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I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 5 
II. - GELEN KÂĞITLAR 6 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 15,38 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR J5.38 
1. — Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Asya'daki 

ekonomik krizin dünyadaki ekonomik büyümeye olumsuz etkileri ve buna kar
şı ülkemizin korunmasına ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Işın 
Çelebi'nin cevabı 15:17 

2. — Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Bağ-Kur kapsamındaki i 
vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanamadıklarına ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı 17:19 

3. — Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, çevre kirliliği ve millî park
lar konusunda gündemdışı konuşması ve Çevre Bakanı İmren Aykut'un ceva
bı 20:22 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 22,27 
1. — Cezayir'e gidecek olan Devlet Bakanı Burhan Kara'ya, dönüşüne 

kadar, Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy'un vekâlet etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1317) 22 
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Sayfa 

2. — İtalya'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Ça-
ğan'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan'ın vekâlet etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1318) 22:23 

3. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Enerji ve% Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Cumhur Ersümer'e, dönüşüne kadar, Turizm Bakanı Ibrahima Gürdal'ın 
vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1319) 23:24 

4. — Refah Partisinin kapatılma kararının Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
uygulanmasının neticelerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1320)' 24:25 

5. — Çorum Milletvekili Bekir Aksoy 'un, Anayasa Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine ilişkin önergesi (4/308) 27:28 

6. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, (6/813,814 ve 817) numaralı sözlü so
rularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/309) 28 

7. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, Yüksek Öğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin (2/366) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/310) 38:41 

8. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Yüksek Öğretim Kurumları Teşki
latı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tekli
finin (2/692) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/311) 41:43 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 25 

1. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, Doğu Anadolu'nun 
sağlık sorunları konusunda Meclis araştırması açılamasına ilişkin önergesi (10/242) 25:27 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 28 

1. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/858) (S. Sayısı : 485) 28:29 

2. — İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna'nın Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/214) (S. Sayısı : 486) 29 

3. — Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1052) (S. Sayısı : 487). 29:30 

4. — Tokat Milletvekili Bekir Sobacı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/194) (S. Sayısı : 488) 30 

5. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/184) (S. Sayısı : 489) 30:3 İ 

6. — Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisypn Raporu (3/185) (S. Sayısı: 508) 31:32 
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7. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/971) (S. Sayısı : 513) 

8. — İzmir Milletvekili Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/922) (S. Sayısı: 514) 

9. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/180) (S. Sayısı: 516) 

. 10. — İstanbul Milletvekili Aydın Menderes'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/210) (S. Sayısı: 521) 

11. — Kastamonu Milletvekili Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/849) (S. Sayısı: 524) 

12. — Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1048) (S. Sayısı: 525) 

V.-ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılması ile 25.2.1998 Çarşamba 

ve 26.2.1998 Perşembe günleri Genel Kurulun çalışma süresine ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 
1. — Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay ve 20 arkadaşı, İstanbul Millet

vekili Mehmet Sevigen ve 42 arkadaşı, İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 27 ar
kadaşı ile Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 28 arkadaşının, TPAO ad
lı petrol tankerinde meydana gelen yangın faciasının nedenleri ve itfaiye teşkilâ
tının sorunları ile boğazlar ve Marmara Denizinde uluslararası seyir yapan gemi
lerin oluşturduğu tehlikelerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve (10/162, 163, 
164, 175) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 397) 

VII. - SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. —Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, kamu çalışanlarının ve emekli

lerinin maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı soru
ya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/681) 
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2. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarba\ 'in, il ve ilçe nüfus müdürlükle
rinde bilgisayar sistemine ne zaman geçileceğine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/684) 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Yüksek Askerî Şura kara
rıyla emekliye sevk edilen subay ve astsubaylara ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/687) 

4. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı ba
zı köylerin yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çev
rilmesi nedeniyle konuşması (6/692) 

B) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, milletvekillerine ve perso

nele tahsis edilen lojmanlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/4072) 

2. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm; 
— Tekel'in özelleştirilmesine yönelik uygulamalara, 
— Tütüncülük sektörünün sorunlarına, 

— Tekel sigara fabrikalarının satışına, 
— Tekel 'e ait müesseselerin özelleştirilmesine, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın yazılı cevabı (7/4258, 4259, 

4260,4265) 
3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Telekorri'un haksız para al

dığı bir vatandaşa yönelik tutumuna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet 
Menzir'in yazılı cevabı (7/4264) 

4. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa-Osmangazi Yeşilhisar 
projesine ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut'un yazılı cevabı (7/4280) 

5. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, gıyabî tevkif müzekkerele
rinin infazına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yazılı ce
vabı (7/4281) 

A 
6. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon Valiliği İl Özel 

İdare emrine gönderilen paraya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgi
oğlu'nun yazılı cevabı (7/4285) 

7. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı-Hamur İlçesine bağlı Cey-
lanlı-Kamışlı köyleri arasında bağlantıyı sağlayacak köprü projesine ilişkin soru
su ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/4357) 

8. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı-Hamur İlçesine bağlı 
Köşk-Tükenmez köylerinin köprü ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Mustafa Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/4358) 

9. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Ceylanpınar'a bağlı bazı 
köylerin içme suyu ve köprü sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Musta
fa Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/4359) 

_ 4 -
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I. - G E Ç E N TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, çeşitli illerde ilan edilen turizm merkezleriyle ilgili ka

rarnameye ilişkin gündemdışı konuşmasına, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal, 
Aydın Milletvekili Ali Rıza GönüTün, Büyük Menderes nehrinin kirlenmesi ve alınması ge

reken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına. Çevre Bakanı İmren Aykut ve 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, İstanbul "da minibüsle taşımacılık yapan esnafın 
sorunlarına ilişkin günedemdışı konuşmasına, Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu, 

Cevap verdiler. 

Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, gündemdışı ko
nuşmasında, isminden de bahsederek beyan ettiği hususların bir kısmında eksik ve yanlış taraflar 
olduğu iddiasıyla bir açıklamada bulundu. 

Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Refaiddin Şahin'e, dönüşüne kadar; 
Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin'in, 

Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'e, dönüşüne kadar; Devlet Bakanı Meh
met Cavit Kavak'ın, 

Slovakya Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'e, dönüşüne kadar; 
Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın, 

Fransa'ya gidecek olan : 
Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu'na, dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yar

dımcısı İsmet Sezgin'in, 

Devlet Bakanı Işın Çelebi'ye, dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun 
ve 

Kültür Bakanı İstemihan Talay'a, dönüşüne kadar; Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Öz
kan'ın, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan 132, 
2 nci sırasında bulunan 232, 
S, Sayılı kanun tasarı ve teklifleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadık

larından, 
3 üncü sırasında bulunan ve Hükümetçe komisyona geri alınan 338 S. Sayılı kanun teklifi, ko

misyondan gelmediğinden, 
Ertelendiler. 
4 üncü sırasında bulunan Mera Kanunu Tasarısının (1/509) (S. Sayısı : 231) tümü üzerindeki 

görüşmeler tamamlandı, tasarının maddelerine geçilmesi kabul edildi. 
TBMM Başkanvekili Yasin Hatiboğlu, Refah Partisinin, Anayasa Mahkemesince kapatıldığı

na; bu kararın tartışılmayacağına; ancak, bu karar hakkında hükmü, gelecekte tarihin vereceğine ve 
herkesin bu karara uymak zorunda olduğuna; Anayasa Mahkemesinin bu kararıyla, itham edilme
den, sorgulanmadan ve yargılanmadan Başkanvekilliği görevine son verilmiş olacağına ve bunun 

— 5 — 
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tartışmasını da tarihe ve yüce millete havale ettiğine; görevinin sona ermesi nedeniyle Yüce Heyet
ten helâllik dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.. , 

Alınan karar gereğince, TPAO adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın konusundaki 
Meclis Araştırması Komisyonunun raporu ile diğer denetim konularını görüşmek için, 24 Şubat 
1998 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.00'da son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 

Başkanvekili 

Levent Mıstıkoğlu Haluk Yıldız 
Hatay Kastamonu 

Kâtip Üye ' Kâtip Üye 
: ©'— • 

İ L - GELEN KAĞITLAR 
20.2.1998 CUMA No : 84 

. Raporlar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/631) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 
20.2.1998) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /641) 
(S. Sayısı: 549) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) (GÜNDEME) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Cezaî Konularda 
Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/640) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 
(GÜNDEME) ' 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Hususî Hukuk, Ticaret ve Ceza Hu
kuku Konularında Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/642) (S. Sayısı : 551) (Da
ğıtma tarihi : 20.2.1998) (GÜNDEME) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/679) (S. Sayısı : 552) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1998) (GÜNDEME) 

6. — Niğde Milletvekili M. Salih Katırcıoğlü ve 14 Arkadaşının, Yüksek Öğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanu
nun Ek 22 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/673) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1998) (GÜNDEME) 

7. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 17 Arkadaşının, Bir İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/193) (S. 
Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) (GÜNDEME) 

- 6 -
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8. — Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/668) (S. Sayısı : 556) (Dağıtma ta
rihi : 20.2.1998) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kur'an kurslarına ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/875) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.1998) 
Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin denetçile
rine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4406) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1998) 

2. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara Büyiikşehir Belediye Başkanı tarafından 
açılan tazminat ve aleyhine açılmış ceza davalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önerge
si (7/4407) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1998) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın, Sivas Demir Çelik İşletmelerine iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4167) 
2. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, pişmanlık yasası uygulamasına ilişkin İçişleri Ba

kanından yazılı soru önergesi (7/4169) -
3. — Konya Milletvekili Lütfi Yalman'in, ilkokuldan mezun olan öğrenci sayısına ve devam 

ettikleri okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4173) 
4. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, Sivil Çalışma Grubuna ilişkin Başbakandan yazılı 

soru önergesi (7/4175) 
5. — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Şereflikoçhisar'da bir yüksekokul açılmasına ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4176) 
6. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, müfredat ve ders programlarında yapılacak 

değişikliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4178) 
7. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, sokak çocuklarını korumaya yönelik alınacak ted

birlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4180) 
8. — Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, Erzurumspor'a yardım yapılıp yapılmayacağına 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4182) 
9. — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'in, Siirt Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Pro

jesi ve KOBİ kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4185) 
10. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'in, MKE Kurumuna bağlı Kırıkkale Mühimmat 

Fabrikasındaki zarara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4188) 
11. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in oluşumu

na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4194) 
23.2.1998 PAZARTESİ No : 85 
Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı kanunlarda yapılacak değişiklere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1998) • 

2. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum ve ilçelerine bağlı bazı köylerin kanali
zasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/877) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.2.1998) 
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3. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum'a bağlı köylerin tesfiye programında yer-

alan köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6 878) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 19.2.1998) 

4. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç*m. Çorum'a bağlı onarım programında ver alan ba
zı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) (Başkanlığa geliş tari
hi : 19.2.1998) 

5. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'm, Çorum'a bağlı stabilize kaplama porgramında 
yer alan bazı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 19.2.1998) 

6. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum'a bağlı bazı köylerin köprü ihtiyaçlarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1998) 

7. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum'a bağlı asfaltlama programında yer alan 
bazı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 19.2.1998) 

8. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum'a bağlı bazı köylerin köprü ihtiyaçlarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1998) 

9. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum'a bağlı bazı ilçelerin içme suyu sorunla
rına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1998) 

10. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1998) 

11. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çankın-Çorum-Amasya demiryolu hattı etüt 
Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/886) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.2.1998) . : • • . , . 

12. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, emeklilerin maaş ödemelerinde yaşanan olumsuzluk
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/887) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1998) 

•13. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, A Milli futbol takımının aldığı mağlubiyetlerin nede
nine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1998) 

14. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'a yapılan tarifeli uçak seferlerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1998) 

15. — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, TRT'ye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/890) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1998) 

16. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, bazı medya kuruluşlarına verilen teşvik 
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1998) 

17. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, bazı basın kuruluşlarına verilen teşvik kre
dilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1998) 

18. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa-Akçakale-Suruç yoluna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 2.1998) 

19.—• Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Ceylanpınar-Mürşitpınar Sınır Kapısının ti
carete açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/894) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 19.2.1998) 

20. — Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'in, hayvancılığın geliştirilmesi ve damızlık hay
van ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/895) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 19.2.1998) 
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21. — Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'in, Van'a bağlı bazı köylerdeki afet konutu yapı

mına ve Bahçesaray karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/896) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1998) 

22. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Batı Çalışma Grubu'na ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/897) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.1998) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Adalet Komisyonları tarafından yapılan sı
navlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4408) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.2.1998) 

2. — Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, TRT'de kapatılan Refah Partisi ile ilgili haberlerin 
veriliş sırasına ilişkin Devlet Bakamdan yazılı soru önergesi (7/4409) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.2.1998) 

3. — Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, 4325 Numaralı Kanun kapsamındaki illerde elekt
rik fiyatı indirimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakamdan yazılı soru önergesi (7/4410) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1998) 

4. — Bolu Milletvekili Feti Görür'ün, AcilYardım Fonundan yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/4411) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1998) 

5. — Bolu Milletvekili Feti Görür'ün, Bolu İlindeki ilköğretim okulu mevcudu ve öğretmen 
açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4412) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.2.1998) 

6. — Konya Milletvekili Veysel Candan'in, Başbakanlık Müsteşarlığına bağlı İnsan Haklan 
Koordinatörlüğü Üst Kuruluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4413) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 19.2.1998) 

7. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ardahan İli Türközü Sınır Kapısına bağlı ba
zı karayollarına ilişkin Bayındırlık ve IskanıBakanmdan yazılı soru önergesi (7/4414) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 19.2.1998) 

8. — Ordu Milletvekili Mustafa Hasan Öz'ün, Ordu, Giresun ve Tokat illerindeki terör olay
larını önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4415) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19.2.1998) 

9. — Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, T.R.T.de sözleşmeli olarak çalışan persone
le ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4416) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1998) 

10. — Adana Milletvekili Orhan Kavuncu'nun, tütün piyasasına ve Tekel'in özelleştirilmesi
ne ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4417) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1998) 

11. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, bir şahsa usulsüz çay satışı yapıldığı iddialarına iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4418) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1998) 

12. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Gediz ve Menderes havzalarındaki endüstriyel kay
naklı kirlenmeye ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/4419) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.2.1998) 

13. — Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, Futbol Federasyonu yönetici ve delegelerinin otel 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4420) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.2.1998) 
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14. — İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar'in, Tansu Çiller'in Başbakanlığı döneminde silah hedi

ye ettiği kişilere ve intihar eden Tunceli İl Alay Jandarma Komutanı hakkındaki bazı iddialara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4421) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1998) 

15. —- İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar'in, cezaevi firarisi bir şahsa ve faili meçhul cinayetlere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4422) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1998) 

16. — Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, emekli olduktan sonra A.Ö.F. önlisans programı
nı tamamlayan öğretmenlere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4423) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.2.1998) 

17. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'iin, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunca 
yaptırılan bir araştırmaya ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4424) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 20.2.1998) 

18. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'iin, T.B.M.M. Genel Kurul Salonu İnşaatında 
sağlığa zararlı madde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanın
dan yazılı soru önergesi (7/4425) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1998) 

19. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Verem Savaş dispanserlerinin çalışmaları
na ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4426) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1998) 

24.2.1998 SALI 
Teklifler No: 86 

1. — Elazığ Milletvekili M. Cihan Paçacı'nın; 21.01.1998 Tarih ve 4325 Sayılı Kanunun Adı
nın" ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1056) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1998) 

I 

2. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 20 Arkadaşının; 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/1057) (Adalet ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : İ 6.2.1998) 

3. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 20 Arkadaşının; 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1058) (Adalet Komisyonu-

• na) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1998) 
4. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 21 Arkadaşının; 3056 Sayılı Başbakanlık Teşki

latı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 36. 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/1059) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16,2.1998) 

5. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 21 Arkadaşının; 5953 Sayılı Basın Mesleğinde 
Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1060) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1998) 

6. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 21 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk Ceza Kanu
nu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1061) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1998) 

7. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 21 Arkadaşının; 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin 
Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi (2/1062) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1998) 

8. — Ağrı Milletvekili M. Ziyattin Tokar ve 21 Arkadaşının; Bazı Kurum ve Kuruluşların Ko
runması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Kanun Teklifi (2/1063) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1998) 
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9. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın; Temel Eğitim Kanununun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1064) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1998) 

10. — Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Adana Mil
letvekili Uğur Aksöz ve İzmir Milletvekili Metin Öney'in; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1065) (Anayasa 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.1998) 

11. — Mardin Milletvekili Mahmut Duyan ve 3 Arkadaşının; Bir İl ve İki İlçe Kurulması Hak
kında Kanun Teklifi (2/1066) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.2.1998) 

12. — İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve 13 Arkadaşının; Milli Eğitim Temel Kanunu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1067) (Milli Eğitim, Kül
tür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1998) 

13. — Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Metin Öney, Adana Milletve
kili Uğur Aksöz, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, 
Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Metin Işık ve 14 Arkadaşının; 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1068) 
(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1998) 

14. — Ordu Milletvekili M. Bahri Kibar'in; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1069) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan 
ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş Ttarihi : 19.2.1998) 

15. — Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, Grup Baş
kanvekilleri İstanbul Milletvekili Metin Işık, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve 6 Arkadaşı
nın; Katma Değer Vergisi Kanununun 28. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/1070) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1998) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Meslek Standartları Kurumu Kanunu çalış

malarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4427) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.2.1998) 

2. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Yüksek Öğretim Kanununda yapılacak deği
şikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4428) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.2.1998) 

3. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun ye
niden düzenlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4429) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1998) 

4. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Okul Öncesi Eğitim Kanunu Tasarısına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4430) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1998) 

5. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Özel Öğretim Kurumlan Kanununun uygu
lanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4431) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.2.1998) 
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6. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Kanunu Ta

sarısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4432) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.2.1998) 

7. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, öğrencilerin temel eğitim sonrası harcamala
ra katılmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4433) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 20.2.1998) 

8. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanununda 
yapılacak değişiklik çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4434) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.1998) -

9. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Şeker Fabrikalarının şeker satış fiyatlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4435) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.1998) 

10. — Balıkesir Milletvekili İ.Önder Kırlı'nın, Balıkesir'in Manyas ve Körfez yörelerinde 
meydana gelen sel felaketinde mağdur olan çiftçilere' ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/4436)(Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1998) 

11. — Balıkesir Milletvekili İ.Önder Kırlı'nın, Balıkesir Hava Meydanı'nın ne zaman hizme
te açılacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4437) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.2.1998) 

12. — Balıkesir Milletvekili Î.Önder Kırlı'nın, Manyas Gölü ve Kuş Cenneti çevresindeki kir
lenmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4438) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.2:1998) 

13. — Balıkesir Milletvekili İ.Önder Kırlı'nın, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinin bağlan
tı yollarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4439) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1998) 

14. — Balıkesir Milletvekili İ.Önder Kırlı'nın, Balıkesir'de meydana gelen sel felaketinde za
rar gören çiftçilerin mağduriyetlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4440) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.1998) 

15. — Balıkesir Milletvekili İ.Önder Kırlı'nın, TEDAŞ Balıkesir-Çanakkale Elektrik Dağıtım 
Şebekesi ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı .soru önergesi (7/4441) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.2.1998) 

16. — Balıkesir Milletvekili İ.Önder Kırlı'nın, Balıkesir'de sel felaketinde zarar gören köprü
lerin onarımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4442) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.2.1998) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1.- Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, Doğu Anadolu'nun sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin Önergesi (10/242) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1998) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, personel atamalarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/4195) 

2. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, ruhsatsız yapılan kamuya ait tesislere ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4200) 

3. — Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in, Bilecik genelinde sağlık malzemeleri alımı ile il
gili yapılan ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4201) 

ı • • ' . 
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4. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'in, emeklilerin sorunlarının görüşüldüğü toplantıya 

çağrılan derneklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4203) 

5. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, emekli olduktan sonra yurtdışında çalışan vatan
daşların emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4204) • v • • 

6. — Kocaeli Milletvekili Bekir YurdagüTün, bazı sigara marka haklarının bir Amerikan fir
masına devredilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Eyüp Aşık) yazılı soru önergesi (7/4205) 

7. — Çorum Milletvekili Hasan Çağlayan'm, Ankara Milli Eğitim Müdürü'nün bazı harcama
larına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4207) 

8. — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı id
dia edilen bir kişiye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4211) 

9. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, SSK Bilgi İşlem Dairesi eski Başkanına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4212) 

10. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün.Tekel'in ürettiği bazı sigaraların isim hak
kının satılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Eyüp Aşık) yazılı soru önergesi (7/4213) 

11. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Batı Çalışma Grubuna ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/4217) 

12. — Karaman Mihctvekili Zeki Ünal'ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitim için gerekli kaynağa 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4219) 

13. — İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar'ın, oruç tutmadıkları gerekçesiyle saldırıya uğrayan ve 
bu saldırılarda hayatını kaybeden kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4221) 

14. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, bir televizyon kuruluşunun ortağı olan firmalara' 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4222) ' 

15. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Bizim Vadi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Üyeleri hakkında açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4223) 

16. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, bir firmanın ödediği vergilere ilişkin Maliye Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/4224) 

17. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, İstanbul Bankası'nın Ziraat Bankası'ria devrinden 
sonra açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4225) 

18. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, MARSAN Marmara Holding A.Ş.'nin faaliyetle
rine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4226) 

19. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, eski Başbakan Tansu Çiller'in ABD'de oturma iz
ni için müracaat edip etmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4227) 

20. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Başbakanlık Tanıtma Fonundan bazı firmalara da
vetiye usulüyle yapılan ihaleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4228) 

21. — İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş'ın, SSK'da çalışan eski tutuklu ve hükümlü
lere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4229) 

22. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde iline bağlı bazı ilçelerin sağ
lık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4243) 

23. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İslamdaki örtünme emrine ilişkin Devlet Bakanın
dan (H.Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/4251) 
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24. — Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz'ün, sekiz yıllık kesintisiz eğitime katkı amacıy

la toplanan kaynaklara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4252) 

25. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, personel atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4257) 

26 — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul ve Ankara Belediyelerinin dış borç
larının Hazine tarafından ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4261) . 

27. — Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından ya
pılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4270) 

28. — Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız'ın, Muş Hacı Şeref ve Alaattin Paşa Camilerinin 
onarım ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Metin Gürdere) yazılı soru önergesi (7/4274) 

29. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, bazı kuruluşların yönetim kurulu üyeliklerine 
yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4277) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
24 Şubat 1998 Salı 

BAŞKAN : Başkanvekili Uluç GÜRKAN 
KÂTİP ÜYELER : Ünal YAŞAR (Gaziantep), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

— © — '•• 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşimini açıyorum. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. — Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Asya'daki ekonomik krizin dünya

daki ekonomik büyümeye olumsuz etkileri ve buna karşı ülkemizin korunmasına ilişkin gündemdı
şı konuşması ve Devlet Bakanı Işın Çelebi 'nin cevabı 

BAŞKAN - Gündemdışı birinci söz, Uzakdoğu'dan Batı'ya doğru gelmekte olan ekonomik 
krizin etkilerinden ülkemizin korunması konusunda, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Altan Kara
paşaoğlu'nun. 

Buyurun Sayın Karapaşaoğlu. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş

larım; hepinizin malumları olduğu üzere, Asya krizinin dünyadaki ekonomik büyümeye olumsuz 
etkisi, elbette ki, 1998 yılı içerisinde ülkemizi de sarsacak boyutlara ulaşacaktır. 

Unutulmamalıdır ki, ekonomideki bozukluklar ve zafiyet, toplumdaki anlaşmazlıkları körük
leyen en büyük unsurların başında gelmektedir. Ekonomimizdeki çokbaşlılık ise, bu bozulmayı 
hızlandıracak niteliktedir. Daha şimdiden, ithal kumaşın ve çeşitli tekstil hammaddelerinin çok 
ucuz fiyatlarla piyasaya girmesi, buna karşılık enflasyon nedeniyle girdilerdeki maliyet artışı, teks
til sektörünü ve bilhassa iplik imalatçıları ile dokumacı esnafını şiddetli bir şekilde etkilemiştir. 

Değerli milletvekilleri, gümrüklere gerçek fiyatının altında iplikler gelebilmektedir; gerçek fi
yatının altında beyan edilmektedir ve piyasamızda; bu mallar, bir taraftan vergi ziyanına sebebiyet 
vermekte, bir taraftan da ihracatımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Malezya'dan, Endonezya'dan, 
Kore'den pazarlamacılar, bizzat kendileri Türkiye'ye gelmek suretiyle, kapı kapı dolaşmaktadırlar. 
Ekonomide istikrarı yakalayan ülkeler, önemli ölçüde, üreticilerini korumuşlar veya desteklemiş
lerdir. Size, Amerika Birleşik Devletlerinden bir uygulamayı örnek olarak vermek istiyorum: Was-
hington'ın tüm dünya tekstil ve giyim ticaretinin denetimini kontrol etmesi... Biliyorsunuz, 1993 yı
lında kurulan ve yürürlük süresi 2005 yılına kadar uzatılan Multi-Fiber Arrangement Anlaşmasıy
la 3 bin kategoride sınıflandırılan tekstil ve konfeksiyon ürünleri denetim altına alınmıştır. Örne
ğin, bir ülkenin Amerika Birleşik Devletlerine ihracatı, Amerika'nın üretiminin... 

(Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş eski Refah Partisi sıralarına çiçek bıraktı) (Bağım
sızlar sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, lütfen, devam edin. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - . . . yüzde 1'inİ aşarsa, hemen kota konu

lur ve o işkolu korumaya alınır; bizde ise, konulmuş olan kotalara uyulmamaktadır. Amerika, dün
ya piyasalarına hiç duyurmadan da kotalar koyabilmektedir. Washington, eski Sovyetler Birliğinin 
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serbest piyasa ekonomisi kurmasına yardımcı olduğunu bütün dünyaya duyururken, Sovyetlerin en 
büyük ekonomik kurtuluş umudu olan alüminyuma gizlice kota koymuştur. 

Sayın milletvekilleri, bu Parlamentoda ve iktidarı oluşturan partiler arasında bir konsensüs ol
malı; ekonomi çokbaşlı olmamalı; milletimizin beklediği yasalara öncelik verilmelidir. Hele, Mec
lisimizin basılı gündeminin 27 nci sırasında bulunan 302 sıra sayılı, İthalatta Haksız Rekabetin Ön
lenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının çok acele olarak 
gündeme getirilmesi ve kanunun gerçekleştirilmesi lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin ekonomisi sıkıntı içindedir, sanayii sıkıntı içindedir. İhraca
tımız gerileme eğilimine girmiştir. İthalatımız süratle artmaktadır. İthalatta, gümrüklerde deklare 
edilen eksik fiyatlar da iç piyasamızı olumsuz etkilemektedir. Bu fiyatların eksik gösterilmesi, ek
sik deklare edilmesi, bir taraftan vergi kaybina sebep olmakta, diğer taraftan, ülke içindeki üretici
leri zor durumda bırakmaktadır. Seçim bölgem olan ve bilhassa dokuma piyasasının çok yoğun ol
duğu Bursa'da dokuma sanayiiyle iştigal eden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, bu olumsuz etki kar
şısında, artık dokuma tezgâhlarını balyozlarla parçalama durumuna gelmişlerdir. Dolayısıyla, Mec
lisimizin, bu konuda acil önlemler alması ve ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoglu, 1 dakika içinde lütfen toparlayalım. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - ...gerek ekonomimizi, gerekse ihracat

çımızı koruma altına alması gerektiği inancında olduğumu belirtiyor, Genel Kurula saygılar sunu
yor, Değerli Başkanımıza da, bu fırsatı tanıdığından dolayı teşekkür ediyorum. (Bağımsızlar sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Karapaşaoglu. 
Gündemdışı konuşmayı yanıtlamak üzere, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi; 

buyurun. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Meh

met Karapaşaoğlu'nun gündemdışı konuşması için teşekkür ederim. 

Özellikle Asya krizinin etkilerini ve bu etkilerin Türkiye'ye yansımalarını en az derecede his
setmek ve Türkiye'nin ithalatını uluslararası normlarda tarifedışı engellerle, uluslararası anlaşma
larla verdiği taahhütler çerçevesinde tedbirler alarak bu haksız rekabete karşı uygulamalara bir dü
zen vermek, ayrıca, Asya krizinin etkisiyle, yaptığımız çalışmalarda, dünya piyasalarındaki daral
ma, dünya piyasalarındaki rekabetin yoğunluğunun artması sonuçlarının en az hasarla aşılması ve 
Türk ihracatının artış temposunun devam ettirilmesi konusunda, Hükümetimiz, ciddî bir çalışma 
içine girmiştir. Bu çalışma içine girişimiz bugün değildir; 1997 yılı ekim ayında 1998 yılı progra
mı ve bütçesini hazırlarken, özellikle, Tayland'da krizin başladığını, Endonezya'da ve Malezya'da 
krizin hızlandığını görerek, bunun etkilerini en az hasarla Türkiye'nin aşabilmesi açısından, önce
likle Türkiye'nin rekabet gücünü artırabilmemiz için makro ekonomik istikran sağlamanın önemli 
olduğunu ve bu makro ekonomik istikran sağlayıcı tedbirlerin, programın uygulanmasının, bu As
ya kriziyle ilgili gelişmeler karşısında en önemli tedbirlerden biri olduğunun, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda ve Meclis Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde altını çizmiştik. 

Sizlerin onayıyla kabul edilen bütçe, bütçe açıklarını en aza indirecek şekilde düzenlenmiş ve 
enflasyonu aşağıya çekecek bir istikrar programı niteliğinde hazırlanmıştır. Bu anlamda yapılacak 
bütçe açıklarını aşağıya çekmeye dönük uygulamaların yanı sıra, ihracatı geliştirmeye dönük ka
rarlar beraberinde oluşturulmuş; ihracata dayalı büyüme stratejisine oturan bir istikrar programı ni
teliğinde hazırlık yapılmış; Türkiye'de ihracatın 2002 yılında 50 milyar dolara çıkarılması süreci 
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başlatılmış; Eximbankın sermayesi 12 trilyon liradan 50 trilyon liraya çıkarılarak ve tamamı öde
nerek, ihracatta 400 trilyon lira civarındaki kredi limitleri 1 katrilyon liraya yükseltilmiştir. Bura
daki amacımız, küçük ve orta ölçekli sanayicinin uluslararası alanda rekabet gücünün azalışına kar
şı ve özellikle Tayland, Endonezya, Malezya gibi ülkelerdeki gelişmelere karşı, ülkenin küçük ve 
orta ölçekli sanayicisinin rekabet gücünü yukarıda tutmaktır. Bu konuda özellikle ekim ayından 
sonra aldığımız tedbirler ihracatta belirli bir gelişme temposunun'devam edeceği yönündedir ve 
1998 yılında 29 milyar dolarlık bir ihracatı gerçekleştirme konusunda çalışmalarımız devam edi
yor. 

İthalata gelince: Burada Sayın Karapaşaoğlu'nun belirttiği gibi, özellikle demir-çelikte, teks
tilde, elektronikte ve otomotivde karşılaşılan haksız ve dampingli mallara karşı ve kalite dışı, stan
dart dışı mallara karşı rekabet edebilmeyi temin için uygulamaları özellikle aralık ayından itibaren 
başlattık. Kota uygulaması, gümrük birliği çerçevesinde, tekstilde uyguladığımız bir unsur ve kota 
dolmuyor. 

Gümrük Kanun Tasarısı ve komisyondan geçen Akreditasyon Yasa Tasarısının bir an evvel 
Genel Kurulda da görüşülerek geçirilmesi ve Sayın Karapaşaoğlu'nun işaret ettiği İthalatta Haksız 
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısının da ön
celikle geçirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yaptık. Sayın Grup Başkanvekillerimiz, bu konu
da Danışma Kuruluna öneri de getirecekler: inanıyorum ki. Meclis Genel Kurulunda, bütün parti
ler, bu konuda bir uzlaşma sağlayarak, bunların öncelikle görüşülmesini temin edeceklerdir. Çün
kü, Sayın Karapaşaoğlu'nun da burada belirttiği gibi, bu, bir parti meselesi veya bir siyasî mesele 
olmaktan çıkıp, ülkenin, Asya krizine karşı en az ölçüde etkilenebilecek şekilde uygulamalarını 
gerçekleştirebilmesi ve uluslararası normlarda tarife dışı birtakım uygulamalar, engellemeler yapa
bilmek için Akreditasyon Yasa Tasarısını. Gümrük Kanun Tasarısının ve İthalatta Haksız Rekabe
tin Önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısının biran evvel gö
rüşülerek çıkarılması önem taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, gündemdışı söz alan sayın milletvekili arkadaşıma, Hükümetimize bu 
konularda açıklama yapma fırsatını verdiği için teşekkür ediyor, beni dinlediğiniz için saygılar su
nuyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çelebi. 
2. — Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'm, Bağ-Kıır kapsamındaki vatandaşların sağlık 

hizmetlerinden yararlanamadıklarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Hasan Ge
mici'nin cevabı 

BAŞKAN - Gündenidışı ikinci söz, tarım Bağ-Kurlularının sağlık sorunları konusunda, Balı
kesir Milletvekili Sayın İlyas Yılmazyıldız'm. 

Buyurun Sayın Yılmazyıldız. (DYP sıralarından alkışlar) 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir)-Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce. hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Seçim bölgemizi gezdiğimiz zaman, özellikle kırsal kesimi gezdiğimiz zaman, devletin, ceb
ren, tarım ürünlerinin satışından -süttür, buğdaydır, zeytindir- para kestiğini ve tarımda çalışanları ' 
Bağ-Kur kapsamına almak için çıkarılan bir yasa gereği bunu uyguladığını: ancak, bunun sonucun
da, özellikle tarım Bağ-Kuıiu diye adlandırılan, 2926 sayılı Yasaya göre Bağ-Kıır kapsamına alı-
nan bu vatandaşların, Bağ-Kur'dan hiçbir istifadeleri olmadığı konusunda sürekli yakınmalarını 
tespit etmiş bulunmaktayım. 
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Günümüzde, özellikle, biliyoruz ki, en küçük bir ameliyatın bile masrafı 500 milyon lira, .hat

ta 1 milyar lirayı bulmaktadır. Türkiye'de yaşayan nüfusun yüzde 45'inin köylerde yaşadığı, kırsal 
kesimde yaşadığı düşünüldüğünde, 24 milyon vatandaşın tarımla iştigal ettiği anlaşılmaktadır. 
2926 sayılı Yasaya göre, 22 yaşını doldurmuş ye hane reisi olanlar Bağ-Kur kapsamına alınmakta
dır; ancak, bu nasıl sigortadır ki, tarım Bağ-Kurlularının hiçbir sağlık hizmetinden yararlanma hak
ları yoktur?! 

Ben, bu konuda, geçen yıl KİT Komisyonunda yaptığımız toplantıda şöyle konuşmuştum: 
Türkiye'de insanlar birkaç sınıf: Bir memurlar, dolayısıyla Emekli Sandığına bağlı olanlar var; bir 
Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olanlar, işçiler var; bir de, Bağ-Kurlular var. Bunların dışında, 
hiçbir sigortası, hiçbir sosyal güvencesi olmayanlar var. Bağ-Kurlular içerisinde de iki ayri sınıf 
var: Bir, 1479 sayılı Yasaya göre, esnaf Bağ-Kurl uları; bunlar, Bağ-Kurluların asilzadeleri. Birde, 
2926 sayılı Yasaya göre, tarımda çalışan Bağ-Kurlular; ne yazık ki, hiçbir hakları yok, sadece ve 
sadece, satılan ürünlerden devlete para ödemeleri var. Aldığımız bilgilere göre, normal koşullarda 
sayıları en az birkaç milyonu bulması gereken tarım Bağ-Kurlularının sayısı sadece 400 bin civa
rında; çünkü, uygulama çok enteresan. Diyelim ki, sattığınız ürünlerden yüzde 1 civarında bir tev-
kifat yapıldı; siz, eğer, benim bu param ne oldu diye aramaya giderseniz, Bağ-Kur hemen diyor ki: 
"Ben, seni Bağ-Kurlu yaptım, şu kadar da borcun var, çabuk öde." İnsan o zaman vazgeçiyor. Eğer, 
herhangi bir başvurunuz yoksa, sizi Bağ-Kurlu da yapmıyorlar. Kesilen paranın nereye gittiği bel
li değil; bu, çok büyük bir haksızlık. Bunun acilen düzeltilmesi lazım. Eğer tevkifat yapılıyorsa, o 
zaman, bir an önce, tarım Bağ-Kurl ularının da tescilinin yapılması lazım. 

Bakın, size bir örnek vereyim: 1479 sayılı Yasaya göre, 20 sene prim ödemeyen bir kişi, 20 
senenin sonunda, ben, cezalarımı anaparasıyla ödemek istiyorum dediği zaman, ödemesi gereken 
para, sadece 260 milyon lira. Süreye dikkat edin lütfen, 20 yıl... Ama, 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur 
Yasasına göre, 7 yıl prim ödemeyen bir kişi, bunun sonucunda, ben, şu Bağ-Kur'a gireyim veya be
nim tevkifatlarım nasıl olsa yapılıyor, geri kalanı da ödeyeyim dediği zaman, çıkan ceza ne kadar 
biliyor musunuz; o da -260 milyon lira değil, ama- 240 milyon lira. Yani, 1479 sayılı Yasaya gö
re, 20 yıl prim yatırmadığınız takdirde ödeyeceğiniz para ile 2926 sayılı Yasaya göre, 7 yıl prim 
yatırmadığınız takdirde ödeyeceğiniz para aynı; ceza uygulaması bile farklı; bu farklılık düzeltil
melidir; tarım Bağ-Kurluları aleyhine olan bu durum mutlaka düzeltilmelidir. 

