dokunulmazlığının kal
dırılması için hakkında düzenlenen evrak, Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığının 4,4.1994 gün 
1994/1 sayılı fezlekesiyle alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Rize Milletvekili Mesut Yılmaz hakkında soruşturmanın devam olunabilmesini teminen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, 
kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M.SeyfiOktay 

Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 13.1.1998 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 31169 
Karar No.: 47 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 5.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Rize Milletvekili Mesut 

Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumu
zun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan 
Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla 298 Sayılı 
Kanuna muhalefet suçu isnat olunan Rize Milletveki Mesut Yılmaz'ın hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgileri ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek olma
dığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışma
larına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacı
na yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Rize Mil
letvekili Mesut Yılmaz hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığına saygı ile arz olu
nur. 

Başkan 
Atila Sav 

Hatay 
Sözcü 

Yalçın Gürtan 
Samsun 

Üye 
Uğur Aksöz 

Adana 
Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 

Başkanvekili 
Nejat Arseven 

Ankara 
Kâtip 

Hayrettin Dilekcan 
Karabük 

Üye 
/. Cevher Cevheri 

Adana 
Üye 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Üye 
Avni Akyol 

Bolu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 480) 
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Üye 

Bekir Aksoy 

Çorum 

Üye 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye 

Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 

Abdullah Özbey 

Karaman 

Üye 

Necati Çetinkaya 

Konya 

Üye 

Sümer Oral 
Manisa 

Üye 

Teoman Akgür 

Sakarya 

Üye 

İrfan Köksalan 
Ankara 

Üye 

Şeref Malkoç 

Trabzon 

Üye 

Ahmet Tekclal 

Ankara 

Üye 

Hanifı Demirkol 
Eskişehir 

Üye 

Adil Aşırım 
İğdır 

Üye 

Mehmet Talıir Köse 

İstanbul 

Üye 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

Üye 

Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

Üye 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Üye 

Mehmet Keçeciler 

Konya 

Üye 

Abdülkadir Baş 
Nevşehir 

Üye 

Emin Karaa 
Kütahya 

Üye 

Ali Giinay 
Hatay 

Üye 

Cemil Erhan 

Ağrı 

Üye • 

Hasan Belhan 

Elazığ 

Üye 

Naim Geylani 
Hakkâri 

Üye 

Erkan Mumcu 
İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 480) 
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Üye 
Bülent Akarcalı -

İstanbul 
Üye 

Metin Öney 
İzmir 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 

Bülent Arınç 
Manisa 

Üye 

Ergim Özkan 
Niğde 

Üye 

Abdulkadir Öncel 
Şanlıurfa 

Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 
Üye 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Üye 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

Üye 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 
Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 480) 



Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 481) 

İstanbul Milletvekili Ali Talip Özdemir' in Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/1112) 

T.C. • • • ' . - . ' 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 7.11.1997 

Genel Müdürlüğü 
Sayı•: B,,02.0.PPG.0.12-304-25626 

Konu : İstanbul Milletvekili Ali Talip Özdemir'in Yasama Dokunulmazlığı . .. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığının 28.10.1997 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.60.1997/30548 
sayılı yazısı. 

Görevi ihmal ve kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan; İstanbul Milletvekili Ali 
Talip Özdemir hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile ilgi yazı sureti ekte gönderil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 28.10.1997 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.60.1997-30548 
Konu : İstanbul Milletvekili Ali Talip Özdemir'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Görevi ihmal ve kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Ali Talip Özdemir hakkında 

yapılan soruşturma sırasında adı geçenin İstanbul İl'inden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üze
rine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, İstanbul 
Valiliğinin 30.9.1997 gün ve 7187 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

İstanbul Milletvekili Ali Talip Özdemir hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kal
dırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi • , ı 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden I 13.1.1998 

Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. :311i 12 

Karar No.: 75 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 10.11.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili 

Ali Talip Özdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, Ko
misyonumuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine 
göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevi ihmal 
suçu isnat olunan İstanbul Milletvekili Ali Talip Özdemir'in hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine ertelenmesine karar vermiştir. , . 

Dosyada bulunan belge ve bilgileri ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek olma
dığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışma
larına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacı
na yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. İstanbul Milletvekili Ali Talip Özdemir hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 

AtilaSav Nejat Arseven 

Hatay Ankara 

Sözcü Kâtip 

Yalçın Gürtan Hayrettin Dilekcan 

Samun Karabük 

(İmzada bulunamadı) 

Üye Üye 

Uğur Aksöz İ. Cevher Cevheri 
Adana Adana 

Üye Üye 

Ahmet İyiınaya M. Seyl'i Oktay 

Amasya Ankara 

(İmzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 481) 
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Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
Üye 

Bekir Aksoy 

Çorum 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Ali Oğuz 

İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Mustafa Kamalak 

Kahramanmaraş 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Abdullah Özbey 

Karaman 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Necati Çetinkaya 

Konya 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Sümer Oral 

Manisa 

Üye 

Teoman Akgür 
Sakarya 

Üye. 

İrfan Köksalan 
Ankara 

Üye 

Şeref Malkoç 

Trabzon 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Avni Akyol 

Bolu 
Üye 

Mehmet Tahir Köse 

İstanbul 

Üye 

Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Üye 

Şevket Kazan 

Kocaeli 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Mehmet Keçeciler 

Konya 

Üye 

Abdülkadir Baş 

Nevşehir 

Üye 

Emin Karaa 
Kütahya 

Üye 

Ali Giinay 
Hatay 

Üye 

Cemil Erhan 

Ağrı 

(İmzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 481) 



Üye 

Ahmet Tekdal 

Ankara 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Hanifi Demirkol 

Eskişehir 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Adil Aşırım 
İğdır 

Üye 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Üye 

Metin Öney 
İzmir 

Üye 
İrfan Gürpınar 

Kırklareli 

Üye 

Bülent Arınç 
Manisa 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ergun Özkan 
Niğde 

1 '. 

V 

Üye 

Abdulkadir Öncel 
Şanlıurfa 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Hasan Belhan 

Elazığ 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Naim Geylani 

Hakkâri 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Erkan Mumcu 

İsparta 

Üye 
Mehmet Moğultay. 

İstanbul 
Üye 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Üye 
Fikret Karabekmez 

Malatya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Zeki Çakıroğlu 

Muğla 

Üye 
Ayhan Gürel 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 481) 



Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 482) 

Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'm Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/271) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 9.5.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-7669 
Konu : Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini ifa ettiği sırada görevini kötüye 

kullandığı iddia olunan; Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkında tanzim edilen 
soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 2.5.1996 gün ve B.03.0.CİG.0.0Ö.00.0 -
1.128.19.1996/008853 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 2.5.1996 
Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.19.1996-8853 
Konu : Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA ., 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini ifa ettiği sırada görevini kötüye kullandığı 

iddia olunan Murat Karayalçın hakkında yapılan soruşturma sırasında, adı geçenin Samsun İlinden 
Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkın
da düzenlenen evrak, İçişleri Bakanlığının 3.4.1996 gün B050MAH0071003/İNS. 95.06.54/25393 
sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, 
kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Ağar 

Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 13.1.1998 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 31271 
Karar No. : 55 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 14.5.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Samsun Milletvekili 

Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, Ko
misyonumuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine 
göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevi ihmal 
suçu isnat olunan Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine ertelenmesine karar vermiştir.! 

Komisyonumuza savunma vermek üzere gelen Murat Karayalçın dokunulmazlığının kaldırıl
masını ve adil yargılanma olanağı tanınmasını istemiştir. İçtüzüğün 134 üncü maddesinde yer alan 
"Dokunulmazlığının kaldırılmasını üyenin bizzat istemesi yeterli değildir" hükmünü göz önünde 
tutan Komisyon bu hususta milletvekilinin isteminin yeterli olmadığını kabul etmiştir. Bu açıdan 
dosyanın konusu olan soruşturmanın ağırlığı ve önemi ile kamu yararı dengesinin de Komisyonca 
değerlendirilmesi yoluna gidilmiş ve isteğe bağlı kalınmaması öngörülmüştür. 

Dosyada bulunan belge ve bilgileri ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek olma
dığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışma
larına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacı
na yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olu
nur. 

Başkan 
Atila Sav 

Hatay 
Sözcü 

Yalçın Gürtan 
Samsun 

Üye 

Uğur Aksöz 
ı Adana 

Başkanvekili 
Nejat Arseven 

Ankara 
Kâtip 

Hayrettin Dilekcan 
Karabük 

• Ü y e 

İ. Cevher Cevheri 
Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 482) 
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Üye 
Ahmet İyimaya 

Amasya 
Üye 

Yüksel Yalova 
Aydın 
Üye 

Bekir Aksoy 
Çorum 

Üye 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye 

Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 

Abdullah Özhey 
Karaman 

Üye 
Necati Çetinkaya 

Konya 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 
Üye 

Teoman Akgiir 
Sakarya 

Üye 
İrfan Köksalan 

Ankara 

Üye 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

(Muhalifim) 

Üye 

Ahmet Tekdal 
Ankara 

Üye 
M. Seyfi Oktay 

Ankara 
Üye 

Avııi Akyol 
Bolu 
Üye 

Mehmet Tahir Köse 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 
Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Üye 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
vÜye 

Abdülkadir Baş 
Nevşehir 

Üye 

Emin Karaa 
Kütahya 

Üye 
Ali Günay 

Hatay 

Üye 

Cemil Erhan 
Ağrı 

' Üye. 

Hasan Belhan 

Elazığ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 482) 
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Üye 

Hanifî Demirkol 

Eskişehir 

Üye 

Adil Aşırım 
İğdır 
Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul, 

Üye 

Metin Öney 
İzmir , 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 

Bülent Arınç 
Manisa 

(Muhalifim) 
Üye 

Ergıın Özkan 
Niğde 

• , 

'. Üye 
Abdulkadir Öncel 

Şanlıurfa 

Uye 

Naim Geylani 
Hakkâri 

' Üye 

Erkan Mumcu 
İsparta 

Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 
Üye 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Üye 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

(Muhalifim) 
Üye 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 

Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 482) 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 483) 

Samsun Milletvekili Murat Karay alçın'in Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkere
si ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/880) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 13.6.1997 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-11885 

Konu : Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ankara Büyükşchir Belediye eski Başkam Murat Karayalçın'ın, aynı yerde görevli Psi

kolog Civan Erdinç Erdem lehine Ankara 9 uncu İdare Mahkemesince verilen, 10.7.1992 gün 
ve Esas : 1991/548, Karar : 1992/1642 sayılı "İptal" ve 31.3.1993 gün ve Esas : 1992/1652 sa
yılı "Yürütmeyi Durdurma" kararlarını uygulamayan ve kararlara ilişkin olmak idarî işlem 
tesis etmeyen, bu suretle de Anayasanın 138 ve 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu
nun 28 inci maddeleri hükümlerini ihlâl ederek görevini kötüye kullandığı iddia olunan; 
Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Ada
let Bakanlığının 3.6.1997 gün ve B.03.O.CİG.0.00.OO.0-1.128.20.1997/15226 sayılı yazısının su
reti ekte gönderilmiştir. , 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 3.6.1997 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.O.CİG.O.O0.00.O-1.128.20.1997115226 

Konu : Samsun Milletvekili Murat Karayılçın'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Ankara Büyükşchir Belediye eski Başkanı Murat Karayalçın'ın, aynı yerde görevli Psikolog 
Civan Erdinç Erdem lehine Ankara 9 uncu İdare Mahkemesince verilen, 10.7.1992 gün ve Esas : 
1991/548, Karar : 1992/1642 sayılı "İptal" ve 31.3.1993 gün ve Esas : 1992/1652 sayılı "Yürütme
yi Durdurma" kararlarını uygulamayan ve kararlara ilişkin olarak idarî işlem tesis etmeyen, bu su-
retlede Anayasanın 138 ve.2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddeleri hü
kümlerini ihlâl ederek görevini kötüye kullandığı iddiasıyla T.C.K.'nun 240 inci maddesiyle yar
gılanmak üzere Ankara İli İdare Kurulunca verilen 25.4.1995 gün ve 685-48019 esas, 2/K-89 sayı
lı Lüzumu Muhakeme kararını inceleyen Danıştay İkinci Dairesinin 18.3.1997 gün ve 1995/1430 
esas, 1997/594 sayılı kararında, adı geçenin halen Milletvekili olduğu ve Yasama Dokunulmazlı
ğının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda gereğinin yapılması için dosyanın gönderildiği Danış
tay Genel Sekreterliğinin derkenar 26.3.1997 tarihli yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 
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Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, 
kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyuruİmasına delaletleri arz olunur. 

Şevket Kazan 
Adalet Bakanı 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ' 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 13.1.1998 

Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/880 
Karar No. : 64 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 9.6.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Samsun Milletvekili Mu

rat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, Komis
yonumuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre 
kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevi kötüye 
kullanma suçu isnat olunan Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Komisyonumuza savunma vermek üzere gelen Murat Karayalçın dokunulmazlığının kaldırıl
masını ve adil yargılanma olanağı tanınmasını istemiştir. İçtüzüğün 134 üncü maddesinde yer alan 
"Dokunulmazlığının kaldırılmasını üyenin bizzat istemesi yeterli değildir" hükmünü gözönünde tu
tan Komisyon bu hususta milletvekilinin isteminin yeterli olmadığını kabul etmiştir. Bu açıdan dos
yanın konusu olan soruşturmanın ağırlığı ve önemi ile kamu yararı dengesinin de Komisyonca de
ğerlendirilmesi yoluna gidilmiş ve isteğe bağlı kalınmaması öngörülmüştür. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek olma
dığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışma
larına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacı
na yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan - Başkanvekili 

Atıla Sav Nejat Ar sev en 
Hatay Ankara 
Sözcü Üye 

Yalçın Gürtan • Uğur Aksöz 
Samsun Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 483) 
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Üye 
/. Cevher Cevheri 

Adana 
Üye 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Üye 
Avni Akyol 

Bolu 
Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Üye. 

Abdülkadir Baş 
Nevşehir 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

Ali Günay 
Hatay 
Üye 

Erkan Mumcu 
İsparta 

(Çekimserim) 
Üye 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Üye 
İbrahim Yılmaz 

Kayseri 
Üye 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 

1-

Üye 
Ayhan Gürel 

Samsun 

E3 

Üye 
Ahmet İyimaya 

Amasya 
Üye 

Yüksel Yalova 
Aydın 
Üye 

Mehmet Tahir Köse 
İstanbul 

Üye 
Abdullah Özbey 

Karaman 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
, Sümer O rai 

Manisa 
Üye 

Teoman Akgür 
Sakarya 

Üye 
İrfan Köksalan 

Ankara 
Üye 

Adil Aşırım 
İğdır 
Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Üye 
Metin Öney 

İzmir 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 
Ergini Özkan 

Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 483) 





Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 484) 

Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'm Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkere
si ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/834) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 4.6.1997 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-10960 

Konu : Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Yücel Artantaş'ı hizmeti yeterli olmadığı halde, bilerek ve isteyerek 1 inci derece kadro

lu Ankara Belediye Başkanlığı "Genel Sekreter" yardımcılığına atadığı ve hizmet süresi ile 
de ilgili olarak İçişleri Bakanlığına yanlış ve yanıltıcı bilgi vermek suretiyle vizesini sağladığı 
bu suretle de görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan; Samsun Milletvekili 
Murat Karayalçın hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 
21.5.1997 g«n ve B.03.0.CİG.0.0U.00.0-1.128.15.1997/14096 sayılı yazısının sureti ekte gönde
rilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
• Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 21.5.1997 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.15.1997114096 

Konu : Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Yücel Artantaş'ı hizmeti yeterli olmadığı halde, bilerek ve isteyerek 1 inci derece kadrolu An

kara Belediye Başkanlığı "Genel Sekreter" yardımcılığına atadığı ve hizmet süresi ile de ilgili ola
rak İçişleri Bakanlığına yanlış ve yanıltıcı bilgi vermek suretiyle vizesini sağladığı, bu suretlede gö
revini kötüye kullandığı iddia olunan Murat Karayalçın hakkında yapılan ilk tahkikat sırasında adı 
geçenin Samsun İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel 
Müdürlüğünün 14.4.1997 gün ve B050MAH0060001-521.96.06.38/53963 sayılı yazısıyla alın
makla birlikte takdim kılınmıştır. 

Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, 
kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Şevket Kazan 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 13.1.1998 

Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/834 

\ Karar No.: 59 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 9.6.1997 tarihinde Karma komisyonumuza gönderilen Samsun Milletvekili Mu

rat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı; Komis
yonumuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci .maddesine göre 
kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevi ihmal 
suçu isnat olunan Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın hakkındaki kovuşturmanın milletvekil
liği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Komisyonumuza savunma vermek üzere gelen Murat Karayalçın dokunulmazlığının 
kaldırılmasını ve adil yargılanma olanağı tanınmasını istemiştir. İçtüzüğün 134 üncü maddesinde 
yer alan "Dokunulmazlığının kaldırılmasını üyenin bizzat istemesi yeterli değildir" hükmünü 
gözönünde tutan Komisyon bu hususta milletvekilinin isteminin yeterli olmadığını kabul etmiştir. 
Bu açıdan dosyanın konusu olan soruşturmanın ağırlığı ve önemi ile kamu yararı dengesinin de 
komisyonca değerlendirilmesi yoluna gidilmiş ve isteğe bağlı kalınmaması öngörülmüştür. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma 
Komisyonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini 
gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) 
tanındığını, ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline ge
tirmek olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Mec
lis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alın
ması amacına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa 
dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkındaki kovuş
turmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Atila Sav 

Hatay 
Sözcü 

Yalçın Gürtan 
Samsun 

Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

Başkanvekili 
Nejat Ar seven 

Ankara 
Kâtip 

Hayrettin Dilekcan 
Karabük 

Üye 
Ahmet ly imaya 

Amasya 

\ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 484) 
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Üye 
M. Seyfi Oktay 

Ankara 
Üye 

Avni Akyol 
Bolu 

Üye 
Mehmet Tahir Köse 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

Üye 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
(Muhalifim) 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 
Üye 

Teoman Akgür 
Sakarya 

Üye 
İrfan Köksalan 

Ankara 
Üye 

Cemil Erhan 
Ağrı 
Üye 

Adil Aşırım 
İğdır 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
Üye 

Bekir Aksoy 
Çorum 

(Muhalifim) 
Üye 

Ali Oğuz 
İstanbul 

(Muhalifim) 
Üye 

Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Özbey 

Karaman 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 

Üye 
Abdülkadir Baş 

Nevşehir 
Üye 

Emin Karaa 
Kütahya 

Üye 
Ali Günay 

Hatay 
Üye 

Hasan Belhan 
Elazığ 
Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 484) 
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Uye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 
Üye 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Üye 
Fikret Karabekmez 

Malatya •' 

"(Muhalifim) 
Üye 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 

Üye 
Abdulkadir Öncel 

Şanlıurfa 
(Muhalifim) 

Uye 
Metin Öney 

İzmir 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 
Bülent Arınç 

Manisa 
(Muhalifim) 

. Üye 
Ayhan Gürel 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 484) 



Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. N (S. Sayısı: 353) 

İzmir Milletvekili Sabri Ergüî ve 19 Arkadaşının, Polis Ta
rafından Dinlenen Telefonlar Hakkındaki İddiaları Araştır
mak Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İliş
kin Önergesi ve (10/108) Esas Numaralı Meclis Araştırması 

Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1. Türkiye'nin en büyük ve güvenilir bir yayın organının 16.9.1996 tarihli nüshasında, resmî 
belge örnekleriyle birlikte yer aldığı üzere, polis örgütüne Anayasa teminatı altında bulunan "özel 
hayatın gizliliği ve korunması" ilkesini ve "haberleşme özgürlüğünü" temelden yok edici bir şekil
de, tüm Türkiye'de kurulu sabit ve mobil telefonları, santrallere dinleme aygıtları kurarak, diledi
ği telefonları, dilediği gibi dinleme, konuşmaları kayda alma imkânı veren, Anayasaya açıkça ay
kırı bir karar ve uygulamanın bulunduğu kamuoyuna duyurulmuştur. 