Bir diğer olay, bütün tarım Bağ-Kurlularının acilen sağlık sigortası kapsamına da alınması la
zımdır. Özellikle, biliyoruz ki, tarım, çok ağır işçilik gerektirmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yılmazyıldız, toparlıyoruz. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Tarlada, kırda, büyük zorluklar altında, büyük meşak

katler altında çalışan tarım Bağ-Kurlularının, mutlaka ve mutlaka sağlık sigortasına kavuşturulma
sı lazım. İlgili Hükümetten, Bağ-Kur'dan, bu konuda gerekli çalışmaları yapmasını özellikle rica 
ediyoruz; bu konuda gerekli desteği vereceğimi -şahsım adına- söyleyebilirim. 

Bunun dışında, özellikle, tarım Bağ-Kurlularının prim tahsilatında çalışan eleman sayısı çok 
yetersizdir. Bakınız, Balıkesir'de 20 bin tarım Bağ-Kurlıısu vardır; ama, bunun yanında, bir kişi 
hizmet etmektedir; doğal olarak, birbuçuk yıl önce yapılan tevkifatlar halen hesaba geçirilememiş 
durumdadır; bu, çok büyük haksızlıktır. 

Bunun dışında, Bandırma ve Edremit'te açılan Bağ-Kur şube müdürlüklerinde altı aydır ela
man yoktur; buralara da acilen eleman temin edilmesini Sayın Hükümetten istirham ediyorum. 

Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. (DY'P sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yılmazyıldız. 

Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere. Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici; buyurun. 
(DSP sıralarından alkışlar) / 

.DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Doğru Yol Partisi Balıkesir Milletvekili Sayın İlyas Yılmazyıldız'ın yaptığı gündemdışı konuşma
da belirttiği hususlara cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum; açıklamalarıma başlamadan ön
ce, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Sayın Yılmazyıldız, konuşmasında, Bağ-Kur üyesi tarım sigortalılarının sağlık sorunlarının bir 
an önce çözüme kavuşturulması gereğini belirtti. Hükümetimizin üzerinde hassasiyetle durduğu ve 
çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmalarını tamamlamak üzere bulunduğu bu sorunu dile ge
tirdiği için Sayın Yılmazyıldız'a teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarımda kendi adına çalışanların sosyal güvenliklerini sağ
lamak üzere hazırlanan 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigorta
lar Kanunu 1983 yılında yürürlüğe girmiş olup, ilk kez Konya ve Kırşehir İllerinden başlatılarak 
kademeli olarak yaygınlaştırman uygulama, son 20 ilin de kapsama alınmasıyla 1993 yılında ta
mamlanmıştır. 

, Devlet İstatistik Enstitüsü 1990 yılı verilerine göre, ülkemizde tarımda kendi adına ve hesabı
na çalışan 3 milyon 363 bin kişi bulunmasına rağmen, 2926 sayılı Kanun kapsamında yalnızca 994 
bin kişi bulunmaktadır. Bu sigortalılara, yaşlılık, maluliyet ve ölüm sigortası kollarında sosyal gü
venlik yardımları yapılmakta; üç ayda bir düşük oranlı prim alınarak, yine düşük miktarda bir emek
li aylığı bağlanmaktadır. Daha da önemlisi, sağlık sigortası eksikliğidir. Bütün dünyada olduğu gi
bi, ülkemizde de en önemli sorunların başında gelen sağlık sorununu çözemeyen bir sosyal sigorta
cılık anlayışını düşünmek bile mümkün değildir. Bu anlayışla, İktidara gelir gelmez hazırladığımız 
ilk tasarılardan birisi Bağ-Kur sigortalılarının sorunlarının çözülmesine yönelik tasarı olmuştur. Ha
zırladığımız tasarıda bu konuda da düzenlemeye yer verilerek, kapsamı ve uygulama tarihleri Ba
kanlar Kurulunca belirlenecek bir takvim dahilinde, tarım sigortahlarınln da, 1479 sayılı Kanuna ta
bi esnaf ve sanatkâr sigortalılar gibi sağlık yardımlarından yararlanmaları öngörülmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kendi sağlık tesisleri olmadığı için sağlık yardımlarını hiz
met satın alarak yürütmekte bulunan Bağ-Kur, tasarının yasalaştırılmasından sonra, Bakanlar Ku
rulunca belirlenecek takvim dahilinde, tarım sigortalıları ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları ço
cukları ile anne ve babalarının; emekli ve maluliyet aylığı almakta olanlar ile eş ve bakmakla yü
kümlü oldukları çocuklarının, anne ve babalarının; dul ve yetim aylığı almakta olanların sağlık si
gortası hizmetlerinden yararlanmaları mümkün hale gelecektir. Böylece sosyal devlet ilkesi gereği 
sağlık sigortası kapsamına alınan nüfus artarken, Bağ-Kur sigortalıları arasındaki adaletsizlik de gi
derilmiş olacaktır. 

Bu konuda hazırlanan taslak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınca. Bakanlar Kuruluna arz, 
edilmiş olup, halen kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal tarafların görüşlerinin alınması safhasın
dadır. Yakında Bakanlar Kuruluna getirilerek, en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulacak olan tasarının, Yüce Mecliste en kısa süre içerisinde yasalaştırılacağına olan inancımla 
saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Gemici. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmalara devam edeceğiz: ama, lütfen, salondaki cep te

lefonlarını kapatalım; lütfen, cep telefonuyla konuşma ihtiyaçlarını Genel Kurul salonunun dışında 
giderelim. 
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3. — Âydıh Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, çevre kirliliği ve millî parklar konusunda gündem-

dışı konuşması ve Çevre Bakanı İmren Aykut'un cevabı. 
BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz, Çevre kirliliği ve millî parklar konusunda Aydın Millet

vekili Sayın Sema Pişkinsüt'ün. 

Buyurun Sayın Pişkinsüt. 

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; bugünkü konu, sadece Ege Bölgesini ve Egelileri ilgilendir
miyor; hakikaten, Türkiye'nin önemli bir sorunu olarak gündeme geliyor. Hepimizin bildiği gibi, 
Allah'ın, Egelilere ve özellikle de Aydınlılara bahşettiği en büyük nimetlerden birisi Büyük Men
deres Nehri ve havzasıdır. Yaklaşık 350 kilometre uzunluğundaki bu nehir, yıllardan beri bereket 
ve bolluğun temsilcisi olmuş ve birçok medeniyetler tarafından da her zaman için korunup saygı 
duyulmuştur. Ancak, son zamanlarda, her geçen gün, özellikle bu havzanın kirletilmemesine yöne
lik önlemlerin net alınamaması, havzadaki kirlenmeyi artırmaktadır. Uşak'tan, Denizli'den, Banaz 
Kızılçay yoluyla gelen birtakım sanayi artıkları, özellikle de ilin kendi içerisindeki, Söke'de ve di
ğer bölgelerdeki fabrika artıkları, arıtma tesislerinin yetersizliği, bu bölgedeki hem suyun hem top
rağın kirlenmesini artırmaktadır. 

Çevre Bakanımız değerli Sayın İmren Aykut'un zaman zaman gündeme getirdiği ve özellikle 
yaptırımlar konusunda yardım istediği konularda mutlaka siyasî erkin işletilmesi ve destek olunma-. 
sı, özellikle malî yönden çözümleyici projelerin gündeme getirilmesi çok acil olarak gereklidir. Bu 
nedenle, sadece Sayın Bakanımızın gayretleri değil, aynı zamanda, Başbakanımızın ve Hüküme
timizin de bu konuya öncelikle eğilmesini diliyoruz. 

Yine, ikinci önemli bir konu olan, Ege'nin son korunmuş yeşil alanı ve İlimiz sınırları içerisin
deki bir doğa harikası olan Büyük Menderes deltası ve Dilek Yarımadası Millî Parkı, hepimizin bil
diği gibi, 8 Temmuz 1994 tarihinde, Bakanlar Kurulu kararıyla korunma altına alınmıştı. Ancak, 
sınırları tespit edilmiş, master planı yapılmış olan bu bölge üzerinde, bazı kişilerin düşünceleri ve 
art niyetleri doğrultusunda, sınırlarının daraltılması ve imara açılması konusundaki çalışmalar de
vam etmektedir ve basında yer aldığı üzere, 1995 yılında, arazi mafyası ve arazi spekülatörleri rant
çıların, o bölgeyi parsellemek ve birtakım kaçak yapılar yaptırmak üzere çalışmalarını biliyoruz; 
fakat, çok duyarlı plan çevre gönüllüleri, sivil toplum örgütleri ve İlin içerisindeki duyarlı vatan
daşlarımız, mücadelelerini ortaya koymuşlar ve bunu önlemeye çalışmışlardır. Ancak, bütün bun
lara rağmen, imara açılmasını baskıyla yerine getiremeyenler, 1996 yılında, 27 bin hektar alana sa
hip olan bu güzel beldemizde çok büyük orman yangınları çıkararak, bir noktada arazinin körcl-
mesine neden olmuşlar ve yine aynı düşünceleriyle de, bu kısımların imara açılması için tekrar ay
nı çalışmalarını sürdürmüşlerdir; "bölge insanı mağdur oluyor" savları ve söylemleriyle, bazı siya
sîleri de katmak ve bazı kişileri de, mâalesef, kullanmak suretiyle bu çalışmalarını artırmışlardır. 
Ancak, Aydın Valiliği İl İdare Kurulu, 11 Aralık 1996 tarihinde, kaçak yapıların yıkılmasına karar 
vermiştir; hemen arkasından, yapı sahipleri, 27 Temmuz 1997 tarihinde, Aydın İl İdare Mahkeme
sinden yürütmeyi durdurma kararı almışlardı. Yine, gönüllü kuruluşların şiddetli mücadelesiyle, 11 
Kasım 1997 tarihinde, Aydın İl İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurması tekrar kaldırılarak, bu 
yapıların yıkım kararı geçerli olmuştu; ama, maalesef, o günden beri, Aydın Valiliği, tüm başvuru
lara rağmen yıkımı gerçekleştirememiştir. Mutlak surette hukukun uygulanması ve valinin arkasın
da siyasî baskı var ise çekilmesi, bu yaptırımın uygulanması gereklidir. Ağızlarda dolaşan, ama 
söylenmeyen, Hükümetin ve Orman Bakanlığının, millî parkın sınırlarını daraltacağı, daraltmak is
tediği söylemidir. Böylece, zaman kazanan rantçılar, bir süre sonra emellerine erişeceklerini umut 
etmektedirler. Ege'nin en büyük sulak alanı, 100 bin dönüm ormanlık Ve asırlık zeytin ağaçları bu-
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kınan bu bölümde yeni bir yağmaya yol açılması mümkün değildir; millî park sınırları içerisinde, 
doğal SİT, kentsel SİT, arkeolojik SİT alanları da mevcut olduğundan, bu konuya Kültür Bakanı
mızın da asla izin vermeyeceğine inanıyorum. , 

Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova'nın, 7 Mayıs 1997 tarihinde, Orman Bakanı Sayın 
Halit Dağlı'ya "sınırları ne amaçla daraltıyorsunuz; cevap veriniz" şeklindeki soru önergesine, ge
çen hükümet hassasiyetle eğilmiş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, 1 dakika içinde toparlayalım Sayın Pişkinsüt. 

SEMA PÎŞKİNSÜT (Devamla) - ...4 Haziran 1997'de, o devrin Orman Bakanı Halit Dağlı, 
genel müdürler ve Kültür Bakanlığı genel müdürleri tarafından, böyle bir konunun gündemde ol
madığı, SİT alanı olarak da, koruma alanı olarak da, tabiat varlıkları olarak da korunacağı ve va
tandaşın da destekleneceği söylenmişti. 

Devlette, elbette ki, devamlılık esastır. Şimdi, bütün bu art niyetli söylemlerin ve arkasındaki 
düşüncelerin, Sayın Orman Bakanımız Değerli Ersin Taranoğlu tarafından aydınlatılmasını, netli
ğe kavuşturulmasını, bu alanın bölgedeki üç beş tane arazi mafyasına, üç beş tane rantçıya teslim 
edilmeyeceğinin açık bir şekilde belirtilmesini özellikle istiyoruz. 

Kaldı ki, sadece Dilek Yarımadasının, Menderes deltasının değil, aynı zamanda, Akçay vadi
sinin ve Madran Dağının da koruma altına alınması gereklidir, 

Bu konuda mücadele eden tüm sivil toplum örgütlerine, hayranlıkla, bir kez daha saygılarımı 
sunuyorum. 

Bu duygularımla, tüm Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Pişkinsüt. 
Gündemdışı konuşmayı Hükümet adına yanıtlamak üzere, Çevre Bakanı Sayın İmren Aykut; 

buyurun. 
ÇEVRE BAKANI İMREN AYKUT (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen 

hafta bir milletvekili arkadaşımız, bu hafta da Sayın Sema Pişkinsüt, Ege havzasına, özellikle Men
deres Nehrindeki ciddî kirlenmeye dikkatlerinizi çektiler. Hepinizin bildiği gibi, ben de, bu konu
da son derece duyarlı bir yaklaşım içindeyim. Geçen hafta da bu konuda belirli açıklamalarda bu
lunmuştum. 

Gerçekten, Büyük Menderes, tamamen can çekişme noktasındadır ve hem Uşak'tan gelen hem 
Denizli'den gelen hem oradaki jeotermal enerjiden gelen bir1 ciddî kirlenmenin tehdidi altındadır. 
Biz, bu kirlenmeyi önlemek üzere, çok sayıda işyerine kapatma cezası verdik. Bunlar, bakanlığa 
gelerek, arıtma tesisleri yapacaklarına dair taahhütlerde bulundular, onlara belli süreler verdik ve 
şimdi bu sürelerin bitmesini bekliyoruz; ama, bu süre içerisinde de, bu tesisleri samimi olarak ya
pıyorlar mı yapmıyorlar mı diye denetleme yapmaktayız. 

Büyük Menderes deltası, cidden, çok değerli, sulak bir alandır. Hatta, burası da RAMSAR'a 
aday sulak alanlardan bir tanesidir. Burası, aynı zamanda, bu müstesna özellikleri nedeniyle, zaten 
millî park olarak ilan edilmiştir ve gerçekten de çok ciddî bir şekilde korunması gerekmektedir. 

Cereyan eden olaylar karşısında, Çevre Bakanlığı olarak biz, buranın korunmasıyla ilgili ge
reken duyarlığı gösteriyor, gereken yazışmaları da yapıyoruz. Hatta, bu konu, cuma günü İzmir'de 
yapacağımız çok büyük bir toplantıda da ele alınacaktır. Ben, Uşak, Manisa, Aydın ve İzmir mil
letvekili arkadaşlarımı, cuma günü İzmir Efes Otelde Türk-İş'le müşterek yapacağımız çevre top
lantısına davet ediyorum; çünkü, bu toplantı şu amaçla düzenlenmiştir: Biz, Çevre Bakanlığı ola-
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rak, bugün çevrenin karşı karşıya kaldığı ciddî tehdidi ve büyük problemleri kendi kendimize çö
zemeyiz; onun için, sivil toplum örgütlerinin desteğine ihtiyacımız vardır. Bu sebeple, Ttirk-İş'le 
DİSK'le ve Hak-İş'le yaptığım temaslarda çok önemli ve olumlu yaklaşımlar aldım. Ttirk-İş'le ilk 
protokolü imzaladık; ayın 2'sinde DİSK'le yapacağız ve Hak-İş'le de yapacağız. Dolayısıyla, bu ör
gütlerin, işçileriyle, bizim arkamızda durması, Menderes, Gediz, Küçük Menderes gibi nehirleri-
mizdeki endüstri atıklarından kaynaklanan ciddî kirliliği önlemekte önemli bir etken olacaktır; çün
kü, işçiler de, çalıştıkları fabrikanın etrafa zehirli atıklar bırakarak çevreyi kirletmesine elbette ra
zı olmayacaklardır. İşçilerimizin çevre yönünden bilinçlenmesi için bir kampanya şeklinde başlat
tığımız bu çalışmaya İzmir'de başlıyoruz. İzmir'de yapılacak cuma günkü toplantıya, bütün Ege 
çiftçileri de katılacak; Aydın'da yürüyen çiftçilerimizin temsilcileri, Manisa çiftçileri ve o bölgede
ki diğer çiftçi kuruluşları ve temsilcileri de katılacak; o bölgedeki bütün esnaf kuruluşlarının tem
silcileri de katılacak; sivil toplum örgütleri, bütün sendikalar, işçiler katılacak. Bu illerin valileri ve 
belediye başkanlarını da davet ettim; çünkü, bu, çok ciddî bir sorundur, Ege havzasını kurtarma so
runudur. Onun için, bir araya gelerek sorunun boyutlarını görmemizi ve el ele vermemizi onlardan 
isteyeceğim. Bu desteği alacağım kanaatindeyim; ama, tabiî, en büyük destek milletvekillerimizin 
desteğidir. Hazırladığımız çevre yasası değişiklik tasarısının da, sizlerin desteğiyle -inşallah- bura
dan geçmesini diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, hakikaten, çevre sorunları, hiç gözardı edeceğiniz noktada değil, son 
derece ciddî bir noktadadır. Ben, bir kere daha, tarım topraklarını, sulak alanları kaybetmekte ol
duğumuzu, hava kirliliğinin çok ciddî boyutlarda olduğunu dikkatinize sunuyorum. Bütün bunlar
da, ancak sizin desteğinizle netice alacağıma inandığımı ifade ediyor ve bu vesileyle, hepinize say
gılar sunuyorum. (ANAP, DSP ve DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aykut. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır; ancak, sunuşlar bir hayli fazladır. 
Bu nedenle, Divan üyesi arkadaşımızın sunuşları oturarak okuması konusunu oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığının üç adet tezkeresi yardır, okutuyorum : 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Cezayir'e gidecek olan Devlet Bakanı Burhan Kara'ya, dönüşüne kadar, Sağlık Bakanı 

Halil İbrahim Özsoy'un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1317) . ' . • • • ' 

'18 Şubat 1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"Türkiye-Cezayir Denizcilik ve Deniz Taşımacılığı Alanında Anlaşma"yı imzalamak üzere, 

22 Şubat 1998 tarihinde Cezayir'e gidecek olan Devlet Bakanı Burhan Kara'nın dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Sağlık Bakanı H. İbrahim Özsoy'un vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görü'müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirci 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — İtalya'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nanıi Çağan 'a, dönüşüne ka

dar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1318) 
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18 Şubat 1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Akdeniz Ülkeleri Çalışma Bakanları Toplatısına katılmak üzere, 23 Şubat 1998 tarihinde İtal
ya'ya gidecek olan Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Nami Çağan'ın dönüşüne kadar; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan'ın vekâlet etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. . 

- • • . ' ' . Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Er-

siimer'e,.dönüşüne kadar, Turizm Bakanı İbrahima Gürdal'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (.3/1319) 

18 Şubat 1998 
, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Şubat 1998 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gide
cek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Dcmirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Anayasanın 84 üncü maddesi gereği olan bir tez

keresi vardır; okutacağım... 

MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kamalak. ' 
MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, sanıyorum, Sayın Cumhurbaş

kanımız, tezkeresinde, bazı milletvekillerinin milletvekilliklerinin düştüğünü beyan edeceklerdir. 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığının tezkeresi değil, Meclis Başkanlığının. 

MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Meclis Başkanlığı tezkeresi... Düzeltiyorum. 

Müsaade buyurursanız kürsüden arz edeyim. 
BAŞKAN - Efendim, tezkereyi okumadık. Neyi arz edeceksiniz bilmiyorum; ama, onunla il

gili bir şey olursa, yerinizden dinleyeyim. 
MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Peki... 

BAŞKAN-Buyurun. 
MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, olayları yakından takip ediyo

ruz. Başkanlığımızın bu tezkeresinde, kapatılan... * • 
BAŞKAN - Sayın Kamalak... 
MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş)-Evet... 
BAŞKAN - Yalnız, Başkanlığın tezkeresinden söz ediyorsunuz, henüz okunmadı. 
MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş)-Alalım Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - İsterseniz, önce okuyalım; bir itirazınız varsa, ondan sonra alalım itirazınızı. 
MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş)-Teşekkür ederim, alalım... 

BAŞKAN - Yani, ne okunacağını ben de henüz tam bilmiyorum, siz de tam bilmiyorsunuz. 

MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Peki efendim. . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkeresini okutuyorum; 
4. — Refah Partisinin kapatılma kararının Türkiye Büyük Millet Meclisinde uygulanmasının 

neticelerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1320) <'' . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna • 

Refah Partisinin kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Anayasa Mahke
mesine açılan dava hakkında Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu 16.1.1998 tarihli ve Esas: 
1997/1, Karar: 1998/1 sayılı kararı, 22.2.1998 tarihli 23 266 numaralı Resmî Gazete'de yayımlan
mış ve bir örneği de Başkanlığımıza gönderilmiştir. 

Kararda; Refah Partisinin kapatılması ve beyan ve eylemleri ile partisinin kapatılmasına neden 
olan Konya Milletvekili Necmettin Erbakan, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletve
killeri Ahmet Tekdal ile Hasan Hüseyin Ceylan, Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve Şanlıurfa Mil
letvekili İbrahim Halil Çelik'in milletvekilliklerinin, Anayasanın 84 üncü maddesinin son fıkrası 
hükmü gereğince, gerekçeli kararın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte sona ermesi hükme bağ
lanmıştır. Bu duruma göre; 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Ankara Mil
letvekilleri Ahmet Tekdal ile Hasan Hüseyin Ceylan'ın, Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın ve Şan
lıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in milletvekilliklerinin 22.2.1998 tarihinde sona erdiği, 

Daha önce Refah Partisine mensup olan ve partinin kapatılması nedeniyle bağımsız kalan di
ğer milletvekillerinin komisyonlardaki ve Başkanlık Divanındaki üyeliklerinin sona erdiği, 

Başkanlığımızca yazılı olarak ilgililere bildirilmiştir. 

Değişen oranlar nedeniyle siyasî parti gruplarının ve bağımsızların komisyonlara verecekleri 
üye sayıları yeniden tespit edilerek gruplardan adayları istenmiştir. Ayrıca, Başkanlık Divanı üye
likleri dağılımının tespiti hususu da Danışma Kurulunda görüşülecektir. 

Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Hikmet Çetin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN - Sayın Kamalak, galiba, tezkere konusunda bir mütalaanız var; buyurun, yeriniz
den alayım. 

MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, bilindiği gibi, 1995 yılında 
Anayasamızda esaslı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerden biri "odaklaşma" kavramının 
Anayasaya girmesi; diğer önemli bir değişiklik de, partilerin kapatılmalarının ikiye ayrılmış bulun
masıdır. 

1995 yılındaki Anayasa değişikliğine göre, siyasî partiler iki şekilde kapatılabilir: 

1. Kapatma. 

2. Temelli kapatma. 
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Bu iki kapatma arasında müeyyide bakımından iki önemli fark vardır: Temelli kapatılan siya

sî partiler bir daha kurulamazlar. Kapatılan siyasî partiler içinse, Anayasamız, böyle bir yaptırım 
öngörmemiştir. 

Temelli kapatılan siyasî partiler için öngörülen ikinci önemli bir müeyyide de, mensupları için 
bazı yaptırımlara tabi tutulmalarıdır. Mesela, temelli kapatılan bir siyasî partinin kapatılmasına se
bep olan üyeleri, yeni bir partinin, kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamazlar. Öbür taraf
tan, partisinin temelli kapatılmasına sebep olan milletvekillerinin milletvekilliği düşer. Altını çize
rek belirtiyorum: Temelli kapatılan siyasî partilerin kapatılmasına sebep olan milletvekillerinin 
milletvekilliği düşmektedir. Anayasanın 84 üncü maddesinin beşinci fıkrası gayet açıktır ve "Par
tisinin temelli kapatılmasına..." denilmektedir; halbuki, Anayasa Mahkemesi Refah Partisini, te
melli değil; kapatmıştır. Bu münasebetle, kanaatimce, Anayasa Mahkemesinin sayın milletvekille
rinin milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili kararı, kararın o kısmı, Anayasanın 84 üncü maddesinin 
beşinci fıkrasına açıkça aykırı olduğu için, mutlak butlan ile batıldır. Mutlak butlan ile batıl olan 
tasarruflar, malumları olduğu üzere, yok hükmündedir. Yine, mutlak butlan ile batıl olan tasarruf
lara karşı itiraz etmek, ilgili herkes için bir hak, kamu kurumlan içinse bir görevdir. 

Hatırlayacaksınız, merhum Özal, Anayasa Mahkemesi üyeliğine merhum Prof. Süleyman Ars-
lan Beyi atamıştı. O zamanki Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu tasarrufun Anayasaya aykırı oldu
ğunu ileri sürerek, merhum Süleyman Arslan Beyi göreve başlatmamıştı. Neticede, merhum Özal, 
o tasarrufu geri çekme durumunda kaldı. 

Burada, millî iradenin somutlaştığı yer olan Yüce Kurulumuza, kanaatimce, demokrasi adına, 
Meclisimiz adına, ülkemiz adına önemli görevler düşmektedir; zira, biraz önce arz ettiğim gibi, 
mutlak butlan ile batıl olan tasarruflara karşı çıkmak, tüm kamu kurumları için bir görevdir. 

Arz eder, teşekkür ederim. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kamalak. 

Siz de takdir edersiniz ki, bahsettiğiniz konu, bugün, bizim, burada, Anayasanın 84 üncü mad
desinin son fıkrasına göre, gereği yerine getirilmek üzere yaptığımız bilgilendirme işleminin için
de bir müzakere konusu değildir; ama, bu iddialarınızı ayrı bir itiraz konusu yapacağınızı... Hem, 
yanılmıyorsam, Anayasa Mahkemesi nezdinde, Meclis Başkanlığı nezdinde bazı girişimleriniz bel
ki söz konusu olabilecek; ama, bunlar, bugünkü müzakere kapsamımız içinde değil. Onun için. bu 
açıklamanızla ilgili, benim herhangi bir işlem yapabilme konumum ve olanağım yok. Ancak, dün
kü görüşmemizden de esinlenerek, şunu da duyurmak istiyorum: Bu çerçevede müracaatlarınızı ya
parken, lütfen, 1997 yılının temmuzunda, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
Hakkındaki Yasada değişiklik yaparken, 33 üncü maddesinin değişmesiyle ilgili partilerarası.ko
misyonda bütün partilerin katıldığı, Genel Kurulda kabul edilen bir değişiklik önergesi var. Bu tar
tışmalar, size yeni boyut da getirebilecek; çünkü, sizlerin de katıldığı bir değişiklik önerisi; temel
li kapatma ve kapatma arasında, bir ayırım olup olmadığı konusunda bütün partilerin mutabakatı
nı sergileyen, yasaya dönüşmüş bir Meclis iradesi de söz konusu. Yani, ona da bir bakmanızda ya
rar gördüğümü ifade etmek istiyorum. 

Sunuşlara devam etmek istiyorum. 
Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

ÖNERGELERİ 
1. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, Doğu Anadolu 'nıııı sağlık sorunları ko

nusunda Meclis araştırması açılamasına ilişkin önergesi (10/242) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Doğu Anadolunun sağlık sorunları hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz, ederiz. • • ' - • . • 

1. Mehmet Sıddık Altay (Ağrı) 

2. Lütfü Esengün (Erzurum) 

3. Ömer Naimi Barım (Elazığ) 
4. Fikret Karabekmez (Malatya) 
5. Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa) 
6. Suat Pamukçu (Bayburt) 
7. Tevhit Karakaya (Erzincan) 
8. Memduh Büyükkılıç (Kayseri) 
9. Maliki Ejder Arvas (Van) 

10. Ömer Ekinci (Ankara) 
11. Yakup Hatipoğlu ( Diyarbakır) 
12. Abdullah Arslan (Tokat) 
13. Şinasi Yavuz (Erzurum) 
14. Alaattin Sever Aydın (Batman) 

15. Ahmet Doğan (Adıyaman) 
16. Ömer Vehbi Hatipoğlu (Diyarbakır) 
17. Musa Uzunkaya (Samsun) 
18. İsmail İlhan Sungur (Trabzon) 
19. Hüseyin Arı (Konya) 
20. Ali Oğuz (İstanbul) 
21. Ahmet Tekdal (Ankara) 
22. Abdulkadir Öncel (Şanlıurfa) 
23. Fehim Adak (Mardin) 
Ülkemiz, bölgelerarası gelişmişlik farkı açısından, dünyada örneğine çok az rastlanan boyut

larda çarpık bir yapılanma göstermektedir. Ülkemizin batısı, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı 
itibariyle çok olumlu bir grafik çizerken, doğusu, bu göstergeler itibariyle kötü bir tabloya sahip
tir. Üstelik, her geçen gün bölgeler arasındaki bu dengesizliğin arttığını görmek, siyasal sorumlu
luk sahipleri olarak bizleri daha da üzmektedir. 

Sosyal devletin ülkenin bütününe eşit şekilde hizmet dağıtması gerekir/Ayrıca, ülkemiz için 
bu durum anayasal bir görev ve sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bir devletin vatandaşlarına vereceği en önemli hizmet, onların sağlığını korumaktır. Vatandaş
larının sağlık güvencelerini temin edemeyen bir devletin, bunun dışında sağlayacağı diğer hizmet
lerin rcel olarak bir karşılığı yoktur. Doğu Anadolu, birçok konuda olduğu gibi sağlık konusunda 
da büyük sorunlarla boğuşmaktadır. v . . 

Bir kere, bölgedeki uzman hekim sayısı son derece yetersizdir. Doğu Anadolu'da, son resmî 
verilere göre, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak görev yapan hekim sayısı 3 580'dir. Türkiye'deki top
lam hekim sayısının 67 798 olduğu dikkate alınırsa, ülkemizdeki doktorların ancak yüzde 5'inin 
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bölgede görev yaptığı ortaya çıkar ki, bu, çok üzücü bir sonuçtur. Türkiye genelinde hekim başına 
düşen nüfus 909 iken, Doğu Anadolu'da bu rakam 1 511 'e ulaşmaktadır ki, bu da, bölgedeki sağlık 
yetersizliğinin bir başka göstergesidir. Yine, Doğu Anadolu illerimizden Ağrı'da hekim başına dü
şen nüfus sayısı 3 105'e ulaşmaktadır ki, bu, çok büyük bir adaletsizliğin göstergesidir., 

Aynı şekilde, diğer sağlık personeli açısından da büyük oransızlıklar mevcuttur. Türkiye ge
nçlinde yardımcı sağlık personeli başına düşen nüfus 399 iken, Doğu Anadolu'da bu rakam 491 'dir. 
Ağrı İlimizde ise, diğer sağlık personeli başına düşen nüfus sayısı 865'e ulaşmaktadır ki, bu rakam, 
Türkiye ortalamasının yaklaşık 3 katıdır. 

Doğu Anadolu'nun sağlık sorunları, sadece bu rakamlarla sınırlı değildir. Bir kere, bölgede, 
çok ciddî anlamda uzman hekim sıkıntısı yaşanmaktadır. Zorunlu hizmet için bölgeye gönderilen 
hekimler, fırsatını bulur bulmaz, bölge dışına kaçmaktadırlar. Bugün, Ağrı'da, ilçeleri de dahil ol
mak üzere, görev yapan uzman hekim sayısı 13'tür. Bölgede görev yapan hekimlerin çoğunlukla 
pratisyenlerden oluşması, verilen sağlık hizmetlerinin yetersiz kalmasında önemli rol oynamakta
dır. Bölgedeki hastaneler uzman hekim yokluğu sebebiyle hizmet verememekte, sağlık ocaklarının 
çoğunun kapısı kilitli bulunmaktadır. 

Yakın çevrelerinde sağlık hizmeti alamayan bölge halkı, büyük şehirlere taşınmakta; Ankara 
ve İstanbul'a çok güç şartlar içerisinde, tedavi olmak üzere gelen doğulu hastalar, maddî imkânla
rı da sınırlı olduğu için, buralarda perişan olmaktadırlar. 

Özellikle iklim yapısı itibariyle çetin kış şartlan içerisinde yaşayan bölge insanları, hastalık 
halinde kızaklarla, at arabalarıyla hastanelere taşınmaya çalışılmakta, çoğu zaman yollarda hayatı
nı kaybetmektedirler. 

Devletin, ekonomik, sosyal ve kültürel her türlü hizmeti temin etmekte gerekli dengeyi gözc-
temediği Doğu Anadolu'nun sağlık sorunu gibi en hayatî hizmeti asgarî standartlara bir an önce 
ulaştırması lazımdır. 

Bu amaçla, Doğu Anadolu Bölgesinin sağlık sorunlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi çatı
sı altında oluşturulacak bir heyet tarafından, gerektiğinde yerinde incelenerek durumun tespit edil
mesi ve çözüm önerileri oluşturularak yasal önlemler geliştirilmesi hayatî önem taşımaktadır. 

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

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5. —. Çorum Milletvekili Bekir Aksoy'un, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi (4/308) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Diğer komisyonlardaki çalışmalarımın yoğunluğu sebebiyle Anayasa Komisyonu üyeliğinden 
istifa ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 20.2.1998 
Saygılarımla. 

Bekir Aksoy 
Çorum 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. • . -
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Sözlü soru önergelerinin geri istendiğine dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
6. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, (6/813, 814 ve,817) numaralı sözlü sorularını geri aldı

ğına ilişkin önergesi (4/309) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 108 inci sırasındaki (6/813), 109 uncu sırasındaki (6/814) 
ve 112 nci sırasındaki (6/817) esas numaralı soru önergelerimi geri çekiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 23.2.1998 

Celal Esin 

• V • ' ' • A İ n 

BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmının 1 ilâ 12 nci sıralarında, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Kar
ma Komisyonunun bazı milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarına ilişkin raporları vardır; 
okutup, ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım: 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
B'asbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/858) (S. Sayısı : 485) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 9.6.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Denizli Milletvekili Ad: 

nan Keskin'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonu
muzun 27.1 1.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kuru
lan azııiık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla, basın yoluyla 
hakaret suçu isnat olunan Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in hakkındaki kovuşturmanın, millet
vekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belgeye 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 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. Anayasa'nın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Denizli Milletvekili Adnan Keskin hakkındaki kovuşturmanın, mil
letvekilliği 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 

(I) 485 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

- 2 8 -



T.B.M.M. B : 5 8 24 .2 .1998 0 : 1 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. —İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ye Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/214) (S. Sayısı: 486) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 9.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Yıl
dırım Aktuna'nın 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 görevini ihmal 
suçu isnat olunan İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna'nın hakkındaki kovuşturmanın milletvekil
liği 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 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 bü amacı taşıdığı açıktır. İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği 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. 
3. — Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/'1052) (S. Sayısı: 487) (2) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 20.10.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Karaman Milletvekili 
Abdullah Özbey'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komis
yonumuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gUndeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre 
kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla dikkatsizlik, 
tedbirsizlik nedeniyle yaralamaya sebebiyet vermek suçu isnat olunan Karaman Milletvekili Ab
dullah Özbey'in hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine 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; 

(1) 486 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2)487 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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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/Karaman Milletvekili Abdullah Özbey hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği 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. 
4. — Tokat Milletvekili Bekir Sobacı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında. 

Başbakanlık Tezkeresi ve'Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/194) (S. Sayısı: 488) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 5.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Tokat Milletvekili Bekir 

Sobacı'nın 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 isnat olunan Tokat Milletvekili Bekir Sobacı'nın 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 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. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak 
Tokat Milletvekili Bekir Sobacı 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 ye üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (31184) (S. Sayısı: 489) (2) 
(1) 488 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 489 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 5.41996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Elazığ Milletvekili Ah
met Cemil Tunç'un 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 Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un hakkındaki kovuştur
manın 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 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. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak 
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Atilâ Sav 
1 Hatay ' 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/185) (S. Sayısı: 508) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 5.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Kırıkkale Milletvekili 

Hacı Filiz'in 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 görevini kötü
ye kullanma suçu isnat olunan Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

- Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karına 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 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-

(1) 508 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz 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. 
7. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın

da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/971) (S. Sayısı: 513) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 4.8.1997 tarihinde Karma. Komisyonumuza gönderilen Erzincan Milletvekili 
Mustafa Kul'un 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, basın yolu ile 
hakaret suçu isnat olunan Erzincan Milletvekili Mustafa KuPun hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği 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 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. Erzincan Milletvekili Mustafa Kul hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği 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. ' 
8. — İzmir Milletvekili Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/922) (S. Sayısı: 514) (2) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. Başkanlıkça, 14.7.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İzmir Milletvekili Ufuk 
Söylemez'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumu-

(1) 513 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 514 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, görevi kötüye 
kullanma suçu isnat olunan İzmir Milletvekili Ufuk Söylemez'in hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği 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 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 Ufuk Söylemez hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu
lur. 

Atilâ Sav 

Hatay 

Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. •— Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/180) (S. Sayısı: 516) (]) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça. 5.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Samsun Milletvekili İr
fan Demiralp'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, 237 sayılı Ka
nuna muhalefet suçu isnat olunan Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in hakkındaki kovuşturma
nın 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 ol
madığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olurmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altma alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, 
Samsun Milletvekili İrfan Demiralp hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona erme
sine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

(1) 516 S. Sayılı Dasmayazı tutanağa eklidir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olu

nur. 

AtilâSav 

Hatay 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
10. — İstanbul Milletvekili Aydın Menderes'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/210) (S. Sayısı : 521) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 9.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Ay
dın Menderes'in 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, 5816 sayılı 
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalefet suçu isnat olunan İstanbul Milletve
kili Aydın Menderes'in hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine 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 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. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, 
İstanbul Milletvekili Aydın Menderes hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona er
mesine 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. 