Haber ve olay, bu karan istihsal eden, uygulayan ve halen de birinci derecede yetkili ve so
rumlu mevkide bulunan İçişleri Bakanı Saym Mehmet Ağar'in daha sonraki açıklamaları ile de 
doğrulanmış; karar ve uygulama Saym Bakan tarafından savunulmuş ve hatta buna karşı çıkmak 
adeta hainlik olarak nitelendirilmiştir. 

2. Ankara 2 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 10 Ocak 1995 tarihli ve 1995/5 D. İş. sayı
lı ve sonraki benzer kararlarıyla, diğer Devlet Güvenlik Mahkemelerinin aynı yöndeki kararlan, 
polise dilerse tüm telefonlan dinleme yetkisi veren bu kararların Anayasa ve yasalara uygunluğu, 
iptali ve suç teşkil edip etmediğinin tespiti ve gereğinin yapılması hususu, yine Anayasamızda ve 
ilgili yasalarda yer alan hükümlerde bellidir. 

Anayasamıza göre bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde bu hükümlerin işlemesini 
sağlamak bizlerin temel görevidir ve biz bu görevimizi yine Anayasamızın kuvvetler ayrılığı ilke
sine uygun olarak ilgili zeminlerde elbette ki yerine getireceğiz. 

3. Anayasa ve yasalara uygunluğu ilgili zeminlerde tartışılacak ta olsa, ortada mevcut mahke
me kararlan vardır; bu kararlara göre uygulama yapan veyürütme organı içinde yer alan polis teş
kilatı vardır. 

4. Ankara 2 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 10 Ocak 1995 tarihli ve 1995/5 D. İş. sayı
lı kararı, polise telefonları dinleme yetkisi veren benzer kararlan ile diğer Devlet Güvenlik Mahke
melerinin bu yönde polise telefonları dinleme yetkisi veren kararlarının; İçişleri Bakanlığı ve Em
niyet Genel Müdürlüğü teşkilatınca nasıl uygulandığının, kararlara ve maksada uygun davranılıp 
davranılmadığının, nerede, ne zaman, hangi ve kimlere ait telefonlan nasıl ve ne süre dinlendiği
nin ve dinlenmekte olduğunun, elde edilen bilgilerin ve düzenlenen raporların nerede, hangi amaç
la ve ne şekilde kullanıldığının, bir suiistimal olup olmadığının tespiti ve bu "konudaki tüm iddiala
rın araştırılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin doğru bilgilendirilmesi amacıyla, Anayasamı-
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zın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 104 üncü maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Sabri Ergili ' 

izmir 
Orhan Veli Yıldırım 

Tunceli 
Erdoğan Yetenç 

Manisa 
Birgen Keleş 

izmir 
Ahmet Küçük 

Çanakkale 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 
Nihat Matkap 

Hatay 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Ali Haydar Şahin 
Çorum 

Atila Sav 
Hatay 

Fuat Çay 
Hatay 

Celal Topkan 
Adıyaman 

Ercan Karakaş 
istanbul 

Aydın Güven Gürkan 
izmir 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 

Adnan Keskin 
Denizli 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

Mustafa Yıldız 
. Erzincan 
/. Önder Kırlı 

Balıkesir 
Oya Araslı 

içel 
TBMM (10/108) Esas Numaralı Araştırma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(10/108) Esas Numaralı 
Araştırma Komisyonu 27.6.1997 

Sayı: A. 01.1.GEÇ.101108-94 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
izmir Milletvekili Sabri Ergül ve 19 arkadaşının polis tarafından dinlenen telefonlar hakkın

daki iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca kurulan (10/108) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu yaptığı araştırma sonucunda 
düzenlediği rapor ve ekleri ilişikte sunmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Suat Pamukçu 
Komisyon Başkanı 

Bayburt 
I-ARAŞTIRMANIN KONUSU: 

izmir Milletvekili Sabri Ergül ve 19 arkadaşının 26.9.1996 tarihinde TBMM Başkanlığına ver
dikleri Meclis Araştırması önergesinde; 

" 1 . Türkiye'nin en büyük ve güvenilir bir yayın organının 16.9.1996 tarihli nüshasında, resmî 
belge örnekleriyle birlikte yer aldığı üzere, polis örgütünde Anayasa teminatı altında bulunan "özel 
hayatın gizliliği ve korunması" ilkesini ve "haberleşme özgürlüğünü" temelden yok edici bir şekil
de, tüm Türkiye'de kurulu sabit ve mobil telefonları, santrallere dinleme aygıtları kurarak, diledi
ği telefonları, dilediği gibi dinleme, konuşmaları kayda alma imkânı veren, Anayasaya açıkça ay-
kın bir karar ve uygulamanın bulunduğu kamuoyuna duyurulmuştur. 

Haber ve olay, bu kararı istihsal eden, uygulayan ve halen de birinci derecede yetkili ve so
rumlu mevkide bulunan içişleri Bakanı Sayın Mehmet Ağar'ın daha sonraki açıklamaları ile de 
doğrulanmış; karar ve uygulama Sayın Bakan tarafından savunulmuş ve hatta buna karşı çıkmak 
âdeta hainlik olarak nitelendirilmiştir. 
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2. Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 10 Ocak 1995 tarihli ve 1995/5 D. iş. sayılı 
ve sonraki benzer kararlarıyla, diğer Devlet Güvenlik Mahkemelerinin aynı yöndeki kararlan, po
lise dilerse tüm telefonları dinleme yetkisi veren bu kararların Anayasa ve yasalara uygunluğu, ip
tali ve suç teşkil edip etmediğinin tespiti ve gereğinin yapılması hususu, yine Anayasamızda ve il
gili yasalarda yer alan hükümlerde bellidir. 

Anayasamıza göre bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde bu hükümlerin işlemesini 
sağlamak bizlerin temel görevidir ve biz bu görevimizi yine Anayasamızın kuvvetler ayrılığı ilke
sine uygun olarak ilgili zeminlerde elbette ki yerine getireceğiz. 

3. Anayasa ve yasalara uygunluğu ilgili zeminlerde tartışılacak ta olsa, ortada mevcut mahke
me kararlan vardır; bu kararlara göre uygulama yapan ve yürütme organı içinde yer alan polis teş
kilatı vardır. 

4. Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 10 Ocak 1995 tarihli ve 1995/5 D. İş. sayı
lı karan, polise telefonlan dinleme yetkisi veren benzer kararlan ile diğer Devlet Güvenlik Mahke
melerinin bu yönde polise telefonlan dinleme yetkisi veren kararlarının; İçişleri Bakanlığı ve Em
niyet Genel Müdürlüğü teşkilatınca nasıl uygulandığının, kararlara ve maksada uygun davranılıp 
davranılmadığının, nerede, ne zaman, hangi ve kimlere ait telefonların nasıl ve ne süre dinlendiği
nin ve dinlenmekte olduğunun, elde edilen bilgilerin ve düzenlenen raporların nerede, hangi amaç
la ve ne şekilde kullanıldığının, bir suiistimal olup olmadığının tespiti ve bu konudaki tüm iddiala
rın araştınlması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin doğru bilgilendirilmesi amacıyla, Anayasamı
zın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 104 üncü maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılması" ta
lep edilmiştir. 

Önerge TBMM İçtüzüğünün 104 üncü maddesi uyannca TBMM Genel Kurulunda görüşül
müş ve kabul edilmiştir. 

II-KOMİSYONUNUN KURULUŞU: 
İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 19 arkadaşının, Anayasanın 98 inci maddesi uyannca verdik

leri önerge ile 28.1.1997 tarihinde TBMM Genel Kurulunun 51 inci Birleşiminde kabul edilmiş, 
27.2.1997 tarihinde Başkanlık Divanı teşekkül edilerek çalışmalarına başlamıştır. 

Komisyon üyeliklerine Refah Partisi grubundan 3 üye, Anavatan Partisi Grubundan 2 üye, 
Doğru Yol Partisi Grubundan 2 üye, Demokratik Sol Parti Grubundan 1 üye ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubundan 1 üye olmak üzere toplam 9 üyeden müteşekkildir. 

Komisyon Başkanlığına Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu, Başkanvekilliğine Balıkesir Mil
letvekili İlyas Yılmazyıldız, Sözcülüğüne Yozgat Milletvekili İsmail Durak Ünlü ve Kâtip üyeliği
ne Kars Milletvekili Çetin Bilgir seçilmiştir. 

Yozgat Milletvekili İsmali Durak Ünlü'nün partisinden istifası ile Komisyon .üyeliği ve söz
cülüğü düşmüş, yerine Kars Milletvekili Y. Selahattin Beyribey komisyon üyeliğine seçilmiş, bila
hare aynı zamanda yapılan seçimle komisyon sözcülüğüne de seçilmiştir. 

III- KOMİSYONUN GÖREV, YETKİ VE SÜRESİ: 
Araştırma Komisyonumuz; Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri ve 

genel hükümler çerçevesinde görev yapmıştır. Komisyonumuz 27.2.1997 tarihinde faaliyetine baş
lamış, TBMM İçtüzüğünün 105 inci maddesine göre, 3 aylık süre içinde çalışmalarını bitiremedi
ği için Genel Kurulun 13.5.1997 tarihli 92 nci birleşiminde 29.5.1997 tarihinden itibaren 1 aylık ek 
süre almıştır. 
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IV-KOMİSYON ÇALIŞMALARI: 
A) Bilgisine Başvurulan Kişiler : 

1. Osman Muzaffer Ayvalı (Türk Telekom A.Ş. Teknik işletme ve Bakım Dairesi Başkanı) 

13.3.1997 tarihinde verdiği ifadede özetle; 
... Teşkilatımızda, kurulmuş böyle bir cihaz mevcut değil; yani emniyetle organize olarak ku

rulmuş bir cihaz mevcut değildir. Sadece yasaların teşkilatımızda verdiği yetkilerle, hakim kararıy
la, bir takım fizikî bağlantılar sözkonusu, o da çok hasit bir şekilde, bakır devreler üzerinde hakim 
kararı getirilmek suretiyle, o yasada öngörülen şekilde irtibatlar yapılıyor. 

... Bunun haricinde herhangi bir teknik teçhizat, yani, mahkeme kararından sonra, kurulmuş 
böyle bir teçhizat, teşkilatımızda şu anda mevcut olmadığı yönünde bana da bilgi verildi. 

... GSM'nin bir takım makine ile santral arasındaki işte şifreleşmesinden veya frekans atlama
lı olan bir takım teknik detaylarından dolayı bu GSM cep telefonlarının dinlenmesi çok daha pro
fesyonelce bir iştir. Böyle bir cihaz bizim teşkilatımızda şu anda mevcut değildir. 

... cihazı, şu anda ne idaremde mevcut ne de teşkilatımızın herhangi bir yerinde mevcut, çün
kü oldukça pahalı ve profesyonel bir teçhizattır. 

... Cep telefonunu teknik olarak bizim dinlememiz mümkün değil. 

2. Osman Ak (Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürü): 
13.3.1997 tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadede özetle; 
... 1994 yılındaydı, hatırladığım kadarıyla o zaman İstanbul'da böyle bir sıkıntıyla karşılaşıl

dığında bir mahkeme kararı alındı. O zaman işte Türk Telekoma gidildi, oradan Telsime, ve Türk-
cell bilemiyorum, oraya gidildi. Burada, teknik olarak mevcut şartlarla dinlenemeyeceği bize söy
lendi. 

... Bu çerçevede biz birtakım araştırmalar yaptık. Tabii bu araştırmalar bunlar yüksek teknolo
ji ürünü ve bizim tabirimizle tezgâhaltı olarak adlandırılan cihazlar, ülke ve iç güvenlik teşkilatla
rı tarafından özel olarak dizayn edilen sır mahiyetinde cihazlar... şu anda Türkiye'de telefon dinle-
mesiyle ilgili olarak yasal dayanak CMUK'nun 90 inci, 91 inci, 92 nci maddeleri çerçevesinde or
taya konulmakta ve bunda da telefondan bahsedilmemektedir. Ortada yasal bir sıkıntı vardır. 

... Aslında, kamuoyunda yanlış bir kanı var: Emniyet Genel Müdürlüğü bu kararla bütün cep 
telefonlarını dinliyor. Ben şu anda kesin olarak yetkili bir ağız olarak söylüyorum, şu anda Emni
yet Genel Müdürlüğü istihbarat Daire Başkanlığı cep telefonu dinleyemiyor ve bizim bu konuda 
acil ihtiyacımız var. 

... Kararın boyutundan bütün telefonları dinliyor, polis istediği telefonu dinliyor gibi bir anlam 
iddia edilmektedir. Biz bunu ilgili makamlara da iletmiştik, bu karar tamamen alt yapı kurulması
na, altyapı tesis edilmesine yöneliktir. Bunun hitamında münferiden alınacak mahkeme kararıyla 
bunu dinleme esastır. 

3. Mustafa Tahir Ertüzün (TELSlM Genel Müdür Yardımcısı): 
27.3.1997 tarihli ifadesinde özetle; 
... Bu dinleme cihazları Türkiye'de üretilen bir cihaz değil, 
... bu talep, tekrar bize MlT tarafından yapıldı ve biz, tekrar aynı isteğinizi dile getirdik ve 

Türk Telekom tarafından bize bu şekilde yazılar geldi; hatlarınızı bu bizim salona irtibatlayım şek
linde, biz de onları yaptık. 
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4. Fuat Ertüzün (Türkcell Yetkilisi): 
27.3.1997 tarihli ifadesinde özetle; 
... Şu anda telefonları dinlemek üzere bir aygıt kurulamamıştır Türkcell'de. 
5. Prof. Dr. Kemal İnan (ODTÜ Elektronik Bölümü): 
27.3.1997 tarihinde verdiği ifadede özetle; 
... Dinlenebilmesi için santrali yöneten kuruluş ile dinleyen kuruluş arasında bir işbirliği olma

sı lâzım. 
6. Güvenç Manikoğlu (Türkcell Teknik İşlerden Sorumlu Direktör): 
3.4.1997 tarihinde verdiği ifadede özetle; 
Türkcell sistemlerinin, hiçbirine hiçbir yerde bir dinleme sistemi bağlanmış, böyle bir talep te 

gelmiş değildir. 
... Dinleme konusunda bir talep olmadı; tespit konusunda oldu. Şöyle, yine mahkeme kararıy

la hangi telefon, ne zaman, kiminle konuşmuş bunun tespiti. Bu tespiti zaten santrellerimiz kayıda 
alıyor. 

7. Cengiz Anık (Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı): 
3.4.1997 tarihinde verdiği ifadede özetle; 
... Herhangibir Devlet Güvenlik Mahkemesi isteği veyahut ta mahkemelerin isteği ilgili Baş

müdürlüğe direkt gider. Başmüdürlük bizim mevcut mevzuatımızı uygulayarak gereğini yapar. 
8. Cemil Özkan (Ulus Telekom Müdürü): 
10.4.1997 tarihinde verdiği ifadede özetle; 
... GSM cep telefonlarının santrallannm bizim telefon müdürlüklerinin repertör dediğimiz 

bağlantı yerleriyle fiziksel herhangi bir bağlantısı yoktur. Santralda da fiziksel bir bağlantı yoktur. 
Bildiğim kadarıyla, GSM ve cep telefonları benim branşım değil, bunların herhangi bir şekilde din
lenmesi mümkün değil. Fiziksel olarak bir bağlantı yok. Telefon müdürlüklerinde fiziksel olarak 
hiçbir bağlantısı yok. 

... Mahkeme kararları geliyor, daha sonra makam havale ediyor. Repertör dediğimiz yerlerde, 
yani santralle şebekenin bağlantılı olan yerlerde ilgili güvenlik birimleriyle irtibat sağlamak sure
tiyle aktanlıyor. Süreleri 15 ile 20 günlüktür. O süreler doğrultusunda tekrar mahkeme kararları 
uzatılmaz ise süre bitiminde devreler kesilir. 

... Güvenlik birimleri kendi mekânlarında dinliyorlar. 

... Bize gelen mahkeme kararlarında yapmış olduğumuz şey, sadece fiziksel bağlantılıdır. 

... Mahkeme kararı dışında herhangi bir işlem yapılamaz. 
9. Şevki Hazinedaroğlu (Ankara Telekom Baş Müdürü): 
1.5.1997 tarihinde verdiği ifadede özetle; 
... GSM telefonları dinleme imkânı yok. Onlar dinlenemiyor ve öyle bir sistem ve cihaz da ku

rulmuş değil, yani en azından Ankara'da benim Başmüdürlüğümde böyle bir sistem kurulmuş de
ğil. Dinlenebilen de zaten yasaların verdiği izinle normal telefonlardır. O da mahkeme kararıyla ya
zılı yapılan başvurular oluyor. Cep telefonlarına kesinlikle dinleme yapılamıyor. 