11. —Kastamonu Milletvekili Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma. 
Komisyon Raporu (3/849) (S. Sayısı: 524) (2) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 9.6.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Kastamonu Milletvekili 
Hadi Dilekçi'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyo-

(1) 521 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 524 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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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, memura gö
revde hakaret ve müessir fiil suçu isnat olunan Kastamonu Milletvekili Hadi Dilekçi'nin hakkında
ki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Kastamonu Milletvekili Hadi Dilekçi, Komisyonumuza gelerek savunma yapmıştır. ., 
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 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. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, 
Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Atilâ Sav 

Hatay 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
12. — Sivas Milletvekili Temel Karamollaöğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (311048) (S. Sayısı: 525) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 20.10.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Sivas Milletvekili Te
mel Karamollaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Ko
misyonumuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine 
göre kurulan hazırlık komisyonuna incelennıek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla, görevi ihmal 
suçu isnat olunan Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği 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 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. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak. 
Sivas Milletvekili Temel Karamollaöğlu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

(1)525 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olu

nur. 

Atilâ Sav 

Hatay 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, bu raporların hepsi kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesi

ne kadar ertelenmesine ilişkindir; on gün içinde itiraz edilmediği takdirde, bu raporlar kesinleşmiş 
olacaktır. 

Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 
V.-ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılması ile 25.2.1998 Çarşamba ve 26.2. / 998 Per

şembe günleri Genel Kurulun çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No: 100 Tarih: 23.2.1998 
Danışma Kurulunun 23.2.1998 Pazartesi günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel 

Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Hasan Korkmazcan * 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

Metin Öney Turhan Güven 
ANAP Grubu Başkanvekili DYP Grubu Başkanvekili 

Metin Şahin OyaArasIı 
DSP Grubu Temsilcisi CHP Grubu Başkanvekili 

Mahmut Yılbaş 
DTP Grubu Başkanı 

Öneriler: 

I. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 14 
üncü sırasında bulunan 161 sıra sayılı kanun tasarısının, bu kısmın 5 inci sırasına, 15 inci sırasın
da bulunan 325 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı sırasına, 76 ncı sırasında bulunun 233 sıra sayılı 
kanun tasarısının 7 nci sırasına, 176 ncı sırasında bulunun 474 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci 
sırasına, 185 inci sırasında bulunun 504 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu sırasına, 187 nci sıra
sında bulunun 501 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu sırasına, 188 inci sırasında bulunun 502 sı
ra sayılı kanun tasarısının 11 inci sırasına, 189 uncu sırasında bulunun 503 sıra sayılı kanun tasarı
sının 12 nci sırasına, 190 inci sırasında bulunun 505 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü sırasına, 
191 inci sırasında bulunun 506 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü sırasına, 12 nci sırasında bulu
nun 361 sıra sayılı kantin tasarısının 15 inci sırasına, 13 üncü sırasında bulunun 365 sıra sayılı ka
nun tasarısının 16 ncı sırasına, 16 ncı sırasında bulunun 366 sıra sayılı kanun tasarısının 17 nci sı
rasına, 54 üncü sırasında bulunun 143 sıra sayılı kanun tasarısının 18 inci sırasına, 56 ncı sırasın
da bulunun 155 sıra sayılı kanun tasarısının 19 uncu sırasına, 57 nci sırasında bulunun 159 sıra sa-
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yılı kanun tasarısının 20 nci sırasına, 58 inci sırasında bulunun 162 sıra sayılı kanun tasarısının 21 
inci sırasına, 64 üncü sırasında bulunun 189 sıra sayılı kanun tasarısının 22 nci sırasına, 65 inci sı
rasında bulunun 188 sıra sayılı kanun tasarısının 23 üncü sırasına. 67 nci sırasında bulunun 201 sı
ra sayılı kanun tasarısının 24 üncü sırasına, 69 uncu sırasında bulunan 198 sıra sayılı kanun tasarı
sının 25 inci sırasına, 72 nci sırasında bulunan 219 sıra sayılı kanun tasarısının 26 ncı sırasına, 74 
üncü sırasında bulunan 223 sıra sayılı kanun tasarısının 27 nci sırasına, 77 nci sırasında bulunan 
235 sıra sayılı kanun tasarısının 28 inci sırasına, 78 inci sırasında bulunan 236 sıra sayılı kanun ta
sarısının 29 uncu sırasına, 91 inci sırasında bulunan 262 sıra sayılı kanun tasarısının 30 uncu sıra
sına, 95 inci sırasında bulunan 266 sıra sayılı kanun tasarısının 31 inci sırasına, 96 ncı sırasında bu
lunan 275 sıra sayılı kanun tasarısının 32 nci sırasına, 97 nci sırasında bulunan 276 sıra sayılı ka
nun tasarısının 33 üncü sırasına, 105 inci sırasında bulunan 293 sıra sayılı kanun tasarısının 34 ün
cü sırasına, 106 ncı sırasında bulunan 296 sıra sayılı kanun tasarısının 35 inci sırasına, 107 nci sı
rasında bulunan 294 sıra sayılı kanun tasarısının 36 ncı sırasına, 108 inci sırasında bulunan 295 sı
ra sayılı kanun tasarısının 37 nci sırasına, 109 uncu sırasında bulunan 297 sıra sayılı kanun tasarı
sının 38 inci sırasına, 110 uncu sırasında bulunan 298 sıra sayılı kanun tasarısının 39 uncu sırası
na, 122 nci sırasında bulunan 320 sıra sayılı kanun tasarısının 40 inci sırasına, 123 üncü'sırasında 
bulunan 321 sıra sayılı kanun tasarısının 41 inci sırasına, 124 üncü sırasında bulunan 322 sıra sa
yılı kanun tasarısının 42 nci sırasına, 125 inci sırasında bulunan 323 sıra sayılı kanun tasarısının 43 
üncü sırasına, 126 ncı sırasında bulunan 324 sıra sayılı kanun tasarısının 44 üncü sırasına, 144 ün
cü sırasında bulunan 357 sıra sayılı kanun tasarısının 45 inci sırasına, 146 ncı sırasında bulunan 362 
sıra sayılı kanun tasarısının 46 ncı sırasına, 147 nci sırasında bulunan 363 sıra sayılı kanun tasarı
sının 47 nci sırasına, 150 nci sırasında bulunan 367 sıra sayılı kanun tasarısının 48 inci sırasına, 174 
üncü sırasında bulunan 472 sıra sayılı kanun tasarısının 49 uncu sırasına, 175 inci sırasında bulu
nan 473 sıra sayılı kanun tasarısının 50 nci sırasına, 192 nci sırasında bulunan 507 sıra sayılı ka
nun tasarısının 51 inci sırasına, 193 üncü sırasında bulunan 533 sıra sayılı kanun tasarısının 52 nci 
sırasına, 197 nci sırasında bulunan 534 sıra sayılı kanun tasarısının 53 üncü sırasına, 198 inci sıra
sında bulunan 535 sıra sayılı kanun tasarısının 54 üncü sırasına, 199 uncu sırasında bulunan 536 sı
ra sayılı kanun tasarısının 55 inci sırasına, 90 inci sırasında bulunan 261 sıra sayılı kanun tasarısı
nın 56 ncı sırasına, 63 üncü sırasında bulunan 185 sıra sayılı kanun tasarısının 57 nci sırasına, 210 
uncu sırasında bulunan 548 sıra sayılı kanun tasarısının 58 inci sırasına, 211 inci sırasında bulunan 
549 sıra sayılı kanun tasarısının 59 uncu sırasına, 212 nci sırasında bulunan 550 sıra sayılı kanun 
tasarısının 60 inci sırasına, 213 üncü sırasında bulunan 551 sıra sayılı kanun tasarısının 61 inci sı
rasına, 214 üncü sırasında bulunan 552 sıra sayılı kanun tasarısının 62 nci sırasına alınması öneril
miştir. 

2. Genel Kurulun 25.2.1998 Çarşamba ve 26.2.1998 Perşembe günlerinde çalışmalarını saat 
20.00'ye kadar sürdürmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lehte, aleyhte söz talebi yok ise. sıralamayla ilgili birinci bö
lümü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, ikinci öneriyi yeniden okutup, oylayacağım: 
2. Genel Kurulun 25.2.1998 Çarşamba ve 26.2.1998 Perşembe günlerinde çalışmalarını saat 

20.00'ye kadar sürdürmesi önerilmiştir. 
BAŞKAN -Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul 

edilmiştir. 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma önergeleri vardır: 2 adet 

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

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

7. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'mın, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/366) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/310) 

05.08.1997 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan (2/366) Esas nolu, 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifimin, 
İçtüzüğün 37 nci maddesine binaen doğrudan gündeme alınmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Suat Pamukçu 

Bayburt 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümetten söz talebi göremiyorum. 

Sayın Suat Pamukçu, teklif sahibi olarak buyurun. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Yüce Heyetinizi, saygıy
la selamlıyorum. 

Bundan tam üç gün önce, 21 Şubat Cumartesi günü Bayburtumuzun düşman işgalinden kur
tuluşunun 80 inci yıldönümünü kutladık. Bugün de, güzel bir tevafuk eseri, Bayburt üniversitesi
nin kurulmasıyla ilgili vermiş olduğumuz teklifin gündeme alınması müzakeresini yapıyoruz, 

Bendeniz, geçen hafta birçok ilimize, hatta bu arada Avrupa'ya kadar giderek kurtuluş günü 
etkinliklerine katıldım ve muhtemelen bu hafta da katılacağım. Bugün, Türkiye'nin birçok ilinde, 
hatta önemli büyük ilçelerinde ve Avrupa'da Bayburt dernekleri teşekkül etmiştir; biz, bu dernek
lerin tertip etmiş olduğu etkinliklere katılmakta zorluk çekiyoruz. Düşünebiliyor musunuz, ilçelere 
kadar dernekler oluşmaktadır; hatta, daha da ileri giderek, sadece Bayburt dernekleri değil, Bay
burt'un köylerinin bile dernekleri kurulmaktadır. Bunlarla, Bayburt'un maruz kaldığı göç olgusu
nun nereye vardığını anlatmak istiyorum; köylere varıncaya kadar dernek kurabilecek çoğunlukta 
insanlar Bayburt dışında oturuyorsa, siz, göçün nereye vardığını artık tahmin edin. 

Değerli milletvekilleri, üniversitelerimiz, malumlarınız, halkımızın siyasî, iktisadî, sosyal ve 
kültürel açıdan yetişmesini temin eden, cumhuriyetimizin temel kurumlarıdır. 

Çağımızın bilim ve teknolojisinden nasibini alması bakımından da Bayburt İlimizde bir üni
versite kurulması zaruret haline gelmiştir. 

Müsaadenizle söyleyeyim Bayburt'un vasfı halini: Bizdeki bilgilere göre, Bayburt, milattan 
önce 3000 yıllarında Urartularla başlayan, daha sonra Romalılar, Bizanslılar ve 1071 yılında Ma
lazgirt Zaferiyle Selçuklular, Danişmentliler, Akkoyunlular ve son olarak da 1514 yılında Çaldıran 
Zaferiyle Osmanlıların egemenliğine geçmiş bir ilimizdir. Uzun yıllar sancak merkezi olma vasfı
nı sürdürmüş olan Bayburt, tarihin çeşitli dönemlerinde harplere sahne olmuş, Ermeni ve Rus işga
line uğramıştır; halen 3 600 kilometrekare alana sahip küçük bir ilimizdir. 
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Bayburt İlimiz, doğuda Erzurum, batıda Gümüşhane, kuzeyde Trabzon ve Rize, güneyde de 

Erzincan İlleriyle çevrili, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz iklim kuşağında yeraltı ve ye
rüstü zenginliklerinin bolca bulunduğu bir yerdir; ayrıca, Aydıntepe ve Demirözü İlçelerini de içe
risine alan 364 bin hektarlık tarım alanına sahiptir; nüfusun yüzde 60'ı, tarım sektöründe, yani bit
kisel üretim ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. 

Bayburt İli tarım ve hayvancılığa elverişli olmasına rağmen, şu anda Bayburt'ta hayvancılık ye 
bitki üretimi babadan kalma usullerle yapılmaktadır; bu sebeple halkımız, gerekli verimi alama
maktadır. 

Bayburt İlimizde tarım ve hayvancılığa uygun mera ve arazilerin bulunuşu ve bölge halkının 
memleketlerine bağlılığı dikkate alındığında, tarım ve hayvancılığa dayalı projeleri üretecek, besi 
ve hayvancılığa bağlı yan ürünlerin değerlendirilmesinde halkımıza rehberlik yapacak, yeraltı ve 
yerüstü kaynaklarımızın ilme ve fenne uygun bir şekilde işlenmesini sağlayacak yetişmiş eleman
ları yetiştirecek bir üniversitenin kurulması, yöremiz insanıyla birlikte tüm ülkemize iktisadî yarar
lar sağlayacaktır. Yöre insanları, tarıma dayalı bir sanayiin, yem bitkilerine dayalı bir tarımın ya
pılmasını, çağımızın modern teknik ve metotlarından yararlanarak gerçekleştirme imkânına kavu
şacaklar ve biraz önce bahsettiğim göç hadisesinin önlenmesi için de büyük bir tedbir alınmış ola: 

çaktır şayet bu üniversitemiz kurulur ise. 

İlimizin, eğitim öğretime, tarihî değerlerine önem verdiği, millî kültürümüze ve edebiyatımı
za büyük hizmetler veren İrşadi, Celâli, Ruhi, Ağlar Baba, Hicrani, Zihni ve bunların silsilesini de
vam ettiren günümüz şairlerinin, bilim ve fikir adamlarının yetişmesini sağladığı bir gerçektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Pamukçu, lütfen, 1 dakika içinde toparlayalım. 
SUAT PAMUKÇU (Devamla) - İlimizde üniversite kurulması halinde, Bayburtumüzun kül

tür derinliklerinde üniversiteli öğrencilerimiz, bilim ve fikir adamlarımıza tez konusu olacak millî 
kültürümüzün hazinelerini bulacaklardır. 

Bunun dışında, Bayburt İlimizde dokumacılık, el işleri, özellikle kilim, seccade ve ihram do
kumacılığı, tarihî Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde "kilim ve seccade dokumacılıkta ünlü idi" 
ifadesiyle yer almıştır. Bölgemizde Doğu Anadolu ikliminin hâkim olduğu düşünülürse, sekiz ay 
süren kış mevsiminde halkımızın vaktini değerlendirecek, ev ve ülke ekonomisine katkılar sağla
yacak el sanatlarının gelişmesinde üniversitenin öncülük yapması zaruret halini almaktadır. 

Yukarıda kısmen sıraladığım gerekçeler ve bunlara bağlı birçok sebepler dikkate alınarak, bu 
kanun teklifimi Yüce Heyetinizin takdirine sunuyor, önergemin kabul edileceği umuduyla, hepini
ze saygılar sunuyorum. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Pamukçu. 
Bir milletvekili olarak, Sayın Ülkü Güney; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşım Sayın Pamukçu'nun, Bayburt'ta bir üniversite kurulmasına ait vermiş oldu
ğu kanun teklifinin komisyonlarda normal süre içerisinde görüşülemediğinden dolayı, İçtüzüğümü
zün 37 nci maddesine göre doğrudan Meclis gündemine alınmasıyla ilgili önergesi üzerinde fikir
lerimi arz etmek istiyorum; ancak, hemen şunu burada ifade edeyim ki, buna benzer bir kanun tek
lifi, iki yıl önce, tarafımdan Meclise verilmiş; o zaman, komisyonlarda görüşülememiş; ama, yine. 
tarafımdan Yüce Meclise getirilerek, İçtüzük 37'ye göre gündeme alınmıştır; şifanda, basılı günde-
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mimizin 87 nci sırasındadır ve görüşülmek için de sıra beklemektedir. Tabiî, bugün değerli arka
daşımın da böyle bir teklifinin gelmesi, bizim daha önce vermiş olduğumuz teklifin ne kadar ye
rinde olduğunun bir kanıtıdır; kendilerine teşekkür ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim yöremiz, fakir bir yöredir. Zaman zaman, Yüce Mecliste, özel
likle tütün ekilen yörelerin milletvekilleri, çay ekilen yörelerin milletvekilleri, fındık yetiştirilen 
yörelerin milletvekilleri -ki, bunu çoğaltabiliriz- çıkarlar "fındığa daha fazla para verelim, çaya da
ha fazla para verelim, tütüne daha fazla para verelim" diye, burada konuşurlar; haklı olarak, kendi
lerini ye yörelerini müdafaa ederler. Buradan size içtenlikle şunu ifade edeyim ki, bizim yöreleri
mizde, bu tip, devletin desteği olan hiçbir ürün yetişmemektedir. Bizim yöre insanımız, ancak hay
vancılıkla iştigal eder ve bir de, devletin oraya yapmış olduğu küçük yatırımlarla geçinir; ama, dev
letine, milletine ve kanunlara son derece bağlı bir kitle, bir topluluktur. 

İşte, bu üniversite, Bayburt'ta bir eğitim seferberliği için büyük bir teşvik unsuru olacak ve ay
nı zamanda, böyle bir üniversitenin kurulmasıyla da, büyük bir işsizlik yaşanan Bayburt'ta, genç
lerimiz ve orada yetişecek insanlarımız da iş imkânlarına kavuşmuş olacaktır. 

Bununla şunu ifade etmek istiyorum: Bugün, zaten, her ile bir üniversite Hükümetimizin gün
deminde ve bugün, Türkiye'de, üniversitelerin, artık, büyükşehirlerde değil de, periferde; yani, kü
çük yörelerde kurulması şeklinde planlanmış. Bizimle birlikte üniversite kurulmasını bekleyen baş
ka illerimiz de var, o illere mensup milletvekili arkadaşlarımız da zaman zaman burada konuşuyor
lar; onlar da, kanun tekliflerinin bir an evvel geçmesini istiyorlar. Benim, Yüce Meclise teklifim 
şu: Artık, bizi ve bizim gibi üniversite için bekleyen diğer şehirlerimizi bekletmeyelim. O kıt im
kânlarına rağmen, sadece, 21 Şubat günü, üniversitenin kurulması için o küçük ilde, vatandaş, 48 
milyar lira para topladı kendi arasında; üniversiteye bir yurt yapabilir miyim diye, üniversiteye bir 
arazi satın alabilir miyim diye... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Güney, lütfen, toparlayalım. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - ...ve bununla ilgili arsa satın alınmış, bir yurt inşaatına başlan

mış, yurdun yarısı bitmiş. Göç eden bu yöre insanları; Almanya'ya giden Almanya'dan, İstanbul'a 
giden İstanbul'dan, Ankara'da bulunan Ankara'dan, herkes, karınca kararınca, ekmeğinden keserek 
bu üniversitenin kurulması için katkıda bulunuyor. 

Ben, Yüce Meclisteki değerli arkadaşlarıma, sadece bu teklife değil, açıkça ifade ediyorum, 
diğer üniversitelerin kurulması konusuna sıcak bakmalarını ve bu konumdaki, beklentideki bütün 
vilayetlere sahip çıkılmasını arz ediyor, kurulacak üniversitenin Bayburt'a ve ülkemize hayırlı 
uğurlu olmasını diliyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP, DSP ve Bağımsızlar şualarından 
alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Güney. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, bir taraftan biraz evvel konuşan teklif 

sahibi arkadaşımız, bir taraftan Anavatan Partisi Grubu, diğer taraftan da Doğru Yol Partisi Grubu 
olarak biz, üniversitesi olmayan bütün illerimizin üniversitelere kavuşması sadedinde, şu anda gün
demde yer almış olanların hepsini öncelikle ele almak suretiyle kurulmasını arzu ediyoruz; bunu 
hep beraber teklif ediyoruz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Danışma Kurulunda bir 
araya gelelim, bütün partiler olarak bu teklifi getirelim ve bir an evvel görüşerek, artık bu işe bir 
çare bulalım diyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Bedük, o zaman, bu konuda Danışma Kurulunu toplamak için bir teklifte 
bulunun. 
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SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Ben, teklif edeceğim efendim. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
8. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sa

yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/692) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin öner
gesi (4/311) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarafımca hazırlanarak 31.1.1997 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu

lan (2/692) Esas Numaralı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 tarihli ve 2809 Sayılı Kanuna Ek 
Maddeler Eklenmesi ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Eki Cetvellerde Deği- ' 
siklik Yapılması Hakkında gerekçeli Kanun Teklifim, 6.2.1997 tarihinde sevk edildiği Millî Eği
tim ve Plan Bütçe Komisyonlarında görüşme yapılmadan bugüne kadar bekletilmektedir. 

Teklifimin İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme alınmasını Yüce 
Meclisin takdirlerine arz ederim. 12.8.1997 

Saygılarımla. 

Şükrü Yürür 
Ordu 

BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon adına söz talebi yok. 
Önerge sahibi olarak, Sayın Şükrü Yürür; buyurun. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; Ordu İlinde 

"Ordu Üniversitesi" adıyla yeni bir üniversite kurulmasına ilişkin kanun teklifimizin, İçtüzüğün 37 
nci maddesine göre doğrudan gündeme alınması amacıyla, Ordu milletvekilleri olarak ben Şükrü 
Yürür, Nabi Poyraz ve Bahri Kibar arkadaşlarımız, verdiğimiz önerge üzerine huzurunuzdayım. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu münasebetle, Ordu hakkında ve üniversiteye ihtiyacı hakkında birkaç söz söylemek zaru
retini hissediyorum. 

.6.2.1997 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan kanun teklifimiz, 
gerek Millî Eğitim Komisyonunda ve gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda süresi içerisinde bugü
ne kadar görüşülememiştir, görüşülmek istenmemiştir. Ordu İlimiz, Orta Karadeniz Bölgesinde yer 
alan, ekonomik ve sosyal yönden gelişme yolunda olan bir kentimizdir. İlimizin öğrenci kapasite
si oldukça yüksektir; üniversite sınavlarına, geçen yıl 6 700 öğrenci girmiş bulunmaktadır ve imti
hanları kazanan öğrencilerimiz başka illerde eğitim ve öğretimlerine devam etmektedirler. 

. . ı • • i 

Ülkemizi 21 inci Yüzyıla taşıyacak en önemli unsur, yetişmiş insan gücüdür. Bunun da, yük
seköğretimle ve yükseköğretimde okullaşma oranının artırılmasıyla mümkün olacağında hepimizin 
bir fikri müştereği olduğuna kanaatim tamdır. Kalkınma ve çağdaşlaşma gayreti içinde bulunan ül
kemizde, öğretim çağındaki gençlerin örgün yükseköğretime katılma oranı yüzcle 8'lerdedir. Buna 
dünya genelinde baktığımız da, Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 60, Güney Kore'de yüzde 
38, Suriye'de yüzde 18 -ki, Suriye'de yüzde 18- Yunanistan'da yüzde 29 ve Bulgaristan'da da yüz
de 18'dir. 
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Ordu İlimiz, bir üniversitenin kurulması için gerekli olan üç fakülteyi bünyesinde barındır

maktadır. Halen Ordumuzda -bıi üç fakültenin kurulmasına vesile olanları saygıyla kutluyorum- İk
tisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu kurulmuş olup, fen ede
biyat fakültesi de kurulma noktasındadır. 

Türkiye'nin diğer bölgelerinde bulunan üniversite ve yüksekokullarda, Ordu'nun yetiştirmiş 
olduğu çok sayıda öğretim üyesi bulunmaktadır. Bu hemşerilerimiz, seve seve kendi yörelerinde 
görev yapma arzusundadırlar. . 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, Ordu İlimizde üniversiter bir faaliyet her yönüyle 
yaşanmakta, sadece üniversite kanunumuz ile rektörümüz bulunmamaktadır. İnşallah, takdir ve te
veccühlerinizle, bu özlemimizi giderecek olan üniversite teklifimize olumlu katkılarınızı bekle
mekteyiz. 

Ordu İlimizde, üniversite kampusu için herhangi bir kamulaştırmaya gerek olmayacaktır; eği
tim ve öğretim yapan fakültelerimize ait.arsalarımız vardır, binalarımız vardır. Ayrıca, üniversite 
için 700 dönümlük bir arsa da mevcuttur ve bu yönüyle de bütçeye bir yük gelmeyecektir. Yine, 
eğitim ve öğretim faaliyetinde, fakültelerimizin öğrenci yurtları, öğrencilerimizin barınma ihtiyaç
larına yeterli ölçüde cevap verme noktasındadır. 

Ordu'da yaşayan vatandaşların üniversite beklentisine cevap verecek olan bu teklifimizin bir 
an evvel kanunlaşması için, bu önergemize müspet oy vermenizi dilerken; şayet, böyle bir oyu bi
ze uygun görürseniz, ben inanıyorum ki, 1998 yılında, sizlerin tasvibiyle, Ordu İli bir üniversiteye 
kavuşacaktır. . 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum; sağ olun, var olun. (ANAP 
ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Yürür. 
Önerge üzerinde, bir milletvekili olarak Sayın Nabi Poyraz; buyurun. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
MUSTAFA HASAN ÖZ (Ordu) - Sayın Başkan, bir kişi daha söz alabilir mi? 
BAŞKAN - Hayır, maalesef... 
Buyurun Sayın Poyraz. 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19 uncu Dönemde vermiş ol

duğumuz (2/1463) esas numaralı kanun teklifimizin, İçtüzüğün 77 nci madddesi gereğince günde
me alınmasıyla ilgili söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her milletvekili arkadaşımızın, vilayetine üniversite is
temekteki kararlılıkları, çalışmaları ve bu konuda sayın milletvekillerinden destek istemeleri hak
kıdır. Ancak, Ordu üniversitesiyle ilgili talebimizin diğer illerden ayrı bir özelliği vardır; Ordu üni
versitesi, 1989-1990 yıllarında, Ordu üniversitesinin kurulmasıyla ilgili çalışmalar sonunda, 1991 
yılında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından teklif edilen 29 yeni üniversite kurulmasıyla ilgili kanun 
tasarısı içerisinde olmasına rağmen, erken seçim nedeniyle gündemden kalkan kanun tasarısı içeri
sinde olmasına rağmen, 1992 yılında -Sayın Bedük'ün biraz önce iddia ettiği gibi değil- yine, onun
la ilgili kanun tasarısı Millî Eğitim Komisyonunda görüşülürken, listede bulunan Ordu üniversite
si, kurulması gereken 29 üniversitenin dışına atılmıştır. Genel Kurulda kanun tasarısı görüşülürken, 
zamanın Millî Eğitim Bakanı Sayın Toptan, Sayın Şükrü Yürür'e, Ordu üniversitesinin tasarı kap
samına alınmasıyla ilgili teklifimiz için "iktidar milletvekilleri de imzalarsa, ancak Hükümet ola
rak kabul ederim" demiş olmasına rağmen, o zamanın milletvekili Sayın Hasan Kılıç "muhalefet 
parti önergesi" diye önergemize imza atmamıştır; imza atmadığı için de, zamanın Millî Eğitim Ba
kanı, Hükümet olarak önergemize müspet görüş bildirmemiştir. 
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İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Poyraz, iktidarsınız, şimdi çıkarın. Şikâyetin ge

reği yok. 

NABİ POYRAZ (Devamla) - Biz yaşadık; biz o dönem buradaydık, siz yoktunuz. 

Değerli milletvekilleri "Sayın Bedük'ün dediği gibi değil" dedim; ama, şimdi, bu kanun tekli
finin tekrar gündeme gelmesinin ikinci önemli bir sebebi var ki, hiçbir teklifte olmayan bir durum
la karşı karşryayız. Ordu'da kurulan fakültelerin bir kısmı Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniver
sitesine bağlı; son kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi de yine aynı üniversiteye bağlı kurulmuş olma
sına rağmen, Giresun'da aynı adla kurulan fakültelerden dolayı, kanunî bir sakınca, engel nedeniy
le, Samsun 19 Mayıs Üniversitesine bağlanmış. Bizim Ordu'daki fakülteler; bir kısmı Karadeniz 
Teknik Üniversitesine, bir kısmı da Samsun 19 Mayıs Üniversitesine bağlı olarak, kimin ne yapa
cağı -eğer tabiri caizse, yedi kocalı Hürmüz gibi- kimin nereye başvuracağı belli olmayan bir ko
numda. İşte, eğer, acilen, biz, Ordu üniversitesini kurarsak, Trabzon ve Samsun'daki üniversiteler
den fakültelerimizi ayırıp, kendi üniversitemize bağlayarak, bu sıkıntıları da ortadan kaldırmış ola
cağız. 

Değerli milletvekilleri, bu, Ordu üniversitesinin kurulmasıyla ilgili kanun teklifi Yüce Mecli
se indiğinde, siz değerli milletvekillerinin desteğine ihtiyacımız var. Bu desteği vereceğinize ina
nıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA HASAN ÖZ (Ordu) - Başkanım... 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Öz. 

MUSTAFA HASAN ÖZ (Ordu) - Sayın. Başkan, bölge milletvekili olarak ben de, konuyu 
gündeme getiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, Genel Kurulumuz bu konuya 
destek verecektir. Şimdiden, destek verecek arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunu
yorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öz. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, biraz evvel bana da atıf yapıldı; ben 

samimiyim; hem Ordu hem Giresun hem Yozgat hem Kırşehir hem Bayburt olmak üzere, hepsini 
dahil edecek şekilde üniversite açılmasından yanayız. Yapılacak olan teklifi, Doğru Yol Partisi 
Grubu olarak destekleyeceğiz; bu teklifi Danışma Kuruluna getirelim ve hep beraber destek vere
lim. 

BAŞKAN - Sayın Bedük, siz başvuracaksınız, Danışma Kurulu toplanacak... 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Siirt ve Çorum'u da dahil edelim. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Evet, Siirt ve Çorum, hepsi dahil buna. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Efendim, galiba, eğitim seferberliğine üniversitelerden başlama gibi bir irade beyanı var; ha

yırlısı olsun diyelim. 
Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 
1. — 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 Ka-

- 43 -



T.B.M.M. B : 5 8 24 .2 .1998 0 : 1 
ramollaoğlu ve 28 arkadaşının, TPAO adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın faciasının ne
denleri ve itfaiye teşkilâtının sorunları ile boğazlar ve Marmara Denizinde uluslararası seyir ya
pan gemilerin oluşturduğu tehlikelerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve (10/162, 163, 164, 175) esas numa
ralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 397) (1) 

BAŞKAN - Genel Kurulun 17.2.1998 tarihli 55 inci Birleşiminde alman karar gereğince, bu 
kısımda yer alan TPAO adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın faciasının nedenleri ve itfa
iye teşkilatının sorunları ile Boğazlar ve Marmara Denizinde uluslararası seyir yapan gemilerin 
oluşturduğu tehlikelerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulmuş 
bulunan (10/162, 163, 164, 175) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 397 sıra sayılı 
raporu üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 
İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşmede ilk 

söz hakkı önerge sahibine aittir. Daha sonra, İçtüzüğümüzün 72 nci maddesine göre siyasî parti 
grupları adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri halinde ko
misyon ve Hükümete de söz verilecek, bu suretle Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki 
genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

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

Komisyon raporu 397 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekilerinin isimlerini okuyorum: Önerge sahipleri adına 

Ali Dinçer; grupları adına -şu ana kadar bize ulaşan- Demokratik Sol Parti Grubu adına Erdoğan 
Toprak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Bekir Yurdagül. 

Şimdi, önerge sahipleri adına, Sayın Ali Dinçer; buyurun efendim. 
ALİ DİNÇER (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekileri; TPAO adlı petrol tankerinde 

meydana gelen yangın faciasının nedenleri ve itfaiye teşkilatının sorunları ile Boğazlar ve Marma
ra Denizinde uluslararası seyir yapan gemilerin oluşturduğu tehlikelerin araştırılarak, alınması ge
reken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu raporuyla ilgili 
önerge sahibi olarak söz aldım. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle, bu kazada hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve aziz mil
letimize başsağlığı dilerim. Fcdakârane çalışmaları sırasında yaralanan itfaiyecilerimize de tekrar 
geçmiş olsun; Tanrı, tekrarını göstermesin. 

Değerli arkadaşlarım, bu konudan dolayı yaptıkları çok değerli çalışma, konunun çözümüne 
önemli ışıklar tutuyor; bu nedenle de, araştırma komisyonu üyelerine teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, aslında bu kaza, ne ilk ne de sondur. Bu nedenle, konuyu bir bütün ola
rak ele almak durumundayız/Marmara ve Boğazlar, dünyanın en önemli, en eski, aynı zamanda en 
zor ve en uzun deniz geçitlerinden, suyolu geçitlerinden birisidir. İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile 
Marmara'yı geçen deniz geçit yolu, 196 mil uzunluğundadır; etrafı gelişmiştir, yoğun yerleşim ala
nıdır. İnsan yapımı düz kanallar gibi, sade ve işletmesi kolay bir kanal değil. Bugünkü potansiyeli 
ve konumuyla Türkiye'de böylesi bir deniz geçidine sahip olmak bizim ülkemiz için önemli bir 
avantaj; yeter ki, hakkını verebilelim. 

(!) 397 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Boğazlar ve Marmara'dan oluşan bu geçidin zamanla daha da karmaşık ve yoğun bir trafiğe 

ulaşacağını öngörmeliyiz. "Su akar, biz bakar" durumunda olmamalıyız; bu durumdan çıkmalıyız, 
çıkacağız da, 

Örneğin, İstanbul'da şehiriçi toplutaşımacılıkta denizyolunu daha yeteri kadar kullanamıyoruz. 
Aslında, 10 milyonu aşkın nüfusu ve çevresiyle birlikte İstanbul, özel bir yönetim modeline sahip 
olmalı, toplutaşımacılık modeli de, İstanbul'un büyüklüğü oranında hazırlanmalı. 

Şu anda İstanbul'un Anadolu yakası, bir nevi yatakhane görevi yapıyor; işyerleri daha çok Ru
meli yakasında. Boğaz'dan, denizden ve Boğaz köprülerinden trafik, ağırlıklı olarak, yoğun saatler
de tek yönlü oluyor; aslında, bu trafiği çift yönlü hale getirebilmemiz gerekiyor. 

Yavaş yavaş, kamu kuruluşlarından, özel kuruluşlardan, büyük kurumlar Anadolu yakasında 
idare merkezleri oluşturuyorlar, Anadolu yakasında sanayileşme hızlanıyor. Bizim, bunu teşvik et
memiz gerekiyor ki, hem Boğazda denizde hem de Boğaz köprülerinde trafiği iki yönlü hale geti-
rcbilelim ve bu, deniz yoluyla ve Boğaz köprüsü trafiğiyle ilgili yaptığımız yatırımlardan maksi
mum yarar sağlayalım. 

Sabahları Anadolu yakasından yoğun bir akış oluyor Rumeli yakasına, akşamları da Rumeli 
yakasından Anadolu yakasına. Halbuki, günün her saatinde, 24 saatte, gidiş-geliş bütün bu yolları 
kullanabilmeliyiz ki, yaptığımız yatırımlar fizibl olabilsin. 

İstanbul'un ikinci havaalanı da, bu nedenle, Anadolu yakasında yapılıyor. Bu gelişmeleri teş
vik eden bizler, bilelim ki, Marmara ve civarı, hem İstanbul Boğazının hem Çanakkale Boğazının 
iki tarafı yakın gelecekte Türkiye'nin hızla gelişen bölgeleri olacak; zaten, şu anda Türkiye'nin en 
gelişmiş yöresi, nüfus yoğunluğu en çok olan yöresi burası. Son nüfus sayımlarından da gördük ki, 
Trakya, nüfusu en hızlı artan bölgemiz; ayrıca Trakya'da, yoğun bir sanayileşme söz konusu. Bu 
bölge, bizim, Batı'ya açılan kapımız, tüm Balkanlara hitap eden bir merkez, İstanbul ve Marmara 
Bölgesi. 

Bizim, artık, dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olan Türkiye'nin büyüklüğü oranında büyük 
projeler önermemiz gerekiyor; bu büyük projeler de, Boğazlar ve Marmaradaki deniz trafiğini hız
la artıracaktır. Örneğin, Tekirdağ Limanını tüm Balkanlara yönelik hizmet veren büyük bir liman 
haline getirmek durumundayız, Çanakkale Boğazından, köprüyle geçişi sağlamak durumundayız. 
Bunları yaptığımız zaman, şu anda gündemde olan uluslararası ortak projeler çok daha hızla geli
şecektir. Arnavutluk Tiran'dan İstanbul'a ulaşan Balkanlar otoyolu ile Tuna Nehri üzerinde yapıla
cak olan yeni köprülerle birlikte Bükreş'ten Trakya'ya kadar gelecek otoyol, bu bölgeyi çok geliş
tirecek ve hem Çanakkale Boğazının hem İstanbul Boğazının hem de Marmara Denizinin etrafı 
şimdikinden çok çok daha fazla gelişmiş, kalkınmış bir bölge olacaktır; dolayısıyla, Marmara De
nizi içerisinde, İstanbul Boğazında, Çanakkale Boğazında hem iç deniz trafiği yoğunlaşacak hem 
de uluslararası deniz trafiği şimdikinden çok daha yoğun hale gelecektir. 

Biz, her ne kadar, Karadeniz üzerinden yapılması istenilen petrol taşımacılığının, Bakü-Cey-
han petrol boru hattıyla olmasını istiyorsak da -ki, bunu gerçekleştirmek Türkiye'nin görevi, fizibl 
olan proje de bu- bu olsa bile, biraz önce söylediğim nedenlerle, Marmara ve Boğazlarda deniz tra
fiğinin yoğunluğu giderek çok artacaktır. 

Büyük olasılıkla, yakın gelecekte, ülkemiz nüfusunun yarısına yakını bu bölgede yaşayacak
tır. Ülkemiz ekonomisinin, kültür hayatının, eğitim hayatının, ticaret hayatının kalbi bu bölgede 
atacaktır. 