10. Fahrettin Aydın (Türk Telekom Ankara Başmüdürlüğünde Grup Baş Mühendisi): 
1.5.1997 tarihinde verdiği ifadede özetle; 
Dinleme ihtiyacı için sistem kurulacağı bilgisi bize iletilmedi ve onun için de herhangi bir sis

tem de kurulmadı. 
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11. Yaşar Okuyan (Yalova Milletvekili): 
5.6.1997 tarihinde verdiği ifadede özetle; 
Bir telefon konuşmasında bir partimize üye, başka partiye üye başka bir milletvekili arkadaşı

mızla yaptığımız konuşma ikimizin arasında geçen bir konuşmaydı. Ama bir gün sonra onunla il
gili ciddi bir tedbir alındığını görüyoruz; yani bu durumda ben söylememişsem, bunun muhatabı 
karşıdaki insan söylememişse ve bu konuşma içeriği itibariyle, kapsamı itibariyle telefondaki gö
rüşmeye istinaden bir gün sonra eğer sözkonusu şahsa bir baskı meydana geliyorsa veya en azın
dan senin problemini biz çözelim, niye herhangi bir şekilde başka partililerle temas ediyorsunuz 
tarzında bir yaklaşım oluyorsa demek ki burada bir telefon dinleme olayı gündeme geliyor. Bu te
lefon cep telefonu değil, ev telefonu idi. 

12. Mesut Yılmaz (ANAP Genel Başkanı): 
Cevaben: 
Yazılı ve sözlü komisyonumuza herhangi bir beyanda bulunmamıştır. 
13. Ertuğrul Özkök (Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni): . 
Yazılı ve sözlü komisyonumuza herhangi bir beyanda bulunmamıştır. 
14. Yalım Erez (Muğla Milletvekili): 
Cevaben: 
Yazılı ve sözlü komisyonumuza herhangi bir beyanda bulunmamıştır. 
15. Deniz Baykal (CHP Genel Başkanı): 
Yazılı ve sözlü komisyonumuza herhangi bir beyanda bulunmamıştır. 
16. Bülent Ecevit (DSP Genel Başkanı): 
Cevaben: 
DSP Grup Başkanvekili telefonla Komisyon Başkanı Sn. Suat Pamukçu'yu arayarak, Sn. Ece-

vit'in konu ile ilgili herhangi bir bilgi ve belgesi olmadığını bildirmiştir. 
17. Mehmet Ağar (Elazığ Milletvekili): 
Cevaben: • . . • 
Yazılı ve sözlü komisyonumuza herhangi bir beyanda bulunmamıştır. 
18. Veysel Atasoy (Zonguldak Milletvekili): 
Cevaben: 
Yazılı ve sözlü komisyonumuza herhangi bir beyanda bulunmamıştır. 
19. irfan Köksalan (Ankara Milletvekili): 
Cevaben: 
Yazılı ve sözlü komisyonumuza herhangi bir beyanda bulunmamıştır. 
20. Mehmet Köstepen (îzmir Milletvekili): 
Cevaben : 
Yazılı ve sözlü komisyonumuza herhangi bir beyanda bulunmamıştır. 
21. Gülçin Telci (Hürriyet Gazetesi Yazarı): 
Cevaben: 
24.4.1997 tarihinde komisyonumuza bilgi vermek üzere gelmiş, ancak komisyon toplantı ye

ter sayısı olmadığı için toplanamamış bilahare (kendisini 1.5.1997 tarihinde komisyonumuza davet 
etmiş isek de davete icabet etmemiştir. 
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22. Bayram Meral (TÜRK-İŞ Genel Başkanı): 

7.5.1997 tarihli 97-382-1/2 sayılı yazı ile komisyonumuza verdiği yazılı ifadede "Kullandığım 
ev, iş, araç ve el telefonlarımın dinlendiği yönünde somut bir bilgiye sahip değilim. Ancak Hafta 
Sonu Gazetesinin 1994 yılı içindeki bir nüshasında, o günlerde yaptığım özel bir telefon konuşma
sı aynen yayımlanmıştır. Bu konuşmanın tam metni, ayrıca, 1995 yılı içinde Akşam Gazetesinin bir 
nüshasında da tekrar yayımlanmıştır. Bunu dışında belirli bir olay meydana gelmemiştir." diye be
yanda bulunmuştur. 

23. Nusret Demiral (Eski Ankara DGM Başsavcısı) : 

Cevaben: 
7.5.1997 tarihli yazı ile Komisyonumuza verdiği yazılı ifadede "İlgili işlemlere ilişkin elimde 

herhangi bir belge yoktur. Ancak yasal olan düşüncelerimi aşağıda arz ediyorum. 
Öncelikle şu hususun bilinmesinde fayda olacağını düşünüyorum. 

"Genelde yargıç karan olmadıkça ve acele hallerde yetkili Cumhuriyet Savcısının izni bulun
madıkça hiç bir vatandaşın telefonu dinlenemiyeceği Anayasamızın 22 nci ve CMUK 96 ve takip 
eden maddeleri gereğidir." 

Gelişen teknolojik ortamda "zamanın" soruşturmalanndaki önemi büyüktür. Bu bakımdan 
santrallara dinlemeyi kolaylaştıracak ve zamanı kısaltacak aygıtların takılmasını önleyen bir yasal 
düzenleme de yoktur. Bu aygıtların takılmasıyla tüm telefonların hemen dinlenmesi izni de veril
mediği bir gerçektir. 

Bu işlemden sonra da her olay için Mahkeme ve acele hallerde ilgili Cumhuriyet Savcılığı ka
rarı alınarak soruşturma birimleri dinlenecek telefona girip dinleme yapar. Bu işleme teknik takip 
denir. 

Bu işlem ile zanlıların eylemleri araştırılıp yakalanmak ve delillerin elde edilmesi sağlanır. 
Hiç kimsenin telefonu, keyfi ve yasal olmayan bir nedenle teknik takibe alınamaz. Alınmışsa alan
lar hakkında yasal gereği her zaman yapılabilir. 

Yine özetle şunu ifade etmeliyiz ki; herhangi bir olaydaki delillerin tespiti ve delillerin toplan
ması bakımından yetkili mahkeme ve yargı mercilerince hazırlık soruşturması sırasında alınacak 
kararlar gereğince telefonlar dinlenir. 

O bakımdan telefon santrallarına işin çabuklaştırılması nedeniyle önceden aygıt takılmasında 
yasal bir engelin olmadığı, dahası bu aygıtın takılmasıyla her telefon dinleniyor kuşkusu uyandırıl-
masının yanlış olduğu kesinlikle bilinmelidir. 

Zira ilgili yargı merciinden teknik takip kararı alınmadıkça bu halde dahi telefon dinlenmesi 
yasalara aykırı düşer. 

Anayasamızın 22 nci maddesi bu durumu açık bir ifadeyle kaideye bağlamıştır. Devlet memu
rundan asla şüphe etmemelidir." diye yazılı beyanda bulunmuştur. 

24. Cemal Ünlü (Emniyet Genel Müd. APK Uzmanı): 
Cevaben: 
Bilatarihli Komisyonumuza verdiği yazılı ifadede "telefonların dinlenmesine ilişkin ilgide ka

yıtlı yazı ile istenilen belgeler elimde bulunmamaktadır. Ancak bundan bir-bir buçuk yıl öncesin
de bütün telefonların dinlenmesi için Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesince izin verildi
ği konusunda duyumlarım bulunmakta idi. Bu hususta alman karar da basında yer aldığından bu
nun dışında elimde başkaca bir bilgi bulunmamaktadır." diye beyanda bulunmuştur. 
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25. Mehmet Eymür (Başbakanlık MİT Müs. Kontr. Terör Daire Başkanı): 

Cevaben: 

7.5.1997 tarihli Komisyonumuza verdiği yazılı ifadede "Polis tarafından dinlenen telefonlar" 
konusunda herhangi bir bilgi ve belgem olmadığı" beyanında bulunmuştur. 

26. Bülent Akarcalı (istanbul Milletvekili): 

Cevaben: 

6.5.1997 tarihli Komisyonumuza verdiği yazılı ifadede "4.4.1997 ve 2.5.1997 tarihli 10/108 
Esas Numaralı Araştırma Komisyonunun Başkanı olarak şahsıma yazmış olduğunuz davet mektup
ları için teşekkür ederim. Ancak, bu konuda Komisyonunuz açısından yararlı olacağına inandığım 
herhangi bir bilgiye sahip değilim" diye beyanda bulunmuştur. 

27. Tevfık Diker (Manisa Milletvekili): 
Cevaben: 
28.4.1997 tarihli Komisyonumuza verdiği yazılı ifadede "21.6.1996 tarihinde Anavatan Parti

si milletvekili olduktan sonra Ekim 1996 ayı ortalarına doğru bir gün TBMM'deki çalışma odam
da telefonda Emniyet Genel Müdürlüğünde Başkomiser olduğunu söyleyen ve adını vermeyen bir 
yetkili "sizi takdirle izliyoruz. Seviyoruz, Emniyet Genel Müdürlüğünce uyguladığınız siyasî ka
rardan bu yana tüm telefonlarınız dinlenmektedir" dedi ve kapattı. 

Ayrıca, TBMM'deki çalışma odamdaki telefonla yaptığım görüşmelerde dinlenme belirtileri, 
kesintiler, sesler bariz bir şekilde belli olmaktadır. Komisyonumuzun görevlendireceği bir kişinin 
yapacağı görüşmeden bunu tespit etmesi mümkündür. 

Bunun yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğünün muhabere, elektronik araç gereç ve teçhizat 
alım tedarik listeleri incelendiğinde dinleme cihazları alındığı görülecektir." beyanında bulunmuş
tur. 

28. Şevket Kazan (Adalet Bakanı): 
Cevaben: , 

Polis tarafından dinlenen telefonlar hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla kurulan Komis
yonunuza davet yazınızı almış bulunuyorum. 

Bu konuda basında bazı haberlerin çıkması ve izmir Milletvekili Sayın Sabri Ergül'ün de An
kara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi Hâkimlerinden Ülkü Coşkun'u şikâyeti üzerine konunun 
tahkiki için Teftiş Kurulu Başkanlığına 19.9.1996 tarihinde talimat verilmiş, yapılan kapsamlı in
celeme ve araştırmalar sonunda Adalet Başmüfettişince düzenlenen 1.11.1996 günlü rapor Bakan
lık Ceza işleri Genel Müdürlüğüne ulaştırılmıştır. 

Raporda özetle; 

Emniyet Genel Müdürlüğünün talepleri uyarınca Anayasa, yasa ve usul hükümlerine uymaya
cak biçimde, genel nitelikte dinleme yetkisini içeren 12.1.1995 tarih, 1995/5 Değ. İş. sayılı kararı 
veren Kd. Bnb. Ülkü Coşkun ile Genel Müdürlüğün konuya ilişkin istemlerinin yerinde olduğuna 
yönelik 11.1.1995 günlü mütalaayı seıdeden Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Savcısı Talat Şalk haklarında sürdürülen tetkikat sonunda; 

"Türkiye'de haberleşme hürriyetinin Anayasa'nm 22 nci maddesiyle düzenlendiği, 

- Diğer demokratik ülkelerde olduğu gibi telefon ve benzeri araçların dinlenmesine taallûk 
eden özel bir yasa bulunmadığı, 
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- CMUK'nun 91 inci maddesi 2 nci fıkrasının (mektup, telgraf ve sair mersulelerin zaptı) baş
lığım taşıyıp (sair mersule) kavramına ithal ile telefon dinleme kararlarının verildiği, bunun yanın
da "Telefon İşletme RehberTnin 4 üncü maddesindeki düzenlemenin konunun hassasiyeti nedeniy
le yeterli olmadığı, binnetice ülkemizde zabıtaya suçu ortaya çıkarmak ve suçluluğu önlemek ama
cıyla telefon dinleme olanağı sağlayacak kararların hangi hal ve durumlarda, ne şekilde verilebile
ceğinin hâkimin değerlendirmesine ve yargının takdir hakkına kaldığı, 

- Söz konusu kararın T.C. Devletinin Anayasal düzeni ile vatanın ve milletin bölünmez bü
tünlüğünün korunması, Devletin millî menfaatleri ve güvenliği açısından her türlü terör odakları ile 
bağlantılı uyuşturucu ve silah kaçakçılığından başka diğer organize suçlar ile bunların fınans kay
naklarının tespiti maksadıyla istendiği, söz konusu eylemlerin başlan yurtdışında bulunan teşkilât
lanıl Türkiye'deki uzantılannca gerçekleştirildiği, anılan sebeplerle Emniyet Genel Müdürlüğünün 
gerekçe ve isteklerinin yerinde olduğu, karar ile teknik bir alt yapı kurmanın hedeflendiği, kişisel 
bazda telefon dinleme için her defasında mahkemelerden karar alındığının Telekom Genel Müdür
lüğü yetkililerince de doğrulandığı, mahkeme karan sağlanmadan abone telefonların dinlenmedi
ğinin söz konusu Genel Müdürlük yetkililerince kesin bir dille belirtildiği, araç, cep ve mobil tele-
fonlanyla gerçekleştirilen -özellikle Milletlerarası- görüşmelerin tespit ve dinlenmesi ve banda 
alınmasının son derece güçlük arzettiği, neticenin ancak bazı donanımlarla alınabileceği, söz konu
su karann genel mahiyette telefon dinleme yetkisini değil umumi ifadelere yer yermesine karşın 
doğrudan altyapı tesisine imkân verilmek için, iyi niyetle düzenlendiğinin açıklandığı, 

Keza raporun son kısmında; 
"Konunun bu denli titizlikle gündeme getirilmesinin bir ölçüde yasal düzenlemenin yetersiz

liğinden kaynaklandığı, teknik gelişmeler de dikkatten uzak bulundurulmayarak telefon dinleme 
mevzuunda hemen bir Kanun çıkanlmasının gerektiği, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Or
ganize Suç Örgütleri Mücadele Kanun Tasansı" ile Adalet Bakanlığınca hazırlanmış "Çıkar Amaç
lı Örgüt Suçlan Hakkındaki Kanun Tasansı"nın yasallaşması için gerekli çalışmaların yapılmasın
da zaruret bulunduğu "yapılmasında zaruret bulunduğu" hususuna yer verildiği, 

Anlaşılmış olmakla, 
24.12.1996 tarihinde, 891 sayı altında İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına bir yazı gönderilerek 

"her türlü spekülasyon ve suiistimal ihtimallerinin önlenebilmesini teminen Ankara 2 No.lu Dev
let Güvenlik Mahkemesi Yedek Hakimliği tarafından ittihaz edilen bahse konu kararın "ifade edil
diği üzere tatbikini mümkün kılacak biçimde" yeniden taleple alınması lüzumuna yer verilmiş ay
nı amaçla yapılmış şifahi hatırlatmalann yanıtlanmadığı da açıklanmıştır. 

İsteminiz uyannca yukanda zikri geçen tahkikat dosyasının fotokopisi eklice sunulmuş olup 
bu mevzuda Komisyona verilecek başkaca malumatımız bulunmamaktadır. 

Aynca bir dosya içerisinde çeşitli şehirlerde telefon dinlenilmesi ile ilgili mahkeme kararları 
ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kumlu Başkanlığı tarafından hazırlanmış Emniyet Genel Müdürlüğün
ce telefonların dinlenilmesi ile alâkalı rapor dosyası ek olarak gönderilmiştir. 

B) Yazışmalar: 
a) 7.3.1997 tarihli Kütüphane Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğüne yazılan yazıda bir 

basın taraması yapılarak 1.1.1995 tarihinden günümüze kadar telefon dinlenmesi ile ilgili basında 
çıkan haberlerin bir dökümü istenmiştir. 

Cevaben: 
12.3.1997 tarihinde gazete kupürleri gönderilmiştir. 
b) 7.3.1997 tarihinde Adalet Bakanlığına yazı yazılarak, Ankara 2 No.lu Devlet Güvenlik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 353) 



- 10 -

Mahkemesinin 10.1.1995 tarih ve 1995/5 D. îş. sayılı karan aynı mahiyette bakanlığın elinde bu
lunan bu konudaki tüm mahkeme kararlanndan birer nüsha istenmiştir. 

c) 20.3.1997 tarihinde Adalet Bakanlığına yazı yazılarak, Ankara 2 No.lu Devlet Güvenlik 
Mahkemesinin 10.1.1995 tarih ve 1995/5 D. İş. sayılı karan ile ilgili olarak bakanlığınızın yaptığı 
her türlü yazışma ve işlemler varsa neler olduğu ve nasıl neticelendiği konusundaki bilgiler ile bel
ge ve yazışmalann birer kopyası istenmiştir. 

Cevaben: 
"Adalet Bakanlığı adına Müsteşar Cengiz Yelbaşı imzalı 7.4.1997 tarihli yazıda, bir dilekçe, 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının yazısı, Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan 
yazımız ve alınan cevaba ilişkin yazının fotokopileri ve bu konuda Bakanlığımızca yapılan incele
me sonunda düzenlenen Adalet müfettişi raporu ile soruşturmaya yer olmadığına ilişkin mucipna-
me birlikte sunulmuştur" denilmektedir. 

d) 20.3.1997 tarihinde İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak, Ankara 2 No.lu Devlet Güvenlik 
Mahkemesinin 10.1.1995 tarih ve 1995/5 D. İş. sayılı kararı ile ilgili olarak Bakanlığın yaptığı her 
türlü yazışma ve işlemler varsa neler olduğu ve nasıl neticelendiği konusundaki bilgiler ile belge 
ve yazışmaların birer kopyası istenmiştir. 

Cevaben: 
9.4.1997 tarihli İçişleri Bakam adına Emniyet Genel Müdür vekili Vali Kemal Çelik imzalı ya

zıda, Adalet Bakanlığı adına Hakim Cengiz Yelbaşı imzalı İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı muhatap 
bir yazı, İçişleri Bakanı Dr. Meral Akşener'in Adalet Bakanı Şevket Kazan'a yazdığı 20.2.1996 ta
rihli bir yazı Adalet Başmüfettişi A. Vehbi Aksoy imzalı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Da
ire Başkanlığı muhatap 24.9.1996 tarihli bir yazı, Emniyet Genel Müdürlüğü adına İstihbarat Da
ire Başkanı Emin Arslan'ın 1.10.1996 tarihli Adalet Başmüfettiş A. Vehbi Aksoy muhatap bir ya
zı ve ekleri gönderilmiştir. 

e) 4.4.1997 tarihinde Türk Telekom Genel Müdürlüğüne yazılan yazıda, Türk Telekom 
A.Ş.'nin kuruluşu ve işleyişi ile ilgili tüm yasal mevzuattan birer örneği ve varsa bu konuda yasal 
önerileri de istenmiştir. 

Cevaben: 
8.4.1997 tarihli Türk Telekomünikasyon A.Ş. Hukuk Müşavirliğinden 1 inci Hukuk Müşaviri 

Kâzım Güçlü ve Genel Müdür Cengiz Bulut imzalı bahse konu yazıda T.C. Anayasasının 22 nci 
maddesi "Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. 

Haberleşmenin gizliliği esastır. 
Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikme

sinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılanan merciinin emri bulunmadıkça; haberleş
me engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. 

İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir" hükmünü ihtiva et
mektedir. , 

Anılan maddenin gerekçesinde de "Özel hayatın gizliliğinin korunması ve konut dokunulmaz
lığında olduğu gibi, haberleşmenin gizliliği de ancak, hâkim kararı ile kaldırılabilecek; fakat kanu
nun açıkça yetkili kıldığı başka bir mercii dahi, acele hallerde istisnaen, bu yolda emir verebilecek
tir. Bu suretle gereğinde, kişilerin kendi aralannda haberleşmeleri engellenebilecek yahut bu haber
leşmenin içeriğinden resmî makamlar bilgi sahibi olabilecektir. 
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Maddeye "İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluştan kanunda belirtilir" fıkrası ek
lenmiştir. Böylece, kısıtlanabileceği kamu kurum ve kuruluşlarının kanunla belirtileceği öngörül-

• müştür" denilmektedir. 

Madde de yer verilen hususlara ve uygulamaya açıklık getirilmek üzere gereken kanunî dü
zenlemenin bir an önce yürürlüğe konulmasının uygun olacağı düşünüldüğü ifade edilmektedir. 

1. 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu 21.2.1924 tarih ve 59 sayılı Resmî Gazete, 
2. 876 sayılı Ankara Şehri Otomatik Telefon Kanunu 
30.6.1926 gün ve 408 sayılı Resmî Gazete 

(Bu kanun 3488 sayılı uygulama imkânı kalmamış olan kanunların yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun ile yanılma ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 
8.10.1962 tarih, E. 43, K. 40 sayılı kararı uyarınca halen yürürlükte bulunan 1379 sayılı Kanunun 
yollamada bulunduğu maddeler yönünden yürürlükte bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesinin 
28.6.1990 gün, E. 1990/17 sayılı kararı.) 

3. 1379 sayılı Ankara'dan Gayri Şehir ve Kasabalardaki Telefonlar Hakkında Kanun 

19.1.1929 gün ve 1096 sayılı Resmî Gazete 

4. 3054 sayılı İstanbul Telefon Tesisatının Tesellüm ve İşletme Muamelelerine Dair Kanun 

20.6.1936 gün ve 3335 sayılı Resmî Gazete 

5. 3488 Sayılı İzmir Telefon Tesisatının Tesellüm ve İşletme Muamelelerine Dair Kanun 

9.7.1938 gün ve 3955 sayılı Resmî Gazete 

6. Türk Telekomünikasyon Ana Sözleşmesi 

1.7.1994 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

7. Teatii Muharebata Hadim Hususi Elektrik Hututu Hakkında Kanunu Muvakkat 

Kabul tarihi 23 Şubat 1328; 29 Rebiülevvel 1331 

Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 55 

8. Teatii Muharebata Hadim Hususi Elektrik Hututu Hakkında Nizamname 

9. 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

18.6.1984 gün ve 18435 sayılı Resmî Gazete 

10. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

29.1.1990 gün ve 20417 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete 

f) 4.4.1997 tarihinde Türk Telekom Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak, aşağıdaki soruların 
Genel Müdürlüğünüze yazılı olarak sorulup cevaplandırılması istenmektedir. 

1. GSM İmalâtçıları dinleme cihazı imal edebilir mi? 

2. Telefonların üçüncü şahıslar tarafından dinlenildiği tespit edilebilir mi? Böyle bir cihaz imal 
edilebilir mi? 

3. Santral bazında veya ünite bazında dinlemeyi önleyecek bir tertibat alınabilir mi? (İki kişi
nin konuşmasını üçüncü bir kişinin dinlemesini önleyecek bir tertibat alınabilir mi?) 

4. Dinleme cihazlarına konulacak bir aygıt veya şifre ile veya herhangi bir düzenekle dinlenen 
telefonları daha sonra tespit edebilir misiniz? 
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Cevaben: 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürü Cengiz Bulut imzalı yazıda, yukarıdaki sorular 
aşağıdaki gibi cevaplandırılmıştır. 

1. TürkTelekom A.Ş.'nin görevi, abonelere telefon hizmetini sunmak ve sunduğu telefon hiz
metinin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde devam etmesini sağlamaktadır. Şirketimiz abonelere sun
duğu telefon hizmeti için gerekli her türlü teknik teçhizatı üretici firmalardan satın almaktadır. Bu 
nedenle idaremiz tarafından kullanılmayan telefon dinleme amacıyla yapılan sistemlerin imalât 
teknolojisi konusunda İdaremizin bir tecrübesi ve bir bilgi birikimi mevcut değildir. Aynca bütün 
firmalann araştırma ve geliştirme işlemleri rekabet gerekçesiyle firmalar tarafından gizli tutulmak
tadır. 

2. Bir telefonun dinlenebilmesi ancak bu telefonun hattına paralel girilmesi ile mümkündür. Pa
ralel girme fiziksel bir işlem olduğu için hattın takip edilmesi durumunda hemen tespit edilebilir. 

3. Santral salonuna santral teknisyenleri dışında bir başka kişinin girmesine müsaade edilmez. 
Firmalar tarafından yapılan montaj işlemleri dahi teknisyenlerin gözetiminde yapılmaktadır. Bu ne
denle santrallar teknisyenlerin kontrol ve denetimi altındadır. Teknisyenlerin santralın anza ıslahı 
için yaptığı bütün işlemler santral yazılımı tarafından kaydedilmektedir. Bir abone hattının (fizik
sel olarak paralel girilip) dinlenmesi ve yukanda izah edildiği üzere hattın takibi ile tespiti müm
kündür. Santralden aboneye ulaşan hatlar çoklu kablolar içinden geçmektedir. Çoklu kablolann 
herhangi bir yerinden açılıp belli bir abonenin hattına paralel girilmesi mümkün değildir. 

4. Şirketimiz bünyesinde dinleme cihazı bulunmamaktadır. Bu nedenle böyle bir cihaza ilave 
edilebilecek özellikler konusunda bilgi mevcut değildir. 

g) 9.4.1997 tarihinde Adalet Bakanlığına yazı yazılarak, Türk Ceza Kanunu Ön tasansı, DGM 
Kuruluş ve işleyişi ile ilgili ön tasan, CMUK ile ilgili ön tasan istenmiştir. 

Cevaben: 
25.4.1997 tarihinde Adalet Bakam Şevket Kazan imzası ile bahse konu yazıda sözü edilen 

TCK Ön Tasarısı ekte sunulmuş olup, dünyada meydana gelen sosyal, siyasal ve ekonomik deği
şiklikler dolayısıyla eskiyen değerlere dayalı TCK'nu çağa uydurmak amacıyla 1989 yılında hazır
lanan "TCK Ön Tasansı"nı gözden geçirip gerekli değişiklikleri ve gelişmeleri yapmak ve gerek
tiğinde bunlarla dengeli ceza mevzuatımız üzerinde diğer değişiklik tasanlannı da hazırlamak üze
re; 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesinin 
Adalet Bakanlığına temel kanunlar üzerinde çalışmalar yapması için uzman personelden oluşan ko
misyonlar kurma yetkisi veren hükmü gözönünde tutularak 6.6.1996 tarihli mucipname ile bir ko
misyon oluşturulmuştur. Komisyon ekte sunulan tasarı üzerindeki çalışmalarını bitirmek üzeredir. 
Bu çalışmalardan sonra CMUK ön tasarısını" hazırlama çalışmalarına başlayacaktır. Bakanlığımız
da 2845 sayılı DGM Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında kanunun'bütünü üzerinde bir çalış
ma yapılması planlanmış değildir denilmiştir. 

h) 25.4.1997 tarihinde DGM Başkanlığına yazı yazılarak, Ankara 2 No.lu Devlet Mahkemesi
nin 10.1.1995 tarih ve 1995/5 D. tş. sayılı kararının kaldırıldığı komisyonumuz tarafından öğrenil
miş olup bu konuda mahkeme karârı vs dosyasının bir sureti (varsa devlet kurumları ile ilgili yapı
lan yazışmalann) istenmiştir. 

Cevaben: 
28.4.1997 tarihinde 2 No.lu DGM Başkanlığı tarafından gönderilen cevapta Ankara 2 No.lu 

DGM'nin 10.4.1997 tarih ve 1997/46 D. İş. sayılı kararının bir örneği, ayrıca, Ankara DGM Cum
huriyet Savcısı Talat Şalk'ın itiraz dilekçesi, DGM'nin 12.1.1995 gün, 1995/5 D. İş. sayılı gizli ka-
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ranna itiraz eden Özgürlük ve Dayanışma Partisi adına Genel Başkan Mehmet Ufuk Aras'm dilek
çesi, Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. adına Genel Müdür Yılmaz Dağdeviren im
zalı MÎT müsteşarlığına yazılan bir yazı, Türk Telekom Ulus Başmüdürü Şevki Hazinedaroğlu im
zalı bir yazı, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Gayrettepe Başmüdür Yrd. Rüştü Günal ve Durmuş 
Geylan imzalı bir yazı gönderilmiştir. 

ı) 25.4.1997 tarihinde Adalet Bakanlığına yazı yazılarak, Ankara 2 No.lu Devlet Mahkemesi
nin 10.1.1995 tarih ve 1995/5 D. İş. sayılı kararının kaldırıldığı komisyonumuz tarafından öğrenil
miş olup bu konuda mahkeme karan ve dosyasının bir sureti istenmiştir. 

Cevaben: 
1.5.1997 tarihli Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden Bakan adına Müsteşar Hâ

kim Cengiz Yelbaşı imzalı bahse konu yazıda, Ankara 2 No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 
10.4.1997 tarih ve 1997/46 D." İş. sayılı kararının bir örneği komisyona gönderilmiştir. 

i) 25.4.1997 tarihinde İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak, Ankara 2 No.lu Devlet Mahkemesi
nin 10.1.1995 tarih ve 1995/5 D. İş. sayılı kararının kaldırıldığı komisyonumuz tarafından öğrenil
miş olup bu konuda mahkeme kararı ve dosyasının bir sureti istenmiştir. 

Cevaben: 
30.4.1997 tarihli İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen Emniyet Genel Mü-

dürvekili Vali Kemal Çelik imzalı bahse konu yazıda Emniyet Müdürlüğü Ünitelerince yapılan 
dinleme işlemleri münferiden alınan mahkeme kararlarına istinaden yapılmaktadır. 

İptal edilen kararlara dayanılarak Türk Telekom veya diğer Telekomünikasyon firmalarının 
santrallerine herhangi bir özel cihaz veya ekipman bağlanmamış olduğundan sökülmesi de söz ko
nusu olmamıştır. Diğer konular da ise iptal kararına uygun hareket edileceği hususu komisyonumu
za bildirilmiştir. 

j) 2.5.1997 tarihinde Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye yazı yazılarak, 
Ankara 2 No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 10.4.1997 gün ve 1997/46 D. İş. Sayılı kara

rı ile, Ankara 2 No.lu DGM. Yedek Hâkimliğinin 30.12.1994 gün ve 1994/69 D. İş. Sayılı ve 
12.1.1995 tarih, 1995/5 D. İş. Sayılı kararları kaldırılmıştır. 

Ankara 2 No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 10.4.1997 tarih ve 1997/46 D. İş Sayılı kara
rı gereğince Genel Müdürlüğünüzün ne işlem yaptığı ve bu kararla ilgili yapılan tüm yazışmaların 
bir suretleri istenmiştir. 

Cevaben: 
7. 5.1997 tarihli Türk Telekomünikasyon A.Ş.'den Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Anık ve 

Genel Müdür Cengiz Bulut imzalı bahse konu yazıda Ankara 2 No.lu Devlet Güvenlik Mahkeme
sinin 10.4.1997 tarih ve 1997/46 D. İş. sayılı kararının yapılan araştırmada henüz kuruluşlarına teb
liğ edilmediği beyanında bulunulmuştur. 

k) 19.6.1997 tarihinde Adalet Bakanlığına yazı yazılarak, Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek 
Hâkimliğinin 1994/69 D. İş. ve 1995/9 D. İş. sayılı kararını kaldıran Ankara 2 No.lu Devlet Gü
venlik Mahkemesinin 1997/46 D. İş. sayılı kararının kesinleşip kesinleşmediği soruldu. 

Cevaben: 
25.6.1997 tarihinde Hâkim Genel Müdür Abdulvahap Erkan imzalı cevabi yazıda; Ankara 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Cevdet Volkan'in imzası ile, Ankara 2 No. lu 
DGM Yedek Hâkimliğinin 30.12.1994 gün ve 1994/69 D. İş. ile 12.1.1995 gün, 1995/5 D. İş. sa
yılı kararlarına vaki itiraz üzerine Ankara 2 No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesince kesin olarak ve
rilen 10.4.1995 gün ve 1997/46 sayılı kararı aleyhine yazılı emir yoluyla bozulması için Yüksek 
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Bakanlığa başvurulmuş, Bakanlık Ceza işleri Genel Müdürlüğü'nün 21.5.1997 gün ve 14099 sayı
lı yazılan ile yazılı emir yoluna gidilmediği bildirilmiştir denilmektedir. 

1. 19.6.1997 tarihinde İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak, Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek 
Hâkimliğinin 1994/69 D. İş. ve 1995/9 D. İş. sayılı kararını kaldıran Ankara 2 No.lu Devlet Gü
venlik Mahkemesinin 1997/46 D. iş. sayılı kararının kesinleşip kesinleşmediği soruldu. 

Cevaben: 

25.6.1997 tarihinde Bakanlık adına Vali Kemal Çelik imzalı cevabi yazıda; özetle, bahsedilen 
Mahkeme kararları Bakanlığımıza tebliğ edilmiş ve Ankara 2 No.lu DGM Yedek Hâkimliğinden 
alınan 1994/69 D. İş. ve 1995/9 D. iş. sayılı karar orijinalleri ile savcılığa iade edilerek, uygulama
nın Mahkeme Kararlarına göre yapılacağı belirtilmiştir denilmektedir. 

Ayrıca bu yazıya ek olarak, yine Kemal Çelik imzalı 30.4.1997 tarihli yazıda Emniyet Genel 
Müdürlüğü ünitelerince yapılan dinleme münferiden alınan mahkeme kararlarına istinaden yapıl
maktadır. 

iptal edilen kararlara dayanılarak Türk Telekom veya diğer özel Telekomünikasyon firmaları
nın santrallanna herhangi bir özel veya ekipman bağlanmamış olduğundan sökülmesi de söz konu
su olmamıştır. 

Diğer konularda ise iptal kararına uygun olarak hareket edileceği bilgilerinize sunulur denil
mektedir. 

m) 19.6.1997 tarihinde Türk Telekom Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Yedek Hâkimliğinin 1994/69 D. iş. ve 1995/9 D. iş sayılı kararını kaldıran Ankara 2 
Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 1997/46 D. iş. sayılı kararının kesinleşip kesinmeşmediği so
ruldu. 

Cevaben: 
25.6.1997 tarihinde Genel Müdür Cengiz Bulut imzalı yazıda; Türk Telekom Baş Müdürlük

lerine gönderilen Ankara 2 No.lu Yedek Hâkimliğinin 30.12.1994 gün ve E. 1996/69 D. iş. sayılı 
ve 12.1.1995 gün ve E. 995/5 D. iş. sayılı kararlarının kaldırılmasına karar verildiğini ve gereğinin 
ifa edildiğini bildirmektedir. 

V.-ALTKOMİSYON ÇALIŞMALARI: 

Altkomisyon üyeliklerine Kars Milletvekili Çetin Bilgir, İğdır Milletvekili Adil Aşırım, Trab
zon Milletvekili Şeref Malkoç ve Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız seçilmiştir. Altkomis
yon üyeleri, istanbul'da yaptıkları çalışmada aşağıdaki raporu düzenleyerek komisyonumuza sun
muşlardır. "19.6.1997 tarihli bu raporda" (10/108) Esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu ça
lışmalar sırasında, telefon dinlemelerinin hangi durumlarda, hangi metodlarla yapıldığı, ne şekilde 
kayıt edildiği ve bu kayıtların ne şekilde değerlendirildiği hususunda TCK ve CMUK'da yasal dü
zenlemelerin olmadığı tespit edilmiştir. 

Halbuki kişi hayatının dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyeti anayasal güvence altında olup, 
ancak hukuk devletinde yasalarla belirtilen düzenlemelerle sınırlanabilir. 

Komisyonun bu tespiti üzerine komisyon üyelerinden, iki elektronik mühendisi, iki hukukçu 
milletvekilinden oluşan dört kişilik bir Altkomisyon kurularak, diğer gelişmiş ülkelerde telefon 
dinlemelerinin hangi şekilde yapıldığı ve ne şekilde bir yasal düzenleme gerektiği hususunda çalış
ma yapmak ve bu çalışmayı Üstkomisyona rapor etmek üzere görevlendirilmiştir. 
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Altkomisyon 6.5.1997 ve 16.5.1997 tarihlerinde iki defa İstanbul'da toplantı yaparak konunun 
uzmanı hukukçularla görüşmüş ve Telefon Başmüdürlüğü'nden teknik elemanlarla yerinde incele
me yaparak bilgi almıştır. 

Yapılan incelemelerde; 

1. a) Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer tarafından ekte sunulan yasa taslağı Altkomisyona tevdi 
edilmiştir. Aynca, Fransız hukuk düzenlemeleri de tercüme edilerek tarafımıza verilmiştir. 

b) Prof. Dr. Feridun Yenisey ile yapılan görüşmede konu ile ilgili Alman hukuku incelenmiş
tir. 

c) Başka hukukçularla yapılan görüşmelerde ve düzenlenen panelde çeşitli ülkelere dair yasal 
düzenlemelerde derlenmiştir. 

d) Emniyet Genel Müdürlüğünden değişik ülkelere dair özet bilgiler getirtilmiştir. 