Böylesine önemli olan bu bölgede, Boğazlar ve Marmara deniz ulaşımında, kara, demir ve ha
vayolu bağlantılarıyla, en etkin, en verimli bir işletme modelini oluşturmak, Türkiye'nin hem ulu-
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sal hem de uluslararası bir görevidir; fakat, biliyoruz ki, bu konuda bir başıbozukluk söz konusu
dur. Yakın zamana kadar, bu bölgedeki deniz trafiği, deniz ulaşımı Türkiye Denizcilik İşletmeleri
nin sorumluluğu altındaydı; ama, bu işletme özelleştirme kapsamına alınınca, konu tümüyle sahip
siz hale geldi. Biz, bir an önce, denizcilik bakanlığının kurulmasıyla ilgili yasal çalışmaları tamam
lamak durumundayız. Denizcilik bakanlığının kurulması yetmez, denizcilik bakanlığının içerisin
de Türkiye deniz işletmeciliği kurumu, özel ve kamu kurumlarının tümünü koordine eden, bu böl
gedeki deniz ulaşımını en etkin, en verimli hale getiren bir kurum olabilmeli hem de özerk bir ka
mu kurumu halinde koordinasyon görevini üstlenmeli, deniz ulaşımıyla ilgili bütün aktörleri koor
dine edebilmeli ve deniz trafiğinin denetimini bu kurum üstlenebilmeli, şu anda pek yeterli olma
yan kılavuz kaptanlık yöntemiyle, deniz trafiği güvenliğini sağlayabilmelidir. 

Ayrıca, çevre yerleşim birimlerindeki itfaiye örgütlerinin modernleşmesi sağlanmalı ve TPAO 
tankeri benzeri kazaları anında önleyecek çok etkin, özel bir trafik organizasyonu da gerçekleştiril
meli; havadan, karadan, en modern, en çağdaş, teknolojinin eli ileri ürünleri olan araçları kullanan 
bir itfaiye örgütü oluşturmak hem de eğitilmiş elemanlarıyla oluşturmak bizim için bir görev. Biz, 
bunu, hem Türkiye için hem de uluslararası deniz taşımacılığı için yapmak durumundayız. 

(Mikrofon otamatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Dinçer, hemen toparlayalım... 

ALİ DİNÇER (Devamla)- Çevre koruma birimi önem arz ediyor; çünkü, yoğunlaşan trafik -
zaten, bozulan güvenlik ortamını daha da bozmak durumunda- çevrenin daha fazla kirlenmesine 
neden olacak. 

Biz, bütün bunları, Türkiye olarak, egemen bjr ülke olarak, kendi sınırlarımız içinde bulunan 
bu deniz geçit yolunda kendimiz yapmalıyız. Uluslararası pekçok anlaşma var bu konuda, örgüt var 
bu konuda ve onların getirdiği kuralları uygulayarak, onlarla işbirliği yaparak, Türkiye'nin egemen
lik hakkını kullanıp, bu bölgede en etkin deniz taşımacılığını gerçekleştirmek durumundayız. 

Son kazada görülen önemli bir eksiklik vardı: Ağır yanık alan itfaiyecilerimizin, maalesef, bir 
kismı, yanık tedavi merkezleri olmadığı için, tedavi edilemedi; halbuki, bizim, önce, kendi insanı
mıza değer vermemiz gerekiyor. Sadece, buna benzer kazalardan dolayı değil, başka nedenlerle 
ağır yanıklardan kurtulması gereken yurttaşlarımız oluyor. 

(Mikrofon otamatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dinçer... 

ALİ DİNÇER (Devamla) - Onların da tedavisini sağlayacak yanık merkezleri çoğaltılmalıdır. 

Teşekkür ediyorum, sağ olun. 

BAŞKAN - Sayın Dinçer, teşekkür ediyorum. 

Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Erdoğan Toprak; buyurun. (DSP sıralarından alkış
lar) ' 

DSP GRUBU ADINA ERDOĞAN TOPRAK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; TPAO tankeri yangınını araştırmak üzere kurulan komisyon raporuyla ilgili olarak, Demokra
tik Sol Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere, huzurunuza gelmiş bulunmaktayım; Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, Tuzla'da meydana gelen yangın, birçok itfaiye
cimizin yanarak yaralanmasına, iki itfaiyecimizin de hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu 
olayda ölen itfaiyecilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 
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Öncelikle, Tuzla yangını, birçok eksiği, birçok yanlışı, birçok suiistimali, birçok ihmali orta

ya çıkarmış ve hepimizin gözleri önüne sermiştir. Tuzla yangını şunu göstermiştir ki, itfaiyecileri
miz, bu konuda yeterince deneyimli değil, yeterince bilgili değildir ve bu tür yangınlara nasıl mü
dahale edeceğini bilememektedir; eğer bilselerdi, böyle patlamaya hazır bir bombanın içerisine ya
nıcı elbiselerle kendilerini atmazlardı; itfaiye müdürünün yanmaz elbiselerle kenarda durduğu bir 
yerde, kâğıt gibi yanan bir elbiseyle cansiparane bir şekilde bu bombanın, bu yangının içerisine gir
mezlerdi. 

Bunu, itfaiye yetkililerine ve Büyükşehir Belediyesine sorduğumuzda bu tip elbiselerin çok 
pahalı olduğunu ve bu tip malzemeleri, personele yeterince temin edemediklerini söylemektedirler; 
ama, aynı belediyenin, kendilerine yandaş toplamak için, 25 bin kişiye eğitim bursu verdiğini de 
hepimiz biliyoruz; yani, bir yandan kendi personeline teçhizat alamazken, diğer taraftan 25 bin ki
şiye eğitim bursu vermektedirler. Kimse eğitim bursuna karşı değil; ama, belediyelerin birinci gö
revi, kendi üstüne düşen görevlerini yapmaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, yanarak ölen itfaiye erlerimizin ai
leleri de mağdur durumdadır. Bu konuda, bizim ilgilenmemizden sonra, yanarak ölen itfaiye erle
rimizin ailelerine, bir nebze de olsa, yetkililer el uzatmıştır; ama, geçen gün, ölüm yıldönümünle-
rinde, ailelerinin ne kadar perişan olduğunu televizyonda gördük. Ölenler dışında, yaralananlarla 
ilgili bir hayli üzüntülü görüntüler de vardı ve onlara yeterince el uzatılmadığını gördük.-Bu konuy
la ilgili, yetkilileri uyardık ve yetkililer bundan sonra müdahale ettiler; ama, bu müdaheleler de ye
terince yerine ulaşmadı. 

Söylediğim gibi, Türkiye'de, bu konuda birçok eksiklikler gündeme gelmiştir. Bu eksiklikler
den bir tanesi şudur; her gün, itfaiyecilerin dışında, yanan yüzlerce vatandaşımız var; ama, ne ya
zık ki ülkemizde -askeriye dışında- yanıklarla ilgili tam teşekküllü bir hastane yok. 

Tuzla Tersanesi yangınında, bilgisizliğin, paniğin nelere yol açtığını hep beraber görmekteyiz. 
Son derece önemli olan bu olayda, acil koordinasyon merkezi kurulmaması, yangının boyutlarının 
daha da büyük seviyelere ulaşmasına neden olmuştur. Acil koordinasyon merkezi kurulmadığı için, 
telsizler tek frekanstan kullanılamamıştır, kimin kiminle ne şekilde irtibata geçeceği anlaşılama
maktadır. Faciada -televizyonlarda gördüğümüz boyutuyla- her kafadan bir ses çıkmakta; orada 
bulunan insanlar, panik içerisinde bir o tarafa bir bu tarafa gitmekte, yangın daha da büyük seviye
lere sıçramaktadır. İtfaiyemizin bu tip yangınlarda bilgisiz olduğunu, defalarca altını çizerek söy
lüyorum. İtfaiye müdürü, bu tip bir yangına nasıl müdahale edeceğini bilemediği için, kendi perso
nelini, bile bile ateşin içine atmıştır. TPAO tankerinin kaptanı, bu konuda itfaiye müdürünü uyara
rak "bu tip yangınlara karadan değil, sadece denizden ve havadan müdahale edilebileceğini ve bu 
tankerin her an patlayacağını" söylemiştir; yani, asıl görevi olan zat bilememekte, dışarıda bir in
san bu konuda bilgi ulaştırmaktadır. 

. Koordinasyon kurulunun kurulmamasından dolayı, o bölgedeki yaralılara müdahale edecek 
ambulansın da çok uzaklarda durdurulması nedeniyle, birinci derecede yanan itfaiyecilerimiz has
taneye zamanında yetiştirilememiştir; bundan dolayı da, 2 itfaiyecimizin ölümüne, bazı itfaiyecile
rimizin de daha ağır yaralanmasına neden olunmuştur. 

Gelelim, temizleme işini yüklenen GEMSAN Tersanesine,;. Değerli arkadaşlarım, bu şirket, 
ne yangın konusunda ne araç gereç konusunda ne de deneyim olarak yeterlidir, hem yer olarak kü
çük hem de bu tip tankerlerin bakımının yapılması açısından kesinlikle yeterli değildir; yani, hiç
bir konuda yeterli değildir. Geminin temizleme işini üstlenen GEMSAN Tersanesinin elemanları 
ehliyetsiz kişilerden oluşturulmuş ve bir kıvılcımın bile sıkışmış gazı alevlendirdiği bilinirken, ye
terli önlemler alınamamıştır. 
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Değerli DİTAŞ yetkililerinin, hem yer konusunda hem deneyim konusunda hem teçhizat ko

nusunda yeterli olmayan bu tersanemize, böyle büyük bir gemimizin bakımının yaptırmasını anla
mış değiliz. Bu konu sorulduğunda "verilen indirim nedeniyle böyle uygun görüldüğü" söylenil-
mektedir. Verilen indirime baktığımızda, bu şirket tarafından, DİTAŞ'a, yüzde 10 gibi bir indirim 
sağlandığını görmekteyiz; yani, DİTAŞ yetkililerinin söylediği gibi, büyük bir indirim oranı da 
sağlanmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, DİTAŞ'ın tabiî ki burada bir ihmali var; ama DİTAŞ'ın ihmalleri bun
larla da bitmemektedir. TPAO tankerinde sıkışmış gazı uyarıcı sistemin olmadığını da görmekte
yiz. Evveliyatına baktığımızda, gemi, 1997 yılında İtalya'da dökme yük gemisi olarak inşa edilmiş, 
orijinal olarak tanker değildir. Dökme yük gemisi olaral inşa edildiği için, tankerde bulunacak teç
hizat yeterince konulmamıştır. Kuruyük gemisi olarak inşa edilen bu gemideki birçok aksaklık bu
günkü faciayı doğurmuştur. 

Parantez açarak Yüce Meclisin huzuruna şunu sunmak istiyorum: Bu faciada yaralanan itfaiye 
erlerini ziyarete gelen işçilerden bir tanesi "burada sabotaj ihtimali vardır, yeter artık, ben, bunu 
açıklayacağım" demiştir; Komisyonumuz da bu konuyu cumhuriyet savcılığına bildirmiştir. Yani 
burada -tam emin değilim; ama- böyle bir durumu da, bize geldiği için, Yüce Meclisin huzuruna 
sunmak istiyorum. 

Bu komisyon raporunda benim acımasız bulduğum bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Tüm suçlu gemi kaptanı olarak gösterilmektedir. Oysaki, gemi kaptanı, yangın esnasında tüm per
sonelini dışarıya çıkartmış ve yangından dolayı patlama olduğu zaman, hiçbir personelinin burnu 
kanamamıştır; yani gemi kaptanı, gemisini değil arna personelini kurtarmıştır; yani hiç kimsenin 
burada burnu kanamamıştır. Bu konuda gemi kaptanını direkt suçlu olarak görmek bence acıma
sızlık olur. Gemi kaptanının ihmali vardır, bu ihmale kesinlikle katılıyorum; ama gemi kaptanını, 
bu konuda, yüzde yüz ihmal eden kişi olarak da görmüyorum. Zaten bu konuyu, o bölgede, bilir
kişi raporu da açıkça göstermektedir ki, bu konuda tek suçlu, gemi kaptanı değildir. 

Tuzla Tersanesinde bir yönetmelik yoktur. Yani Denizcilik Müsteşarlığının, Tuzla Tersanesi 
konusunda bir yönetmeliği yoktur; kimin ne yapacağı bilinmemektedir. Tuzla Tersanesi bir keşme
keş içindedir. Tuzla Tersanesinde meydana gelen olaydan iki ay sonra, Denizcilik Müsteşarlığı, 
böyle bir yönetmenlik çıkarmıştır; bunu okumak istiyorum: "Tuzla Limanı sınırlan içerisinde tüm 
gemiler tehlikeli maddeler ve gasfree temizliği yapamazlar, demir yeri dışında demirleyeınezlcr, 
slaç temizliği ve transferi yapamazlar." 

Yani, olay geçmiş, yıllar geçmiş, Denizcilik Müsteşarlığı bir tamim yolluyor; slaç temizliği 
burada yapılamaz... Sana burada başka bir laf söylerler; uyan da balığa çıkalım... Yani, yıllar geç
miş, olaylar olmuş; burada gasfree temizliği yapılamaz... Yani, iş işten geçtikten sonra yapılan bir 
değişiklik... 

Bu olay daha da büyük boyutlara çıkabilirdi, bu facia daha da büyüyebilirdi, bu facia diğer ge
milere de sıçrayabilirdi, daha büyük patlamalar olurdu; ama, Allah gene yardım etmiş. Ben, iki it
faiyecimize Allah'tan rahmet diliyorum, iki itfaiyecimiz canından oldu; ama, daha büyük boyutla
ra da çıkabilirdi. 

O bölgede toplanan binlerce torba slaçın ne olacağını bugüne kadar kimse bilmemektedir. O 
slaçlarm hangi bölgeye ve nasıl çevreyi kirletmeden nakledileceği bilinmemektedir. , 

Bu noktada, Tuzla Tersanesinin fizikî durumuna baktığımızda, çevreyle uyumlu olmadığını 
görmekteyiz; istanbul'un göbeğinde, neredeyse orta yerinde, çevreyi sürekli rahatsız eden bir ter
sane. 
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Değerli arkadaşlarım, biraz bu konunun gerisine gitmek istiyorum. Tuzla Tersanesi, önce, Kâ-

,ğıthaneden kaldırılan 4 tane tersane için müsaade edilen bir bölgemizdedir; ama, bu tersanelerin sa
yısı. 4'ii bırakın, 38'e çıkmış ve daha da fazlalaşmaya doğru gitmektedir. 

Halk bu konuda şikâyetçi, halk mustarip. Halk, bu konuda, sıkıntılarım dile getiriyor; beledi
yeler yeterince yardımcı olamadığı için, sürekli sıkıntı duymaktadır; ama, nedense, yetkililerimiz, 
bu tersanenin buradan kaldırılıp başka bir bölgeye nakledilmesini sağlayamamışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bizim önerimiz, bu tersanenin, acilen bu bölgeden kaldırılıp, başka bir 
bölgeye nakledilnicsidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; DİTAŞ'a tekrar baktığımızda, DİTAŞ, hurda olan bu ge
miyi almış ve bazı dönemlerde korkunç maliyetlerle bakım yaptırmıştır. Bakın, DİTAŞ, 1991 ile 
1994 yılları arasında 8 milyon 500 bin dolar, 1994'tc de 9 milyon 636 bin dolar bakını parası öde
miş ve bu gemi. DİTAŞ'a. satın alınmasından daha büyük paralara mal olmuş. 

DİTAŞ'ın, bizim kafamızdaki endişeleri bunlarla da bitmiyor. Ülkemize her yıl 25 milyon ton 
petrol taşınmaktadır; ama. petrol taşımacılığına baktığımızda en büyük payı yabancı bandıralı ge
miler almaktadır. Türk bandıralı ve Türk bayraklı gemiler ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmek
te ve bu konuda.yeterince pay alamamaktadır. Yani, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, deniz
cilik sektörümüze, DİTAŞ tarafından çelme takılmaktadır. Barbaros zamanında dünya denizlcri-
mizdeki varoluşumuzu, şu anda kaybetmek üzereyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belki, Türk denizciliğinde yeterince tankerimiz olmaya
bilir, ama, bizim yapmamız gereken. Türk denizciliğini hak ettiği yere getirmek için" teşvikler ver
mektir, destek olmaktır; ama, ne yazık ki. biz, bırakın destek olmayı, köstek olmaktan da geri kal
mıyoruz. 

DİTAŞ ile ilgili endişelerim sürekli artıyor. Neden artıyor derseniz; müsait olmayan bir tersa
neye böyle bir işi vermek, hurda olan bir kuru yük gemisini alıp Türkiye'ye büyük maliyetler ödet
mek, 25 milyon ton gibi -ülkemize taşınan- petrolün taşımacılığını yabancı bandıralı gemilere ver
mek... Bunlar alt alta geldiğinde "acaba DİTAŞ kimin çıkarlarını düşünüyor" diye endişeye kapıl
mıyor değilim. Onun için, benim Yüce Meclisten ricam, DİTAŞ'ın, bu gemiyi aldığı günden bugü
ne kadar, her yaptığı işin mercek altına alınmasıdır; bunda fayda görmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, DİTAŞ.'ın bu konuda yaptıklarını mercek altına alalım derken hiç hissî 
değilim; çünkü, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde Türk denizciliğine destek olmayıp köstek 
olan bir kurumun mercek altına alınması görüşüne, sizlerin de katılacağını umuyorum. 

Tabiî ki, denizcilik sektörümüzün sorunları bunlarla bitmiyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ül
kemizde, bir denizcilik yüksekokulu yok. Şimdi, Yüce Parlamento diyecek ki "bu ülkede denizci
likten sorumlu bir bakanlık var." Var; ama, adı, direkt "denizcilik bakanlığı" değil; yani, denizcilik 
bakanlığı olmayan bir yerde, denizcilik yüksekokulunun olmamasını da normal karşılıyorum. 

Araştırmamızın ikinci kısmı da. Boğazlardan güvenli geçiş ve bu konuda alınabilecek önlem
lerle ilgili. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; böyle önemli bir konunun, bir tanker faciasının arasına 
sıkıştırılmasını hiç doğru bulmuyoruz; çünkü, bu konu, başlıbaşına çok önemlidir. Bu konu, yurt 
dışında bizi temsil eden heyetlerin önüne sürekli gelmektedir. Şu anda, ülkemizde, denizcilik ve 

. bununla uğraşan tüm birimler -bu konuda yaptıkları çıkışlarda- Türkiye'nin önüne, belli amaçlarla 
engel çıkarıldığı görüşüne varmaktadırlar. Bunun da ana nedeni. Boğazlarla ilgili konunun, boru 
hattının geçtiği bir dönemde, boru hattının tartışıldığı günlerde, gündeme getirilmiş olmasıdır. Bu 
konuda, Türkiye şanssızdır; haklı olduğu bir konuda, haksız konuma düşmektedir. Türkiye, sanki, 
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boru hattını kendi topraklarından geçirmek amacıyla, Boğazlardan geçişlere engel olan bir görü
nüm sergilemektedir. Boğazlardaki sıkışık trafiği, sanki, Türkiye'nin bilerek meydana getirdiği gö
rüntüsü, dünya kamuoyunda yaygınlaşmıştır; oysa, 12 milyonluk şehrin pıta noktasından her geçen 
tankerin patlayan bir bomba olduğu bilmekteyiz ve bu gerçeği de defalarca gördük. 

Türkiye, Boğazlarla ilgili iki konuda köşeye sıkışmıştır: 

1. Boru hatlarının tartışıldığı bir döneme rastgelmesi. 
2. Türkiye'nin, yurt dışına gönderdiği heyetleri, sürekli değişik kişilerden seçmesi. O kişiler, 

bu konulara vâkıf olurken, o heyet değiştiriliyor, yerine başka heyetler gönderiliyor. Yani, Türki
ye'nin, denizcilik konusunda, Boğazlar konusunda net bir dış politikasının olmadığını, ne yazık ki, 
acı olarak, Yüce Meclisin huzurunda dile getirmek istiyorum. 

Türkiye Boğazlan, ülkemiz için çok önemlidir; bu önemli konunun bir devlet politikası mut
laka olmalıdır. Yurt dışına giden heyetlerin sık sık değiştirilmemesi gerekmektedir; ama, biz, bun
ları -her heyeti- kendi siyasî görüşümüze göre değiştirirsek, yurt dışına gönderdiğimiz heyetlerin 
hepsinin farklı farklı görüşleri savunacağı ortaya çıkar. Bu konuda, Türkiye'nin, acilen bir komis
yon kurması gereklidir. Böyle hayatî bir konuyu getirip, bir TPAO tankeri konusunun arasına sı
kıştırıp, üç ay gibi kısa bir sürede "Parlamentoya getirin, sonuç verin, nasıl giderse gitsin" derse
niz, işte, bu komisyonun, bu konuda net bir rapor hazırlamasını, beklemeniz de hayalcilik olur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güvenli geçiş konusunda -biliyorsunuz, şu anda kılavuz 
kaptan sistemi vardır- 1994'te bir sinyalizasyon sistemi ihalesi yapıldı. Sinyalizasyon sistemi, Bo
ğazları gerçekten rahatlatacak bir sistemdi; ama, ne hikmetse, bu sinyalizasyon sistemi dört sefer 
ihale edilmiş aldığımız duyumlara göre ve hepsi de iptal edilmiş. Bu sinyalizasyon sistemini neden 
ihale ettiniz, neden sürekli iptal ediyorsunuz; bunu kimse anlamış değil. Bence, üstünde durulma
sı gereken asıl olaylardan bir tanesi bu. Bu konuda birçok duyum alıyoruz, bu duyumlarımızın doğ
ru çıkmamasını umut ediyoruz. Ta o dönem ülkenin başında olan kişilerle ilgili duyum alıyoruz; 
bunun doğru çıkmamasını umut ediyorum diyorum, altını çizerek söylüyorum; ama, bu ihaleler, 
1994 yılından bugüne kadar sürekli yapılmış -1995'in sonuna kadar- ve bu ihaleler sürekli iptal 
edilmiş; yani, Türkiye'nin en önemli konusu, bir kesime peşkeş çekilmesi için iptal ediliyorsa, bu, 
altı çizilerek düşünülmesi gereken bir şeydir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen toparlayalım. 
ERDOĞAN TOPRAK (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; TPAO tankeriyle il

gili Komisyonun hazırladığı bu raporun tümüne katılıyorum ve Komisyonda çalışan arkadaşlarıma 
da, özveriyle çalıştıkları için teşekkür ediyorum; ama, Boğazlarla ilgili çalışmaları, Demokratik Sol 
Parti olarak tekrar gündeme getireceğiz; çünkü, bu, İstanbul'un, Türkiye'nin 12 milyon insanının 
yaşadığı bir şehrin, hayatî önem taşıyan bir konusudur. 

Bu konunun tekrar araştırılması gerektiğine inanıyor, Yüce Meclisinize saygılarımı sunuyo
rum; teşekkür ederim. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Toprak. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Bekir Yurdagül; buyurun. (CHP sıralarından al

kışlar) 
CHP GRUBU ADINA BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; TPAO adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın faciasının nedenleri ve itfaiye teşkilatının 
sorunları ile Boğazlar ve Marmara Denizinde uluslararası seyir yapan gemilerin oluşturduğu tehli-
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kelerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca oluşturulan Meclis Araştırması Komisyonu tarafından ha
zırlanan rapor üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım; 
Partim ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz, 8 333 kilometrelik kıyı şeridiyle üç tarafından 
denizlerle çevrilidir; üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen, ne yazık ki, bu varlığın kıymeti
ni yeterince bilememekte ve dolayısıyla da kullanamamaktadır. Denizcilik sektörü, ülkemizin kal
kınması için çok önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi, daima, bu sektörün öneminin bilinci içerisin
de olmuş, denizcilik sektörünün bir çatı altında toplanması için denizcilik bakanlığının kurulması
nın gerekliliğine dikkat çekerek, ilk girişimde bulunmuştu. Ne yazık ki, tüm karşı çıkışlara rağmen, 
Denizcilik Müsteşarlığı ancak kurulabilmiştir. Bunun üzerinden yaklaşık dört yılı aşkın bir süre 
geçmesine karşın, denizcilik bakanlığının kurulması, hâlâ tasarı halinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gündeminde bulunmaktadır. 

Bugün, Denizcilik Müsteşarlığı, birçok bakanlıkla iç içe girmiştir. Denizcilik Müsteşarlığı, 
Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, gümrüklerden sorumlu 
Devlet Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığıyla birçok alanlarda iç içe girmiş 
bir durumda çalışmak zorunda bırakılmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim temennimiz, denizcilik bakanlığının bir an önce kurul
ması ve denizcilik sektöründeki bu yetki ve sorumluluk bölüşümünden kaynaklanan aksaklıkların 
giderilerek, bu sektörün hak ettiği yere oturmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin en büyük tankeri olan TPAO isimli tanker, DİTAŞ; yani, 
Deniz İşletmeciliği Tankerciliği Anonim Şirketine aittir. 86 595 grostonluk, 388 metre boyunda, 43 
metre genişliğindeki tankerimiz, 1977 İtalyan yapımıdır. Az önce, Sayın Toprak'ın da belirttiği gi
bi, bu tür tankerlerin ekonomik ömürleri yaklaşık onbeş yıldır. Söz konusu tanker, atıl dururken, 
ekonomik kullanım ömrünü doldurmaya birkaç yıl kalmışken, hangi gerekçeyle 1988 yılında satın 
alınmıştır? Üstelik, 12 milyon dolar değerindeki bu tankere 16 milyon dolar ödendiği de iddia edil
mektedir. Bu iddiaların aydınlatılmasının da ayrıca önemini vurgulamak istiyorum. Teknik adam
lar "bu tankerin alımının yanlış olduğunu, beş yıldır sık aralıklarla bakım ve onarıma girdiğini" be
lirtmişlerdir. Ayrıca, 1991 yılında 13 milyon dolar ödenerek, sekiz ay gibi bir süre, Pendik Tersa
nesinde bakımı yapılarak devredışı kaldığı söylenilmektedir. 6 Şubat 1997 tarihinde, Deniz İşlet
meciliği Türk Anonim Şirketine ait TPAO isimli tanker, 400 bin dolar karşılığında anlaşma yapı
larak, Tuzla-Aydınlı Limanındaki rıhtım uzunluğu sadece 55 metre olan GEMSAN Tersanesine te
mizlik ve bakım için çekilmiştir. DİTAŞ, bir ortak kuruluş olup, kamu hisseleri özelleştirilmek üze
re, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen bir şirkettir; bu da, âdeta batırılmak için, sanki çö
kertilmek için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen diğer KİT'lerden bir farkı olmayan bir 
şirket görünümündedir. DİTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı, o zamanın iktidarının küçük ortağının İz
mir eski il başkanıdır ve TPAO tankerinin çekildiği GEMSAN Tersanesinin büyük ortaklarından 
bir tanesi de, aynı partinin İstanbul il sekreteridir; yani, sanki, birileri, devlet malıyla -diğer KİT'ler
de olduğu gibi- birilerine kaynak aktarmak için bir ortaklık kurmuşlar ve bunu istedikleri gibi kul
lanıyorlar. TPAO tankeri -GEMSAN'ın, rıhtım uzunluğundan tutun da, bu büyüklükteki bir tanker
lin bakım ve onarımı için gerekli olan teknik donanımından yoksun olması ayrı bir şey- teknik 
adamlar tarafından da öne sürülen birçok olumsuzluklara rağmen -az önce söylediğim nedenlerden 
ötürü olsa gerek- GEMSAN Tersanesine çekilmiştir. Bu şekilde, DİTAŞ'tan GEMSAN'a bir nevi 
kaynak aktarılmaktadır. Buna rağmen, bakım ve onarımın yapılmasına elverişli tüm teknik donanı
ma sahip, devletin Pendik Tersanesinin belli üniteleri boş dururken -hangi nedenle olduğu bilin-
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mez- tanker GEMSAN'a çekilmiştir. İşte, Pendik Tersanesinin de zarar ediyor denilmesinin altın
da yatan esas neden budur. Esasında zarar etmiyor; bu şekilde uygulamalarla zarar ettirilerek, Pen
dik Tersanesi de, bir şekilde özelleştirilmeye, özel sektöre devredilmeye çalışılıyor. 

Deniz Ticaret Odası Başkanı Cengiz Kaptanoğlu dahi bakınız ne diyor: "DİTÂŞ, gemiyi al
dıktan sonra bakım yaptırdı; verim alamadı; hurdaya çıkarma kararı vermişti; bir daha niye bakıma 
verdi anlayamadım; özel sektörde bir işadamı olsaydı, bu tankeri onarıma sokturmazdı." 

Şimdi, burada, hepinizi bu konu üzerinde düşünmeye davet ediyorum. TPAO isimli tankerin, 
13 Şubat 1997 günü saat 17.30 civarında -bazı söylentilere göre 15.00-15.30 civarında- temizlik ve 
bakımı, yapılırken ardı ardına iki patlama olmuş; bu patlamalar sonrası, önce 10 nolu merkez kar
go tankının, arkasından 6 nolu sancak kargo tankının açılan üstleri ve yakın çevreleri alevli bir bi
çimde yanmaya başlamıştır. Bir süre sonra da, 9 nolu merkez kargo tankı ve ardından da 8 nolu 
merkez kargo tankı patlamıştır. Bu patlamalar sonucunda, 8, 9 ve 10 nolu merkez kargo tankları ve 
6 nolu sancak kargo tankı yanmaya başlamıştır. Daha sonra, yangın, pek çok yanıcı malzemelerin 
de bulunduğu makine dairesi ile pompa dairesine yayılmış ve çok daha sonra 14 nolu yakıt tanki 
da tutuşarak yanmıştır. Patlamalar sonucunda çevreye saçılan yanmakta olan maddeler, GEMSAN 
Tersanesinin yanında bulunan Hidrodinamik Tersanesinde bakım ve onarımı yapılan iki geminin 
de güvertelerine sıçrayarak, burada da yangın çıkmasına neden olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; TPAO tankerinde patlamalar olurken, yangınlar çıkar
ken ve hatta yangın, yakındaki tersanelerdeki gemilere de sıçrarken ve aradan, ne yazık ki, uzunca 
bir sürenin geçmesine rağmen, TPAO tankerinin kendi kendini söndürme tertibatının çalışmadığı 
ve de GEMSAN Tersanesinin bu tür bakım ve onarım işleri sonucunda oluşabilecek yangınlara 
karşı yangın söndürme tertibatının yeterli olmadığı görülmüş ve dolayısıyla, uzunca bir süre yan
gına müdahale edilememiştir. 

İlk patlamanın olduğu andan yaklaşık yarım saat sonra olay yerine, karadan, önce Tuzla Bele
diyesi ve Pendik Belediyesi itfaiyeleri, ardından Kartal ve İstanbul Büyükşchir Belediyesi itfaiye
leri gelmişlerdir. Önce GEMSAN Tersanesinin yanındaki Hidrodinamik Tersanesinde bakım ve 
onarımları yapılan gemilerdeki yangınların söndürülmesine çalışılmış, bu arada, bu tür yangınlara 
karşı,eğitilmediği ve yeteri donanıma sahip olmadığı halde itfaiye erleri, patlamaların ve yangının 
devam ettiği TPAO tankerine gönderilmişlerdir. Patlayan bombanın üzerine, bu itfaiye erleri, yan
gını söndürmek için değil de, âdeta göz göre göre ölüme gönderilerek cinayet işlenmiştir. Hepimiz, 
televizyonlarımızın başında, diri diri ölüme atılan itfaiye erlerinin yanmalarını, ateş kütlesi üzerin
de kavruluşlarını, acı acı feryat edişlerini, ne yazık ki, insanımızın bu kadar ucuza gittiğini, hiçe sa
yıldığını acı ve üzüntü içerisinde izledik. Yanmaları yetmiyormuş gibi, bir de yaralıların hastane
ye götürülüşleri esnasındaki içler acısı manzaralar hepimizin hafızalarında hâlâ canlılığını koru
maktadır. . • . ' 

Elbette ki, itfaiye erleri, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi, burada da kahramanca gö
revlerini yerine getirmeye çalışmışlardır ve verilen görevi hiçbir tereddüt göstermeden yerine ge
tirme azmi ve gayreti içerisinde olmuşlardır. Ben, o kazada şehit olan itfaiye erlerimizi rahmetle 
anıyorum; orada yaralanan itfaiye erlerimize, bir seneyi aşkın bir süre geçmesine rağmen yine'de 
geçmiş olsun demek istiyorum ve kendilerini kutluyorum; ama, bu tür yangınlara karşı eğitilmeyen 
bu insanların bu tür yangınlara gönderilmemesi gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Özel
likle, özel giysileri olmadığı halde petrol yangınına bu itfaiye erlerinin gönderilmesinin, ihmalin de 
ötesinde, büyük sorumluluk taşıyan bir suç teşkil ettiğine inanıyorum. Ayrıca, yangınlara karşı kul
lanacakları söndürme köpükleri ve donanımları olmaması da ayrı bir eksikliği gündeme getiriyor. 
Gerçekten, özellikle sanayi kentlerinde, sahil kentlerinde, büyük metropollerde, itfaiye erlerimi/., 
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itfaiye çalışanlarımız çok zor koşullarda çalışıyorlar; hiçbir güvenceleri olmamasına rağmen çok 
zor koşullarda çalışıyorlar. Bu itfaiye erleri, bazı belediyelerimizde 657 sayılı Yasaya tabi memur 
statüsünde, bazı belediyelerimizde 1475 sayılı Yasaya tabi işçi statüsünde çalışıyorlar ve yıpran
maları olmasına rağmen, yıpratan bir görevde olmalarına rağmen, kendilerine itibarî hizmet veril
meyen meslek kollarında görevlerini kahramanca sürdürüyorlar ve ölüyorlar, yaralanıyorlar; ama, 
her şeye rağmen verilen görevi de hiç kusursuz, eksiksiz, bir çekinge göstermeden yerine getirme
ye çalışıyorlar. 

Değerli arkadaşlar, bu olaylardan sonra, bu itfaiye erlerinin görevlerini bir şekilde yerine ge
tirmesinden sonra, denizden yangın söndürme ve kurtarma, özellikle deniz araçlarıyla suyla soğut
ma biçiminde gerçekleştirilen yangın söndürme çalışmalarını sürdürerek, bir hafta gibi çok 'uzun 
sayılabilecek bir sürede, yangın, ancak kontrol altına alınarak, söndürülebilinmiştir. Yangın söndü-
rülmcye söndürülmüş; fakat, geride, telafisi mümkün olmayan, 2 itfaiye erimizin ölümü, 20'ye ya
kın itfaiye erimizin çeşitli yerlerinden yanarak yaralanmalarıyla birlikte, kafalarda çok çeşitli soru
ların belirmesine neden olunmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüldüğü gibi, TPAO isimli tankerde meydana gelen 
patlama ve arkasından çıkan yangınların bir kaza sonucu çıktığını iddia etmek doğru değildir. Bu, 
düpedüz ihmal, kasıt ve cinayettir. Nitekim, yangına müdahale eden Üsküdar Bölgesi İtfaiye Grup 
Amir Yardımcısı, Araştırma Komisyonuna vermiş olduğu ifadesinde, yaralı arkadaşlarıyla birlikte 
hastanede yatarken, odalarına, 30-35 yaşlarında birisinin gelerek "arkadaşlar, ben sabredemiyorum, 
konuşacağım" dediğini, ayrıca, bu şahsın "biz, dört işçiydik, saat 15.30'da tersaneyi boşalttılar, bi
ze gemiyi yaktırdılar" dediğini, bu kişiyi görseler tanıyabileceklerini, yaralı olarak yatan üç arka
daşının da bu olaya şahit olduklarını ifade etmiştir. -

Ayrıca, yine Araştırma Komisyonuna ifade veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Mü
dür Yardımcısı da ifadesinde, bazı söylentilere göre bu yangının saat 15.00 veya 15.30 dolayların
da başladığı, tersanenin bütün personelinin ve gemi mürettebatının büyük bir bölümünün gemiyi 
terk ettiği şeklinde bilgiler olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Petrol-İş Sendikasının yetkilileri de, yan
gının kaza değil, ihmal ve cinayet olduğunu nitelemişler; tankerin bakımının yapılacağı tersanenin 
de bakım yapacak kapasitede olmadığını, yangının çıkmasının kaçınılmaz olduğunu belirtmişler
dir. 

Türkiye'nin en büyük tankerlerinden olan TPAO isimli tanker, bakım ve onarımın yapılabile
ceği daha olanaklı, donanımlı ve gelişmiş Pendik Tersanesi olmasına rağmen, kapasite ve donanım 
açısından daha düşük ve bu tür yangınları söndürmek için gerekli donanımının olup olmadığı kuş
kulu olan GEMSAN Tersanesine verilmiştir. Ayrıca, TPAO adlı tankerin, GEMSAN Tersanesine 
bir arıza nedeniyle mi, yoksa periyodik bakım için mi alındığı da bilinmemektedir. En son havuz
lama işlemininse ne zaman yapıldığı meçhuldür. Tankerin kendi otomatik yangın söndürme siste
minin de çalışmadığı görülmüştür. 

GEMSAN Tersanesine çekilen tankerin yakıtının boşaltılmamış olması, hayadan müdahale 
sisteminin bulunmayışı, denizdeki yangınların karadaki 1 erden farkının kavranmamış olması, alev
lerin üzerine köpük yerine su sıkılması, tankerin açık denize çekilmemiş olması, ayrı ayrı, yangını 
büyüten, faciayı artıran, itfaiye erlerini diri diri yakan nedenlerden birkaçıdır. Kara itfaiyelerinin 
yangını söndürmek üzere tankere tedbirsiz ve bilinçsizce çıkarılması ise, affedilir cinsten bir dav
ranış değildir. . ' 

TPAO adlı tankerle uzaktan ve yakından ilişkisi olan ve yangın esnasında o mahalde bulunan
ların Araştırma Komisyonuna vermiş olduğu ifadeler de birbirleriyle çelişmektedir. Bu çelişkilerin 
çok iyi incelenmesi ve üzerine gidilmesi gerekmektedir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Araştırma Komisyonu raporunda da görülmektedir 

ki, TPAO adlı tankerin yanması veya -bazı iddialardan yola çıkarsak- yakılması, sayılmayacak de
recede, ülke ekonomisine, kaynaklarına ve hatta hiçbir zaman telafisi mümkün olmayacak gence
cik vatandaşlarımızın canıyla, sağlığıyla ve malıyla ödediği çok büyük zararlara yol açmıştır. Ka
za sonucunda, deniz ve çevre kirliliği çok büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Bu yangında sorumlulukları olanların ortaya çıkarılması, gerekli yasal işlemlerin yapılarak 
suçluların tespit edilmesi ve cezalandırılması gerekmektedir. 

Bir daha Türkiye'nin bu ve buna benzer kazalarla karşılaşmaması için, her şeyden önce, daha 
' fazla vakit geçirilmeden Denizcilik Bakanlığının kurulması şarttır. 

Üç tarafının denizlerle çevrili olması ve dünyanın en yoğun deniz trafiğine ve uluslararası ge
milerin geçişlerine açık olan Boğazlara sahip olması nedeniyle, Türkiye'nin, acilen Boğazlar Tüzü
ğünü yeniden gözden geçirip dünya devletlerinin de benimseyeceği bir şekle sokması gerekir. 

Boğazların kontrol istasyonlarında işin ehli personelin istihdam edilmesi şarttır. 

Tüzük gereği, Boğazlarda kılavuzluk hizmetlerinin uygulamada yapılmadığı, Boğazların tra
fiğini düzenleme kıstasında gerekli teknolojiden yararlanamadığı, işin uzmanları tarafından, sürek
li vurgulanmaktadır. Bundan böyle, Boğazlarda her an bir kazanın olabileceği varsayımıyla önlem
lerin ivedilikle alınması gerekmektedir. 

Boğazlarda ilkel bir şekilde faaliyet gösteren mevcut trafik istasyonları ile geçiş yapan gemi
ler arasında ve kontrol istasyonlarının kendi aralarında yeterli haberleşme ağı ve kanalı sağlanma
lıdır. 

Gemilerin teknik durumları denetlenmeli; akıntı ve görüş uzaklığı ölçer aletler ile yeterli güç 
ve sayıda çekme römorkörü ve kılavuz istasyonları araç gereçleri sağlanmalıdır. 

Her cins gemi yangınlarına karşı -gelişmiş ülkeler örnekleri göz önüne alınarak- deniz itfaiye
si oluşturulmalıdır. 

Helikopteri, uçağı ve gemileriyle söndürme ve kurtarma filosunu bir an önce hayata geçirme
liyiz; geçirmeliyiz ki, ülkemizde bir daha Tuzla yangınlarını yaşamayalım. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Yurdagül. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Emin Kul; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 13 Şubat 1997 günü saat 17.30 sıralarında, Tuzla tersane
ler bölgesinde, GEMSAN Tersanesinde bulunan DİTAŞ'a ait TPAO isimli tankerde meydana ge
len yangın faciasının nedenleri, itfaiye teşkilatının sorunları ve Boğazlar ve Marmara Denizinde 
uluslararası seyir yapan gemilerin oluşturduğu tehlikelerin araştırılarak alınması gerekli tedbirlerin 
belirlenmesiyle ilgili olarak kurulan araştırma komisyonunun 397 sıra sayılı Meclis araştırması ra
poru üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum; siz
leri, Grubumuz ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Komisyonumuz, 21.10.1997 tarihinde raporunu tamamla
yarak Yüce Meclise sunmuştur. Basılı raporun 103 üncü sayfasından 1 16 ncı sayfasına kadar olan 
son bölümünde, araştırılması öngörülen konular hakkında görüşlerimi, ayrıntılarıyla birlikte rapo
ra ek görüş olarak Genel Kurulumuza intikal ettirmek üzere sundum. Bu nedenle, sadece birkısım 
hususlara işaret ederek dikkatlerinizi çekmeye çalı saçağım ve buna gayret edeceğim. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; TPAO tankeri-yangını, tek başına bir olay olarak dikkate 

alınmamalıdır. Hurda bir gemi, yetersiz ve çatışkanlıklar içerisinde olan bir mevzuat, uluslararası 
sözleşmelere karşı geniş bir umursamazlık, güvenlik açısından kurumlaşmalardaki eksiklik, insan 
yapısına, iş ve çalışma güvenliğiyle ilgili hususlara bigânelik, bu olayın çeşitli safhalarında karşı
mıza çıkan unsurlar olarak görülmelidir. 

Öncelikle, yapılan tespitlere, yaıii Komisyonumuzun yaptığı tespitlere geneliyle katıldığımı 
ifade ediyorum. Komisyon, gerçekten, kendi çalışma" süresi içerisinde, elinden gelen bir çalışmayı 
yürütmüş ve önemli tespitler yapmıştır. Dolayısıyla, bu tespitlerin dışındaki hususlara değinmek is
tiyorum. 

TPAO tankeri yangını, sadece yangın olayıyla ilgili olarak inceleme sınırında tutulmayacak 
kadar değişik yönleri olan bir olaydır; zira, facianın meydana gelmesini hazırlayan nedenler, yan
gının gerçekleşmesinden çok daha fazla önem taşımaktadır. Olayda, çok yönlü ihmallerin ve ku
surların mevcudiyeti söz konusudur. Önce, TPAO gemisinin kiralanması ve satın alınması, önem
le belirtmek isterim ki, çok tutarsız bir işlemdir. TPAO gemisi, 1977 yılında, İtalya Palermo'da, sa
dece akaryakıt taşımacılığı yapmak üzere tanker karakterinde inşa edilmiş bir gemi .değildir ve in
şa tarihine baktığımızda da, yaşlı bir gemi olduğu açıkça görülmektedir. DİTAŞ, bu gemiyi, 3 Mart 
1989'da, kiralama suretiyle, 120 ay taksitle olmak üzere, 29 milyon 675 bin dolara, akaryakıt taşı
ması için kiralamıştır. 14.10.1993 tarihinde de, 9 milyon 636 bin dolar karşılığı, kira mukavelesi
nin henüz dördüncü senesi sonunda, satın almıştır. Böylece, şirket, 12 milyon dolarlık mütebaki bir 
kiradan kurtulduğunu iddia ederek geminin sahibi olmuştur ve bu kiradan kurtulmasını da bir ba
şarı gibi göstermektedir. 

1990, 1995, 1996 ve yangın olayının cereyan ettiği 97 yıllarında, gemiye bakım ve onarım için 
sarf edilen giderler, komisyonumuzun sormasına rağmen, komisyonumuza intikal ettirilmemiştir. 
Bu gemiye, 199 l'den 1994'e kadar, makine bakım giderleri hariç, onarım masrafı-olarak 8 milyon 
388 bin dolar sarf edilmiştir. 

DİTAŞ Yönetim Kurulu, gemi satın alındıktan iki yıl sonra, 19 Kasım 1996'da, geminin sö.r-
vey masraflarının 4 milyon doları aşacağını tespit ederek, geminin satılmasını öngörmüş ve 317/5 
sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla da, gemi satılırsa büyük bir ihtimalle hurdaya gideceğinden bahis
le, slaç temizliği ve gasfree yapılmasına karar vermiştir. Bütün bu işlemlerden, aslında, anlaşılan, 
hurda bir geminin satın alındığı, satın alma bedeli kadar gemiye bakım, onarım gideri yapıldığı ve 
nihayet gemiye yapılacak masrafın satın alma bedelini 3 milyon dolar daha aşacağının görülmesiy
le geminin hurdaya çıkarılması için teşebbüse geçildiğini göstermektedir. Bu ise, akıl kârı bir iş de
ğildir. 

Gemi bozmacıları, hurdaya çıkarılan akaryakıt tankerlerini gasfree yapılması ve slaç temizli
ği yapılması halinde satın almakta ve bunu tercih etmektedirler; Onun için DİTAŞ, 73,6 milyar 
Türk Lirası bedelle slaç temizliği yaptırılmak üzere, gemiyi GEMSAN Tersanesine sokmuştur. 
Slaç temizliği için anlaşma yapılan ve bu konuda tutulan taşeron ise, slaç temizliği karşılığı 7,5 mil
yar liraya anlaşma yapmıştır; yani, esas anlaşmanın onda l'i, kadar bir fiyatla slaç temizliğini yap
mayı taahhüt etmiştir. Hurda niteliği kazanmış 160 bin dwt'luk 308 metre boyundaki TPAO gemi
si, tutarsız gasfree raporlarıyla, slobu, yani temizlikten sonra içinde kalan pis suları ve slacı için
de olarak, slaç temizliği yapılacağı liman denet memurluğundan da gizlenerek, bakım, onarım ya
pılacak bildirimiyle Tuzla tersaneler bölgesi Aydınlı Limanına sokulmuştur. 

Patlama ve yangını hazırlayan ve etkileyen tüm unsurlardan haberdar bulunan DİTAŞ'ın, hur
da olduğunu bilebileceği bir gemiyi satın alıp, onca masraf yaptıktan sonra hurdaya satmaya hazır-
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lanması hedefi, satınalma işlemi gibi garabetlerle dolu bir eylem olarak olayı hazırlayan etkenler 
içinde görülüp değerlendirilmelidir. 

• ' 25 Şubat 1983 tarihinde, 17970 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tuzla Liman Yönetmeliği
nin 14 üncü maddesi, tankerlerin liman sınırlan içinde gasfree ve tank temizliği yapamayacakları
na dair hükümler içermektedir. Slaç temizliği tank temizliğinden daha ağır.bir işlem olduğu halde, 
yönetmelik, açık ve anlaşılır hükümlerle düzenlenmemiştir. Bü konuda da Denizcilik Müsteşarlığı
nın kusurunu görmemek mümkün değildir. Nitekim, TPAO faciasından iki ay sonra, 30.5.1997 ta
rihinde yönetmelik değiştirilmiş, yönetmeliğe "gasfree, slaç temizliği ve transferi işlemi yapamaz
lar" yasağı getirilmiştir. Böyle bir düzenlemenin yapılabilmesi için âdeta TPAO tankeri yangını ve 
faciası beklenmiştir. Slaç temizliği ve transferi işlemlerinin varlığı 1983 yılına kadar da biliniyor
du, 1983 yılından Tuzla'daki TPAO yangınının cereyan ettiği ana kadar da' bilinmekteydi.. 
13.2.1997 tarihine kadar geçen zaman dilimi içerisinde de Denizcilik Müsteşarlığınca bilinen bir 
gerçektir. Buna rağmen düzenleme eksik yapılmış, muğlak yapılmış ve ancak facia cereyan ettik
ten sonra yasaklamalar getirilmiştir. Bu da, işin, hurda geminin dışında başka bir yönüdür. 

Ülkemizin iştirak ettiği MARPOL isimli deniz güvenliği, deniz ve çevre kirliliğiyle ilgili bir 
uluslararası sözleşme vardır. Katıldığımız bu uluslararası sözleşmenin 73 ve 78 inci kurallarına gö
re, Tuzla Limanında ve hemen hemen önemli bütün limanlarımızda atık alımı tesislerinin devletçe 
yapilması gereklidir. Maalesef, Tuzla Limanında, devletçe, atık alımı tesisi yapılmamıştır ve böy
le bir tesis de söz konusu değildir. Mükellefiyet devletindir; tesis yapılmadığı gibi, bu konuda bir 
denetleme de söz konusu değildir. Tesisin yapılıp yapılmadığı da denetlenmemiştir veyahut da 
mevcut pis suların ve atıkların buradan nasıl tasfiye edileceği konusunda herhangi denetleme de 
söz konusu değildir. 

Geminin güvertesinde tonlarca slaç biriktirilmiştir. Slaç dediğimiz şey, tankerlere yüklenen 
akaryakıtın, tankerlerin depolarının iç çeperine yapışmış olan ve zamanla bir tabaka halinde kalmış 
olan petrol artıkları ve cüruflarıdır. Bunlar hem dipte birikir hem tankerlerin depolarının -depo di
yelim biz ona öyle anlaşılsın Meclisçe- çeperlerine yapışır. Bunlar kazınır, çıkarılır, torbalanır ve 
gemi dışına çıkarılmak üzere bir organizasyona tabi tutulur ve mutlaka çevreye zarar vermeyecek 
şekilde imha edilmek mecburiyetindedir. Halbuki, temizlenen 20 tona yakın slaç, tankerin üstünde 
bırakılmış, yangın sırasında bunların etrafa sıçraması, yayılması, hatta itfaiyecilerin yanması da bu 
sebeple meydana gelmiştir ve bu, en az, mevcut, ambarlardaki, tanklardaki slacı da ilave edersek, 
10'ar tonluk 120 kamyonun taşıyabileceği bu petrol artığı cüruf, bu kirli maddeler acaba nerede im
ha edilmiştir, belli değildir, nereye götürülmek isteneceği belli değildir, nerede imha edilmek üze
re işleme tabi tutulacağı belli değildir ve maalesef, bu husus da boşlukta kalmıştır, Komisyonumuz 
bu hususu araştırma imkânı bulamamıştır. Tonlarca sjaç taşınmış mıdır, yoksa gemiyle beraber 
yanmış mıdır, bu hususun apaçık aydınlığa çıkarılması gerekir; ama, büyük bir kısmı, 20 tona ya
kın kısmı gemiyle birlikte yanmıştır. Yanan slaçların, yangının çevreye sıçramasında büyük etkin
liği vardır ve maalesef, hem deniz kirlenmesi hem çevre kirlenmesi hem tersanede bulunan diğer 
gemilerin ve tersanenin uğradığı zararlar vardır. Bu zararların nasıl takip edildiği hususu da boş
lukta kalmıştır. Özellikle çevre kirlenmesinden doğan zararların -ki, 500 milyon dolarlık bir sigor
ta söz konusudur- nasıl tahsil edildiği, tahsil edilip edilmediği, haşıl izlendiği de boşlukta kalmış
tır. Maalesef, Komisyonumuza bu konuda gerekli bilgi intikal etmemiştir. Sigorta bakımından, çev
re zararlarının karşılanmadığı kanaatindeyiz. 

İtfaiye kurumlaşması, maalesef, tersaneler bölgesi içinde mevcut değildir. İtfaiye konusunda
ki söyleyeceğimiz hususları bir cümleyle özetlemek lazım gelirse, itfaiye, yani, İstanbul ve civar it
faiyeleri görevlerini eksiksiz yapmışlardır; ama, itfaiye kurumunun teçhizatı ve eğilimi konusunda 
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raporda yer alan eksikliklere ve tespitlere tamamen iştirak ediyoruz. İtfaiye teçhizatı ve bu konu
daki mevzuat üzerinde, raporda yer alan hususlarla aynen mutabıkız ve bu konuda tedbirler alın
ması gerektiği kanaatindeyiz. 

TPAO tankeri yangınına bu çerçevede değindikten sonra, boğazlar bölgesindeki tehlikelere de 
işaret etmek istiyorum. Bu da, Komisyonun araştırma'konusu içindeydi; fakat, bu konuda da, za
man nispetinde yeterli bir araştırma yapılamamıştır. 

Geçmişe doğru baktığımızda, Türk Boğazları bölgesinin çok önemli bir bölge olduğunu, yapı-
lan çeşitli antlaşmalardan anlıyoruz. 1453'ten 1774'e kadar, Boğazlar bölgesinde Türkiye'nin kayıt
sız şartsız egemenliği var; fakat, 1774'te Küçük Kaynarca Antlaşmasının imzalanmasıyla, Boğaz
lar bölgesine müdahale başlamıştır. Tarihe dikkat ederseniz, 1774'lere dikkat ederseniz, Osmanlı 
Türk Devletinin sarsılmaya başladığı dönemlere rastladığını görürsünüz. Hemen onu takip eden 
23.12.1789'da Rusya ile bir Boğazlar Antlaşması, 6 Ocak 1809'da İngiltere ile Boğazlar Antlaşma
sı, 2 Eylül 1829'da yine Rusya ile Edirne Antlaşması, 13.7.1841 'de Londra Boğazlar Sözleşmesi, 
30.3.1856'da Paris Antlaşması, 13.3.1871'de tekrar Londra Antlaşması, 24.7.1923'te nihayet Lozan' 
Antlaşması. Görülüyor ki, Lozan Antlaşmasına kadar, ülkemizin, Osmanlı Türk Devletinin yıllar
ca süren hâkimiyeti üzerinde 1774'te başlayan tartışmalar, Boğazlar bölgesinin önemini ortaya koy
muş ve çeşitli anlaşmalardan sonra, Lozan Antlaşmasıyla, genç Türk Devleti bağımsızlığını kazan
dıktan sonra dahi, Boğazlar bölgesi, Milletler Cemiyetinin; yani, şimdiki Birleşmiş Milletlerin hi
mayesinde görev yapan bir komisyonun yönetimine terk edilmiştir. Demek ki, güçlü ülkeler, ülke
mizin gücünü kaybettiği dönemlerde ve tarih kesitlerinde, Boğazları sürekli tartışma konusu halin
de tutmuşlardır. 

Türkiye, Lozan Antlaşmasından sonra, dünyada gelişen olayları gözlemleyerek, Lozan Antlaş
masına taraf devletlere bir nota vermiş, 22.6.1936'da Montrö Konferansı toplanmış ve Boğazlar 
bölgesiyle ilgili yeni bir antlaşma zarureti ortaya çıkmıştır. 20 Temmuz 1936'da Montrö Antlaşma
sı imzalanmıştır ve altmış küsur yıldır, Montrö Antlaşması, Boğazlar bölgesinde hükümranlık hak
kımızı sağlayacak şekilde geçerli olarak yürütülmektedir. Antlaşmanın 24 üncü maddesiyle. Bo
ğazlar Komisyonunun görev ve sorumluluğuna da son verilmiştir ve Türkiye, böyle bir komisyo
nun müdahalesinden kurtulmuştur. 

Sayın Başkan','sayın milletvekilleri; geçen zaman içerisinde, teknolojik gelişmeler, gemilerin 
ebadını, tonajını fevkalade etkilemiş ve büyütmüştür. Yüklerin cinsi değişmiştir; artık, sıvılaştırıl
mış gazdan tutun, nükleer yüklere, akaryakıt, uçak benzini gibi çok çeşitli alanlara yayılan yükle
re rastlıyoruz. 

Bir diğer husus da, artan ticaret hacmi dolayısıyla, Boğazlar bölgesinden geçen gemi sayısı 
fevkalade yükselmiştir. Bugün, Boğazlar bölgesinden yılda 50 bini aşkın gemi geçmektedir. Dola
yısıyla, Boğazlar bölgesi, geçen zaman içerisinde yeniden önem kazanan bir duruma gelmiştir. 
Özellikle, Hazar petrollerindeki gelişme ve Boğazlar bölgesinden geçerek yapılacak olan taşıma 
da, bölgenin önemini daha da artırmış bulunmaktadır. 

Türkiye, Boğazlar bölgesinden geçişle ilgili güvenlik önlemlerini, hiçbir zaman, son zaman
larda gelişen, bu bölgede cereyan edecek olan petrol taşımacılığına bağlamamıştır; daha önce, bu 
konuda düzenlemeler yapılmıştır. Liman tüzükleriyle yapılmış bu düzenlemeler, 1965'tc, I982'dc 
trafik düzenini belirlemiştir ve bunlar, İstanbul ve Çanakkale Boğazı Liman Tüzükleri içerisinde . 
yapılarak gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar, hiçbir dış müdahale, bu lüzüklerdeki değişiklikler ve 
düzenlemeler sırasında yapılmamıştır..Boğazlar, mutlak hükümranlık sahamız içindedir ve Mont
rö Antlaşmasına aykırı olmadıkça, her türlü iç hukuk düzenlemesi yapmaya da Türkiye yetkilidir 

. ve sahiptir. . 
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Yine, Boğazlar, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesine göre özel statüye tabi bir sııyoludur, 

kendine has bir suyoludur. Bu suyolundan serbest geçiş, ancak zararsız geçiş hakkının kullanılma
sıyla sözkonusu olabilir. Yoksa, Montrö'ye göre öngörülen serbest geçiş, kıyı devletine, liman dev
letine zarar vermeye yol verecek bir geçiş hakkı değildir; ancak zararsız geçiş ile serbest geçiş hak
kını birbiriyle bağdaştırmak suretiyle olayı dikkate almak gerekir. 

Son zamanlarda, 1992 sonunda, Boğazlar bölgesinde geçişle ilgili bir ayrı tüzük yapılması ça
lışmasına başlanılmış, Liman Tüzüklerinin getirdiği avantaj, maalesef, gözardı edilerek ortadan 
kaldırılmış ve yapılan tüzük, Uluslararası Denizcilik Teşkilatında, Birleşmiş Milletler Denizcilik 
Teşkilatında gündeme getirilmiştir ve ilk gündeme gelişinde, Deniz Güvenlik Bölümü Başkanı 
emekli tümamiral Mitropulos'un, bir Yunanlı amiralin eline düşmüştür Hükümetimizin getirdiği 
düzenleme. İşte, oradan başlayan macera bugüne kadar devam etmektedir ve hâlâ, 1994'te yürürlü
ğe koyduğumuz bu tüzüğün üzerinde tartışmalar sürmekte, bugün de tartışmalar aynen devam et
mektedir. Kıbrıs Rum Yönetiminden, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'ya ka
dar ve hatta Umman'ın da desteğiyle yapılan düzenleme üzerinde müdahaleler başlamış ve tartış
malar günümüze kadar sürerek gelmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kul, lütfen toparlayalım. 

EMİN KUL (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konu, gerçekten, Türkiye için 
önemli bir konudur. Güvenli geçişi sağlayacak birçok iş daha yapılması gereklidir. Yalnız tüzüğün 
yapılması hiçbir şeyi kurtarmıyor; güvenli geçişi sağlayacak her türlü önlemin alınması, bir gemi 
trafik sistemi, radar kontrollü bir trafik sistemi kurulması da Türkiye'nin gündemindedir ve uzun 
yıllardır tartışılmaktadır. Yirmi yıldır tartışılan bu husus, 1990 yılında yapılan ciddî bir çalışmayla 
yürürlüğe sokulmak istenilmişse de, günümüze kadar bir sonuç alınamamıştır. 

Sürem bittiği için, şahsım adına söz isteğimde çok kısa olarak kalan kısmı arz etmek üzere, 
Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Kul. . 
Demokrat Türkiye Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut Yılbaş; buyurun. 

DTP GRUBU ADINA MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he
men hemen bundan bir yıl önce, TPAO adlı bir petrol tankerinin onarım ve bakımı sırasında çıkan 
yangın nedeniyle 2 itfaiyeci kardeşimizin canlarını kaybetmeleri ve mal kaybına uğranılması, hem 
kamuoyunun ve hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinin yakın ilgisini çekmişti. Bu itibarla oluş
turulan araştırma komisyonu, 3 ay süren bir araştırma sonucunda konuyu birçok boyutlarıyla ince
lemiş ve düzenlediği raporu da Meclis Başkanlığına sunmuştur. Bugün bu rapor üzerinde görüşme
leri sürdürüyoruz. Demokrat Türkiye Partisi Grubunun bu konudaki görüşlerini arz etmek için hu
zurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar grupların sayın sözcüleri, hem konuyla hem konuyla bağ
lantılı konularda, teknik, hukukî boyutlara yansıyan görüşlerini ifade ettiler. Ben, aynı doğrultuda 
bir konuşma yapmanın sizleri sıkacağını düşünerek, olayın, objektif değil, sübjektif yönleriyle ala
kalı düşüncelerimizi Yüce Meclise sunacağım. 

Değerli arkadaşlarım, 13 Şubatta yaşanan bu facia, Türkiye'nin, en azından o yöresinde, yani, 
Marmara Denizinde, boğazlarında yaşanan ilk facia değildir. Türk kamuoyu, Marmara Denizinde, 
İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında bu tür olaylarla zaman zaman karşı karşıya kalmış ve hem bu 
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kazalarda yakın ilgilen olanların uğradıkları ıstırapla bütün Türk kamuoyu yakından üzülmüş ve 
hem de her olay sonrasında, bir defa daha cereyan etmemesi için temennilerde bulunmuşlardır. 

Değerli arkadaşlarım, sadece bu olay değil, içinde bulunduğumuz günlerde de, bu tür mesele
lerle, can sıkıcı, tüyler ürpertici olaylarla, Türk kamuoyu yakından ilgilenmektedir ve her gün, te
levizyonlarda buna benzer olaylarla karşı karşıya geldiğinde, değişik duygular içerisinde, birlikte 
üzülmekte ve duygular paylaşılmaktadır. '. 

Acaba, bunlar niçin bizim başımıza geliyor denildiğinde, değerli arkadaşlarım, şunu, herhalde 
burada ifade etmek yanlış olmayacaktır: Çağdaş yaşam, her şeyden önce bir disiplin meselesidir. 
Çağdaş yaşamda, evet, insan haklan fevkalade önemlidir, özgürlükler fevkalade önemlidir, demok
rasi vazgeçilmez unsurudur çağdaş yaşamın; ama, her şeyden evvel, bunların korunabilmesi, bun
ların geliştirilebilmesi için de, çok sıkı olarak kurallara bağlanması, disipline bağlanması gerekir. 
Batı toplumlarına baktığımızda, kuralcılık ve günlük yaşamda bireylerin ve toplumların disipline 
saygısının, örnek teşkil edecek noktalara geldiği görülmektedir. Orada yaşayan insanlarımız veya 
oraya gidenlerimiz, ülkeye döndüklerinde, o ülkelerin bu yönlerini methederler, işte "trafiği şöyle 
iyidir, insanlar kurallara bu kadar saygılıdır, insanlar her gün veya iki günde bir duş alırlar, kendi
lerine bakım yaparlar" derler; fakat, nedense, Türkiye'ye Edirne'den giriş yapıldıktan sonra bunla
rın hepsini rafa kaldırırlar, yine, bildiğimiz gibi bir yaşam tarzını sürdürürler. 

Raporu incelediğimde, gördüğüm bu. Yine, böyle bir yaşam tarzının yansımalarını gördüm ra
porda; işte, herhangi bir ruhsatı olmadan, ehil olmadan bir tersanenin bakımı gibi -özellikle tanker
lerin bakımı gibi- son derece teknik meselelerin, hiç dikkate alınmaksızın yapılmış olması, bunla
ra, kurum ve kuruluşlarımızın dikkat etmemesi, özen göstermemesi, kontrol yapmaması... Onun 
yanı sıra, yine, o iki gün, üç gün içerisinde televizyonlarda gördüklerimizle hepimizin tüylerini ür
perten, yangına müdahale sırasında, iki itfaiyeci kardeşimizin, bir alev topu gibi yanarak hayatları
nı kaybetmeleri... Evet, birincisi, o tankerde yangın çıkması; ama, ondan sonra, ikincisi, oraya mü
dahalede, yine bu disiplinden uzak kalmak suretiyle iki kardeşimizin hayatını kaybetmeleri... Dik
kat edildiğinde, bunun temelinde, yaşamı yorumlamamızdan kaynaklanan nedenler olduğunu gö
rüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, o gün, televizyonlarda sık sık gündeme getiriliyordu; ateşe dayanıklı, 
aleve dayanıklı elbiseler olmadan, yangına, itfaiyecilerin müdahale etmesi ve buna, sorumluların 
cevaz vermesi, hatta, görev vermesi ifade ediliyordu. Bu, ne denli bir anlayışın sonucu olabilir?.. 
Herhangi bir tedbir almadan, gerekli teçhizatı edinmeden, oraya, o şekilde müdahale etmenin, ora
da hizmet görmenin, bana göre, görevi yerine getirme amacından başka bir anlamı, başka bir yönü 
yoktur. > 

Değerli arkadaşlarım, günlük yaşamımıza baktığımızda, her gün, bu tür haberlerle karşı karşı
ya geliyoruz. Bakınız, birkaç gün evvel, şans eseri bir faciaya dönüşmeden, sadece 1 vatandaşımı
zın hayatını kaybetmesine yol açan, Gaziantep'te bir olay yaşandı. Evet, nüfusumuz 65 milyonu 
geçti, gayri safî millî hâsılamız şuraya ulaştı; işte, artık, gemi yapar, tank yapar ve uçak yapar bir 
sanayileşmeye yaklaştık; beyaz eşyamızın bilmem neyini şu kadar yapıyoruz; uçaklarımız var, oto
yollarımız var; ama, sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; düşünebiliyor musunuz, bir fırın
da, unla beraber fare zehiri aynı ortamda tutuluyor!.. Bu zihniyetin kaynağı nedir'?.. 

Değerli arkadaşlarım, yine, her bayram arifesinde, televizyonlarda boy gösterilir. Filanca ilin 
demiyorum, o belediyeyi burada zemmetmek gibi bir maksadım yok benim. Televizyonlara sahip, 
ulusal yayın yapan illerin, bayram arifelerinde, özellikle Ramazan ve Kurban Bayramlarında, bele
diye kontrol ekipleri televizyona çıkarlar, işte, çikolata yapımında, pasta yapımında kullandıkları 

- 5 9 -



T.B.M.M. B : 5 8 24 .2 .1998 0 : 1 
maddeleri, onların mutfaklarını gösterirler. Bu görev, niçin bir disiplin halinde 365 gün yapılmıyor 
da bayramdan bayrama yapılıyor?! 

Değerli arkadaşlarım, ülkemiz, bazı konularda uluslararası birincilikleri bırakmıyor; tabiî, 
bunlar, maalesef, hoş olmayan konular; işte trafik kazaları... Ben, bir uygulayıcıydım, her bir yılda 
veya iki yılda, trafik yasalarında ve bu yasalara ilişkin yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin sa
yısını unuttum. Trafik kazaları, ne zaman sansasyonel bir boyuta gelir, haydi Trafik Kanununda ve. 
yönetmeliğinde değişiklikler yapalım!.. Yaptığımız değişikliklerle, biz, trafik kazaları neticesinde 
maruz kaldığımız can ve mal kayıplarını önleyebiliyor muyuz? Bakıyoruz ki, istatistikler, her se
ne, daha korkunç bir gerçeği ifade ediyor. Bunun nedeni nedir? 

Değerli arkadaşlarım, birey olarak, sosyal yaşamımızla ilgili olarak şu'anda bunu konuşmanın 
yeri burası mıdır, bunun bir gerekçesi var mıdır?.. Meselenin, üzerinden cilasını aldığınızda, üstün
deki boyayı kazıyıp ve dibine vardığınızda, dibinde olan şey, bizim hayat anlayışımızdan ve çağ
daş yaşamın gereklerini, günlük yaşamımıza bir türlü aktaramamamızdan kaynaklanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda örnek vererek sizleri meşgul etmek istemem; ama, burada 
bulunan değerli milletvekillerinin ye bizi izleyen vatandaşlarımızın, bir kez daha bunları hatırlama
larında yarar görmekteyim: Kırıkkale İlimiz, iki defa büyük faciya maruz kaldı ve bu iki faciada, 
neredeyse tümüyle yok olacaktı. Bunun nedeni sadece teknik miydi? Buna inanmak çok zor... 

Yine, ülkemizde, son iki yılda, birisi Van'da, diğeri Samsun'da olmak üzere, iki büyük uçak 
faciası yaşandı. Evet, teknik tabir olarak ifade ediyoruz, diyoruz ki, pilotaj hatası; ama, altına indi
ğimizde,-hangi seviyede olursak olalım, hangi kesime mensup olursak olalım, hepimizde, biraz ev
vel sık sık altını çizdiğim bu anlayışın, bu felsefenin şu veya bu ölçüde yansımasını görmekteyiz. 
Bu, doktorumuzda da, mühendisimizde de, pilotumuzda da, şoförümüzde de, gemicimizde dĉ  itfa
iyecimizde de var ve bunu, neredeyse, yaşamımızın bir parçası haline dönüştürdük. 

Şehirlerimizi, hele o güzelim tarım alanlarıyla yaşayan şehirlerimizi, bir Bıırsamızı, bir İstan
bullunuzu, bir İçelimizi, bir Âdanamızı, bir Hatayımızı betonlaşma uğruna, bir daha kazanamaya
cağımız şekilde perişan ettik. Kimdi bunları yapan; uzaydan gelenler iniydi; hayır, vatandaşıyla, 
halkıyla, yetkilisiyle ve görevlisiyle bizlerdik. Bunlardan, sadece, belediyelerde çalışan, seçimle 
gelen muayyen insanları suçlu tutmak mümkün değil. O insanları, o görevlileri o noktalara sevk 
eden, içimizde -trafikte bir isim bulduk buna, trafik canavarı diyoruz- her alana yayılmış bir vur
dumduymazlıktır. Gerçeklerle hiç de alakası olmayan ve kendi kendimize getirdiğimiz bir yorum
la, bir kadercilik anlayışıyla yaşamı sürdürüyoruz. 

Nüfus arttıkça, çağı çağ yapan teknoloji ülkemize girdikçe, bu alanlardaki birtakım kazalardan 
uzak kalmak da mümkün olmuyor. Şimdi büyük şehirlerimize; işte, İstanbul, Ankara, Bursa gibi 
büyük şehirlerimize doğalgaz getirdik; ama, Cenabı Allah bizi koruyor, bu alanda alınması gere
ken tedbirlerin sonuna kadar alındığını ifade etmek mümkün değil. Bir kaza, bir facia ile karşıla
şıldığında "bir kez daha olmayacaktır, gerekli her türlü tedbir alınmıştır" yaklaşımıyla hareket edil
mekte, ancak, günü devirdikten sonra, hem devlet hem de vatandaş karşılaştığı olayı unutmakta ve 
yine günlük yaşamın içerisine girmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle bir konuya daha değinmek istiyorum: Zaman zaman gün
deme getiriliyor; bu konudaki çalışmalardan da -kendi çerçevesi içerisinde- yetkililerin, zaman za
man basına haber yansıtmaları sureliyle haberdar oluyoruz. Nedir bu; Türkiye'de 2010 yılına ka
dar yapımı planlanan iki tane nükleer enerji santralı meselesi. Diyeceksiniz ki, mesele, konuyla ne
reden alakalıdır? Fırsatını bulmuşken, burada hem değerli milletvckillerimize hem de kamuoyuna 
düşüncelerimizi arz etmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, 1998 yılı itibariyle, dünyada, Fransa hariç -Fransa, yapımına devam et

mektedir- önceki yıllarda yapımı sürdürülen nükleer enerji santralİarının tamamı durdurulmuştur." 
İsveç, 1998 yılında, çalıştırmakta olduğu nükleer santralİarının tamamını durduracaktır. 

Diğer bir bakış açısıyla konuya yaklaştığımızda; nükleer enerjinin, 1 megavat olarak hem ma
liyeti hem de yapım süresi olarak diğer enerji kaynakları içerisinde hiç de kabul edilebilir, avanta
jı olan bir sistem olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Turizm merkezlerimizden birisinde, İçel Silifke'de, bir nükleer santralın kurulması konusun
da, Hükümetimizin çalışmaları sürdürülmekte. Daha ileri aşamalara varmadan, kıyı şeridinde yap
tığımız termik santrallar gibi, bir ilçemizde, bir asit kullanılarak altın çıkarılması gibi, kamuoyunun 
tepkisini çeken konularda, yarın İçel'de de, böyle bir duruma, toplumsal bir karşı koymaya mahal 
bırakmadan, bu meselenin tekrar gözden geçirilmesi, bütün boyutlarıyla dikkate alınması, incelen
mesi hususunda, buradan yetkililere seslenmeyi bir görev olarak kabul ediyorum. . 

Değerli milletvekilleri, evet, birçok alanda sıkıntılarımız var; enflasyonu düşüremiyoruz, eko
nomide birtakım sıkıntılarımız var, sosyal ve siyasal alanlarda sıkıntılarımız var; ama, bunun teme
linde, hem toplum olarak hem de birey olarak, günlük yaşamımızı, çağdaş değer hükümlerine gö
re oluşturamamamız ve bina edemememiz vardır. Bunun için, ilgili kurumların -ki, bunlar, devlet 
kurumlan da olabilir, özel kuruluşlar da olabilir- halkımıza, vatandaşlarımıza örnek olmak kaydıy
la, bir eğitim seferberliği başlatması ve bu eğitim seferberliği sonucunda, ülkede yaşanan erozyo
nun, bizden sonra gelecek olan kuşaklara neler getireceğini, trafik kurallarına riayetsizliğin, alkol
lü araç kullanmanın, kurallara uymadan sollamanın nelere mal olacağını, bulabileceğimiz en yeni 
tekniklerle, iletişim teknikleriyle halkımıza anlatması gerektiğine inanıyorum. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yılbaş. 

Doğru Yol Partisi Grubu adina Sayın Tahsin Irmak, buyurun efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRUBU ADINA TAHSİN IRMAK (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz
lerime başlamadan önce, Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, İ3 Şubat 1997 tarihinde, TPAO isimli petrol tankerinin Gemi Yan Sanayii A.Ş. 
(GEMSAN) tersanesinde bakım ve onarımı yapılırken çıkan yangın sonucu i2 itfaiyeci ölmüş, 19 
itfaiyeci ise yaralanmıştır..Ölen 2 itfaiyecimize, bu vesileyle başsağlığı diliyorum. 

Değerli milletvekilleri^ Parlamentoda grubu bulunan siyasî partiler, bu konuyla ilgili olarak 
Meclis araştırması önergesi vermişler ve bu önergeler birleştirilerek, Genel Kurulun 29.4.1997 ta
rih ve 86 ncı Birleşiminde öngörüşmeleri yapılmış ve ittifakla, TPAO adlı petrol tankerinde mey
dana gelen yangın faciasının nedenleri ve itfaiye teşkilatının sorunları ile Boğazlar ve Marmara De
nizinde uluslararası seyir yapan gemilerin oluşturduğu tehlikelerin araştırılarak alınması gerekli 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonunun kurulmasına karar verilmiştir. 