2. iletişim aygıtlarının dinlenebilmelerini gerektiren suçlar Alman hukukunda listeler halinde 
kategorize edilerek, Fransız hukukunda ceza süreleri ve tanımlarına dayanarak ve değişik ülkeler
de farklı düzenlemelerle belirtilmiştir. Yine belirtilen ülkelerde usule dair düzenlemelerle birlikte 
kayıt yükümlülüğüde getirilmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in hazırlamış olduğu taslak ve 
diğer ülke uygulamalan da dikkate alınarak; hükümet tarafından, iletişim aygıtlarının suçu önlemek 
ve suçluyu bulmak amacıyla dinlenmesini ve dinlenmeye dair gereken işlemlerin yapılması husu
sunda bir yasa taslağının acilen hazırlanarak TBMM'ne sunulması ve kanunlaştınlarak iletişim ay
gıtlarının dinlenmesi hususunun yasal bir altyapıya kavuşturulması önerilmektedir. 19.6.1997 

VI. - KOMİSYON ÜYELERİNİN 16.5.1997 TARÎHÎNDE MARMARA ÜNİVERSİTESİ
NİN DÜZENLEDİĞİ TELEFON DİNLEME VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ KONULU PA
NELE İŞTİRAKLERİ: 

16.5.1997 tarihinde komisyon üyeleri yukarıda belirtilen panele iştirakçi olarak katılmışlardır. 
Bu konuyla ilgili panel görüşmeleri tutanaklarımıza geçilmiştir. 

VII. - YASAL ÖNERİLER : 
Komisyonumuz yaptığı çalışmalar neticesinde; Üniversite öğretim üyeleri tarafından komis

yonumuza sunulan aşağıdaki yasal önerileri benimsemiştir. 

Fransız Kanunu: 

StrafprozeJ3ordung (StPO) 1274 
StPO 100b. Zustfndigkeit für Anordnung der Übervvachung des Fernmeldeverkehrs : (Haber

leşmenin denetlenmesi kararını verme yetkisi) (CMUK'da yoktur.) : (1) Haberleşmenin denetlen
mesini ve banda kaydedilmesi kararını (m. 100a) sadece hâkim verebilir. Gecikmede tehlike varsa, 
emri savcılık da verebilir. Savcılığın emri üç gün içinde hâkim tarafından tasdik edilmediği takdir
de, muteberliğini kaybeder. 

(2) Karar yazılı olmalıdır. Kararda, kararın yöneltilmiş olduğu ilgilinin adı ve adresi bulunma
lı, tedbirin cinsi, kapsamı ve süresi belirlenmelidir. Kararın süresi en fazla üç ay olabilir. 100a mad
dede tanımlanmış olan koşullar devam ettiği takdirde, süre her defasında üç aydan fazla olmamak 
şartı ile uzatılabilir. 

(3) Alman Federal Posta İdaresi (Deutsche Bundespost) karar uyarınca, hâkimin, savcılığın ve 
savcılığın polis hizmetinde çalışan yardımcı memurlarının (m. 152 GVG) telefonla konuşmaları 
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dinlemelerini (Abhören) ve uzağa iletilen yazışmalan (Telex, fax) birlikte okumalarını (Mitlesen) 
sağlamaya mecburdur. 

(4) 100a maddede tanımlanmış olan koşulların artık mevcut olmaması halinde, hâkim kararın
dan doğan tedbirlere geciktirilmeden son verilmelidir. Son verme durum hâkime ve Alman Fede
ral Posta İdaresine bildirilmelidir. 

(5) 100a maddede tanımlanmış bulunan suçların aydınlatılmasında ihtiyaç duyulan bilgilerin 
değerlendirilmesinde kullanılan şahsa ilişkin bilgiler başka ceza davalarında sınırlı olarak kullanı
labilir. 

(6) Tedbirler yolu ile elde edilen veriler (Unterlage) bir ceza koğuşturması için artık gerekli 
bulunmadıkları takdirde, savcılığın gözetimi altında imha edilmelidir, imha işlemi hakkında bir tu
tanak düzenlenmelidir. 

100c. Mafınahmen ohne Wissen des Betroffenen. (İlgilinin Bilgisi Dışında Yapılabilen araş
tırma işlemleri): (1) İlgilinin bilgisi olmaksızın; 

1. a) Resmî çekilebilir ve resim kaydı yapılabilir, 
b) Yapılan araştırmanın konusu önemli bir suç ise ve olayın veya failin nerede bulunduğunun 

araştırılması başka bir yöntemle yapıldığı takdirde başarı şansı azalacaksa gizlice gözetlemede ola
yın araştırılması veya failin nerede bulunduğunun tespit edilmesi amacıyla diğer belirli teknik araç
lardan yararlanılabilir, 

2. Eğer bir kişinin 100a maddede tanımlanan bir suçu işlediği konusunda şüphe uyandıran be
lirli somut olaylar varsa ve maddi olayın araştırılması veya failin nerede bulunduğunun öğrenilme
si başka türlü mümkün değilse veya zor olacaksa, alenen söylenmiş olmayan sözler teknik araçlar
la dinlenebilir ve banda kaydedilebilir. 

(2) 1 Birinci fıkrada tanımlanmış olan tedbirler sadece "geniş anlamda sanık" (Besculdigte) 
statüsüne girmiş kişiler hakkında uygulanabilir. Eğer maddi olayın araştırılması veya failin bulun
duğu yerin öğrenilmesi başka türlü yapıldığında başarı ihtimali azsa veya oldukça güç olacak ise, 
bu takdirde sanık statüsünde olma 

CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNA TELEKOMÜNİKASYON ARAÇLARI
NA MÜDAHALE HUSUSUNDA EKLENMESİ ÖNERİLEN 93 a, 93 b, 

• 93 c VE 93 d MADDELERİ 

METİNLERİ 
Dinleme ve kayda alma kararı 
Madde 93 a: 
iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren cürümler dolayısıyla yapılan soruşturmalarda, 

zorunlu olduğu takdirde sinyalleri, yazıları, resimleri, görüntü veya sesleri veya diğer nitelikteki 
bilgileri kablo, radyo veya diğer elektromanyetik sistemlerle veya tek yönlü sistemlerle alan veya 
ileten araçlara girilerek konuşmaların dinlenmesine, konuşmaların veya diğer bilgilerin kayda alın
masına, kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine C. savcısının talebi üzerine Sulh Ceza Hâ
kimi tarafından gizli olarak karar verilir. Son soruşturma safhasında karar, mahkeme başkanı tara
fından verilir. 

Kararda, içerikleri dinlenecek veya kayda alınacak, çözülerek metin haline getirilecek muha
vere, iletişim veya tespitleri tayine olanak verecek telefon numarası, araçların ve hattın sahibi gibi 
bütün unsurları suç, 3 aydan fazla olmamak üzere müdahale süresi belirtilir. 
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Bu süre, aynı usul ve şartlara uyularak yenilenebilir. 

Kararların yerine getirilmesi 

Madde 93 b : 

93 a. madde gereğince verilecek karar savcı veya görevlendireceği kolluk mensubu, telekomü
nikasyonlarla (iletişimle) görevli veya böyle bir hizmeti vermeye yetkili olanlardan dinleme ve tes
pit işlemlerinin yapılmasını ve bu maksatla cihazlann yerleştirilmesini istediğinde bu talep derhal 
yerine getirilir ve işlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat bir tutanakla tespit edilir. 

Savcılık veya görevlendirileceği kolluk mesubunca gerçeğin meydana çıkarılmasına yaraya
cak telekomünikasyon (iletişim) kayıt ve tespitleri çözülerek metin haline getirilir. Yabancı dilde
ki kayıtlar, bu maksatla görevlendirelecek tercümanlar marifetiyle Türkçeye çevrilir. 

Kayıtlar zarfa konularak mühürlenir. Suç dolayısıyla kamu davası zaman aşımı gerçekleştiğin
de kayıtlar ve tespitler C. Savcısının denetim ve gözetimi altında bir tutanağa bağlanarak imha edi
lir. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince gerçekleştirilecek kayıt ve tespitler yargılamada sanığın ikrarına 
ilişkin delil olarak değerlendirilemez. 

FRANSIZ CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNUN 
TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN MUHABERATA GİRİLMESİ 

BAŞLIĞIM TAŞIYAN SEKSİYONUNDA YER ALAN 
100 - 100 - 7. MADDELERİ 

Maddeler ve Fransız Adalet Bakanlığınca yayınlanmış ve maddelere ilişkin izahları içeren ge
nel genelge kısımları her maddenin altına konulmuştur. 

Madde 100: 
İki veya iki yıldan fazla hapis cezasını gerektiren cinayet ve cünha derecesindeki suçlarda sor

gu hâkimi, soruşturmanın (takibatın) zorunlu kıldığı hallerde, telekomünikasyon (iletişim, teleile-
tişim, iletim) yoluyla yapılan konuşmaların dinlenmesine, bunların ve diğer bilgilerin kayda alın
masına, kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine karar verilebilir. 

Bu husustaki karar yazılı olacak ve yargısal nitelikte (İdarî karar) bulunmadığından aleyhine 
herhangi bir kanun yoluna gidilemeyecektir. 

100 üncü Maddenin Yayınından Önce Bu Konuda Fransız Yargıtay Kararı: 

Telefonları dinleme ancak hâkimin tahkikatını yaptığı soruşturmanın açılmasına neden olan 
bir suç karinesinin varlığı halinde ve hâkim kararıyla yapılabilir. Böyle uygulama kanunu 8 inci 
maddesine aykırı olmaz (23 Temmuz 1985). 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararı: 
Posta idaresince, hakkında ceza takibatı yapılan bir vatandaşın telefon konuşmalarının dinlen

mesine ilişkin olayda, İçişleri Bakanının izniyle polis adı geçenin telefon muhaberelerine girmiştir. 
Mahkeme, İngiliz hukukunun, mercilerin takdir yetkisini kullanış şekli ve genişliğini gerektiğince 
açık olarak belirtmemiş bulunduğunu hükme bağlamıştır. Ayrıca sözkonusu müdahalelerde 
AİHS'nin 8 inci maddesinin kanun tarafından nazara alınmadığı ifade edilmiştir. 

Fransa'da gerçekleştirilen bir olayda mahkeme, sorgu hâkiminin görevlendirmesi üzerine ya
pılan dinlemenin özel hayata bir müdahale teşkil etmesi dolayısıyla bu işlemlerin özel biçimde ke
sin hükümleri içeren bir kanuna dayanması gerektiğini açıklamıştır. Teknik araç ve usuller sürekli 
olarak geliştiğinden bu konuda açık ve ayrıntılı kuralların meydana getirilmesi zorunludur. Fransız 
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hukuku bazı teminatı getirmiş ise de yine de yeterli bir hukukî güvenceyi içermemektedir. Böyle
ce, bir kara telefonları dinlenecek kişi kategorileri tarif edilmemiştir. Bu işlemin tatbikini mümkün 
kılacak sonuçlann niteliği açıklanmamıştır. Keza muhaverelerin tutanaklara geçirilmesi hususunda 
ve hâkimin dinleme sürelerini tespit yetkisini belirten kuralların mevcut bulunmaması bir noksan 
teşkil eder. Dolayısıyla olayda AİHS 8 inci maddesinin ihlal olunduğunu kabul etmek gerekir. 

Bakanlıkça Yayınlanmış 26 Eylül 1991 Tarihli Genel Genelge : 
100 üncü madde telekomünikasyon yoluyla yapılan muhaberelere ne suretle müdahale edile

ceği yani bunlara girileceği, bunların kayda geçirileceği ve çözülerek metin haline getirileceği hu
susundaki hukukî çerçeveyi tarif etmektedir. 

Posta ve telekomünikasyon kanununun 32 nci maddesine göre telekomünikasyondan "kablo, 
görüntü, radyo elektrisite veya diğer elektromanyetik sistekler marifetiyle sinyalleri, yazılı sinyal
leri, resimleri, sesleri veya her türlü bilgilerin yayını veya yeniden yayını veya elde edilmesi" an
laşılır. 

O halde bu metnin uygulama alanına telefon, telecopieur, mini tel, radyomessagerie, tek yönlü 
iletim, teleks, fak gibi cihazlar tarafından alınan veya verilen konuşma ve bilgiler girmektedir. 

Böylece Fransızca "indicateur d'appel malveillants" adı verilen ve telefonla sürekli rahatsız 
edilen mağdurların rızaları ile kendilerine böylece telefon edenlerin teşhis edilebilmesi için yapılan 
müdahaleler, metnin uygulama sınırı dışında kalmaktadır. 

1. İletime Müsaade Edecek Merci : 
100 üncü madde, savcının emriyle hazırlık tahkikatı sırasında yapılan ve 1989 yılında Yargı

layın gayrimeşru olduğunu belirttiği eski uygulamaları ortadan kaldırmaktadır. Bununla beraber, 
Ceza Usulü Kanununun 205 ve 283 üncü maddeleri çerçevesinde ek araştırma yapmak durumun
da kalan itham kurulu ve ağır ceza mahkemesinin bu hususta yetkili oldukları kabul edilmektedir. 
Keza 463 üncü maddenin yazım biçimi, (asliye mahkemelerinin yapacakları ek tahkikata ilişkin 
madde) yargı merciince görevlendirilen hâkimin, müdahaleye karar verebileceğini, içtihat yorum
lan kabul etmektedir. 

2. Esasa İlişkin Şartlar : 
İletime müdahaleleri sıkı şartlara bağlamış bulunan kanun koyucu, hâkimin 81 inci madde ge

reğince serbest olarak gerçeği meydana çıkarabilmek için yapacağı tahkik işlemleriyle, iletime 
(muhaberelere) müdahaleleri, açıkça birbirinden ayırmak istenmiştir. 81 inci maddeye göre hâkim 
hiçbir kayda tabi olmadan serbestçe tahkik muamelelerini yapabileceği halde, muhaberelere müda
halede sıkı bir takım şart ve kayıtlarla bağlıdır. Bir kere sorgu hâkimi ancak belirli derecedeki suç
larda müdahaleye başvurabilir. Cinayet derecesindeki suçlarda bu müdahale caizdir. Asliye işlerin
de ise suçun cezası iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiriyorsa işleme başvurulabilecektir. 

Üçüncü olarak bu müdahaleye ancak "tahkikat yönünden zorunlu olduğu hallerde" başvurula
bilecektir. 

Böylece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 8 inci maddenin temeli olarak ifade edil
miş orantıhlık ilkesine iç hukukta da yer verilmiş olmaktadır. Bu sebeple Yargıtay yeni kararların
da bu nevi müdahalelere "cinayet derecesinde veya diğer herhangi bir suçun kamu düzenini ağır 
şekilde ihlal etmesi" halinde müsaade edilebileceğini karar altına almış bulunmaktadır. 

4. Muhavere, İletişimlerine Müdahale Edilebilecek Kişiler : 
Kanun, müdahale konusu teşkil edebilecek kişi kategorilerini belirtmemiştir. Bu nedenle, mü

dahale sebebini oluşturan olaylara iştirak etmiş bütün zanlılar, tahkikat konusu olan kişiler, olayla
ra ilişkin bilgilere sahip bulundukları sanılabilecek kimseler hakkında müdahale mümkündür. 
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5. Tedbirin Niteliği: 
İletime, muhaverelere müdahale, yargısal karakterde olmayan bir tahkikat tedbiridir. Bu hu

sustaki kararın yazılı olması gerekmekle beraber, gerekçeli olmasına ihtiyaç yoktur ve aleyhine ka-̂  
nun yoluna gidilemez. 

Madde 1 0 0 - 1 : 
100 üncü maddenin uygulanmasıyla ilgili karar telekomünikasyonda müdahale edilecek hattı, 

cihazı tayine yarayacak bütün unsurları müdahaleye başvurulmasını gerekli kılan suçu ve müdaha
le süresini içerir. 

Genel Genelge : 
100 - 1 inci madde hâkim kararının mutlaka içermesi gereken unsurları belirtmektedir : Mü

dahale edilmesini gerektiren ilişkiyi tayine imkân veren ve sorgu hâkiminin tasarruf etmekte bu
lunduğu bütün unsurlar yani hattın numaraları, sahibinin adı, müdahalenin sebebini oluşturan suç, 
müdahale süresi kararda mutlaka yer alacaktır. 

Avukat Büro ve İkametgâhları: 
Madde 93 c : 
Avukatın savunmasını üstlendiği sanığın işlediği suç dolayısıyla bürosu ve ikametgâhındaki 

telekomünikasyon araçları hakkında, 100 üncü madde hükmü uygulanamaz. 
Sırrın İhlali: 
Madde 93 d: 
Yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetleri yerine getirenlerden, öğrendikleri hususları her ne 

suretle olursa olsun ifşa edenler hakkında (1 yıldan 3 yıla kadar hapis) cezası hükmolunur. 
Kanun belirtilen hususlar dışında diğer özel şekil ve şartlar koymamış bulunduğundan hâkim 

yetkisini bir kararname veya istinabe (Bir kişiyi yetkilendir) varakası şeklinde verebilir. Sonuncu 
halde 151,155 inci maddeler tatbik olunur. 

Madde 1 0 0 - 2 : 
Karar en çok dört ay süre için alınabilir. Süre ve şekil bakımından aynı şartlara uyulması su- • 

retiyle kararın yenilenmesi mümkündür. 
Genel Genelge : 
Süreyi yenilenmesi mümkün dört ay olarak tespit etmek suretiyle kanun koyucu, müddetin 

sonsuza uzamasını engellemek istemiş bulunmaktadır. Zorunlu görüldüğü hallerde hâkim aynı mü
dahaleyi, yine aynı esas ve şekil şartlarına uymak suretiyle uzatabilecektir. Kararın yenilenmesin
de esas ve şekil şartlarına uyulması kaydıyla sınır .yoktur. 

Madde 100 - 3 : 
Sorgu hâkimi veya onun görevlendirdiği adlî polis, telekomünikasyonlarla görevli bakanlığın 

gözetim ve denetimi altında bulunan hizmetin yetkili görevlisinden veya şebekeleri kullanmaya ya
hut telekomünikasyon hizmetlerini vermeye yetkili olanlardan, iletime, muhaverelere müdahale 
araçlarını yerleştirmelerini isteyebilir. 

Genel Genelge: 
Telekomünikasyona müdahale için gerekli araçların yerleştirilmesi işi ancak kamusal teleko

münikasyon hizmetlerinin vasıflı görevlilerine, posta ve telekomünikasyon bakanlığı memurlarına, 
France-telecom'u işleten emekçiler veya yetkili şebeke hizmetleri veren kimselere tevdi olunabilir. 