Bu karar üzerine, benim de üyesi bulunduğum araştırma komisyonu oluşturulmuş ve çalışma
larına başlamıştır. Bu çerçevede, Komisyonumuz, 6'sı İstanbul'da olmak üzere toplam 18 toplantı 
yaparak, bu konuda, ilgili ve yetkili kişi ve kuruluşların bilgi ve görüşlerine başvurmuştur. Bunun 
sonucunda, fevkalade önemli ve çok geniş kapsamlı, 118 sayfadan oluşan 397 sıra sayılı raporu hu
zurlarınıza getirmiştir. Raporun hazırlanmasında emeği geçen Komisyon Başkanımıza, Komisyon 
üyesi arkadaşlarımıza ve Komisyonda görev yapan personele, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Türk boğazları bölgesinden geçmekte olan deniz trafiği, dünya 
genelinde büyük yararlar sağlarken, bu bölgede yaşamakta olan insanların, özellikle de İstanbul 
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halkının, can, mal ve çevre güvenliğini diğer canlılarla birlikte tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. 
Yılda, 45 bin civarında geminin geçiş yaptığı Türk boğazları bölgesinde, son 50 yıl içerisinde 500'e 
yakın deniz kazasının oluşu ve sonuçlarının ürkütücü olması, fevkalade düşündürücüdür. 

Biliyorsunuz, Körfez'deki petrolün azalması neticesinde dünyada oluşan petrol krizinden do
layı, şu anda, dünya, Kafkasya'daki petrole ağırlık vermektedir. Eğer, Hükümetimiz -daha önceki 
çalışmaları biliyorsunuz, zaten, son zamanlarda durdurulmuştu- bu konuda hızlı bir şekilde tedbir 
almayıp, Bakü-Ceyhan boru hattı bir an önce hayata geçirilmediği, yarın, bu hat, Rusya üzerinden 
geçtiği ve Boğazlardan geçen gemi sayısı, biraz önce vermiş olduğum 45 bin civarındaki rakamı 
aşarak 100 bin civarına çıktığı takdirde, milyonlarca gros tonluk gemiler Boğazlardan geçecek ve 
-Allah esirgesin- bir kaza olduğu zaman, oradaki insanların ne gibi facialar geçireceğini burada 
izah etmek mümkün değildir. Hükümetin, bu konuda, mutlaka tedbir alması gereği vardır. 

Son yıllarda, İstanbul Boğazında meydana gelen bazı önemli deniz kazalarını örnek olur ve in
şallah, Hükümet de bir tedbir alır gayesiyle açıklamak istiyorum: . ' 

14.12.1960 tarihinde, M/T World Hormony (Yunan) ve M/T Peter Zoranic (Yugoslavya) adlı 
tankerlerin çarpışması sonucu, kaptan dahil. 20 denizci ölmüş, tonlarca petrol denize dökülmüş ve 
yangın çıkmıştır. 

15.11.1979 tarihde, M/T Independenta (Romen) ve M/T Evriyali (Yunan) adlı tanker ve kuru1 

yük gemilerinin çarpışması sonucu 43 denizci ölmüş ve meydana gelen patlama sonucu, Kadıköy 
bölgesindeki binlerce evin camlan kırılmış, büyük ölçüde çeşitli hasarlar meydana gelmiş, Inde
pendenta isimli tankerdeki 100 bin tona yakın hampetrol günlerce yanmış, denize dökülmüş ve çev
re kirliliği oluşturmuştur. 

28.10.1988 tarihinde M/T Blue Star (Panama) - M/T Gaziantep (Türk) isimli demirli Türk tan
kerine çarpan Panama tankerinden tonlarca sıvılaştırılmış amonyak gazı denize dökülmüş, çevre 
kirliliği oluşmuştur. Rüzgârın kuzeyden esmesi sonucu, binlerce ton amonyak gazı Marmara Deni
zi üzerine doğru yayılmış ve şans eseri toplu ölümler olmamıştır. 

14.11.1991 tarihinde, M/V Madonna Lily (Filipin) - M/V Rabinion 18 (Lübnan) yük gemisi 
ve koyun taşıyan gemi çarpışmıştır. 21 bin koyun, halen İstanbul Boğazının dibinde gemiyle bir
likte bulunmaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Son 13 yılda meydana gelen bu kazalar incelendiğinde, oluşumlarının ana sebebi olarak: 
1. Gemilerin kılavuz kaptan almamalara İstanbul Boğazından, günlük 120-130 gemi trafiğinin 

ancak, yüzde 50-60 civarı kılavuz kaptan almaktadır ve genellikle, kılavuz kaptan almamış olan ge
miler deniz kazalarının oluşumuna sebep olmaktadır. 

2. Doğal yapı: İstanbul Boğazı, yapı olarak, kıvrıklanarak uzanan kuvvetli akıntıların olduğu 
bir su yoludur. Boğazı kuzey-güney doğrultusunda ya da tersine geçen gemiler, en az 12 kez (bazı 
yerlerde 45 veya 80 derecelik) rota değiştirmek zorundadır. 

3. Akıntı: İstanbul Boğazında, normal koşullarda, Karadeniz'den Marmara Denizine akan üst 
akıntının sürati 0,5 mil/saat ile 4,8 mil/saat arasında değişir. Bazen, bu alanlarda, kuvvetli kuzey 
rüzgârları, bazı yerlerde 6-7 mil/saate kadar çıkabilir; ayrıca, kuvvetli lodos fırtınaları da bu dura-
ma ilave olduğu zaman, ters yönlü akıntılar oluşmaktadır. 

4. Görüş uzaklığı: İstanbul Boğazında meydana gelen gemi kazalarının büyük çoğunluğu, sis 
ve kar tipisi nedeniyle görüş uzaklığının 0,5 mil ve daha altına düştüğü zamanlarda olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Boğazlar ve Marmara Denizinden geçen gemilerde en 
büyük risk grubunu oluşturanlar şunlardır: 
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Kimyasal ve biyolojik madde taşıyan gemiler; yanıcı, patlayıcı, parlayıcı madde taşıyan gemi

ler, akaryakıt, LPG taşıyan gemiler, radyoaktif ve sanayi artığı taşıyan gemiler, askerî maksatlı ge
miler. 

Boğazlarımız, her gün böylesine ciddî, yanıcı, patlayıcı madde taşıyan gemilerin geçişine terk 
edilirken, gerekli tedbir ve düzenlemeler, maalesef, yapılamamıştır. 

Ülkemizde-, bugüne kadar, denizcilikle ilgili olarak, 57 kanun, 1 kanun hükmünde kararname, 
29 tüzük, 41 yönetmelik ve kararname bulunmaktadır. Uygulamalarda ise, 8 bakanlık yetki kullan
maktadır. Bu nedenle yetki karmaşası doğmakta ve buna bağlı olarak ortaya büyük otorite boşluğu 
çıkmaktadır. Türk denizcilik sektörünün gelişmesi ve denizlerde meydana gelen tehlikelerin önlen
mesi için gerekli olan planlama ve koordinasyonun bugüne kadar yapılmaması üzücüdür. Denizci
lik sektöründeki yetki kargaşasının ve koordinasyon eksikliğinin bir an önce giderilmesi şarttır. 

Biliyorsunuz, bu konu, 8 bakanlığı ilgilendiren bir konudur. Denizcilik sektöründe neden bir 
ilerleme kaydedilmediğinin üzerinde durulacak olursa, nedeni, 8 kafadan ses gelmesidir. Yani, 55 
inci Hükümette her kafadan bir ses geldiği gibi, denizcilik sektöründe de her kafadan bir ses geldi
ği için, bugüne kadar bir tedbir alınamamıştır. 

Komisyonun hazırlamış olduğu bu rapor, herkesin ders alması gereken bir rapordur. İnşallah, 
yetkililerce, bundan sonra, bu raporlar doğrultusunda gerekli tedbirler alınır ve Türkiye de, artık, 
bu sıkıntıları yaşamamış olur diyorum. 

Meydana gelen patlama ve yangınlara ilk müdahale eden teşkilat itfaiye teşkilatıdır. İtfaiye 
teşkilatının gerek donanım gerek personel gerekse diğer birçok konularda sorunlarının olduğu bir 
gerçektir. Bu sorunların başında, sürekli, yangınlara girerek meslek hastalığına yakalanan itfaiye 
personeline her dört yıl için bir yıl olmak üzere fiili ve itibarî hizmet zammı verilmemesi gelmek
tedir. Bu konuda', Doğru Yol Partisi Grubu olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ver
miş olduğumuz kanun teklifine, maaalesef, şu ana kadar diğer siyasî parti gruplarından herhangi bir 
destek sağlanamamıştır ve teklifimiz, havale edildiği komisyonda beklemektedir. Dilerim, bu tek
lifimize diğer siyasî partilerimiz de gerekli katkı ve desteği sağlayacaklardır. 

Ayrıca, itfaiye erleri için meslekî terfi, tenzil, disiplin gibi konulan içeren içhizmet mevzuatı, 
zaman geçirilmeden çıkarılmalı ve itfaiye personelinin ölüm ya da yaralanmalarına karşı hayat si
gortası, araçlar ise kaskoyla güvenceli hale getirilmelidir. 

Yine, yetersiz olan itfaiye teşkilatına işçi kadrosuyla yeni personel alınmalı, çağdaş itfaiyeci
likte önemli aşama olarak görülen itfaiyeci-halk bütünleşmesiyle personel ve kaynak tasarrufu sağ
layacak olan gönüllü itfaiyecilik projesi için çalışmalar mutlaka yapılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; denizlerimizde sık sık yaşanan can, mal ve milyarlarca 
dolarlık çeşitli kayıplara yolaçan yangın facialarına son vermek için mutlaka önlemler alınmalıdır. 
Bu önlemlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 

• • 1; Tehlikeli madde taşıyan gemiler, onarım limanlarına girmeden önce, liman otoritesince sağ
lıklı bir denetimden geçirilmelidir. 

2. Tuzla tersaneler bölgesinde, yerleşim problemi, daha fazla zaman kaybedilmeden süratle 
çözümlenmelidir. 

3. İstanbul için daha önce oluşturulan acil önlem planı yeniden gözden geçirilmeli, belirli pe
riyotlarla tatbikatlar yapılmalı, görülen aksaklıklar giderilmeli ve ihtisaslaşmaya önem Verilmeli
dir. 
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4. Bugüne kadar limanlarımızda, tersanelerimizde ve karasularımızda meydana gelen bütün 

kazalar incelenerek, gerçek nedenler tespit edilmeli ve bu nedenleri ortadan kaldırarak, kazaların 
tekrarını önlemek için gerekli tedbirler alınmaldır. 

5. Her sektör, kendi içinde çalışan şirketlerini, insan sağlığı, iş güvenliği ve çevre konusunda 
disipline etmeli; personel, teçhizat, organizasyon, eğitim ve sistem eksiklikleri giderilmelidir. Dev
let Ve yerel otorite, bu denetim ve eğitim yapmaya yeterli kuruluşları, belli kurallar dahilinde tes
pit ve ilan etmelidir. 

6. Uluslararası sözleşme (MARPOL) uyarınca yapılması gereken yükleme ve boşaltma liman 
ve terminalleriyle, bakım-onarım yapılan tersanelerde, gemilerden zehirli ve kirletici, yanıcı, sunî 
maddeler alacak tesislerin kurulması sağlanmalıdır. 

7. En önemlisi, Genel Kurul gündeminde bulunan denizcilik bakanlığının kurulmasına ilişkin 
kanun tasarısının bir an önce yasalaşmasını temin yönünde gerekli çalışmanın başlatılmasıdır. 

Çok titiz ve özverili bir çalışma sonucunda huzurlarınıza getirilen 397 sıra sayılı araştırma ra
porundaki bilgiler ve öneriler, denizcilik sektörümüzün ve itfaiye teşkilatımızın sorunlarına ışık tu
tacak, deniz kazalarının asgarî sınırlara indirilmesine yardımcı olacak niteliktedir. Ümit ve temen
ni ediyorum ki, değerlendirmeler ve çözüm önerileri, ilgili ve yetkili kişi ve kurumlarca dikkate alı
nacak ve gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Bu vesileyle, raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımı, bu başarılı çalışmala
rından dolayı kutluyor, bir daha böyle kazaların tekrar etmemesini diliyor ve Yüce Heyetinizi, DYP 
ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Irmak. 

Şahsı adına, Sayın Emin Kul; buyurun. 

EMİN KUL (İstanbul)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. . 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bazı hususları zapta geçirmek zorunluluğum var; o bakım
dan, vaktinizi aldığım için, sizi işgal ettiğim için özür diliyorum; dinleyen arkadaşlarıma da teşek
kür ediyorum. 

Hemen, şunu ilave etmek istiyorum: TPAO Tankeri yangıyla ilgili olarak yapılan yargılama
da, gemi kaptanı suçlu görülmüş ve mahkûm edilmiştir; ama, kanaatimizce, gemi kaptanı, olayda 
doğrudan suçlu, tek başına suçlu değildir; patlama sırasında ölen yoktur. Patlamayı takiben başla
yan yangın sırasında, gemi kaptanı, geminin içinde yangının söndürülemeyeccğini tespit ederek, 
gemiyi terk emri vermiştir ve bütün personelle birlikte kendisi de gemiyi terk etmiştir. Şöndürüle-
meyecek bir yangının ve doğabilecek mütebaki patlamaların meydana getireceği can kaybını göze
terek gemiyi terk emri verildikten en az bir saat sonra veyahut da yarım saat sonra gemiye tekrar 
girilmiş olması sırasında meydana gelen can kaybından gemi kaptanının doğrudan sorumlu tutul
masının mümkün olmaması gerekirdi; ama, olay, zaten tek yönlü bir olay değil. Yani, patlama ve 
yangını oluşturan sebepler, hazırlayan sebepler, olayın kendisinden çok daha önemli sebeplerdi; bir 
kısmını arz etmeye gayret ettim; 

Peki, bu yangının sebebi neydi; neden dolayı bir patlama ve yangın oldu? Vaktinizi almamak 
için, uzun olarak izah etmeyeceğim. Raporun 107 nci sayfasında, bu sebepleri, biz, kendi görüşü
müze göre derleyip yazdık komisyon çoğunluğuna karşı olarak. Bilirkişilerden Mümtaz Çoruh'un 
ve İstanbul İtfaiye Müdürü Muhittin Soğukoğlu'nun görüşlerine iştirak eden benzer bir görüş yaz
dık; sebepleri orada bulabilirsiniz. 
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Ancak, şunu ifade edeyim: Sabotaj konusu komisyonumuza intikal etmiş ve ağır yaralanan iki 

itfaiye görevlisi, kendilerini hastanede ziyarete gelen bazı işçilerin -gemide slaç temizliği yapan iş
çilerin- gemiyi yakmak üzere kendilerinin dışarı çıkarıldığını ve geminin kasten yakıldığını kendi
lerine söylediklerini bize ifade etmişler: fakat. Komisyonumuz, sabotaj konusunda bir inceleme 
yapma imkânını bulamamış, durumu savcılığa intikal ettirmiştir; ancak, savcılık, bu sırada, sabotaj 
ihtimalini bertaraf edecek şekilde iddianamesini tanzim etmiş ve kaptanı mahkemeye vermiş bulu
nuyordu. Bu konunun da zapta geçmesinde fayda var. 

Bence, gemi kaptanı, tek başına can kaybından sorumlu değildir ve gemi kaptanı, elinden ge
len bütün imkânları kullanma gayretinde bulunmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bu vesileyle şunu ifade etmek isterim: DİTAŞ denilen kuruluşun (Deniz 
İşletmeciliği ve Tankerciliği Anonim Şirketinin) faaliyeti durdurulmalı ve faaliyetine son verilme
lidir. Özelliştirme İdaresine devredilmiş bir kuruluş gibi gözüküyor. Özelleştirme İdaresinin, bu
nun, özelleştirilecek bir tarafı olmadığını kabul etmesi lazım; çünkü, bu kuruluş, Türkiye'nin ithal 
ettiği petrolün taşınmasıyla ilgili navlun mukavelelerini düzenleyen bir kuruluştur. Bunun neresi 
özelleştirilecektir? Bu navlun mukavelelerini, yükü taşıtan rafineriler veya taşıtan yük sahipleri, 
oturup, doğrudan doğruya taşıyıcılarla birlikte yapabilir, bu sunî kuruluş ortadan kaldırılmalı ve da
ha fazla Türk denizciliğine zarar vermesi önlenmelidir. 

Ülkemiz, yılda 25 milyon ton petrol ithal ediyor, ithal ettiği bu petrolün Türk Bayraklı gemi
lerle taşınanı yüzde 30 civarında, yüzde 70'ini yabancı bayraklı ve özellikle Yunan gemileri taşı
makta ve çeşitli uygun bayraklar altında. Yunan sermayesinin bulunduğu gemilere, bizim, 25 mil
yon tonluk petrol ithalatımız taşıtılmaktadır. 1990 \ ilından bugüne kadar yaklaşık 20 milyon dolar
lık, 30 milyon dolarlık bir navlun bedeli Yunan bayraklı-gemilere ve yabancı bayraklı gemilere 
ödenmiştir. 

Türk ticaret filosunun petrol taşımalarına yetecek bir gücü maalesef yoktur, tankerciliğimiz öl
dürülmüştür. Tankerciliğifnizin kalkındırılması, asgarî kendi yüklerimizi, yani, petrol ithalatımızı 
taşıyacak seviyeye getirilmesi kaçınılmaz bir zarurettir. Hükümetlerin bu konuda tedbir alması, 
tanker filomuzun oluşturulması için gerekli destek ve teşvikleri sağlaması ye milyonlarca doların 
yabancı bayraklı gemilere akmasının önlenmesi mutlaka sağlanmalıdır. 

Bugün itibariyle, bu taşıma payımız -yüzde 70'in üzerindekini yabancı bayraklı gemiler taşı
yor- yüzde 20'lere kadar gerilemiştir. Dolayısıyla, bu konu, Türkiye için önemli bir konudur. 

DİTAŞ'ın ortaklarından, daha doğrusu, kendisine ödeme yapılan kuruluşlardan bir tanesi de 
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 
da, DİTAŞ, yaptığı mukaveleler sonucu ödediği kâr payı bakımından, son beş yılda, ortalama 9 
milyar civarında bir para ödemiştir; yılda 9 milyarlık Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vak
fına yapılan ödeme bir hiç mesabesindedir; başka alınacak tedbirlerle, bu kuruluş ortadan kaldırı
lıp, bunun çok daha üstünde girdi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapılabilir. Dİ
TAŞ'ın Türk tankerciliğine darbesi vardır, bir yararı yoktur. Bu olayda da görüldüğü gibi, hurda bir 
tankerin açtığı facia karşımızdadır. 

Çevre sigortası sınırsızdır. Civar gemilere ve mallara verilen hasar bakımından 500 milyon do
larlık bir sigortadan söz etmiştim; ama, çevre sigortası bu 500 milyon dolarla sınırlı değildir. Çev
re kirliliği bakımından da, ülkemiz, bu olaydan, sigorta bedeli bakımından, uğradığı zararlar bakı
mından gerekli payı almamıştır ve kaynayıp gitmiştir. 

Faciada ölenleri rahmetle anıyorum, yaralananları da burada tekrar anıyor, yangını söndürme
de gösterdikleri fedakârlık için kendilerine teşekkür ediyorum. 
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Hemen ifade edeyim ki, eğer, raporda yer alan önlemler dikkate alınmazsa, bu tür faciaların 

devamı beklenecektir. Acı bir gerçek olsa da, bunu ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Boğazlardan güvenli geçiş için alınacak iki önlemden bi
ri, trafik yönlüdür, trafik düzenlenmesinin yapılmasıdır ki, yanlış bir eylemle, Uluslararası Deniz
cilik Teşkilatına götürüldüğünü ifade ettiğim halde, bu düzenleme yapılmıştır; hâlâ, değişiklik üze
rinde çalışılmaktadır. 

İkincisi, her önleme rağmen, çeşitli teknik arızalardan ve beşerin kusurlarından dolayı kazala
rın önüne geçmek mümkün değildir; ama, kazaların sonuçlarını asgarîye indirecek önlemlerin alın
ması ve kazalar sırasında müdahaleler yapılması gereklidir. Yangın gemileri, kurtarma gemileri, 
bariyerler, her türlü yangınla savaş araçları, karaya oturma, batma gibi olaylarda yapılacak yardım
lar bakımından gerekli teçhizat ve malzeme dikkate alınmalıdır ve tamamlanmalıdır. 

Boğazlardaki güvenli geçişi sağlayacak, radar kontrollü gemi trafik düzeninin kurulmasının 
yirmi yıllık bir mazisi olmasına rağmen, hızlandığı yıl 1990 yılıdır. 14.8.1990 yılında, zamanın 
Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer, bu konudaki çalışmaların yürütülüp sonuçlandırılması için, ge
rek ihale ve gerekse yapım safhalarına geçilebileceği talimatını veriyor. 23 Ağustos 1991 yılında, 
yine zamanın Ulaştırma Bakanı İbrahim Özdemir, projenin gerçekleştirilmesi maksadıyla ihale iş
lemlerine tevessül edilmesini ve ivedilikle sonuçlandırılmasını ilgili birimlerden istiyor; ama, buna 
rağmen, yedi yılı aşkın, sekiz yıla yaklaşan bir süreden beri, radar kontrollü trafik sistemi, Türk Bo
ğazlar bölgesinde kurulamamamıştır. Bu konuyla ilgili, geçen zamanda olup biten ihale, araştırma, 
fizibilite raporu hazırlanması gibi ayrıntılar -raporda, ek görüşümde de ifade ettiğim gibi- tam bir 
skandaldir, başlıbaşına bir Meclis araştırması konusudur; mutlaka incelenmesi ve sorumlululann 
bulunması lazımdır. 

Şimdi, önlemler alınmazsa, radar kontrollü trafik sistemi kurulmazsa ve kazaların sonuçlarını 
asgarîye indirecek tedbirler alınmazsa, Boğazlar bölgesinde bu facialar tekrar edebilecektir. . 

• Şimdi, öğrendiğimize göre, duyduğumuza göre, özellikle Boğazlar bölgesindeki kılavuzluk 
hizmetlerinin özelleştirilmesi söz konusu ediliyor. Bu, Montrö'ye göre, devletin doğrudan bir yü
kümlülüğüdür; böyle bir düşünce tarzı ve bunu hayata geçirmek, Montrö Antlaşmasına aykırıdır ve 
bu özelleştirme de, hizmet satın alınması suretiyle gerçekleştirilmek isteniyor. 

Kılavuzluk ve römorkörlük hizmetlerinden dolayı Türkiye'de 30 trilyon liralık bir rant vardır. 
Bu rantın paylaştırılması içirt Denizcilik Müsteşarlığı, çeşitli yönetmeliklerle, müdahalelerle, ma
alesef, hareket etmek üzere eylemlerde bulunuyor. Şimdi, hizmet satın alınması yönünden özelleş
tirme yapılması, Türkiye Denizcilik İşletmelerindeki mevcut kılavuz kaptanların hizmet akitlerinin 
feshedilip, onların bu kuruluştan ayrılmasını sağlamak, tazminatlarını ödemek ve onların kuracağı 
veya kurduğu bir şirket vasıtasıyla kılavuzluk hizmetlerini yaptırmak gibi acayip bir düşünce tar
zına yöneliktir. Bu da sakıncalıdır, Montrö'ye aykırıdır, Boğazlar bölgesi güvenliğini, maalesef, ze
deleyecektir; bunu da arz etmek istiyorum. 

Ölen itfaiyecilerimizin yakınlarına, tekrar, başsağlığı diliyor; yaralı olanlara da geçmiş olsun 
diyor; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Kul. 
TPAO adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın faciasının nedenleri ve itfaiye teşkilatının 

sorunları ile Boğazlar ve Marmara Denizinde uluslararası seyir yapan gemilerin oluşturduğu tehli
kelerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/162, 163, 164, 
175) esas numaralı Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
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VII. - SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. — Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Anayasa Komisyonunda... 

(10/162, 163, 164, 175) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ
KANI EKREM ERDEM (İstanbul) - Sayın Başkan.... 

BAŞKAN - Efendim, daha önce talepte bulunacaktınız. Görüşmeyi bitirdim. Kusura bakma
yın. "Seçim"'kısmına geçtim. 

Anayasa Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Sa
karya Milletvekili Nevzat Ercan aday gösterilmiştir. 

• - i 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. > 

VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'in, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin maaşlarına 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması 
(6/681) 

BAŞKAN - Birinci sırada yer alan. Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın; kamu çalışanları
nın ve emeklilerinin maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan'?.. Yok. 
MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Talebiniz var. 
Buyurun Sayın Aykaç. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Fazilet Partisi Çorum 
Milletvekili olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Soru önergem okunmadı Saym Başkanım. 

BAŞKAN - Cevaplayamıyor Sayın Bakan.» 
MEHMET AYKAÇ (Devamla) - Okunmadığı için, burada, tekrar... 

BAŞKAN - 5 dakika süreniz var; ne yaparsanız!.. 
MEHMET AYKAÇ (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Soru önergemin konusu şuydu: Kamu çalışanlarına ve emeklilerine, yıllık yüzde 50 artış ora

nını az bulduğumu ve Sayın Maliye Bakanımıza, bu azlığın telafisi için herhangi bir iyileştirme dü
şünüp düşünmediğini sormuştum. Bu sorumda ne kadar haklı olduğumu, sizler ve bizi dinleyen, bi
zi takip eden yüce milletimiz de çok iyi bilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, kamu çalışanları, emeklerini kamu hizmetine hasreden, 
devlet işlerini görmekle vazifeli kimselerdir. Devletin ilgili kurumları, bir taraftan, iki çocuklu bîr 
ailenin mutfak masraflarını 60 milyon Türk Lirası olarak bclirliyor; diğer taraftan da, 30 küsur mil
yon lira olarak asgarî ücreti belirliyor. Bugün, bu asgarî ücrete talim eden yüzbinlercc kamu çalı
şanı var; ayrıca, bu ücrete razı olarak kamuda görev almak isteyen milyonlarca da işsizimiz var. 
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Tabiî ki, bugünkü sıkıntının, bu durumun sorumlusu, bugünkü Hükümet değildir; onu, açıkça 

söylüyorum. Bu, birikmiş bir sorundur; ancak, bugünkü Hükümete ve Sayın Bakanımıza, kamu ça
lışanlarıyla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum değerli milletvekili arkadaşlarım: 55 inci Hükü
metin malî uygulamalarına bir bakalım; 55 inci Hükümetin, kamuda çalışanlarına ve emeklilerine, 
yıllık yüzde 50 oranında maaş artışı öngörürken, özel banka sahiplerinden -yani parası olan insan
lardan, bu ülkenin insanlarından- iç borçlanma icabı talep ettiği paraya ödediği yıllık faiz oranı yüz
de 130 ilâ yüzde 150 arasında değişmektedir. Şimdi, siz, bir taraftan, çalıştırdığınız memurlara 
"maaşına, yıllık, yüzde 50 oranında artış yapıyorum" diyeceksiniz, öbür taraftan da, parası olana 
"içborç alma ihtiyacım var, bana borç para ver; sana, yıllık yüzde 130 veya yüzde 150 faiz verece
ğim" diyeceksiniz; peki, bunu nasıl izah edersiniz. Eğer, 1998 yılında enflasyon yüzde 50,olacak
sa, memurlara vereceğiniz yüzde 50 maaş artışı güzel, buna kimse itiraz etmez; geçmiş yıllardan 
belki alacakları vardır; ama, olsun... Siz dersiniz ki, biz bu yıl iktidarız, bu yılın iktidarıyız, bu yıl-
ki enflasyorı oranında artış yapıyoruz; eğer, ülkede enflasyon yüzde 50 olacaksa!.. O zaman, yüz
de 150 iç borçlanma faizini niye veriyorsunuz? O zaman, devleti yüzde 100 zarara sokuyorsunuz; 
yüzde 50'nin üstünde, fazladan veriyorsunuz. Yok, eğer, enflasyon, ülkede, 1998 yılında yüzde 50 
değil de yüzde 100 olacaksa -ki, şimdiden olmuştur- o zaman, kamuda çalışanlar ve emeklileri, 
şimdiden, yüzde 50 içeriye gittiler; ama, devlete içborç veren rantiyeciler o zaman da yüzde 50 kâr-' 
dalar zaten!.. 

Şimdi, ben bu sorumla şunu kastetmiştim: Demiştim ki, bugünkü 55 inci Anasol-D Hüküme
ti ve onun malî politikaları, açıkça, kamuda çalışanlardan yana değildir. Rantiyeden içborç alıp, on
lara yüzde 150 faiz vererek, onları geliştirmekten yana bir ekonomik politika izlenilrnektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Aykaç, lütfen toparlayın. 

MEHMET AYKAÇ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Dolayısıyla, bu soru önergemle, sayın Hükümet sözcülerinden, Sayın Bakandan şunu ifade et
melerini beklerdim; üç birleşimdir cevaplanmadığı için bu hakkımı burada kullanıyor ve tekrar so
ruyorum; çünkü, sorum, yazılı önergeye dönüşmüştür. Kamuda çalışanlar zarara uğramıştır; çoluk 
çocukları, evleri perişandır. Bugün, iki çocuklu bir ailenin bile mutfak masraflarının 60 milyon li
raya çıktığı bir zamanda, memurlara yıllık yüzde 50 artış öngörmek, çok fecaattir ve çalışanlarımız 
adına iyi bir hal değildir. Onun için, bir an önce, kamuda çalışanların maaşlarının, enflasyonun yıl
lık artışının, mutlaka, en az 10 puan daha üzerinde olması gerektiğine inanıyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aykaç. 

Bu önerge, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fık
rası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir. 

Önerge gündemden çıkarılmıştır. 

2. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde bilgisayar sis
temine ne zaman geçileceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) 

BAŞKAN - İkinci sırada, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, il ve ilçe nüfus müdürlük
lerinde bilgisayar sistemine ne zaman geçileceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
vardır. 

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok. 
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Önerge, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkra

sı uyarınca yazılı soruya çevrilecektir. 

Önerge gündemden çıkarılmıştır. 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Yüksek Askerî Şura kararıyla emekliye sevk 
edilen subay ve astsubaylara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı soru
ya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/687) • ' . < 

BAŞKAN - Üçüncü sırada, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Yüksek Askerî Şûra 
kararıyla emekliye sevk edilen subay ve assubaylara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok. 

ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Bir talebiniz mi var Sayın Öncel? 

ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) - Konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yaklaşık dört ay 
önce, Sayın Millî Savunma Bakanı tarafından cevaplandırılmak üzere birtakım sözlü soru önerge
lerimiz olmuştu; ne yazık ki, şu ana kadar, Sayın Bakan tarafından ne sözlü ne yazılı cevap veril
miştir; bu sebeple huzurunuzda bulunuyorum; hepinizi hürmetle selamlıyorum. 

Soruları kısaca arz etmek istiyorum: 

1. 1983 yılından beri, subay, assubay ve askerî tesislerde birçok kişi emekli olmuştur; Yüksek 
Askerî Şûra kararları çerçevesinde emekliye sevk edilmiş veya ihraç edilerek askerlik görevlerine 
son verilmiştir. Kamuoyunda hiçbir zaman cevap alınmayan tereddütler oluşmuştur. 1983 yılından 
beri, eşi veya aile fertlerinden birinin başörtülü olması nedeniyle askerlikten ihraç edilmiş veya 
emekli kişiler var mıdır? 

2. 1983-1997 yılları arasında alkollü içki kullanmadığı için askerlikten atılan veya emekliye 
sevk edilen kişiler var mıdır? 

3. 1983-1997 yılları arasında namaz kıldığı için askerlikten atılan veya emekliye sevk edilen 
kişiler var mıdır? 

4. 1983-1997 yılları arasında Yüksek Askerî Şûra kararlarında, atılan veya emekli edilen kişi 
ve kişilere disiplin suçu işledikleri gerekçe gösterilmiştir. Namaz kılmak, başörtülü olmak veya al
kollü içki kullanmamak gibi nedenler bu disiplin suçu kapsamına girmekte midir? 

5. YAŞ kararlarını Millî Savunma Bakanlığı müfettişleri tarafından inceleme imkânı var mı
dır? YAŞ kararları, belirli bir inceleme, uyarma, kınama cezalarıyla ve soruşturma yapıldıktan son
ra mı alınmaktadır? Maalesef, böyle olmamaktadır, bunu da biliyoruz. 

Sayın arkadaşlar, sözlü soru önergemde yer alan sorular, görsel ve yazılı medyada zaman za
man yer alan ve kamuoyunu rahatsız eden kamu vicdanını sızlatan iddiaların, yetkililer tarafından 
açıklanması maksadına matuftur. 

Milletlerin hayatında devlet-millet kaynaşmasının önemi her türlü izahtan varestedir. Kahra
man ordumuzun mensupları, şayet, inançlarının gereği olarak, özel hayatlarından dolayı, muaheze 
edilir, cezalandırılırlara cemiyet hayatımızda onanlmaz yaralar oluşur. Bu türlü ciddî rahatsızlık-
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ların önlenmesi için, Sayın Bakan, sorularımıza açıkyüreklilikle cevap vermelidir; maalesef verme
miştir. 

1982 Anayasasının gereği, Askerî Şûra kararları, malumunuz, yargı denetimi dışındadır. Tüm 
siyâsî parti yöneticilerine ve siz değerli parlamenter arkadaşlarıma bu vesileyle sesleniyorum: Ge
liniz, milletlerarası hukuk normlarına, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Avrupa İnsan Hak
ları Sözleşmesine aykırı tüm mevzuat hükümlerini ayıklayıp, çağdaş milletler arasında layık oldu
ğumuz yeri almak için gerekli çalışmaları hep beraber başlatalım. İnsan hakları ve özgürlükler ala
nında atılım yapmış, millî iradeyi hâkim kılmış, tam ve kâmil manada demokrasiye sahip, tüm ku
rum ve kuruluşlarıyla hukuka uygun hareket eden, her türlü endişeden uzak insanlar diyarı olmak 
ümidiyle; bu konularda Batı'yla yarışma yerine, Batı'yı geride bırakacak hale gelmemiz dileğiyle, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öncel. 
4. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı köylerin yoluna 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/692) 
BAŞKAN - 4 üncü sırada, Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı 

bazı köylerin yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi var. 
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu önerge, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fık

rası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir. Önerge, gündemden çıkarılmıştır. 
M. SALİH KATIRCIOĞLU (Niğde) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sayın milletvekilinin konuşma süresinin sonuna kadar çalış

ma süremizin uzatılması için karar almak durumundayım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Katırcıoğlu. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
M. SALİH KATIRCIOĞLU (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Niğde'ye bağlı 

bazı köy yollarının programa alınmasyla ilgili olarak 21.10.1997 tarihinde Başkanlığa vermiş oldu
ğum sözlü soru önergesinin yazılı soru önergesine çevrilmesi nedeniyle söz almış bulunuyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, bundan önceki yıllarda nüfusumuzun yüzde 70'i köylerde yaşamaktay
dı. Son yıllarda programların yetersiz olması, köye gereken önemin verilmemesi nedeniyle büyük 
kentlere göçler başlamış ve dolayısıyla, büyük kentler yaşanmaz hale gelmiştir. Bu nedenle, köy 
hizmetlerinin değerine binaen kurulmuş olan genel müdürlük, köye ait içmesuyu» kanalizasyon, 
köy yollarının yapılması gibi önemli hizmetleri yerine getirmektedir. Şu anda ülkemiz nüfusunun 
yüzde 40'ı köylerde yaşamaktadır ve bu nedenle, gerek seçim bölgem olan Niğde'de ve gerekse di
ğer illerde köye yapılan hizmetler son derece önem arz etmektedir. 

1997 yılında, özellikle Niğde'ye, Refahyol Hükümeti sırasında, genel bütçeden 340 milyar li
ralık bir ödenek ayrılmıştır. 1998 yılı bütçesine baktığımız zaman, bu rakamın 152 milyar liraya 
düştüğünü görmekteyiz. Dolayısıyla, ayrılmış olan pay yüzde 50 oranında azalmıştır. Yüzde 
101 'Iik enflasyonu göz önüne alırsak, bu rakamın, yüzde 200, yüzde 400 gibi bir azalmaya sebep 
olduğunu görmekteyiz. Bu 152 milyar lirayla, şu anda hizmet vermekte olan 55 inci Hükümet, Niğ
de'nin hangi köyüne, hangi hizmeti, nasıl getirecek?.. Bu soruyu özellikle Sayın Başbakanımıza 
sormuştum; bugüne kadar henüz bir yanıt verilmedi. 

Burada, yine, şunu da ifade etmek istiyorum: Bu 152 milyar liraya ilave olarak, 142 milyar li
ralık bir paranın da Özelleştirme İdaresinden gelmesi planlanmıştır. Tabiî ki, özelleştirme yapılır
sa, bu rakam, Niğde'ye hizmet olarak gelecektir. 
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Biraz önce de arz ettiğim gibi, bu rakamlarla, hangi köye, hangi hizmetler gidecek?.. Özellik

le, Altunhisar'ın Uluören, Akçaören gibi köylerinin su ihtiyaçları mevcuttur ve yine, 1998 progra
mına baktığımız zaman, hiçbir köyün, özellikle Niğde'deki hiçbir köyün 1998 programına alınma
dığını görüyoruz. Sadece, köylerin programa teklif edildiğini, bilgi olarak almış bulunuyorum. Do
layısıyla, bu hizmetlerin hiçbirini yerine getiremeyen bu Hükümet, acaba hangi hizmetleri yerine 
getirmektedir; vatandaşımız, bunu özellikle sormaktadır. 

Enflasyon, yüzde 101'lere tırmanmıştır; çiftçimiz sıkıntıdadır, halkımız sıkıntıdadır ve bunla
rın bir an evvel çözümünü istemektedir. Bu çözümü, eğer bu Hükümet yerine getiremiyorsa,-bir an 
evvel erken seçime gitmesinin, halkımızın lehine olan bir husus olacağı inancındayım. 