Uygulamada .talepler bu hizmetleri yerine getiren kuruluşların başında bulunanlara yapılacaktır. 
Hizmet verenler Ceza Usul Kanununun 1 I. maddesi ve posta ve telekomünikasyonlar kanu

nunun 3 2 - 3 üncü maddesi gereğince ne müdahaleye ve ne de kayıtlar ve içeriklerine ilişkin ola
rak herhangi bir beyanda bulunamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 353) 



- 2 0 -

Madde 1 0 0 - 4 : 
Sorgu hâkimi veya görevlendirdiği adlî polis, iletime, muhaverelere müdahale ve kayda alma 

işlemlerini bir tutanakla tespit eder. Bu tutanağa işlemin başladığı ve sona erdiği tarih ve saat kay
dolunur. Gerçekleştirilen kayıtlar zarflara konularak mühürlenir. 

Genel Genelge: 
100 - 4 üncü madde iletime, muhaverelere müdahale edilmesi veya bunların kayda alınması 

hususundaki şekil şartlarını göstermektedir. Esas olarak kanunun neşri tarihine gelinceye kadar hâ
kimler ve adlî polisçe uygulanan şekiller usuller sürdürülmektedir. 

Müdahale işleminin başladığı ve sona erdiği gün ve saatler bir tutanağa geçirilecektir. 
Her kayda alma işlemi için de aynı suretle bir tutanak teşkil olunacaktır. 
Şu hususta açıklanmalıdır ki, tespitlerin tam gerçeği yansıtması ve tartışmâlılık (diyalog) ilke

si, kayda alınan bütün hususların bir bütün halinde muhafazasını gerektirir. 
Nihayet, doğruluğu tam olarak sağlamak üzere, 97 nci madde gereğince kayıtların dosyaya ko

nulmadan mühür altına alınması sağlanmalıdır. 81 inci madde çerçevesinde zorunluluk varsa kayıt
ların kopyaları da çıkarılabilir. 

Madde 100 - 5 : 
Sorgu hâkimi veya görevlendirdiği adlî polis, gerçeğin meydana çıkarılmasına yarayacak tele

komünikasyona ait kayıtları çözerler ve dosyaya koyarlar. 
Yabancı dildeki muhavereler bu maksatla görevlendirilecek bir tercüman marifetiyle Fransız-

caya çevrilerek çözülür. 
Genel Genelge: 
Madde, sadece gerçeğin ortaya çıkarılmasına yarayacak hususlann.bir tutanakla çözüleceği 

hükmünü getirmiştir. Bu görev tatkikatı icra eden hâkime veya adlî polis görevlisine, gerektiğinde 
tercümana aittir. Kanunun 81 inci maddesi gereğince çözüm tutanaklarının tahkikat dosyasına ko
nulması gerekir. 

Madde 1 0 0 - 6 : 
Tespit edilen kayıtlar Cumhuriyet Savcısının denetim ve gözetimi altında kamu davası zaman 

aşımının gerçekleştiği tarihte imha ve bu işleme ait bir tutanak tanzim edilir. 
Genel Genelge: 
Kanun koyucu, kamu düzeninin haklı kıldığı zorunlar dışında kayıt ve tespitlerin muhafazası

na izin vermemiştir. Bu sebeple kayıt ve tespitlerin Cumhuriyet Savcısının gözetimi altında olmak 
üzere kamu davası zaman aşımının sona ermesinde imhası öngörülmüştür., 

Müddetler, takibat hakkında kesin karar verilmesinden yani takipsizlik, beraat veya mahkumi
yet kararlarından sonra başlar ve asliye mevadında üç yıl, cinayet işlerinde on yıl devam eder. Müd
detin sona ermesini müteakip imha işi savcıya aittir. 

Adlî mercilerin kanun hükümlerine riayetini sağlamak üzere, kayıtların mühür altına alınması 
ve mahkeme kalemince muhafazası hususunda özel bir usul kabul edilmiştir. 

Madde 100 - 7 : (8 Şubat 1995 tarih ve 95 - 125 sayılı kanunla değişik şekil) 
Bağlı bulundukları millet meclisi veya senato başkanlarına bilgi verilmeden milletvekillerinin 

veya senatörlerin telekomünikasyonlarına müdahale kararı verilemez. Baro başkanına bilgi veril
mesinden önce bir avukatın bürosunda veya ikametgâhındaki telekomünikasyona müdahale kararı 
alınamaz. 
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Genel Genelge: 
Avukat bürosunda veya ikametgâhında arama yapılmasına ilişkin Usul Kanununun 5 6 - 1 in

ci maddesindeki usulden esinlenerek 100-7 nci madde, sorgu hâkiminin bu yerlerdeki telekomü
nikasyona müdahale edilmesinden önce Baro Başkanına bilgi vermesi mecburiyetini getirmiştir. 

Ansiklopedik elektrik-elektronik, nükleonitik-bilgisayar terimleri sözlüğü (Üniversal Yayıncı
lık A.Ş. yıl 1992, s. 1 114) de telekomünikasyon şu suretle tarif edilmektedir. "Sinyaller, yazılar, 
görüntüler, sesler veya diğer herhangi nitelikteki bilgilerin kablo, radyo, görüntü veya elektroman
yetik diğer sistemler ile iletimi, yayınlanması veya alınması" 

Türkiyedeki eğitim uygulamalarında genel olarak telekomünikasyon kelimesi aynen kullanıl
maktadır. Üniversite çevrelerinde ise bu hususta haberleşme terimi kullanılmaktadır. 

"Minitel terimi süpermarket, büyük mağaza, banka gibi kuruluşlarda memurlar arasında ileti
şimi sağlayan mekanizmalardır. Bilgisiyarların yaygınlaşmasından sonra uygulamadan kaldırılmış 
gibidir. Radyomessagerie, radyo vasıtasıyla yollanan mesajları ihtiva etmektedir. Ünilateral iletim 
sadece bir taraftan gönderilip tespit edilen, cevabı olmayan hizmetlerdir. 

VIII. SONUÇ: 
Komisyonumuz yaptığı çalışmalar sonunda, telefonların yasadışı dinlendiği yolundaki yaygın 

kanaati gözlemlemiş; ancak bu konuda kanıt elde edememiştir. Buna neden olarak da, 
Anayasamızın 22 nci maddesinin amir hükmüne rağmen konuya ilişkin yasal düzenlemenin 
bugüne kadar yapılamamış olduğu kanaatine varmıştır. Komisyonumuz bu kanaatinden hareketle 
TBMM Başkanlığına ve Hükümete hazırlamış olduğu yasa taslağını iletmeyi ve hazırlanacak yasa 
tasarısında suçu önleme ve zanlıların yakalanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlay
acak hükümlerin konulması önerilerini sunmayı TBMM Genel Kurulunun bilgilerine arz eder. 

EKLER: 
Ek: 1 Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 1994/69 D. İş. sayılı kararı 
Ek: 2 Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 1995/5 D. İş. sayılı kararı 
Ek : 3 Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 1997/46 D. İş. sayılı kararı 

Başkan 
Suat Pamukçu 

Bayburt 
Sözcü 

Y. Selahattin Beyribey 
Kars 
Üye 

Adil Aşırım 
İğdır 

Üye 
Sabrı Ergül 

İzmir 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 

Başkanvekili 
İlyas Yılmazyıldız 

Balıkesir 
Kâtip 

Çetin Bilgir 
Kars 
Üye 

Sıtkı Cengil 
Adana 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ünal Erkan 
Ankara 
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T.C. 
A N K A R A 

2 NOLU DEVLET GÜVENLfK MAHKEMESİ 
S A Y I : 1994/39 D. İ ş . 

K K : I 

./: A. 
K A R A , L 

îürkiyq Cumhuriyeti Anayasasının 9, maddesi ûareSlnajO Türk U i l } ^ 
ûaina yargı yrfcktsini kullanmaya y e t k i l i , bagıaa}a inkara fî Hunaralı 
Bevlat Güvenlik Mahkemesi Yedek tfyeliâindtf 

HATtM ı ülkü COŞKUN (976*-Yd.9 inkara a aolu D0H, Yedek 
(İyesi) 

KASÖ» ı Hüseyin KARAKUŞ (75) olduğu halde| 
Duruşma. salonunda g ia l l soruşturma evrakı iğin toplanıldı. 
Ankara DOK. C.Baş seve ılımının 30.12.1994 gün, 1994/İ5704 Sah. cayıl i 

yasıc i i l o 29 Aralık 1994 gün, B-05a.EGH.006.05 (30014-94) oayl l l 
İ ç i ş l er i Hakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün y a s ı l a n kûpoamındû. 
Ttbfeiyo genelinde değişik i l lerde rehin alınan fidye İsteme* ada© 
kaçırma olaylarında artış lar olduğu uyuşturucu* teröş^sm ye diğer 
t ip organize BUÇ fai l ler inin tesbit edilebilmişi vo yakalanebilnoci 
olayların cereyan e t t i ğ i ve merkezi Ankara olmak Üaere bağlantı l ı 
İllerdeki telefon santral ve detay bantlarının ve adres kütüklerini» 
periyodik olarak l&miyet Genel Müdürlüğüne verilmeni durumunda bu 
kabil olayların aydınlanabileceği fa i l ler inin yakalanabileceği ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayaeal düzeni i l e vatanın ve mille 
t i n bölünmea bütünlüğünün korunması Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
m i l l i menfeatleri ve güvenliği açıcından hor türlü terör odakları il< 
bu terör odakları i l e bağlantılı uyuşturuou, ve allan kaçakçılığı 
V© finansman kaynaklarının teabi t i bakımından sön konusu bilgisayar 
bantlarının PTT genel müdürlüğüne bağlı birimler i l e ttael telefon 
şirketlerinden al ınıp incelenmesi konusunda i s i n verilmeni talebin 
de bulunulduğu görülmekle, 

Dosya inoelendi. 
TOffU p.tte tM.tftaft..t 
Anayasanın 143» maddesi gereğgnoe Devletin Ülkesi vo mil let iy le 

bölünmez bütünlüğünü, hür demokratik düzeni ve n i t e l i k l e r i Anayasada 
be l ir t i l en Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya devletin 
İÇ ve diş güvenlisini i lgilendiren suçlara bakmakla görevli kılınan 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 01.05.1984 tarihinden buyana görevle 
r ln i iora e t t iğ i İç iş ler i Bakanlığı Smlyot Genel Müdürlüğünde Anaya 
sal devlet düşenini korumak ve kollamakla ve bu düaen aleyhine tertt 
r i s t faal iyetler i l e organize suçlar s i lah ve uyuşturucu kaçakçılığı 
ve bunlara i l i şk in finansman faal iyet ler ini takip etmekle görevli bu 
Iraması nedeniyle bu faal iyet ler i iora eden organise euçleleyen grup 
larin tsabit i açısından merkezi Ankara olmak üzere ba l̂aaspfcı̂ ı i l l e r 
deki telefon aantfcal ve detay bantlarının ve adres k*ityt$$t$L&in peri 
yodik /nbelettesinin *e bilgisayar bantlarının PTT^^el^MürUuftüne 

bi^lmZer i l e öael telefon şlrkotlerinden a lmip fl^e-tfenıftfei 
Qİ7.U 

••'*•'£.. . -..e%a. 

' } 

''S 
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Ankara 2 Nolu D.G.M. 

vo '"bu şokildo terör, uyuflturuou vo silah kaçakçılığı i l e bunların f i 
nûnssan kaynaklarının tespit inin ve olay fa i l l er in in yakalanıp hakları 
da gerekli İşlemin yapılması aç i o inden haberloesıe hürriyeti beklisinden 
İm hûbcrloçoo hürriyetinin scdeimmeoi anısından bir »akınca yaretea 
yaoaftı otra yino Anayasanın tanıdığı hak. ve hürriyetlerin Anayasal 
devlet nlsanaın yıkmak İçin kullnnılaBiyaoaftı 14» ©adde kapsamın dana a 
cnlaçılaoaâl üuoro terür^ vıyuçturuou, s i lah kayakçılığı. ve orgeniş o 
eroslar i l o t)\mlûnn finaasmanları konusunda gerekli inoelcs&anin yapıl 
Emsi bakısından inayasal Devlet ©itişenini korumakla görevli î ç i e l c r i 
Bakanlığı Enaiyot Genel Müdürlüsünün ieab edm tert ip ye düzenlemeleri 
ûlmaoı konusundayasal 'bir engel bulunsayacagı kanaati İ le l t i ras yolu 
saik elaok usere î ç i ş l e r i Bakanlığı Emniyet Oenel Müdürlüftünoo ioap 

in yapılmasına attsad© olunmanına karar verildi* 

/ 

inkar e? 
TedeîcT^reai 

Hâkin 

DOM. 

;. V 

r' 

• it* 
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T C 
A N İL Â H A 

2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ E K ' 2 

SAYI : ^ 
1 9 9 5 / 5 D . i ç . 

K A R ... A.. JSL 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 . maddeci ge ro r inco Türk 
. 'Ti l le t i ad ına y a r g ı y e t k i n i n i kullanmaya y e t k i l i bakımsız Ankara © 
numjırulı Üovlot OUvenlik Mahkemesi Yedek Ûyel ig indej 

HAKtM ı Ülkü COÇKUN (976-Yd.9 Ankı.ra 2 no lu DGK.Yodek 
ü y e s i ) 

KATtP t Hüseyin KAHAKUi? (75) olduğu ha lde | 
Duruşma etalonunda « i z l i soruş turma evrak ı i ç i n t o p l a n ı l d ı . 
Ankara DevlotaüvenlücMahkemasi C . B a ş s a v c ı l ı ğ ı n ı n 11.1 ,1995 

«ün» 1995/240 Muh. n o y ı l ı y a z ı o ı i l o t ç i ş l e r i Bakan l ığ ı EmniyetGonel 
Müdürlüğünün 10 Ooak 1995 «tin, ve B.05.1.E0M. 006.05(345-95) a a y ı l ı 
y a z ı l a r ı i l o Çağın g e l i ş e n t e k n o l o j i s i n e p a r a l e l o l a r a k suçorgan iza t 
y o n l a r ı n ı n güvenl ik g ü ç l e r i n i n t a k i b i n d e n kurtulmak maksadıyla yen i 
uygulamalara y ö n e l d i ğ i ve bu doğru l tuda 1994 y ı l ı bac ında f a a l i y e t e 
geçen GSM. oep t e l e f o n l a r ı n ı n bek lenenin Uze indo b i r h ı z l a Ülke g© 
n o l i n d e y a y g ı n l a ş t ı ğ ı ve kamuoyunda teknikanlamda d i n l e n o e o i n i n mum 
kiln o lmadığ ı i n t i b a h ı n ı n o luş ması , k u l l a n a n ı n s a b i t y e r i n indo b i l i n 
memesi n e d e n i y l e bu c i h a n l a r a tüm y a s a d ı ş ı suç o r g a n i z a s y o n l a r ı n ı n 
i l c i s i n i n a r t t ı ğ ı ve a l ı n a n i p t i j \ b a r a t i a r sonucu yakalanan ş a h ı s l a r : 
boya ı ı l a r ı ve o l e geçen dokümanların d e ğ e r l e n d i r i l m e s i n d e n , aranan b 
çok suç f a i l i n i n y a n ı e ı r a uyuş tu rucu ş e b e k e l e r i i l o r e h i n a l ı n a n 
adara kaç ı rma , f idye iotemo g i b i ouç la rda TSM. ve mobil t e l e f o n l a r ı n 
s ı k ç a k u l l a n ı l a i g ı n m müşahade e d i l d i ğ i ve Türkiye Cumhuriyeti Devi 
t i n i n Anayasal düzeni i l o v a t a n ı n ve m i l l e t i n bölünmez bütünlüsünün 
korunması Türkiye Cumhur iyot iDevlot in in m i l l i raenfeotlori vegüvenl i 
a ç ı s ı n d a n hor t ü r l ü t e r ö r o d a k l a r ı i l e , bu t o r ö r o d a k l a r ı i l ö bogla 
t ı l ı uyuş turucu ve s i l a h k a ç a k ç ı l ı ğ ı i l o d igo r o rgan ize s u ç l a r vo b 
l a r ı n finonsman k a y n a k l a r ı n ı n t e o b i t i bakımından merkez Ankara olma 
üze re b a ğ l a n t ı l ı i l l e r d e b e l ü l i merkezlerde s a n t r a l l e r i bulunan 
bu s i s t e m l e r i n d e ğ e r l e n d i r i l m e s i b e l i r l i numara ve numara g rup l a r ın 
Anayasal d e v l e t düzen in i vo s i s t e m i korumakla g ö r e v l i olan ve yasa] 
l a bu gö rev i b e l i r l e n e n Bmniyet Genel Müdürlügünoe i z l enmes in in ice 
e l t i / t i , 

Bu nedenle Mobil , GSM. ve d i g o r t e l e f o n s a n t r a l l e r i n d e n uorur 
l u PTT i l o öze l ş i r k e t l e r veya T'TT.oe s i s t emin ana merkezinin bulut 
duftu i l l e r d e k i s a n t r a l l e r i l o Transmisyon h a t l a r ı n a Smniyet Genol 
Müdürlüğünce temin ed i leook öze l c ihaz vo ekipmanlar ın bağlanması 
TT.oe yaz ı l ı ra ve donanım düzen lemele r in in y a p ı l a b i l m e s i i ç in Trans; 

yon h a t l a r ı n a yönlendirme vo b a ğ l a n t ı l a r ı n yap ı lmas ı konusunda vo 
İm t e s i s l e r i n .-Saniye t GenolMüdürlÜgÜnün görev s a h a s ı i ç e r i s i n d e l c 
eden yeryordferf g e ç i r i l m e s i Konusunda i s i n t a l e b i n d e bu^ön^Ste^u, 

Dr/,G/MiMûavcılıfi ınoada îmniye t Genel Müdür lütfmüa tal«&£ne 
h ı l i n a : Â / j m r k i y e n i n Ülkes i ve m i l l e t i y l e bölünmez J'üWn^t^ünÜ%o? 
Hûkil.dZ i^/ci l t öden y u r t i ç i vo y u r t d ı ş ı t o r ö r ö r , ' { ü t ^ ^ i f l ^ : $ £ U ) } € 
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rin.in kontrolü bakımından Mobil ve GSM. cep t e le fon la r ı i l e i l g i l i 
ünniyet Gonol MUi Ur lütfün Un teknik talebinin yerinde olduğu be l i r t i l© 
rck .-Türkiye Cumhuriyeti Devletinin i s t i k l a l i n i , UlkeBİ ve mi l le t iy le 
bölünmez bütünlüsünü korumak devletin b i r i nc i vazifesi olduğu ülkonij 
ye mi l le t in bölücü torörörgüt ler ine r.arsı korunabilr.neoiiçin İ ç i ş l e r i 
Vİ!:!:{ nlı&ı Emniyet Genel Müdürlüğün Un ta leb e t t i ğ i ir.in kararının vo 
rilmoainin i s tendiğ i /»örüldü. 

t l t f i l i evraklar inaelendi, 
fifiRKflt, purîfr'-Mı 
Devlet GUvenlikMahkomelori Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

143. ffiaddOBİndo b e l i r t i l d i ğ i üzere "Devletin ülkesi ve mil le t iy lo bö 
lünmez bütünlüğünü hür demokratik düzeni ve nitelikleriAnayaoada be 
İ l e t i l e n Cumhuriyet aleyhine içlenen vo doğrudan doğruya devletin İç 
ve din tîüvc-nli^ini i lg i lendiren maçlara bakmakla görevli olduğu" 
i ç i ş l e r i Hakanlığı Emniyet Genel MUdürlüğünÜnde Anayusn ve yasalar la 
Türkiye Cumhuriyeti Dovlotlnin Anayaaal devlet düzenini muhafaza ©t 
mele ve bu düzen aleyhine i r t i c a i , marksist ve bölücü te rö r ör.vütlori 
tarafından icra odileoolc eylem VÖ f a a l i y e t l e r i t e3bi t edip bu faa l i 
yetlorde bulunan k i ş i l e r i vo ouç . rganizaeyonlarmı yakalayıp ad l i 
mercilere teslim etmekle görovli bulunduğu İ ç i ş l e r i Bakanlığı Bmniyo 
fleael Müdürlüğünün yukarıda b e l i r t i l e n 10 Ocak 1995 t a r i h l i talep ya 
z ı l anndada b e l i r t i l d i ğ i üzere Türkiye Cumhuriyeti devle t in in Anaya 
nal "Düzeni 11© vatanın ve mi l le t in bölünmez bütünlüğünün korunması 
Türkiye Cumhuriyeti Dovlotinin mi l l i menfaatleri vo/rüvenligi açısın 
dan. gegit.ll terör odakları İ l e bu t e rö r odakları i l e bağ l an t ı l ı uyuş 
turueu va ui lah kaçakçı l ığ ı vo difter organize suçlar ve bunların f i 
rıariBinün kaynaklarının teabib i bakımından yine adam kaçırma, rehin a l 
mo, fidye isteme gib i f aa l iye t l e r in t o sb i t i açısından Anayasal devlo 
düzenini tehdi t eden unsurlar ın t e e b i t i , yakalanıp adalete aevkedil 
meleri konusunda icab eden çalınmanın yapılabilmesi iç in "er ez Anice 
ra olmak üîiera bağlan t ı l ı i l l e rde Mobil, GSM, ve diğer telefon sant 
ra i ler inden sorumlu PTT. i l e özel ş i r k e t l e r veya PTT.oe sistemin ano 

• merkebinin bulunduğu i l l e rdek i oan t r a l l e r i l o Tranomisyon hat lar ına 
Emniyet Gonel Müdürlüğünce temin edilecek arnç gereç ve malzomolerİB 
ekipmanların bağlanması ve T-TT.ce yazılıra vo donanım düzenlemelerini 
yapılması Transmisyon ha t la r ına yönlendirme ve baglaAtılarıri yapılma 
s ı i l e bunların fam iyot Genel Müdürlüğünün t e s b i t edeceği yerlerden 
^eçirilmooi konusunda Anayasanın haberleşme hür r iye t in i düzenleyen 
22. mn<'.deoiııe muhalefet n i t e l iğ inde olmayacağı z i r a Türkiye Cumhurlj 
t i Uçvletinin Anayasal düzeni i l e Cumhuriyetin n i t e l i k l e r i ve vatana 
ve mi l le t in bölünmez bütünlüsünü tehd i t eden suç odaklarının terör 
f aa l iye t l e r in in Önlenmeei konusunda görevli vo y e t k i l i îç i r . ler i Bak? 
l ı p ı Emniyet Genel Müdürlüsünün bu konuda gerekli t e r t i p ve düzenlet 
l o r i almaya y e t k i l i olaoagınâ, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 143. 
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NOLU ÜtVLEl GÜVENLİK MAHKEMESİ 
. SAYI . : İÜ 9 77 4 6 O.iş 

C£îı^ 

K A R A R 

B A g k A N 
UYE 
ÜYE 
KATİP 
Ankara 2 Nolu. 

sayılı kararı ile te 
PTT Genel Müdürlüğün 
emniyet genel müdürl 
11 o i 1 g i 11; 

Ayrıca yine An 
1995/5 O.iş sayılı P 
zinin bulunduğu ille 
olarak telefonların 
temin edilecek özel 
donanım düzenlemeler 
dirme ve bağlantılar 
için Özgürlük ve Day 
Ol!; 04.1997 tarihli d 
incelendi. 

GEREĞİ DUŞUNU 

Mehmet Turgut OK YAY 
Abdulkadir ÜAVARCIOĞLU 
İbrahim,KOZAN 
Tamer ÇALI 

(1 / 3 3 9 ) 
197 2. YO. ü') 
(221)20) 
(87) 

DGM.Yedek Hakimliği'nin 30.12.1994 tarih. 19*4/69 O.iş 
lefon. santrallerinin detay bantları ve adreslerinin 
den ve ona bağlı özel telefon şirketlerinden &lına-rak 
üğürıe periyodik olarak ve genel nitelikte verilmesi 

kara 2 Nolu OGM.Yedek Hakimliği'nin 12.01.1995 tarih, 
TT ile özel şirketler veya PTT'ce sislimin ana ınorke-
rdeki santralleri ile transmisyon hatlarına genel 
dinlenmesi için Jimniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
cihaz ve ekipmanların bağlanması, PTT'ce yazılım ve 
inin yapılabilmesi ile transmisyon hatlarına yönlen
irim yapılması genel yetkisini veren kararların iptali 
anılma Partisi-adına genel balkan Mehmet Ufuk URAS'ın 
ilekçeleri, ilgili iptali istenen kararlar ve ekleri 

LOU 

CMUK.nun 297/2 maddesi diğer şahısların kendileri ile ilgili mah
keme kararlarına itiraz edebileceklerini öngörmüştür. Emniyet Genel Müdür-
lüğü'ne herkesin telefonunu dinleme ve kayda alma olanağı veren Ankara 2 
Nolu OGM. Yedek Hakimliği'nin 30.12.1994 gün ve 1994/69 O.iç sayılı, ve 
12.01.1995 tarih ve 1995/5 O.iş sayılı karar ları nedeniyle demokratik 
hukuk devleti olan ülkemizde telefonunun dinlenme ihLimali olan herkesin 
bu karara itiraz etme hakkı vardır. Ou nedenle itirazın esastan incelen
mesi uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 22. maddesi herkesin haberleşme hürriyetine sahip ol
duğunu ve bunun gizliliğinin esas olduğunu, ancak kanunun açıkça göster
diği hallerde hâkim kararıyla kısıtlanabileceğini, gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde de ancak kanunla yetkili kılınan mercilerine emriyle 
haberleşmenin engellenebileceğini ve gizliliğine dokunulabileceğini düzen
lemiştir. Bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü'nü genel yetkili kılan yasal 
bir düzenleme yoktur. 

Şüphesiz devlet üikeye yönelik har türlü tehdit ve terörü önlemek 
için gereken önlemi alacak ve ciddi bir .şekilde mücadele edecektir, jıicuk 
bunu yaparken hukuk devleti olmanın gerekleri yerine getirilecek, daima 
hukukun üstünlüğü prensibi gözünündü tutulacak ve temel hakların o ZUMU 
dokunulmayacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü'hürr somut'olaylar için bu Konu
da Mahkemeden karar istemesi horlaman müın\ jı.dür . 

Ancak telefon santrallerine ftnkara 2 Holü UGfo. Yedek Hakimlik ka
rarlarında belir tildiği . şekildü • emniyet gcn.el muJ-üı lügünce u-el dinisine 

ekipmanları bağlandığında ve bunlar üj tümünün kayıtlara ciırıması 

• /. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 353) 



- 2 7 -

M j. b ı . çjy 11 u j. i'if y c U ı vurıluiçınde voU<ndavltirıa. t. un to lo I'OM . goı u-ytuu İv:-.! 
'hdkıin kar'urına' gerek kalmadan istenildiği gibi u i M 1 eneb i İt-1 ek ve kuyd.a 
d 1 iiicsb i letoK U T . Ayrıca b 1 konudaki, mahkum e k J 1 a i 1 a r '..na uyulup uy u lmod iği
nin koıHrolü de mümkün olmayacak ti r . tmmyet Genel Müdürlümü bu koşullar 
altında telefonların dinlenmesi ve kayda alınması konusunda mahkeme kara
rına gerek duymayacağı gibi istedikleri telefonları, istedikleri bir yeki;. 
dt devamlı olarak d ini ey ip kay da alabileceklerdir, emniyet Genel Müdürlü
ğüne bu, imkanın mahkeme kararı ile 3u şekilde tanınması. va ı.aıiduş la r ımı z in 
haberleşme özgürlüğü ve gizliliğini ciddi bir şekilde telafi.»! imkansız-
durecedecahrib edebilecek tir. 

n.. \ a r a 2 Nolu*ÜQM. Yedek Hakimliğinin itiraz edilen bu kararları 
yürek aneyasamıza gerek yabalara gerekse hukuka aykırıdır, bu kararur 
anayasamıza göre anayasa değişikliği ile bile Emniyet Genel Müdürlüğüne 
verilmesi mümkün olmayan genci bir yutkiyi vermiştir ve bu yetki iıerzaman 
için istismara müsaittir. İste bu nedenlerle bu kararlara karsı yapılan 
itiraz haklıdır vo bu kararlar, bu nedenlerle kaldırılmalıdır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerla Ankara 2 Noiu üGM. Yedek Hakimliğinin 
30.12.1994 gün ve 1994/69 û.iş sayılı ve 12.01.199b tarih, 1995/6 D.is 
»sayılı kararlarının KAtOIRILMASINA, 

Kararın bir örneğinin derhal ,Lnfazı için içişleri Bakanlığı emniyet 
Genel' Müdürlüğü'ne,. PTT ve Türk Tel ekom Genel Müdürlüğü ile floüil 6511 ve 
diğer telefon santrallerinden sorumlu özel şirketlere gönderilmek üzere 
Ank.ÜGM.C.Başsavcılığına TEvCİİNE, 

tvrak üzerinde kesin olarak uye Abdulkadir ÛAVARCIÛGLU'nun karşı 
oyuyla ve oy çokluğu ile ve müUcilaaya aykırı oıarak .karar var ildi. 

*A* 

K A R Ş I OY Y A Z I S I 

UYE . : 9 7 2 . Y O . 
( M u h a l i f Ü y e ) 

U Y t 

A n k a r a 2 N o 1 u 
1 9 9 5 / S D . i 

ı t e r ö r i z r n , 
f ı i e s i a m a c ı 

iındd aldı 
ederek ülk 
şıkında he 
bu süre-iç 
cylemıerin 
bir iml»r'iıi 
te teknik 

•,'e l ü ı b e r İ t 
g ü v t nnıemek 

ş sayılı ile 30.12.19 
uyuturueu madde kaçak 
na yönelik olarak ver 

Ö r g ü t l e r - i n v e 
k l a n k a r a r ı u y n ı a n d 
e n i n b i r b a ş k a nok t a s 
r o l a y i ç i n a y r ı c - y r ı 
e r i ş i n d e » ö r g ü t v e t e ş 
i tan ı a in ic i m a i n i k a t i c-.r 1 
do s u ç l a r ı n i m l e n m e s i 
t c ı k ı o i ı r ı K ı M i l a ı ı i u - s ı i l ı 

Ö u k d i ' c r ' i a r d a n 
ş m t ' i i ı i i n d i n 1 ' . M I .1 ır.es ı 

g i b i b i r art i d m a g e l e 

UüM . Y e d e k 
94 t a r i h 
ç 1 l ı ğ ı v e 
i i m i ş t i r . 
t e ş e k k ü l l 
a t e k n i k 
1 ıi d a u y g u 

k ö t a r ' a l 
e k k 1.. 11 e r i 

11 w- i. O I ıâ C! 
V î S U V i U 

i p u,1ınaleı 
i s t i f a d e 
g i b . . b i r 

c e ğ i . 

Uy 

e r i 
o l a 
l a m 
III et 
II k 
'i 111 
l a r 
I . 1 

e d 
du 

e l i ğ i n i n ö 2 . 0 1 . 1 9 9 5 t a r i h v e 
19 '=• 4 / t, b 0 . 1 y s a y ı l ı k a r a r i a r ; 
g a 11 i ze • s u ç 1 a r Lr. t a k i p v e ön 11 

n ü l k e n i n h t 
m k a r 
ı iu •: 
y b... 1 
P L'V 
g u • ı 

nal -
a 1 
z J m 
a 1 a 
d ı g 

T.k ar 
an I-

i 1 e r .4 
l u 
•;• r K . 

d-_-

^ r ı 

1-ha 11 g i b i r n o k t a 
l a r d a n İ S L İ f ^ d i 
a h i p o l m a l a r ı ka r 
a rı e d e n el a.. 11 ğ 1 .. 
g ü 1 a m a y a t| e y e r e K 
u l ı k i., n v ; r u n . l u 
ı s ı n d a . 1 j y ı u i i i i ' i 
i 0 L: g u , 
S ı n t u l u f u n l ı - ı i ' ı ı u 

,;.> ^ - , tj'r 
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ıy fa 

A y r ı n ı y u k j i ı d a b t ' i . i ' i . ı i ü L ı J ! , I J İ ' J İ k a t a r l a r - ^ u ^ l a r 
l e n m e c i . , vı.ıç v e s u ç l u l a r ı n , t a k i b i n e y ö n e l i k o i u u 0 : y u ı l u k vu Dayan 
P a r t i i i q v ı i c l | j a - r k a n ı nel ın ıvt Ufuk U t f A i ' m o l c t y d c i t i i d i a l u k M - ye 
b u l u n m a d ı ğ ı b d v k a b i r i f a d e i l e t c - a f e h l i y e C i n i n o l m a d ı k ı yo t u ş u n 
d u y u m d a n A n k a r a 2 N o l ü ÛGh. Vedek Uyc H a k i m l i s i n i n 1 2 . U 1 . 1 9 9 5 U r i 
0 . i ş • s a y ı l ı v« 3 Q . 1 2 . i 9 9 4 t a r i h ve . 1 9 9 4 / 6 9 Ü. i -J s a y ı l ı k a r a r l a r ı n ı 
r ı l ı i i c s i n a i l i ş k i n ç o ğ u n l u k k a r a r l a r ı n a • k a t ı l m a m mümkün o l m a m ı ş t ı r . 
10.04.1997 

\ih>' / 

l ı l O l l -
ışına 
tk 
de 
h . 
n 

ı s ı n ı n 
bulun 

1995 /5 
k a l d ı -

9 7 2 . YO.8 

V 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SABRI ERGÜL'ÜN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 10/108 
ESAS NUMARALI, POLİS TARAFINDAN DİNLENEN TELEFONLAR HAKKINDAKİ 

İDDİALARI ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORUNA KARŞIOY GEREKÇESİDİR 

1. Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayalı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

Hukuk devleti demek, hukuka bağlı, hukuka uyan devlet demektir. Hukuk devletinde, o dev
leti oluşturan insanların vazgeçilmez, kısıtlanamaz temel hak ve hürriyetleri vardır. Bunların başın
da, haberleşme hürriyeti ve özel hayatın gizliliği ve korunmasıda yer alır. 

Anayasamıza göre, temel hak ve hürriyetler ile özel hayatın gizliliğinin özüne dokunulamaz. 

Bu hak ve hürriyetler kamu yararına ve ancak yargı karan ile sınırlandırılabilir. 

Hukuk devletinde hem güvenlik hemde hukuk olacaktır. 

Elbetteki devletin güvenliği, kamu düzeninin korunması, terör, bölücülük uyuşturucu ve orga
nize suç Örgütleriyle mücadelede, devletin güvenlik güçleri önleyici ve suçluları yakalamaya yöne
lik faaliyetler cümlesinden olarak, gerekirse ve zorunluluk hallerinde yargı organı mahkemelerden 
karar almak yolu ile haberleşme hürriyetine müdahale ve özel hayatın gizliliğine aykırı sayılan, te
lefon dinleme, teknik takip ve tespitte bulunma, suçlu ve/veya suç işlemesi kuvvetle muhtemel, bu 
yönde hakkında inandırıcı deliller bulunan kişilerin telefonlarını dinleyip, kayıt edebilecektir. 

Ama, bunu delillerini ve zorunlu nedenlerini belirtmek suretiyle, yargı organından alacağı 
mahkeme kararına dayanarak yapacaktır. 

Sadece ve sadece hakkında mahkeme kararı olan kişi veya kişilerin haberleşme hürriyetine ve 
özel hayatlarının gizliliğine müdahale edebilecek, kararda belirtilen telefonları ve kişileri dinleye
bilecektir; başkalarını da değil... 

2. Ülkemizde bir çok yasa toplum yaşamına ve teknolojik gelişmelere göre eskimiştir ve ihti
yaca cevap vermekten, çağdaş demokratik kurallara uygun olmaktan maalesef uzaktır. 

Bu yasalardan en önemlileri Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
(CMUK)dur. 

Telefon dinleme konusunu düzenleyen yürürlükteki tek yasa CMUK'tur. O'da teknolojik ge
lişmelerin getirdiği ihtiyaca cevap verecek hükümlerden yoksundur. 

CMUK'un mevcut boşluklarının yanısıra, bu yasaya göre kişinin özel hayatına, haberleşme 
özgürlüğüne müdahale demek olan "telefon dinleme" karan veren yargı organlarının, konunun 
önemine, hem kişinin temel hak ve hürriyetlerinin korunması ve hemde güvenliğin sağlanması il
kesine uygun ve bu dengeyi sağlamakta gerekli özeni her zaman göstermemeleri, sorunu daha da 
ağırlaştırmaktadır. 