İBRAHİM YILMAZ (Kayseri) - Bir senede ne yaptınız Niğde'ye?! 

M. SALİH KATIRCIOĞLU (Devamla) - Niğde'ye bir senede yaptığımız hizmetleri biraz ön
ce arz ettim. Biz, Niğde'ye bir senede 340 milyar lira para getirdik; sizin getirdiğiniz miktar 152 
milyar lira; yani, bunun, bizim getirdiğimiz rakama göre yüzde 50 aşağısında olduğunu sizler de 
biliyorsunuz. 

İBRAHİM YILMAZ (Kayseri) - Demek ki, bir başka yere gitmesi gereken paraları Niğde'ye 
kaydırdınız!.. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 

M. SALİH KATIRCIOĞLU (Devamla) - Bugün, 1998'de yaptığınız bütçeyle 4 katrilyon lira 
açık veriyorsunuz ve bugün yaptığınız hizmet, çiftçiye, köylüye değil, rantiyeciyedir. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyor; teşekkür ediyorum. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Katırcıoğlu. 

Sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 25 Şubat 1998 Çarşamba 
günü saat 15.OO'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.05 

• — © - — — • 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'in, milletvekillerine ve personele tahsis edilen loj
manlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı 

- (7/4072) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Hikmet Çetin tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Ersönmez Yarbay 

Ankara 

Sorular: 
1. Milletvekili sayısı 550 olduğu halde niçin 586-lojman yapılmıştır? Lojmanların anahtar tes

limi maliyeti ne olmuştur? Halen TBMM'nin çalışan personeli için kaç lojmanı bulunmaktadır? 
Personele lojman dağıtımı hangi kriterlere göre yapılmaktadır? Meclise ait lojmanlarda 5 seneden 
fazla sürekli oturan personel sayısı kaçtır ve bu personellerin isimleri, görevleri ve oturuş süreleri 
nedir? TBMM lojmanlarındaki fazla olan 36 lojman nasıl değerlendirilecektir? 

2. Yeni yapılan lojmanların ihalesi hangi gazetede ilan edilmiştir? İhaleye kaç firma müraca
at etmiştir? İhaleye katılan firmaların teklifleri ne olmuştur? İhaleyi hangi firma almıştır? Bu fir
manın ortakları ve yönetim kurulu üyeleri kimlerdir? İhale hangi usule göre yapılmıştır? İhale siz
ce usulüne uygun mudur? 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 23.2.1998 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD: 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4072-10095/25810 

Sayın Ersönmez Yarbay 
Ankara Milletvekili 

İlgi : 22.12.1997 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Milletvekillerine ve personele tahsis edilen lojmanlara ilişkin ilgi önergenizde yer alan soru

lar aşağıda cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hikmet Çetin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Cevap 1. : Milletvekili sayısı 550 olduğu halde 568 adet konut yapılmış olmasının nedeni, 

Başkanlık Divanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Sayın Mustafa Kalemli başkan
lığında yapılan 27.6.1996 günlü toplantısında, Sayın Mustafa Kalemli'nin yapmış olduğu konuşma 
aynen, "uzun süredir düşünüyorum, eski kararları da araştırdım lojman meselesini çözdük, 400 loj
manımız vardır, şimdi 568 lojmanımız oluyor, 5-10 tane de yedeğimiz oluyor. Çok üst düzey me
murlardan sıkıntıları olanlar varsa oraları da kullanabileceğiz; bir kısmını mescit yapıyoruz, bir kıs
mını hobi salonları yapıyoruz..." şeklinde olmuş ve Sayın Mustafa Kalemli'nin bilgileri dahilinde 
Emlak Konut A.Ş.'nce proje 168 normal, 8 küçük daire olarak planlanmıştır. 
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Kesin hesabı henüz yapılmamış bu iş. için bugüne kadar 11 no.lu hakedişle Emlak Konut Ano

nim Şirketine ödenen miktar: teklif bedel, altyapıya ait birim fiyatlı işlerle, fiyat farkları, malzeme 
fiyat farkları, KDV ve % 5 Emlak Konut Anonim Şirketine ödenen yönetim bedeli dahil 2 669 689 
146 198TL.'dir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi personeline tahsis edilmiş 319 lojman bulunmaktadır. Bunların 
59 adedi TBMM Kampusunda, 30 adedi Atakent 3. Devlet Mahallesinde, 10 adedi Namık Kemal 
Mahallesinde ve 220 adedi Dikmen İlker Mahal 1 esindedir. 

TBMM lojmanlarında 5 yıldan fazla oturan personel sayısı: 43'ü görev, 25'i sıra, 14'ii hizmet 
tahsisli olmak üzere 82'dir. Bu personelin adları, unvanları, konut adresleri ve oturma sürelerini 
gösterir liste ektedir. (EK-1) 

Cevap 2. : Milletvekili çok katlı lojman inşaatının yaptırılmasını amaçlayan ve Başkanlık Di
vanında görüşülmesi öngörülen 28.2.1996 gün ve 074 sayılı İdare Amirliği yazısının (b) fıkrası; 
"konutların en kısa süre içerisinde ve istenilen kalitede tamamlanması için, işin niteliğine ve özel
liğine binaen, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun özelliği bulunan işler madde başlığı altındaki 
2990 sayılı Kanunla değişik 89 uncu maddesine göre, bu kanun hükümleri dışında kalınması sure
tiyle işin yapımının Emlak Konut Anonim Şirketine verilmesi" şeklinde, 3 üncü maddesi ise; "Tüm 
inşaatların müteahhit ya da taşeron ihalelerinin Emlak Konut Anonim Şirketinin kendi usullerine 
göre yapılması ve inşaatların kontrollük hizmetlerinin yine Emlak Konut Anonim Şirketi tarafın
dan gerçekleştirilmesi" şeklinde olup, İdare Amirliğinin 28.2.1996 gün ve 074 sayılı yazısında ön
görülen bu şartlarla çok katlı konut yaptırılması, Başkanlık Divanının 29.2.1996 gün ve 3 no.lu ka
rarıyla uygun görülmüştür. 

Divan kararından sonra Emlak Konut Anonim Şirketi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı arasında 7.3.1996 tarihinde düzenlenen proje yönetim sözleşmesinin "Sözleşmenin Konu
su" başlığını taşıyan 3 üncü maddesi gereğince işin ihalesi, Emlak Konut Anonim Şirketi tarafın
dan ve şirketin belirlediği yönteme göre yapılmış olup, gerek Başkanlık Divanı kararı ve gerekse 
sözleşme gereğince Başkanlığımız bu işe dahil olmadığından, ihale ile ilgili bilgi ve belgeler Em
lâk Konut Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde bulunmaktadır. 

EK-1 , 
GÖREV TAHSİSLİ KONUTLARDA OTURAN PERSONEL 

Adı ve Sovadı 

Orhan Dülgerler 
Muzaffer Birben 
Engin Karapınar 
Bekir Sıtkı Yalçın 
Mehmet Mısırlı 
Necati Değirmencioğlu 
Fahri Köprülü 

Tuna Okanakul 
Ali Rıza Cihan 
Aydın Işıksal 
Emine Tunalı 

Unvanı 

Genel Sekreter Yrd. 
Genel Sekreter Yrd. 
Daire Başkanı 
Daire Başkanı 
Daire Başkanı 
Daire Başkanı 
Başkan Müşaviri 
(Sıra tahsisli) 
Tutanak Müdürü 
Kütüphane Müdürü 
Basımevi Müdürü 
Hukuk Müşaviri 

Konut Adresi 

TBMM Kampusu 
Atakent 3. Devlet Mah. 
TBMM Kampusu 
TBMM Kampusu 
TBMM Kampusu 
TBMM Kampusu 
TBMM Kampusu 

TBMM Kampusu 
TBMM Kampusu 
Atakent 3. Devlet Mah. 
Atakent 3. Devlet Mah. 

31.12.1997'ye göre 
Oturma Süresi 

13 yıl 
10 yıl 7 ay 
13 yıl 
13 yıl 
13 yıl 
8 yıl 
13 yıl 

13 yıl 
13 yıl 
10 yıl 
5 yıl 6 ay 
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Adı ve Sovadı 

Bahtiyar Güver 
Ünal Irgaş 

Ferudun Gökçe 

Arif Bigeç 
Cehti Kozok 
Sabri Bahadır 
Sedat Burnaz 

Adem Yılmaz 
Erdal Yüksel 

Şenol Çiftçioğlu 
Çetin Ataİay 
H. AliÇandar 
Solmaz Özduygu 
Cevat Oral 

'. İsmet Baydur 
Nazmi Akdora 
Sabri Ünal Erkol 
Y ener Topal oğlu 
Tarık Ş. Özmen 

Faruk Nazlıer 
Hamdi Dağkıran 
Mehmet Yalvaç 
Turgut Açıkbaş 
Kemal Şensoy 
Hayrettin Uslu 

Nezaket Sokullu 
Bekir Yıldız 

Zeki Aydınlık 
Hüseyin Ünlü 
Cengiz Doğan 

H. İbrahim Birler 
Haluk Birdir 
Erdoğan Cici 
Rauf Bozkurt 

B : 5 8 

Unvanı 
Satınalma Kom. Bask. 
Bütçe Müdürü 

Genel Ev. Arşiv Müd. 

Basın ve Halk. İlşk. Müd 
Pers.Eğt. ve Yön. Müd. 
Mal Saymanı 

İç Hizmetler Müdürü 
Sosyal Hizmetler Müd. 

İşletme ve Yap. Müd. 

Park ve Bah. Müdürü 
Müdür Yardımcısı 
Sivil Savunma Uzmanı 
İdarî Şube Müdürü 

Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 

Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 

Müdür Yardımcısı 

Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 

Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 

Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 

İdarî Şube Müdürü . 
Ulaştırma Şube Müdürü 
Emekli Daire Başkanı 
(Sıra Tahsisli) 

24 .2 .1998 

Konut Adresi 

TBMM Kampusu 
TBMM Kampusu 

TBMM Kampusu 

TBMM Kampusu 
TBMM Kampusu 
TBMM Kampusu 
TBMM Kampusu 

TBMM Kampusu 
Atakent 3. Dev. Mah. 

TBMM Kampusu 
TBMM Kampusu 
TBMM Kampusu 
TBMM Kampusu 

TBMM Kampusu 
TBMM Kampusu 

Namık Kemal Mah. 
Namık Kemal Mah. 

Atakent 3. Devlet Mah. 
Atakent 3. Devlet Mah. 

" 
" , 
" 

" " " 
' . • ' " . - " 

TBMM Kampusu 

TBMM Kampusu 
TBMM Kampusu 

TBMM Kampusu 
TBMM Kampusu 
Dikmen İlker Mah. 
Dikmen İlker Mah. 
TBMM Kampusu 
TBMM Kampusu 
Atakent 3. Devlet Mah. 

0 : 1 
31.12.1997'ye göre 
Oturma Süresi 

13 yıl 
5 yıl 6 ay 

13 yıl 

9 yıl 12 ay 
13 yıl 
12 yıl 7 ay 
13 yıl 

10 yıl 

9 yıl 
13 yıl 

5 y ı l • ' . • ' • : 

5 yıl 6 ay 
13 yıl 

5 yıl 6 ay 
5 yıl 6 ay 
8 yıl 7 ay 
18 yıl 
10 yıl 8 ay 
10 yıl 6 ay 

10 yıl 6 ay 
10 yıl 6 ay 

10 yıl 7 ay 

10 yıl 7 ay 
17 yıl 

6 yıl 
10 yıl 4 ay 
6 yıl . 

5 yıl 8 ay 
13 yıl 3 ay 
5 yıl 8 ay 

5 yıl 8 ay 
13 yıl 6 ay 
10 yıl 6 ay 
10 yıl 7 ay 
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SIRA TAHSİSLİ OTURUP OTURMA SÜRESİ DOLDUĞU HALDE KONUT 

BOŞALTMAYANLAR 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8, 
9. 

10. 
11. 
12 
13. 
14. 
15! 
16. 

Sema Öndür 
LütfiUlukul 
Nuri Eskirecepoğ] 
Cengiz Sapmaz 
Adnan Korkmaz 
Arif Uğur 
Sait Zeydan 

l u • '. 

Hüseyin Işık (Emekli) 
Kamil Hatipoğlu 
M. Ali Karadağ 
Kenan Alp (Emekli) 
Rıfat Şimşek 
Hasan Ürün 
Cahit Boyraz 
Vefa Çilesiz 
SeldaGürsoy 
Sadık Taşdemir 

Adı ve Sovadı 
Hayati Şener 
Şener Özdemir 
Doğan Şişli 
Ünal Yener 
Şükrü Aslan 

1. Blok No. 5 
3. Blok No. 3 
4. Blok No. 5 
4. Blok No. 7 
5. Blok No. 4 
7. Blok No. 2 
12. Blok No. 3 
13. Blok No. 9 
14. Blok No. 6 
15. Blok No. 5 
19. Blok No. 3 
22. Blok No. 5 
4. Blok No. 10 
17. Blok No. 3 
A5 Bl. 2. Giriş No. 5 
A5B1.1. Giriş No. 1 
Personel Lojmanları Yöneticisi 

Görev Tah. Otur. Süre 
10 yıl 3 ay 
11 yıl 2 ay 
11 yıl 2 ay 
5 yıl 4 ay 
7 yıl (Hiz .Tah.) 

5 yıl 8 ay 
5 Yıl 8 ay 
5 yıl 8 ay 
5 yıl 8 ay 
5 yıl 3 ay 
5 yıl 8 ay 
5 yıl 8 ay 
5 yıl 7 ay 
5 yıl 7 ay 
5 yıl 8 ay 
5 yıl 8 ay 
5 yıl 8 ay 
5 yıl 3 ay 
5 yıl. 8 ay 
5 yıl 4 ay 
5 yıl 3 ay 
5 yıl 8 ay 

Sıra Tah. Otur Süre 
3 yıl 
2 yıl 1 
2 yıl 1 

3 
5 

1 ay 
1 ay (Bşk. Kon.) 
ay 
ay (Sıra Tah.) • 

TBMM Konut Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi gereğince tahsise esas görevin sona erdiği ta
rihten itibaren 5 yıl süreyle lojmanda oturmaya devam edilmektedir. 

Bu nedenle; yukarıda adı ve soyadı yazılı personelin görev tahsisli olarak oturdukları süre ile 
sıra tahsisli oturdukları süre ayrı ayrı belirtilmiştir. 

SİYASÎ PARTİ GRUPLARINA TAHSİSLİ KONUTLAR 

Adı ve Sovadı 
Şakir Kaynakoğlu 
Mustafa Ekizceli 

Mehmet Altınkaynak 
Sadık Ünal 
Mesut Kalıpçıoğlu 

Şükrü Aslan 
Kemal Aydın 
Kemal Şentürk 

Sivasî Parti Grubu 
DYP Grubu 

DYP " 
RP 
ANAP " 
ANAP " 
DSP " (Şimdi Sıra Tah.) 
DSP " 
CHP " 

Oturduğu Süre 
13 yıl 3 ay 
5 yıl 6 ay 

5 yıl 6 ay 
5 yıl 6 ay 
5 yıl 7 ay 
7 yıl 4 ay 
5 yıl 7 ay 
5 yıl 8 ay 
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BAŞKANLIK DİVANI MAKAMINDA GÖREVLİ ŞOFÖRLERE TAHSİSLİ KONUTLAR 
İdris Doğan Sıra Tahsisli 5 yıl 7 ay 
Mehmet Tatlı Sayın Kamer Genç 7 yıl 4 ay 
Salih Atalan Sayın Kemalettin Göktaş 7 yıl 4 ay 
Bahattin Aydoğdu Sayın Yücel Seçkiner 5 yıl 3 ay 
Resul Özel Sayın Ali Günaydın 5 yıl 7 ay 
H. İbrahim Adalı Sayın Levent Mıstıkoğlu 5 yıl 4 ay 
Kadir Halıcı Sayın Yasin Hatiboğlu 5 yıl 8 ay 
2. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; 

- Tekel'in özelleştirilmesine yönelik uygulamalara, 
' - Tütüncülük sektörünün sorunlarına, 
-Tekel sigara fabrikalarının satışına, 
-Tekel'e ait müesseselerin özelleştirilmesine; 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık'in yazılı cevabı (7/4258, 4259, 4260, 4265) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Eyüp Aşık tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
1. Tekel'in özelleştirilmesinde uyulan malî, ticarî kurallar nelerdir? 
2. Çalışan personelin geleceği nasıl garanti altına alınmaktadır? 
3. Ödemeler nasıl yapılacaktır, vade var mıdır, varsa ne.kadardır? 
4. Özelleştirme ölçülerini, esaslarını kimler, ne zaman, ne şekilde tespit etmiştir? 
5. Bu konuda uluslararası bir çalışma yapılmış mıdır? Diğer ülkelerden esinlenmiş uygulama

lar, emsaller hangileridir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Eyüp Aşık tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

1. Tekel'e ait tütün fabrikalarını özelleştirirken Türk tütüncülüğünü korumak için ne gibi ted
birler,alınmaktadır? 

2. Virjinya tipi tütün kullanımı ülkemizde son beş (5) yılda ne kadar artmıştır? 
3. Son 5 yılda Tekel'in, Philip Morris'e ve BAT'a ait marka payları ne olmuştur? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Eyüp Aşık tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Bülent Akarcalı < 
İstanbul 

I. Tekel'e ait sigara fabrikalarının özelleştirilmesinde, bu fabrikalardan bir veya birkaçını al
maya talip olan Yunan vatandaşı sermayedar var mıdır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Eyüp Aşık tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Bülent Akarcalı 

İstanbul 
1. Tekel'e ait müesseseler özelleştirilirken, bina, arsa ve arazilerinin bedelleri nasıl tespit edil

mektedir? 
2. Bu bedelleri kimler, neleri emsal alarak tespit etmektedir? 

3. Özelleştirme İdaresine, özelleştirilen arsa ve arazilere özel imar verme yetkisi tahsis edil
miştir. Tekel de bu hakkı kullanabilmekte midir? 

4. Tekel'e ait çok değerli arazi ve arsalar, özel imar almadan özelleştirilirse, bu satın alanlara 
haksız rant oluşturmaz mı? 

5. Bu gibi durumlar için ne gibi tedbirler almaktasınız? 

T.C. • . 
Devlet Bakanlığı 19.2.1998 

Sayı: B.02.0.018-800-04-011\495 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı, Kanun Karar. Dai. Bşk.'nın 22.1.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00. 
02/10725 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere ilgi yazı ekinde alınan İstanbul Milletvekili 
Bülent Akarcalı'nın, Bakanlığım ilgili kuruluşu Tekel Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak vermiş ol
duğu 7/4258, 7/4259, 7/4260 ve 7/4265 no.lu yazılı soru önergelerine verilen cevaplar ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. -

Eyüp Aşık 
Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı Tarafından Verilen "Tütüncülük Sektörünün 
Sorunlarına İlişkin" Soru Önergesi Aşağıdaki Şekilde Cevaplandırılmıştır: 

Soru 1. Tekel'e ait tütün fabrikalarını özelleştirirken Türk tütüncülüğünü korumak için ne gi
bi tedbirler alınmaktadır? 

Cevap 1. Türkiye'nin 1985-1997 yıllan tütün ihracat, ithalat ve iç tüketimde kullanma mikta
rı aşağıdaki gibidir: 

1985 yılında 77 417 ton olan tütün ihracatı 1997 yılında 165 000 tona yükselmiştir. Aynı dö
nem başlangıcında sıfır olan tütün ithalatı 1997 yılında 61 300 ton olarak gerçekleşmiştir. Diğer ta
raftan, 1985 yılında 59 000 bin ton olan iç tüketimde kullanılan Türk tütünü 1997 yılında 50 000 
tona düşmüştür. 

Son 12 yıllık gelişmelere ilişkin olarak yukarıda belirtilen verilerden de anlaşılacağı üzere, 
Türk tütünü giderek artan bir şekilde ihracat suretiyle değerlendirilmektedir. Geçmişte sigara sana
yiinde kullanılan tütün, Türk tütüncülüğü için büyük önem arz etmekte iken, bu önem son yıllarda 
görece azalmıştır. Aynı verilerden hareketle, uzun dönemde Türk tütüncülüğünün korunması ve ge
liştirilmesinin, bu tütünün iç pazarda kullanılma oranından ziyade ihracatın artırılmasına bağlı ol
duğu söylenebilir. 
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Çağımızın yadsınamaz gerçeklerinden biri olan küreselleşme sonucu artan uluslararası ilişki

ler ortamında 1930'lara özgü modellerin sürdürülemeyeceği açıktır. Ekonomimizin bütün sektörle
ri için geçerli olan dünya için gerekli kalite ve fiyatlarla üretim yaparak, ihraç edebileceğimizin en 
çoğunu satmak, buna karşılık ihtiyaç duyduğumuz ürünleri ithal etmek, Türk tütün sektörü için de 
geçerli olması gereken bir realitedir. 

Sovyetler Birliği'nin dağılmasını takiben, bu bölgedeki devletler ve Çin de dünya ekonomisi
ne entegre olmak için özelleştirme dahil her yöntem denenirken, Türkiye'nin bu gelişmelerin dışın
da kalması ve yarım asır önce oluşturulan bir modeli hiçbir değişikliğe tabi tutulmaksızın sürdür
mesi düşünülemez. 

Bilindiği üzere, ekici tütün piyasaları Devlet nam ve hesabına 196 sayılı Kanuna dayanılarak 
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen müesseseler tarafından desteklenmektedir. Bakanlar Kurulu 
bu konuda genellikle Tekel'i görevlendirmekle birlikte, bu görev başka kuruluşlara da verilebilir 
ve geçmişte verilmiştir/Ekici tütün piyasalarının desteklenmesi Tekel'e verilen yasal bir görev ol
mayıp, idarî bir görevlendirmedir. 

Öteden beri Tekel tarafından gerçekleştirilen destekleme görevinin gerektirdiği finansman, bu 
kuruluş tarafından ve sigara fabrikaları vasıtasıyla sağlanmamaktadır. Vergi ve benzeri yükümlü
lüklerinin yerine getirilememesi yoluyla finanse edilen görevlerinden kaynaklanan Tekel'in Hazi
neye olan borcu 31.12.1997 tarihi itibariyle 418 trilyon lirayı aşmıştır. Diğer bir ifade ile tütün üre
ticilerinin desteklenmesinin finansmanı Tekel aracılığıyla, ancak Hazine tarafından sağlanmakta
dır. 

Kaldı ki, günümüzdeki yapısı ile Tekel'in mevcudiyeti piyasalarda çeşitli çarpıklıklara yol aç
makta ve Türkiye'de sigara fiyatları olması gerekenin altında bir seviyede kalmaktadır. Bunun ise 
kamu gelirlerini olumsuz yönde etkilediği ve tütün üreticilerinin desteklenmesi dahil kamu tarafın
dan kullanılabilecek fonları azalttığı açıktır. 

TBMM ve hükümetlerin tütün üreticilerinin desteklenmesi konusundaki kararlılığı sürdüğü 
sürece bu görevin bütçeden kaynak aktarılması yoluyla ve daha farklı yapılanmalar içinde siirdü-
rülmemesi için hiçbir neden yoktur. 

Her şeyden önce şunu belirtelim ki, BAT ile yapılan işlem bir özelleştirme işlemi olmayıp 
mer'i mevzuat muvacehesinde bir ortaklık kurulması söz konusudur ve yapılan işlemler Tekel'in 
uymak zorunda olduğu mevzuat çerçevesinde yürütülmüştür. 

Diğer taraftan, burada göz önünden kaçırılmaması gereken bir nokta 4046 sayılı Kanunun 37 
nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan, "Bu Kanun hükümleri gereğince özelleştirme programı
na alınan kuruluşlar ... hakkında bu kanuna aykırı hükümler ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri uygulanmaz." tümcesidir. Buna göre, 4046 sayılı Kanun hükümlerinin uygula
nabilmesinin öncelikli temel şartı, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun veyahut birimlerinin özel
leştirme programına alınmış olmasıdır. Oysa az önce ifade edildiği şekilde Tekel bir bütün olarak 
veya herhangi bir birimi itibariyle henüz özelleştirme programına alınmamıştır. 

Gerek, özelleştirmeyi düzenleyen 4046 sayılı Kanunun 37 ve geçici 4 üncü maddeleri ve ge
rekse Tekel'in uymak zorunda olduğu 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 ve 61 inci 
maddeleri hükümlerinin sarahati karşısında yürütülen işlem bir özelleştirme işlemi olmayıp ortak
lık tesisidir. 

Binaenaleyh, ortada 233 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde bir ortaklık tesisi söz konusu ol
duğuna göre ortaklık görüşmeleri ülke ve Tekel'in menfaatleri gözetilerek yürütülmeye çalışılmış
tır. 
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Polonya sigara fabrikalarının özelleştirilmesinde sigara şirketlerinin kendi tütün ihtiyaçlarının 

% 40'ına eş değerdeki miktarı beş yıl süre ile Polonyalı üreticilerden alınmasi gerektiğine dair hü
küm konulmuşken, Tekel kuracağı ortaklık ön anlaşmasında ve hissedarlar anlaşmasında bu süre
yi yedi yıla çıkarmış ve kullanılacak tütünün % 100'ünün Tekel'den alınması şartı getirilmiştir. 
Esasen, bu ortaklık oryantal sigara tüketimi azalmasını durdurmak amacıyla tesis edilmekte ve ku
rulacak şirketin ilk üç yıl içinde 22 000 ton % 100 Türk tütününden mamul Samsun ve Yeni Har
man sigaralarını üretmesi hedeflenmektedir. Üçüncü yılın sonundan itibaren 25 000 ton sigara üre
timi hedeflenmektedir. Hal böyle olunca, ortaklığın kuruluş amacının temel hedefinin Türk tütün
cülüğünü korumak olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca, Kafkas ülkeleri ve komşu ülkelere bu şirket aracılığıyla Türk tütününden mamul siga
ra ihracatı şirket ana sözleşmesinde yer alacaktır. 

Sadece yaprak tütünün Türkiye'den temini değil, tütün damarlarıyla rekon tütünün de Türki
ye'den temini anlaşma şartları arasında yer almaktadır. • 

Soru 2. Virjinya tipi tütün kullanımı ülkemizde son beş (5) yılda ne kadar artmıştır? 

Cevap 2. Yıllar itibariyle Virginia-Burley tütün kullanımı aşağıda gösterilmiştir. 

Yıllar Miktar (Ton) 

1993 19 000 
1994 21 000 
1995 31 500 
1996 42 300 
1997 43200 
Soru 3. Son 5 yılda Tekel'in, Philip Morris'e ve BAT'a ait marka payları ne olmuştur? 

Cevap 3. Yerli sigara pazar payı giderek gerilemektedir : 

- 1983 yılına gelinceye dek, yerli sigaralar pazar payının tamamını oluştururken, bu oran 1997 
yılında % 49'a gerilemiştir. 

-Amerikan Harmanlı sigaraların pazar payı % 51'e yükselmiş bulunmaktadır. 

-Tüketici eğilimleri yerli sigaradan Amerikan harmanlı sigaralara doğru kaymaktadır. 

SON BEŞ YILDA TEKEL, PHİLİP MORRİS, R.J.R. VE DİĞERLERİNİN 
(B.A.T. DAHİL) PAYLARI 

Yıllar ' 

1993 
1994 

1995 
1996 
1997 

Tekel 
Adet 

72.3 
79.4 

78.7 
' 75.5 

71.3 

% 

85 
88 
82 
76 
71 

Philip 
Adet 

11.1 
8.9 

14.1 
19.0 
23.7 

Morris 
% 

13 
10.0.3 

15 
19.0.1 

23 

Diğer 

Adet 

0.8 
003 
0.2 

001 

0 

leri 

009 
1.8 

002 
4.4 

0 

Milyar Adet 

R.J.R. 
Adet % 

0.8 009 
2 

2.4 3 
4 

6.1 6 
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İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı Tarafından Verilen "Tekcl'e Ait Müesseselerin 

Özelleştirilmesine İlişkin" Soru Önergesi Aşağıdaki Şekilde Cevaplandırılmıştır : 
Soru 1. Tekel'e ait müesseseler özelleştirilirken, bina, arsa ve arazilerinin bedelleri nasıl tes

pit edilmektedir? 
Cevap 1. Bilindiği üzere 4046 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin I inci fıkrasında, "Bu Kanun 

gereğince özelleştirme programına alınan kuruluşlar ... hakkında bu Kanuna aykırı hükümler ve 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz." hükmü yer almaktadır. Buna gö
re 4046 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanabilmesinin temel şartı, ilgili kamu kurum veya kuru
luşunun ya da birimlerinin özelleştirme programına alınmış olmasıdır. Tekel Genel Müdürlüğü bir 
bütün olarak veya herhangi bir birimi itibariyle özelleştirme programına alınmamıştır. Bu nedenle1 

Tekel'e ait müesseselerin özelleştirilmesi bugüne kadar söz konusu olmamıştır. 
Ancak, Tekel, 233 sayılı KHK'nin 27 ve 61 inci maddeleri hükümlerine istinaden B.A.T. Şir

ketiyle 280 milyon US$ sermayeli müşterek bir ortaklık kurmak üzere Yüksek Planlama Kurulu
nun 15.12.1997 tarih, 97/T-90 sayılı kararıyla yetkilendirilmiştir. Tekel bu kurulacak ortaklığa % 
49 oranında iştirak edecek ve yarım kalmış Akhisar tesislerini aynî sermaye olarak koyacaktır. Ay
nî sermaye olarak konulacak 91 hektarlık arazi ve üzerindeki binaların değerlendirilmesi Türkiye 
Sınaî Kalkınma Bankasına yaptırılmıştır. 22.6.1995 tarihli değerlendirme raporuna göre; arazi, bi
na ve harici işler için hesaplanan ekspertiz değeri 1 130 milyar TL. (25 milyon US$) olup, kurula
cak ortaklığa tahsis edilecek kısmın değeri 20 milyon US$ olarak kabul edilmiştir. 

Bağımsız bir kuruluş olan TSKB raporu baz alınarak 20 milyon $ olarak tespit edilen değer, 
sonra BAT ile yapılan müzakerelerle 36.5 milyon $'a yükseltilmiştir. 29 Nisan 1997'de imzalanan 
Ön Anlaşmada 1995'den itibaren Nisan 1997'ye kadar yapılan ek masrafların da 3.5 milyon $ ol
duğu, bu surette değerin 40 milyon $'a vardığı kabul edilmiştir. Ayrıca, 29.4.1997 tarihinde imza
lanan Ön Anlaşma ve tadillerinde taraflar Nisan 1997'den sonra yapılmış veya yapılacak harcama
ların da sermayeye katılmasında mutabık kalmış olup, bunun da 44 milyon US$ civarında olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Soru 2. Bu bedelleri kimler, neleri emsal alarak tespit etmektedir? 
Cevap 2. Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı müessese ve veya işletme birimlerinin özelleştirme 

programına alınması halinde, 4046 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması tabiîdir. 
Diğer taraftan, kullanım dışı kalmış Tekel'e ait arazi ve binaların satışında öncelikle kuruluş 

elemanlarına rayiç değer tespiti yaptırılmakla beraber, bununla yetinilmeyerek, il ve ilçe takdir ko
misyonlarına değer tespiti yaptırılmaktadır. Bu tespitler yaptırılırken; taşınmaz malın cins, nevi, 
yüzölçümü ve kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ayrıca emsal satış değerleri, 
yapılarda resmî birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını, yıpranma payını ve bedel tespitlerinde 
etkili olabilecek diğer objektif kriterler esas alınarak değerlendirme yapılmakta, bu şekilde değer
lendirilen kullanım dışı kalmış taşınmazlar; sağlık, eğitim, yargı, kültürel ve sosyal amaçlara yöne
lik faaliyetlerde bulunulması şartıyla devir ve satış yapılmaktadır. 

Soru 3. Özelleştirme İdaresine, özelleştirilen arsa ve arazilere özel imar verme yetkisi tahsis 
edilmiştir. Tekel de bu hakkı kullanabilmekte midir? 

Cevap 3. Bu hakkın kullanılabilmesi, Tekel'in özelleştirme programı kapsamına alınması ha
linde mümkün görülmektedir. < 

Soru 4. Tekel'e ait çok değerli arazi ve arsalar, özel imar almadan özeli eştiril irse, bu satın 
alanlara haksız rant oluşturmaz mı? 

Cevap 4. Tekel'e ait arazi ve arsaların özelleştirilmesi gündeme geldiğinde, söz konusu yerle
rin, mevzuata uygun şekilde, haksız rant rağlanmayacak ve kamuoyunun bilgisine açık yöntemler
le değerlendirileceğinden kuşku duyulmaması kanaatini taşımaktayız. 
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Ayrıca, Cevap 2'de de belirtildiği gibi, kullanım dışı kalan taşınmazların satış ve devirleri il 

ve ilçe kıymet takdir komisyonlarınca aynı cevapta belirtilen objektif kriterlere göre değerlendiri
lerek, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına şartlı devir ve satış yapıldığından, haksız rant oluşturulma
sından bahsetmek mümkün değildir. 

Soru 5. Bu gibi durumlar için ne gibi tedbirler almaktasınız? 

Cevap 5. Bu gibi durumlar için en önemli tedbir, mevzuat hükümlerine göre gerekli kararların 
açıklık içinde alınması ve uygulanmasıdır. ' 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı Tarafından Verilen "Tekel Sigara Fabrikalarının 
Satışına İlişkin" Soru Önergesi Aşağıdaki Şekilde Cevaplandırılmıştır : 

Soru 1. Tekel'e ait sigara fabrikalarının özelleştirilmesinde, bu fabrikalardan bir veya birkaçı
nı almaya talip olan Yunan vatandaşı sermayedar var mıdır? 

Cevap 1. Yarım kalmış Akhisar Sigara Tesisinde kurulması düşünülen 280 milyon US$ ser
mayeli anonim şirketin kurucuları arasında Tekel Genel Müdürlüğü dışında British American To-

, bacco (Turkey) Investments Limited (BAT); Povvhattan Limited; Peter Jackson (Overseas) Limi
ted ve Senior Service (Overseas) Limited Şirketleri yer almaktadır. Bu şirketlerin tamamı İngiliz 
şirketi olup, kayıtlarımızda Yunan vatandaşı sermayedar gözükmemektedir. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı Tarafından Verilen "Tekel'in Özelleştirilmesine 
Yönelik Uygulamalara İlişkin" Soru Önergesi Aşağıdaki Şekilde Cevaplandırılmıştır: 

Sorul. Tekel'in özelleştirilmesinde uyulan malî, ticarî kurallar nelerdir? 
Cevap I. Tekel Genel Müdürlüğünün 18.2.1987 tarih ve 87/11524 sayılı Bakanlar Kurulu Ka

rarıyla belirlenen ana statüsünün 4 üncü maddesine göre amacı, 1177, 4250 ve 3078 sayılı Kanun
lara istinaden tütün ve tütün mamulleri, ispirto ve ispirtolu içkiler ile tuz konularında verilen görev 
ve hizmetleri yapmak ve bu meyanda üreticilerin desteklenmesidir. 

Bilindiği gibi, 1177 sayılı Kanun tütün ve tütün mamullerinin üretimi ve ticaretinin tabi ola
cağı esasları düzenlemektedir. Ekici tütün piyasaları Devlet nam ve hesabına 196 sayılı Kanuna da
yanılarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen müesseseler tarafından desteklenmektedir. Bakan
lar Kurulu bu konuda genellikle Tekel'i görevlendirmekle birlikte, bu görev başka kuruluşlara da 
verilebilir ve geçmişte verilmiştir. Ekici tütün piyasalarının desteklenmesinin Tekel yönünden ya
sal bir görevlendirme olmayıp, idarî bir görevlendirme olduğu açıktır. 

Dünyada hızla değişen politik ve ekonomik şartlar karşısında Devletin eskiden olduğu gibi bir 
tekel şemsiyesi altında sigara ve içki üretmesi, satması düşünülemez. Böyle olduğu için de TekcPc 
yatırımları için ihtiyaç duyulan ölçüde ödenek tahsisi düşünülmemektedir. Yatırım yapamayan bir 
kuruluş da er veya geç rekabet edemez hale gelmeye bir süre sonra yıkılmaya mahkumdur. BAT 
projesi ile yapılmaya çalışılan, gelişen serbest piyasa ekonomisine uyum sağlamak ve ihtiyaç du
yulan yatırımlar için bir finans kaynağı bulmaktan başka bir şey değildir. 

Tekel'in bugün satış hacmi ve kârlılık açısından Devletin en iyi durumda olan kuruluşlarından 
birisi olduğu herkesin malumudur. Ancak gün geçtikçe zorlaşan rekabet şartlarında mevcut statik 
yapıyla başarılı olunamayacağı kesindir. Diğer taraftan son yıllarda gelen hükümetler de tercihini 
ortaya koymuş, sigaraya kaynak ayırmayacaklarını açıklamışlardır. • 

Bu noktada Tekel, mevcut imkânlarla gidebildiği noktaya kadar gitmek yerine, bugün için bir 
değeri olup yarın ne olacağı bilinmeyen varlıklarını ortaklığa koyarak gereken yatırımı karşı tara
fa yaptırmak, böylece yarına hazır olmak yolunu ve sorumluluğunu seçmiştir. Gerçeklen, özellikle 
son dört yılda oryantal tütünlerden mamul sigaraların (Samsun, Maltepe, Tokat, Bafra, Yeni Har
man, Birinci, Bitlis vb) tüketiminde dramatik düşüşler görülmekte ve bu yıl ilk defa oryantal siga-
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ra tüketimi blended sigara karşısında % 50'nin altına düşmüş olup acil tedbirler alınmazsa bunun 
önümüzdeki 5 yıl içinde % 30'ların altına düşeceği kuvvetle muhtemel olup, istatistikler de bu gö
rüşümüzü doğrulamaktadır. Bu nedenledir ki, oryantal tütünden mamul sigara tüketiminin giderek 
gerilemesi ve bu gerileme ihalesinin yapılabilmesini teminen her yıl konan ödenek teklifinin Yük
sek Planlama Kurulunca müspet karşılanmaması karşısında; Türk tütüncülüğünün ve Türk tütünün
den mamul sigara payının korunmasını teminen Tekel yeni bir arayış içine girmiş ve en uygun çö
zümün ortaklık kurmak suretiyle gerçekleşeceğine inanmıştır. 