3. Komisyonumuzun kurulmasına neden esas sebeplerden birisi de budur. Komisyonumuz, 
esas olarak kamuoyunda yaygın bir kanı olarak var olan "hukuk ve yasadışı" telefon dinleme iddi
alarını araştırmakla görevli olmanm yanısıra, yargı organlannca verilmiş kararların ve önemlisi bu 
arada Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin polise sabit, mobil ve GSM telefonlar dahil tüm te
lefonları dilediği gibi ve dilediği sürede dinleme yetkisi veren karannı ve bu karara göre yapılmış 
ve yapılacak olan uygulamalann "Hukukiliğini" ve "yerindeliğini" araştırmakla da görevlendiril
miştir. 

4. illegal, mahkeme kararlanna dayanmayan bir uygulama varsa ki var olduğu bilinmektedir, 
bütün bunları araştırmakla görevli Komisyonumuz 2 ANAP, 1 DSP ve 1 CHP'li ve muhalefete 
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mensup milletvekillerinin 4 kişiyle azınlıkta; 3 ANAP'lı ve 2 Doğru Yol Partili olmak üzere 5 ik
tidar partisi (RP+DYP) milletvekillerinin çoğunlukta bulunduğu bir yapı ile oluşmuştur. 

İktidar partileri RP+DYP'li üyelerin çoğunluğu ellerinde bulundurdukları Komisyonumuz 
maalesef "telefon dinleme" olayının aydınlatılması, gerekçelerin ortaya çıkması konusunda gereği
ni yapamamış ve âdeta "çok boyutlu" bu telefon dinleme olayını görmezlikten gelme yolunu seç
miştir, "telefon dinleme" olayı kapatılmak istenmiştir! 

5. Komisyonumuzun kurulmasına neden olan önergenin hazırlayıcısı ve ilk imza sahibi mil
letvekili sıfatıyla tekrar belirtmeliyim ki, devletin genel güvenliği, terör, uyuşturucu ve organize 
suç örgütleriyle mücadele için devletin güvenlik ve istihbarat örgütleri dünyanın en ileri çağdaş de
mokratik ülkelerinde bile telefonları dinlemekte, haberleşme ve özel hayatın gizliliğine müdahale 
sayılabilecek teknik tespitler yapılabilmektedir. 

Teknolojinin, suç örgütelerinin bu kadar geliştiği ve organize olduğu bir ortamda, devletinde 
bu teknolojik gelişmelerden yararlanarak, suç ve suç örgütleriyle mücadele olanaklarına sahip ol
ması doğaldır ve gereklidir. 

Hukuk Devleti bunu yapar iken, suçlu ile mücadele eder iken, suçlu ile masumu ayırt edecek, 
mücadelenin masum insanlara zarar vermeden ve onların temel hak ve hürriyetlerine dokunmadan 
yürütülmesine, hukuka bağlı kalınmasına, demokratik ve çağdaş ilkelerin zedelenmemesine özen 
gösterecektir. 

Huzur ve güvenlik, birlikte ve demokratik hukuk kurallar içerisinde sağlanacaktır. 
Bunu yapabilen devlet çağdaş hukuk devletidir. Ve bunun birçok örnekleri vardır, bizde de ol

ması gereken budur! 

Aksi düşünce ve davranış "mektepler olmasa şu maarifi ne güzel idare ederim" misali, "insan 
hakları ve hukuk olmasa, demokrasi olmasa, şu memleketin huzur ve güvenliğini güzel sağlar 
memleketi ne güzel idare ederim" demektir. 

Biz Türkiye'yi, insanı, demokrasiyi ve çağdaşlığı seviyor, benimsiyor ve Türkiye insanının 
çağdaş demokrasiye, hukuka ve güvenliğe layık olduğuna inanıyor ve bunu gerçekleştirmenin mü
cadelesini veriyoruz. 

Komisyonumuzdaki görevimizi de bu anlayış ile yapmaya çalıştık. 
Komisyon çoğunluk oyu raporuna, özellikle DYP+RP'li üyelerin anlayış ve kararına bu ne

denlerle katılmadığımız için, iş bu karşı oy gerekçemizi kaleme almış bulunuyoruz. 
1. Komisyonumuzun çoğunluğunu oluşturan iktidar partili RP ve özellikle DYP'li üyeler ça

lışmaların ilk başından bu yana, ilkel, ortaçağda kalmış "kutsal devlet", "devletin bekası için gü
venlik güçleri temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunabilir, haberleşme hürriyeti ve özel hayatın 
gizliliğine müdahale edebilir, telefonları dinleyebilir" anlayışında oldular. Komisyonumuzun sayı
sal çoğunluğuna egemen bu ilkel anlayış, Komisyonumuza TBMM Genel Kurulunca verilen göre
vin yerine getirilmesine engel oldu. 

Başbakanların, Bakanların, sivil-asker bürokrasinin üst düzey yöneticilerinin, her kesiminden 
toplum önderlerinin, yazar-çizerlerin ve halkımızın konuya ilişkin yakınmaları, demokratik duyar
lılık ve tepkileri, bunları, bu yakınmaları haklı kılacak ve hepimizi çağdaş hukuk devleti adına kay
gılandıracak ve olayın üzerine gereği gibi gitmemizi gerektirecek somut olaylar, devlet içine sız
mış çetelerin kamuoyuna yansıyan faaliyetleri Susurluk ve benzeri olaylar, istihbarat örgütleri ara
sında konumuzla ilgili olayların neden olduğu ve mahkemelere de yansıyan çatışmalar, devlet ku-
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rumları arasındaki çekişmeler, birbirlerini dinleme ve istihbarat topluma somut olayları ve bu ko
nuda halkımızdan gelen nice yakınmalar, Komisyonumuzun RP ve DYP'li çoğunluk üyeleri için 
bir anlam ifade etmedi ve onlar önyargı ile "ilkel devlet" anlayışını Komisyon çalışmalarının her 
alanına sayısal güçleriyle egemen kıldılar; "temiz siyaset, temiz yönetim ve çağdaş devlet" özlemi
nin gerçekleşmesini bir süre daha erteleyebildiler, Komisyon tutanakları bunun tanığıdır. 

2. Komisyonumuzun RP ve DYP'li çoğunluk üyelerinin kararları ve yönlendirmeleri sonucu, 
bilgi ve belge istenmesi gereken, yerinde incelenmesi gereken birçok husus incelenmemiş, ilgili 
kuruluşlardan bilgi ve belge istenmemiş, bilgi ve belge istenen sınırlı sayıdaki kamu kurum ve ku-
ruluşlarıda Komisyonumuza gereken bilgi ve belgeleri doğru olarak vermemişler, gerçekleri 
TBMM'den bile gizlemişlerdir; verilen bilgi ve belgelerde ortaya çıkan çelişkilerde giderilememiş
tir. 

Türk Telekom, Telsim ve Türkcel yetkilileri Komisyon tutanaklarında görüleceği gibi kendi 
aralannda ve birbirleriyle çelişkiye düşmüşler; kurumlar arasındaki çelişki, aynı kurumdan gelen 
ve Komisyonumuza bilgi veren yetkililer arasında da görülmüştür. 

Legal ve illegal telefon dinleme uygulamalarındaki mevcut usulsüzlük ve hukuk dişilik ve 
gayrî ciddilik Komisyon tutanaklarına inkâr edilemez şekilde yansımıştır. Komisyon tutanakları 
Devletin kuşatılmışlığının delilidir. 

Kamu görevlileri, Türk Telekom yetkilileri ve özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, 
Ulus adına görev yapan TBMM'ne, O'nun görevlendirdiği Komisyonumuza doğru bilgi vermemiş
ler; amirlerinin, yürütme erkini elinde bulunduranların "talimatları" doğrultusunda konuşmuşlar 
bilgi ve belge vermişler ve gerçekleri TBMM'den bile gizlemişlerdir. 

Bu durum RP'li Komisyon Başkanının bile tepkisine neden olmuş ve O'nu basın toplantısın
da sorular karşısında sıkışınca "kimse bize yeterince bilgi vermiyor, gerçekleri söylemiyor" itirafı
nı yapmak zorunda bırakmıştır. 

3. Hukuk dışı telefon dinleme olayının uygulayıcılarından özellikle Emniyet Genel Müdürlü
ğü ve İstihbarat Dairesi yetkilileri, Komisyonumuza yanıltıcı ve gerçekleri gizleyici bilgi, belge ve 
ifade vermişler, örneğin "GSM (Cep) telefonlarını teknik alt yapımız olmadığı için dinleyemiyo-
ruz; Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 1995/9 D. İş Sayılı ve 12 Ocak 1995 tarihli kararı 
ile Emniyet Genel Müdürlüğüne Türk Telekom Santrallerine kurulmasına izin verdiği ekipman ve 
cihazları henüz kuramadığımız için GSM (Cep) telefonlarını istememize rağmen dinleme imkânı
mız yok ve bu nedenle GSM (Cep) telefonlarını dinleme ve kayda alma konusunda herhangi bir 
mahkeme kararı almadık, yok" demiş olmalarına rağmen, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatının 
GSM (Cep) telefonlarını dinlemek için, hem de Ankara DGM Hâkimliğinin 12 Ocak 1995 tarihli, 
"polis tüm mobil, cep ve sabit telefonları dilediği gibi dinleme" kararı vermesinden sonraki tarih
lerde değişik mahkemelerden "GSM (Cep) telefonlarını dinleme kararı aldıkları Komisyonumuza 
gelen Adalet Bakanlığı belgeleri ile sabit olmuş ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin "doğ
ru" söylemediği ve Komisyonumuzdan ve dolayısıyla en yüce organ TBMM'den gerçekleri gizle
dikleri anlaşılmıştır. 

Sonraki olay ve gelişmelerde bu kanımızı doğrulamış ve İstihbarat Dairesinin hukuk "dışılık-
ta" nereye vardığını göstermiştir. 

4. Komisyonumuz çalışmaları sırasında bir kez daha görülmüştür ki, Türkiye'de enaz bozulan 
ve herşeye rağmen görevini yapan, tüm "teminatsızlıgına ve bağımsız olmayışına ve yürütmenin 
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baskılanna rağmen" görevini yapan, yapmaya çalışan organ yargı kurumudur; savcı ve yargıçları
mızda. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Hâkimliği; Emniyet Genel Müdürlüğünün Ko
misyonumuza ulaşan resmî yazılarında "itiraf' edildiği gibi, Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri
nin kendilerine verdiği yanlış ve yönlendirici bilgilerinde etkisiyle, bilinen ye sonuçta "polise tüm 
sabit, mobil ve cep telefonlarını dilediği gibi ve dilediği sürede dinleme, her türlü denetimi ve ko
nu ile ilgili olarak gerektiğinde her olay için ayrı mahkeme kararı alma zorunluluğunu ortadan kal
dıran" geniş ve soyut yetkileri Emniyet Genel Müdürlüğüne veren 12 Ocak 1995 günlü ve 1995/9 
D. İş Sayılı Kararı vermiştir. 

Olayın kamuoyuna yansıması, Komisyonumuzun çalışamalarına başlaması ve konunun uzma
nı akademisyen ve teknisyenlerden bilgi alınması sonucu, Ankara DGM'nin "santrallerindeki bü
tün trasmisyon hatlarının Emniyet Genel Müdürlüğünün, santrallere kuracağı dinleme cihazların
dan geçirilmiş olması halinin" polise başkaca bir mahkeme kararı almadan tüm telefonları dilediği 
gibi dinleme yetkisi verdiği, bütün insiyatifin polise geçtiği, yargının ve diğer denetleme organla
rın devre dışı kaldığının da anlaşılması ve yapılan itirazlar üzerine, yargı kendi verdiği karardan 
dönme erdemini göstermiş ve Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi Heyeti, Yedek Hâkim
liğin daha önce verdiği kararı kaldırmış ve karar kesinleşmiştir. 

Bu, Türkiye adına, çağdaş, demokratik hukuk devleti adına ve Türkiye yargısı adına sevinile
cek bir karar olup, bu karar olayla ilgili olarak "olumlu" ve somut tek gelişmedir denilebilir. Geli
şen ve ortaya çıkan son olaylar, polise kontrol edilemez ve denetlenemez yetkiler vermenin nelere 
yol açabileceğini göstermiştir sanırız. 

5. Terör ile, bölücü faaliyetler ile, uyuşturucu şebekeleri ve organize suç örgütleri ile "Sıcak" 
mücadelenin içinde bulunan ve büyük çoğunluğu özveriyle çalışan güvenlik güçlerimizin bu mü
cadele için "daha fazla yetki" isteği anlayışla karşılanabilir. 

Ama unutmamak gerekir ki, idareye, güvenlik güçlerine verilecek yetkiler ve onların kullanı
mı hukuka uygun ve denetlenebilir olmaz ise, hem güvenlik hem de hukuk dengesi kurulamaz ise, 
istismarlar, temel insan hakları ihlalleri kaçınılmazdır. 

Çağdaş demokratik, hukuk devletleri hem güvenliği hem de hukuku sağlayıp, koruyabilen, 
dengeyi sağlayabilen devletlerdir. 

Bu noktada, dengeyi sağlamada bağımsız, teminatlı yargıya büyük görev düştüğü açıktır. 

Komisyonumuza gelen resmî belgelerden ve ifadelerden anlaşılmıştır ki, yürütme, idare, gü
venlik güçleri "yetkilerinin sınırlandırılmasını istememekte", her talebinin yerine getirilmesini bek
lemekte hukuka bağlılığı, yasalara uymayı, insan haklarına saygılı davranmayı ve denetlenmeyi za
man zaman "ayak bağı" gibi görmektedir. 

İnsan haklarına saygılı, çağdaş hukuk devletinde bu anlayış egemen kılınamaz. 
Bunu önleyecek, denetleyecek ve "hem hukuk, hem güvenlik" anlayışını egemen kılacak olan 

Anayasal organlardan biride yargıdır; mahkemelerimizin bu konuda gösterecekleri özen yaşamsal 
önemdedir. 

Komisyonumuza gelen konuya, telefon dinlemeye ilişkin bazı kararlarda, kimi mahkemelerin 
tıpkı Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Hâkimliğinin verdiği 1995/9 D. İş sayılı karar
da olduğu gibi, polisten gelen telefon dinlenmesine yönelik, karar verilmesi yönündeki muhtelif 
talepleri, "talep ekinde emare, delil, neden, dinlenecek telefonun kime ait olduğu" bilgisi ve delil
leri olmadan "olumlu" karşıladıkları ve polise soyut dinleme yetkisi verdikleri görülmüştür. Bazı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 353) 



- 3 3 -

mahkeme kararlarının, mahkemelerin iş yoğunluğu nedeniyle olacak, gereği gibi incelemeden ve 
gerekçe olmadan verildiği anlaşılmıştır. "Telefon dinleme" olayının önemi ve yol açacağı istismar
lar inanıyoruz ki, Komisyonumuzun basına da yansıyan çalışmaları ve gelişen son olaylar sonucu, 
savcı ve yargıçlarınızca da daha iyi anlaşılır olmuştur ve bundan böyle bu konuda daha özenli dav-
ranılacaktır. 

6. Komisyonun RP'li ve DYP'li çoğunluğu yukarıda da açıklanmaya çalışıladığı üzere konu
yu gereği gibi araştırma gayreti içinde olmamıştır. Çoğunluk oyunun TBMM Başkanlığına sunu
lan ve bizim muhalefet ettiğimiz raporunda da görüleceği gibi, Komisyon legal ve illegal telefon 
dinleme konularındaki iddiaları araştırma yerine, iddiaları açıklığa kavuşturmak görevini ifa yeri
ne, bu iddiaları "zımnen kabul" etmekle birlikte, bulunması için gayret göstermediği delilleri "de
lil bulunamadı" şeklinde ifade ile geçiştirmiş, raporda daha çok ki, bu bile hukuk dışı uygulamala
rın yarlığını kabul anlamına gelir, ileriye dönük alınması gereken önlemlere ve yapılması gereken 
yeni yasal düzenlemelere, dileklere yer verilmiştir. 

7. Komisyonun RP'li ve DYP'li çoğunluğu, illegal telefon dinlemelerinin yerinde, ilgili kamu 
kurumları Türk Telekom ile Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilâtına gidilerek araştırılması yönünde
ki taleplerimizi red etmiştir. 

8. Aynı şekilde Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Hâkimliğinin 1995/9 D. İş sayılı 
kararının kaldırılması kararının Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Telekom Genel Müdürlüğünce 
gereği gibi uygulanıp uygulanmadığının yerinde araştırılması taleplerimizde kabul edilmemiştir. 

9. Komisyonun RP'li ve DYP'li çoğunluğu, son 5 yılda Emniyet Genel Müdürlüğünce polis 
tarafından dinlenmeleri için Türk Telekom'dan "teknik olarak polise irtibatlandırılması istenmiş 
olan" telefonların listesinin getirilmesi ve kimlerin niçin dinlendiğinin araştırılması yönündeki ya
zılı önerimizi de red etmiştir. 

10. Araştırma önergemizde yer aldığı ve TBMM Genel Kurulunun da kabul ile Araştırma Ko
misyonuna görev olarak verdiği, Emniyet Genel Müdürlüğünün "teknik takip, telefon dinleme yo
luyla elde ettiği bilgilerin" telefon dinlemenin amacına, alınan mahkeme kararına uygun ve yerin
de kullanılıp kullanılmadığının, nerede ve nasıl değerlendirildiğinin araştırılması talebimizde yine 
Komisyonun RP'li ve DYP'li üyelerinin çoğunluk oyuyla kabul edilmemiştir. 

Sonuç ve Sistem : Komisyon çoğunluk oyunun raporuna yukarıdaki nedenlerle katılmıyorum. 
Rapor, araştırma, inceleme raporu olmaktan uzak, bir dilek ve temenniler mektubudur. 

Araştırma Komisyonumuz TBMM Genel Kurulunun kendisine verdiği görevi gereği gibi yap
mamıştır. 

Türkiye'de sabit kablolu, mobil ve GSM (Cep) tüm telefonlardan istenilenin Emniyet Genel 
Müdürlüğü teşkilâtınca illegal, hukuk dışı bir şekilde dinlenmekte olduğuna dair yeter kanıt ve olay 
mevcuttur. 

Son gelişmelerde ortaya koymuştur ki, İçişleri Bakanı Meral Akşener illegal telefon dinlenme
sinin ve istihbarat toplanmasının emirlerini veren siyasal sorumlu bakandır. Bu nedenle Meral Ak
şener hakkında Meclis Soruşturması açılması görüşündeyim. 

Saygılarımla. 27.6.1997 
Sabri Ergili 

İzmir 
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