Gerçekten, her şeyden önce şunu belirtelim ki, BAT ile yapılan işlem bir özelleştirme işlemi 
olmayıp mer'i mevzuat muvacehesinde bir ortaklık kurulması söz konusudur ve yapılan işlemler 
Tekel'in uymak zorunda olduğu mevzuat çerçevesinde yürütülmüştür. 

Diğer taraftan, burada göz önünden kaçırılmaması gereken bir nokta 4046 sayılı Kanunun 37 
nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan, "Bu Kanun hükümleri gereğince özelleştirme programı
na alınan kuruluşlar ... hakkında bu Kanuna aykırı hükümler ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri uygulanmaz." tümcesidir. Buna göre, 4046 sayılı Kanun hükümlerinin uygula
nabilmesinin temel şartı, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun veyahut birimlerinin özelleştirme 
programına alınmış olmasıdır. Oysa az önce ifade edildiği şekilde Tekel bir bütün olarak veya her
hangi bir birimi itibariyle henüz özelleştirme programına alınmamıştır. Nitekim, bu esaslar karşı
sında aşağıda ayrıca zikredilecek ilgili kuruluşlar da yapılan işlemlerin yerinde olduğunu teyit et
miş bulunduklarına göre mevzuata aykırı bir durumdan söz edilmesi mümkün ve caiz değildir. 

Unutulmaması gereken bir başka husus ise 4046 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin 2 
nci fıkrası hükmüdür. Buna göre "tekel niteliği bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili 
kanunlarla ortadan kaldırılmış bulunan mal ve hizmet üretim faaliyetleri, bu Kanunun 15 inci mad
desinden müstesnadır", Oysa, sigara sektöründe evvelce mevcut olan tekel durumu önce 1986 yı
lında çıkarılan 3291 sayılı Yasanın 17 nci maddesi ile ortadan kaldırılmış, bu Kanuna dayanılarak 
yayınlanan 86/10911 sayılı Kararname ile.ülkemizde sigara üretimi Tekel ile birlikte ortaklık ku
rulması şeklinde düzenlenmişken, 1991 yılında yayınlanan 91/1755 sayılı Kararname ile bu şart da 
ortadan kaldırılarak belli koşullar altında yerli veya yabancı gerçek veya tüzelkişilerin serbestçe si
gara üretmeleri imkânı tanınmıştır. Kısaca ifade edilmek gerekirse; şu anda ülkemizde sigara ko
nusunda bir tekel veya imtiyaz yoktur. Sektör belli şartları yerine getiren herkese açıktır. 

Gerek, özelleştirmeyi düzenleyen 4046 sayılı Kanunun yukarıda arz edilen 37 ve geçici 4 tin-
v cü maddesi ve gerekse Tekel'in uymak zorunda olduğu 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

nin 27 ve 61 inci maddeleri hükümlerinin sarahati karşısında yürütülen işlem bir özelleştirme işle
mi olmayıp ortaklık tesisidir. 

Binaenaleyh ortada 233 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde bir ortaklık tesisi söz konusu ol
duğuna ve dolayısıyla özelleştirmeyi düzenleyen 4046 sayılı Kanunundaki kriterlerin aranması ge
rekmemesine rağmen ve ortaklık tesisinde her ne kadar ihale açılması işin doğasına aykırı gibi gö
züküyorsa da; Akhisar fabrikası ve Samsun ile Y. Harman markaları ile bir "DUYURU" yoluyla 
BAT yanında, RJ Reynolds; Philip Morris, Seita,, Rothmans gibi dünyanın en önde gelen kuruluş
larından da teklif istenmiş ve mukayeseler yapılarak neticeye gidilmiştir. 

Nitekim, yürütülen bu proje ile ilgili olarak; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Hazine Müs
teşarlığının bağlı bulunduğu dönemin Sayın Bakanlarının imzasıyla alınan sırasıyla, 29.12.1994 ta
rih ve B.012.l.KO.F.0.013/6785 ve 18.4.1995 tarih ve B.02.1.HM.0.KİT-02-02-52311/16572 sayı
lı yazılarda, konunun özelleştirme mevzuatıyla bir ilgisinin bulunmadığı ve söz konusu ortaklığın 
233 sayılı KHK'nin 27 ve 61 inci maddeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği yolunda 
olumlu görüş alınmıştır. 
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Soru 2. Çalışan personelin geleceği nasıl garanti altına alınmaktadır? 

Cevap 2. Yukarıdaki cevapta da arz edildiği gibi, yapılan işlem yarım kalmış Akhisar Sigara 
Fabrikasında yabancı sermaye getirerek bu yarım kalmış tesisin ülke ekonomisine kazandırılması
dır. Binaenaleyh, henüz çalışan bir tesis olmadığına göre, çalışan personelin geleceklerinin garan
ti altına alınması da sözkonusu değildir. 

Kaldı ki, kurulacak şirket 6 ncı yıldan itibaren 1 025 personel çalıştırmayı planlamaktadır. 
Böylelikle çalışanların mağdur edilmesinden değil çalışamayanlara yeni iş sahasının yaratılmasın
dan söz etmek gerekir. 

Diğer taraftan, ne bu ne de başka bir proje dolayısıyla Tekel çalışanları mağdur edilmeyecek
tir. Eğer Akhisar Sigara Fabrikasının ekonomiye kazandırılmasıyla diğer eski fabrikalara bir kapan
ma olursa emekliliği hak etmemiş işçiler için diğer Tekel işletmelerinde iş olanağı her zaman müm
kündür. Ayrıca Tekel işçilerinin çoğunlukla orta yaşlı ve emeklilik sınırında olduklarının, kısa bir 
süre sonra zaten emekli olacaklarının bilinmesinde fayda vardır. 

Soru 3. Ödemeler nasıl yapılacaktır, vade var mıdır, varsa ne kadardır? 

Cevap 3. Kurulacak şirket 280 000 000 US$'lık bir şirket olacak ve Tekel bu şirkete % 48 ora
nında 134 000 000 US $ olarak iştirak edecektir. Bu meblağın bir kısmı Akhisar arazisinin aynî ser
maye olarak konulması, geri kalan kısmı da US $ cinsinden nakdî sermaye vaz edilmesi suretiyle 
karşılanacaktır. Tarafların, Tekel'in kurulacak şirkete aynî sermaye olarak katılması hususunda an
laştıkları arazinin değeri şimdilik 40 000 000 US $'dır. Önümüzdeki günler sözleşme hükümleri 
gereği nihaî değerlendirme yapılacak olup Tekel'in şirkete aynî şirkete aynî sermaye olarak katkı
sının 44 864 680 US $ olması beklenilmektedir. 

Diğer taraftan, Samsun ve Yeni Harman markalarının münhasır kullanım hakkının 49 yıllığı
na kiralanmasının karşılığı olarak BAT şirket kanalı ile Tekel'e 100 000 000 US $'lık ön ödeme
de bulunacaktır. 100 000 000 US $'lık bu ön ödeme miktarının 71 milyon $'ı kullanım hakkının 
şirket adına tescil edildiği tarihte peşin olarak verilmesi, bakiye 29 milyon $'ın ise 18 ay sonra Te
kel'e ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

BAT, 145 600 000 US $'ını şirkete nakdî sermaye olarak vaz edecektir. Bu meblağ şirketin il
gili defterlerine kaydı amacıyla şirket sermayesine kalbedilirken sermayenin vaz edildiği tarihte TC 
Merkez Bankası tarafından ilan olunan döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilecektir. BAT 
şirketin faaliyete geçmesi için gereken 145 600 000 US $'lık meblağı gerek ön anlaşmada ve ge
rekse imzalanacak hissedarlar sözleşmesi ekinde yer alan çizelgeye uygun olarak belirlenen zaman
larda ödeyecek olup, bu süre hiçbir suretle tamamlamanın 2 nci yılını geçemeyecektir. 

Soru 4. Özelleştirmenin ölçülerini, esaslarını kimler, ne zaman, ne şekilde tespit etmiştir? 

Cevap 4. Yukarıdaki bölümlerde de ifadeye çalışıldığı veçhile yapılan işlem 4046 sayılı Özel
leştirme Kanununa göre yapılan bir işlem ve özellikle özelleştirme işlemi olmayıp 233 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 27 ve 61 inci maddeleri ile 18.2.1987 tarih 87/11524 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararınca kabul edilip, 11.3.1987 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ana statüsünün 
"Kuruluşun Amaç ve Faaliyet Konulan" matlaplı 4 üncü maddesinin 7 nci bendinde yer alan "Fa
aliyet konuları ile ilgili olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında her türlü alım, satım, nakliyat, ima
lat, depolama ve muhafaza işleri için şirket ve kooperatifler kurmak veya bu amaçla kurulan ortak
lıklara katılmak" tümcesinin ön gördüğü faaliyet konusu ile ilgili olarak yabancı sermaye getirecek 
bir ortaklık kurmaktır. 

Yapılan işlem özelleştirme işlemi olmadığından 233 sayılı Yasanın öngördüğü kuruluşun en 
yüksek karar organı olan Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş, görüşmeler bu şekilde sürdürül-
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müş ve sonuçlanan nihaî metin aynı KHK'nin 27 nci maddesi uyarınca Yüksek Planlama Kurulun
ca onanarak kesinleştirilmiş olup, artık 6224 ve 6762 sayılı yasalarla diğer ilgili mevzuat hüküm
leri yerine getirildikten sonra kurulacak şirket ticaret siciline kaydettirilerek tüzelkişiliğe kavuşa
caktır. 

Kaldı ki, aynî sermaye olarak konacak arazinin değeri bağımsız bir kuruluş olan Türkiye Sı
nai Kalkınma Bankasına (TSKB) yaptırılmıştır. 22.6.1995 tarihli değerlendirme raporuna göre ara
zi, bina ve harici işler için hesaplanan ekspertiz değeri 1 130 milyar TL. karşıtı 25 000 000 US $ 
olarak saptanmıştır. Ancak, bağımsız bir kuruluş olan TSKB raporu baz alınarak 20 milyon $ ola
rak tespit edilen değer BAT ile yapılan müzakerelerde 40 milyon $'a yükseltilmiş olup, nihai an
laşma imzalandığında bu değerin asgari 44 864 680 US $ olması beklenilmektedir. 

Ayrıca, yapılan çalışmalar sırasında Hazine Müsteşarlığınca Coopers & Lybrand-İngiltere Fir
masına hazırlatılan Mart 1996 tarihli "Business Revievv of Tekel" raporu ve bu raporun özelleştir
meye ilişkin bölümü göz önünde bulundurulmuştur. 

Soru 5. Bu konuda uluslararası bir çalışma yapılmış mıdır? Diğer ülkelerden esinlenmiş uygu
lamalar, emsaller hangileridir? 

Cevap 5. Yukarıdaki bölümde de arz olunduğu üzere, işlem Özelleştirme Kanunu kapsamın
da bir işlem olmadığından görüşmeler 233 sayılı KHK hükümleri dairesinde yürütülmüştür. Ancak 
yapılan görüşmelerde daima öncelikle ülkenin ve Tekel'in menfaatleri gözetilmiştir. Bunun içindir 
ki, görüşmeler 3,5 yıl gibi uzun sayılacak bir süreci kapsamıştır. Nitekim, Tekel, görüşmelerde yap
tığı sıkı pazarlıklar sonucunda hissesi % 5'e kadar düşse bile, yönetimde temsil ve veto hakkına sa
hip olacağı gibi gerek yönetim kurulunda ve gerekse genel kurulda ağırlaştırılmış toplantı ve karar 
nisaplarının öngörülmesiyle Tekel'e imtiyazlı haklar verildiği gibi Polonya özelleştirmesinde de ol
duğu şekilde Yaprak Tütün ve diğer ana girdilerin belli bir süre Tekel'den veya ülke içinden temin 
edilmesi mecburiyeti getirilmiştir. Ayrıca Polonya Hükümeti Devlet Hazinesinin bazı haklarının 
saklı kalması, sigara fabrikalarında çalışanlar ile tütün üreticilerinin menfaatlerinin korunmasını 
amaçladıklarından, kullanılan tütünün kendi tütün ihtiyaçlarının % 40'ına eş değerdeki miktarın 
Polonyalı üreticilerden alınması öngörülmüştür. Bunun dışında şirket hisselerinin önce % 33'ü ve 
buna ek olarak, daha önce belirlenmiş bazı yatırım taahhütlerinin yerine getirilmesinden sonra şir
ket hisselerinin % 32'sini daha alabilme imkânı tanınmıştır. Burada % 65'lik oran yabancı serma
yeye devredilirken, % 35'lik oran Devlette kalmaktadır. Benzer bir uygulama Çekoslovakya'daki 
sigara tekelinin özelleştirilmesinde de görülmektedir. Nitekim, Philip Morris firması Çekoslovak 
tekelinin önce % 30'luk miktarını almış, belli bir yatırımı gerçekleştirdikten sonra % 60'ına sahip 
olma imkânını kazanmıştır. Bu miktar en fazla % 65'e kadar yükselebilmektedir. Görüleceği üze
re, Tekel'in aynî sermaye olarak iştirak ettiği şirkette % 49'luk hisse Tekel'de kalmakta, % 51'Iik 
bölüm BAT'a devredilmekte ise de yukarıda da kısaca belirtildiği üzere diğer özelleştirmelerde gö
rülmeyen birtakım imtiyaz ve veto haklarına sahip bulunmaktadır. Ayrıca, halen tekel durumunda 
olan ve ülkemizle büyük benzerlik arz eden İtalyan tütüncülüğü ve sigara tekelindeki gelişmelere 
kısaca değinmekte fayda görülmüştür. Yüz yılı aşkın bir süre önce kurulmuş olan "Azienda Itali-
ana Tabacchi" isimli İtalyan sigara tekeli İtalyan Hükümetinin aldığı karar uyarınca özelleştirme 
sürecine girmiştir. Böylece, önce ismi "Ente Tabacchi Italiani" (ETİ) olarak değiştirilecek ve bu 
aşamadan sonra da hisseleri menkul kıymetler borsasında işlem gören özel bir şirkete dönüştürüle
cektir. İtalyan yetkili makamları bu kararı verirken, sigara üretim ve satışlarının bir resmi idarenin 
işlevleriyle bağdaşmayacağı görüşünden hareket ettiklerini göz ardı etmemişlerdir. Şu andaki tekel 
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idaresi, bünyesinde 14 tütün yetiştirme şirketi, 21 tütün işleme ve imalat tesisi ve 21 tütün deposu 
ile 2 sigara kâğıdı ve 2 puro fabrikasından oluşmakta olup, toplam 11 000 kişi istihdam etmekte
dir. İtalyan tekeli tarafından imal edilen MS ve Nazionali gibi sigara markalan, son birkaç yıl için
de ithal sigaralar ve İtalya'da lisans altında üretilmekte olan uluslararası markalar karşısında gide
rek rekabet gücünü kaybetmiş, son on yıl içinde yerli markalarının pazar payı % 80'den % 42.1 dü
zeyine inmiştir. Tahminlere göre kaçak sigaraların da (ki,! Arnavutluk sınırında bu kaçakçılık çok 
yaygındır) bu sayıya ilavesi halinde yerli markaların payı daha da düşerek % 30 düzeyine inmek
tedir. Diğer taraftan, İtalya'da lisanslı olarak üretilen markaların pazar payı 1995 yılında % 17 dü
zeyine çıkarken, ithal markaların payı da artmış olup, % 40.9 düzeyine ulaşmıştır. 1996'nın ilk ya
rısında yerli sigaraların pazar payı % 8,5 oranında daha da azalmış, buna karşın lisanslı markalar 
% 3.8, ithal markalar ise % 2 oranında artış göstermiştir. Uluslararası markaların rekabetine daya
namayacağı anlaşılan İtalyan tekelinin bu gelişmeler karşısında özelleştirilmesi cihetine gidilmek*-
tedir. Bu aşamada yapılacak işlerin başında fabrika sayısının minimuma indirilmesi gelmekte olup, 
21 olan fabrika sayısının 5'e kadar düşürülmesi beklenilmektedir. 

İlave olarak kısaca Fransa'daki özelleştirme hareketinden de bahsedilmesinde fayda görül
mektedir. Şöyle ki; 1960'lı yılların başlarında bu ülkede tamamiyle kara tütünden yapılan sigaralar 
tüketilirken 1985 yılında bu sigaraların payı % 50'ye 1994 yılında ise % 29'a düşmüş bulunmak
tadır. Bir çare olarak Seita Amerikan Blend sigaraların da üretimine önem vermiş ve Amerikan 
Blend sigaraların pazar payı giderek artmıştır. Aynı zamanda Seita 1995 yılında yapılan özelleştir
me ile % 100 devlete ait olan şirket özelleştirme sonucunda devlet elinde % 13 hisse kalırken % 
55'i halka arz edilmiştir. % 25'lik pay 12 şirketten oluşan çekirdek hissedarlar grubuna ayrılmış 
(ki, bu hisselerin belli bir süre ile devir ve satışı yasaklıdır) % 4'ü ise işçilere, % 2'si de sigara sa
tan bayilere verilmiştir. 

Diğer taraftan, yapılacak ortaklık sözleşmesi, üzerinde görüşmeler halen devam etmekte olup, 
gerek markaların korunması ve gerekse ülkemiz ve Tekel çıkarlarını koruyacak sair hükümlere de 
yer verileceği tabiîdir. 

3. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'mn, Telekom 'un haksız para aldığı bir vatandaşa yö
nelik tutumuna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Necdet Menzir'in yazılı cevabı (7/4264) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Necdet Menzir tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Bülent Akarcalı 

İstanbul 

İstanbul Bostancı'da oturan Hale Tüzün'den Telekom haksız yere 500 000 TL. keser. Vatan
daşın hakkını aramasına Telekom izin vermez. Gazeteci Meral Tamer Hanım, devreye girince va
tandaşın içinde bulunduğu haksızlık belirlenir. Ancak haksız kesilen paranın iadesi faturadan dü
şülmez ve vatandaşın Postaneye bizzat gitmesi istenir. 

1. Bu uygulamayı tasvip ediyor musunuz? 

2. Bu uygulamayı yapanlar hakkında ne gibi bir müeyyide düşünüyorsunuz? 

3. Telekom'un hesaplarında daha çok şeffaflık.mümkün mü? 
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Ulaştırma Bakanlığı 19,2.1998 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı :B.11.0.APK.O.10.01.20-EA/265-2957 v 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın 
yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 22.1.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4264-10620-26828 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın 7/4264-10620 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Necdet Menzir 
Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın 7/4264-10620 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve 
Cevabı: 

Sorular: 

İstanbul Bostancı'da oturan Hale Tüzürt'den Telekom haksız yere 500 000 TL. keser. Vatan
daşın hakkını aramasına Telekom izin vermez. Gazeteci Meral Tamer Hanım, devreye girince va
tandaşın içinde bulunduğu haksızlık belirlenir. Ancak haksız kesilen paranın iadesi faturadan dü
şülmez ve vatandaşın Postaneye bizzat gitmesi istenir. 

1. Bu uygulamayı tasvip ediyor musunuz? 

2. Bu uygulamayı yapanlar hakkında ne gibi bir müeyyide düşünüyorsunuz? 

3. Telekom'un hesaplarında daha çok şeffaflık mümkün mü? 

Cevaplar: ' 
Önergede bahsedilen hususlar hakkında yapılan incelemelerden; 380 12 72 numaralı telefon 

abonesi olan Hale Tüzün'ün telefonuna Temmuz 1997 döneminde tahakkuk ettirilen 5 070 000 TL. 
tutarındaki ücretin süresinden önce ve 13.8.1997 tarihinde Bostancı Posta İşletme Merkezi Müdür
lüğüne ödediği, ödemenin yapıldığına ilişkin vezne koçanlarının İstanbul Yakası Başmüdürlüğüne 
intikali sırasında kaybolduğu, bu nedenle de fatura tahsilatının süresinde bilgisayara işlenemediği, 
dolayısiyle kapama listesine alınarak görüşmeye kapatılan telefonun, durumun anlaşılması üzerine 
3.10.1997 tarihinde görüşmeye açıldığı ve Ekim 1997 dönemi faturasından mahsup edildiği bu hu
susta aboneye şifai olarak bilgi verilerek mağduriyetinin giderildiği anlaşılmıştır. 

Abonelere fazladan tahakkuk ettirilen veya mükerrer olarak tahsil edilen ücretler, abonelerin 
tercihine göre tahakkuk ettirilerek borçlarından mahsup edilmek sureti ile konutta teslim edilmek 
kaydı ile havale yoluyla veya ilgili Telekom birimine davet edilerek iadesi yoluna gidilmektedir. 
Yukarıda belirtilen olayda da abone ile telefonla görüşülerek bilgi verilmiş ve abonenin isteği üze
rine borcuna mahsup edilmiştir.. 
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4. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm, Bursa-Osmangaıi Yeşilhisar projesine ilişkin 

sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut'un yazılı cevabı (7/4280) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Çevre Bakanına yöneltilmesini 
saygılarımla arz ederim. 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 

Sorular: 
Bursa İli Osmangazi İlçesi Demirtaş Belediye sınırları içinde inşaa halindeki Yeşilşehir'le il

gili olarak: 
1. Bursa 2. İdare Mahkemesinin 9.6.1997 gün ve 1996/218 E.' 1997/336 K. sayılı kararıyla da

va konusu inşaatın -Yeşilşehir'in- ÇED yönetmeliğine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. 
Anılan inşaat ile ilgili olarak ÇED raporu alınmış mıdır? 
ÇED süreci işletilmiş midir? 
2. ÇED raporu alınmamışsa ÇED Yönetmeliğinin 28. maddesi işletilmiş midir? 
Mahallin en büyük mülkî amiri Bursa Valisince Yeşilşehir hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 
Soru 3. Yeşilşehir diye anılan yere ayrıca Demirtaş Belediye Başkanlığınca 2.9.1997 gün ve 

Cilt 48, sayfa 34 ruhsat noları ile 1 678 konut için yapı ruhsatı verilmiştir. Ruhsata konu yerler hak
kında ÇED raporu alınmış mıdır? 

ÇED raporu alınmamışsa Valilikçe ne işlem yapılmıştır? 
4. Konu ile ilgili olarak Bursa Baro Başkanlığınca yapılan başvurular hakkında ne gibi işlem 

yapılmıştır? 
5. İdare Yeşilşehir ile ilgili olarak Anayasa'da yazılı kanun önünde eşitlik kuralını uygulamış 

mıdır? 
TC 

Çevre Bakanlığı 20.2.1998 
Çevresel Etki Değerlendirmesi ve 

\ Planlama Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.19.0.ÇED.0.12.00.07/370-1173 

Konu : Soru Önergesi. 

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

İlgi : 23.1.1998 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10741 sayılı yazınız. 
Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır'm Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yeşilşehir Pro

jesi hakkındaki 7/4280 esas no.lu soru önergesiyle tarafıma tevcih edilen sorulara ilişkin.Bakanlı
ğım uygulamaları aşağıdaki gibidir. 

Soru 1. Bursa 2. İdare Mahkemesinin 9.6.1997 gün ve 1996/218 E. 1997/336 K. sayılı kara
rıyla dava konusu -Yeşilşehir'in- ÇED yönetmeliğine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Anılan inşaat ile ilgili olarak ÇED raporu alınmış mıdır? 
ÇED süreci işletilmiş midir? . • 

' Cevap 1. Sözkonusu faaliyet; Sn. Ertuğrul Yalçınbayır'a gönderilen ve bir sureti ekte olan . 
16.4.1996 tarih ve 2207 sayılı yazımızda bahsedildiği gibi, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi hükümleri kapsamında mütalaa edilmiştir! Söz konusu mad
de hükümleri aynen şöyledir : "07.02.1993 tarihinden önce uygulama projeleri onaylanmış veya 
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çevre mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da ka
mulaştırma karan alınmış veya ilgili mevzuat gereğince yer seçimi yapılmış veya yatırım progra
mına alınmış veya mevzi imar planlan onaylanmış faaliyetlere bu yönetmelik hükümleri uygulan
maz." Anılan bu madde uyarınca söz konusu olay ÇED süreci dışında kaldığından konu ile ilgili 
mevzuatın uygulanmasına imkân bulunmamaktadır. 

Ayrıca, Bursa 2. İdare Mahkemesinin 9.6.1997 gün ve 1996/218 E, 1997/236 K. sayılı karan Ba
kanlığımıza ulaşmamıştır. Söz konusu karar Bakanlığımıza ulaştığında gereği yerine getirilecektir. 

Soru 2. ÇED raporu alınmamışsa ÇED Yönetmeliğinin 28 inci maddesi işletilmiş midir? 
Mahallin en büyük mülkî amiri Bursa Valisince Yeşilşehir hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 
Cevap 2. Söz konusu faaliyet ÇED Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi hükümlerine göre 

değerlendidildiğinden 28 inci madde işletilmemiştir. Dolayısıyla Bakanlığımızca Bursa Valiliğin
den yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılması istenmemiştir. 

Soru 3. Yeşilşehir diye anılan yere ayrıca Demirtaş Belediye Başkanlığınca 2.9.1997 gün ve 
Cilt 48, sayfa 34 ruhsat noları ile 1 678 konut için yapı ruhsatı verilmiştir. Ruhsata konu yerler hak
kında ÇED raporu alınmış mıdır? 

ÇED raporu alınmamışsa Valilikçe ne işlem yapılmıştır? 
Cevap 3 . Söz konusu yapı ruhsatına ait yerler, Cevap l'de bahsedilen alanlar içerisinde kal

dığından ve ÇED Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi hükümlerine göre değerlendirildiğinden 
ÇED raporu talep edilmemiştir. Dolayısıyla Valilikçeherhangi bir işlem yapılmamıştır. 

Soru 4. Konu ile ilgili olarak Bursa Baro Başkanlığınca yapılan başvurular hakkında ne gibi 
işler yapılmıştır? 

Cevap 4. Bursa Baro Başkanlığının konuyla ilgili herhangi bir başvurusu henüz Bakanlığımı
za ulaşmamıştır. 

Soru 5. İdare Yeşilşehir ile ilgili olarak Anayasa'da yazılı kanun önünde eşitlik kuralını uygu
lamış mıdır? 

Cevap 5. Anayasa'mızın Birinci Kısım Genel Esaslar başlığı altındaki 10 uncu maddesinde be
lirtildiği üzere; "Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilke
sine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." Bu hükümden hareketle idare makamı olarak Ba
kanlığımın aksine bir uygulama yapması mümkün değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. İmren Aykut 

Çevre Bakanı 
Çevresel Etki Değerlendirmesi ve . 

Planlama Genel Müdürlüğü 16.4.1996 
Sayı : B.19.0.ÇED.0.12.00.02/00417-620/2207 
Konu : Konut Yapımı Faaliyeti 

Sayın. Yalçın,Bayır \ . 
(Bursa Milletvekili) 

8.4.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda Bursa İli, De
mirtaş Beldesi hudutları dahilindeki konut yapımı faaliyetine dair sözlü olarak sormuş olduğunuz 
konu hakkındaki bilgi notu ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa R. Taşar 
Çevre Bakanı 
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, • Toplu Konut 

8.4.1996 tarihinde TBMM Plan Bütçe Komisyonunda Bakanlığımın bütçesi görüşülürken ta
rafınızdan sorulan Bursa ili hudutları dahilindeki, kadastronun H 22 b-02-b A ve B ile H 22 a 22c 
C ve D paftalarındaki 6 746 konutu kapsayan faaliyet incelenmiştir. Adıgeçen faaliyete ilişkin 
"Mevziî îmar Planı", Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğimizin yürürlüğe girme ta
rihi olan 7.2.1993 tarihinden önce onanmıştır. Bu nedenle anılan faaliyet, Yönetmeliğin Geçici 1 
inci madde hükümleri kapsamında kalmıştır. Bu durumda olan faaliyetler ÇED Yönetmeliği hü
kümleri dışında tutulmaktadır. 

5. -Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, gıyabî tevkif müzekkerelerinin infazına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yazılı cevabı (7/4281) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere İçişleri Bakanına yöneltilmesini 

saygılarımla arz ederim. > 
Ertuğrul Yalçınbayır 

, Bursa 
Sorular: 
1. Türkiye'de infaz edilmemiş gıyabî tevkif müzekkeresi sayısı ve uygulamada gıyabî tevkif 

müzekkerelerinin ortalama infaz süresi ne kadardır? Makul infaz süresi nedir? 
2. Makul infaz süresinin gecikmesindeki sebepler nelerdir? 
3. infazın gecikmesinin ne gibi sonuçları vardır? 
4. Gıyabî tevkif müzekkerelerinin geciktirilmeksizin infazı konusunda ne gibi tedbirler alma

yı düşünüyorsunuz? 
5. Bakırköy I. Ağır Ceza Mahkemesi 1995/173 E. sayılı dosya ile yargılanan ve hakkında 

12.3.1997 tarihindeki gıyabî tevkif kararı verilip tevkif müzekkeresi tanzim edilen sanık Mehmet 
Şerafettin Turgay hakkında müzekkerenin infaz edilmeme sebebi nedir? Tahkike medar adres olan 
istanbul Fenerbahçe Dr. Faruk Ayan Cad. Manga Apt. ve,Pazar günleri Fenerbahçe Büyük Klüb 
adreslerinde tahkikat yapılmış mıdır? 

TC 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 23.2.1998 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/043167 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğına 
ilgi : TBMM Başkanlığının 23.1.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4281-10661/26881 

sayılı yazısı. . . , - • • - • 
Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafım

dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Türkiye'de infaz edilmemiş gıyabî tevkif müzekkeresi sayısı 26 729'dur. Uygulamada, gıyabî 

tevkif müzekkerelerinin üzerlerindeki adreslerin doğru olması halinde, müzekkereler intikal tari
hinde veya bir gün sonra infaz edilebilmektedir. Yakalanacak şahsın adresinin tespit edilememesi 
halinde kişinin yakalanma süresi belli olmamaktadır. 

Aranan şahsa ait müzekkere üzerindeki adreslerin yanlış, yetersiz ve sahte oluşu, muhtarlık ka
yıtlarının yetersiz tutulması, şahısların müzekkerede belirtilen.adresten taşınmaları ve semti meç-
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hule gitmeleri, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun vatandaşlar tarafından tam uygulanmama
sı, gıyabî tevkif müzekkerelerinin infazını geciktirmektedir. . 

Gıyabî tevkif müzekkelerinin gecikmesi; davaların geç neticelenmesine ve zaman aşımına uğ
ramasına, suçtan zarar görenin mağdureyitine neden olmakta ve adalet sistemine olan güveni azalt
maktadır. 

Gıyabî tevkif müzekkerelerinin geciktirilmeksizin infazı kanusunda; hudut kapılarından takip 
ve yakalama için bilgisayar kayıtlarına veri girişi yapılmakta, istihbari çalışmalara ağırlık verilmek
te, ihbar mekanizmasının işletilmesine çalışılmakta, yurt çapında aramanın gerçekleştirilmesi için 
şahıslar hakkında bilgi fişi açılmakta ve mahalle muhtarları, site ve apartman yöneticilerinin bilinç
lendirilmesine çalışılmaktadır. 

Önergede adı geçen Mehmet Şerafettin Turgay; 31.1.1998 günü yakalanmış, çıkarılmış oldu
ğu Bakırköy 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 1995/173 sayılı gıyabî tevkif müzekkeresi ile Bakır
köy Cumhuriyet Başsavcılığının 97/3704 sayılı gıyabî tevkif müzekkeresinden dolayı serbest kal
mış ve 3.2.1998 günü çıkarılmış olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 94/6-3840 sayılı gı
yabî tevkif müzekkeresinden dolayı tutuklanarak Sağmalcılar Cezaevine konulmuştur. Ancak adı 
geçen şahıs 4.2.1998 günü Sağmalcılar Cezaevinden tahliye edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat Başesgioğlu 
.İçişleri Bakanı 

6. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon Valiliği İl Özel İdare emrine gönde
rilen paraya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yazılı cevabı (7/4285) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini arz ederim. 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Plan ve Bütçe Komisyonundan 1997 yılı için Trabzon Valiliği İl Özel İdare emrine daha çok 
yol betonlama ve asfaltlaması için para gönderilmiştir. 

1. Bu para Mayıs ayında gönderilmiş olduğu halde neden Ağustos ayı sonuna kadar bekletil
miştir? 

2. Bu para hangi bankada bekletilmiştir ve ne kadar faiz alınmıştır? 

3. Alınan bu faiz nerede harcanmıştır? 
4. Biz bu paraları Plan ve Bütçe Komisyonunda, yapılacak işin ismine çıkardığımız halde baş

ka bir işte kullanılması kanuna aykırı bir iş değil midir? 
5. Trabzon - Çarşıbaşı - Yavuzköy grup yolunun asfaltlanması için gönderilen 9 milyar 500 

milyon para, yola harcanmış mıdır, harcanmamış ise para nerede ve neden bekletilmektedir? 

6. Trabzon - Arsin - Sandra grup yolu için gönderilen 23 750 000 000 TL. ile yol asfaltı ya
pılmış mı, yapılmışsa ne kadar, yapılmamışsa neden bekletilmiş, para nerededir? 

7. Trabzon - Maçka ilçesi Galyan grup yolu asfaltlanması için 14 250 000 000 TL. gönderil
di. Yol asfaltlandı mı, asfatlanmışsa ne kadarı asfaltlanmıştır, asfaltlanmamış ise neden bekletilmiş
tir, para nerededir? 
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8. Trabzon - Tonya Kaymakamlığına gönderilen 9 500 000 000 TL. neden kaymakamlığa gön

derilmedi, nerede bekletiliyor? 

9. Trabzon - Yomra - Özdil ilçesi için gönderilen 27 milyar para neden yol asfaltlanmasında 
kullanılmadı, neden ve nerede bekletilmektedir? 

10. Trabzon - Araklı İlçesi 
Ayvadere Köyüne 1425 000 000 
Yiğitözü Köyüne 3 000 000 000 
Yassıkaya Köyüne 712 5000 000 
Pervane Köyüne 3 000 000 000 
Taştepe Köyüne 3 000 000 000 
Kestanelik Köyüne 3 562 000 000 
Turnah Köyüne 1425 000 000 
Halilli Köyüne 3 562 000 000 
Kayaiçi Köyüne 3 000 000 000 
Merkez Köyüne 2 137 000 000 
Buzluca Köyüne 1 425 000 000 
Kaymaklı Köyüne 1 425 000 000 
Aytaç Köyüne 3 000 000 000 
Yoncalı Köyüne 3 000 000 000 
Köylerine gönderilen paralar neden betonlanma için kullanılmamıştır, bu paralar bu güne ka

dar nerede bekletilmektedir, faiz geliri ne kadar olmuştur? 
11. 1997 Plan ve Bütçe Komisyonundan kanunla çıkartılmış bu paraları, Trabzon Valisinin ka

nuna uygun bir şekilde kullanmadığı ve halen de bekletmesi, görevi suiistimal voeya ihmal değil mi
dir? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 24.2.1998 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.0.MAH.0.65.00.002/80144 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 23.1.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.12-7/4285-10673/10740 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Trabzon Milletvekili Kema-
lettin Göktaş'ın "Trabzon Valiliği İl Özel İdare emrine gönderilen paraya" ilişkin yazılı soru öner
gesi hakkında Trabzon Valiliğinden alınan bilgilerden; 

1. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan 1997 yılında Trabzon İl Özel İdaresi emrine: 30 Ma
yıs - 30 Haziran tarihleri arasında 734 987 500 000 TL., 16 Temmuz tarihinde 80 425 000 000 TL. 
olmak üzere toplam 815 412 500 000 TL. ödenek gönderildiği, 

30 Mayıs tarihinde sadece 151 525 000 000 TL. ödenek geldiği, Haziran ayında keşiflerin ha
zırlanmaya başlandığı ve 30 Haziran tarihinden itibaren ödeneklerin harcama sürecinin başladığı, 

İl Özel İdarelerinin, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa 
tabi olarak harcama yapmakta olduğu, iş ve işlemlerde, ihalelerde ilan, askı, tebligat ve yer teslimi 
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gibi yasanın aradığı sürelerin bulunduğu, bu nedenle işlemlerin sonuçlandırılması için belirli süre
ye ihtiyaç bulunduğu, 

2. Gelen ödeneklerin T.C. Ziraat Bankası, Emlak Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Banka
sında bulunan carî hesaplara intikal.ettirildiği, carî hesaplarındaki paraların nakit ödeme dengesi 
dikkate alınarak bu Bankalarda en uygun şekilde nemalandırılmakta olduğu, bunun dışında öde
neklerin otomatik olarak vadeli hesapta tutulmasının mümkün olmadığı, 

, 3 . İl özel idaresinin faiz gelirlerinin, bütçe birliği ilkesi doğrultusunda bütçenin içinde yer al
dığı, belirli giderler için harcanamayacağı, 

4. Gelen ödeneklerle ilgili olarak hazırlanmış listede toplam 308 adet yer/köy isminin zikre-
dildiği, bunların bir kısmına 500 000 000 TL., bir kısmına bir milyar-iki milyar, bir kısmına daha 
fazla miktarda para yazıldığı, , 

İsmi zikredilen köy muhtarlarıyla kaymakamların toplantılar yaptığı, işin nasıl yapılacağı ko
nusunun görüşüldüğü ve netice itibariyle; mevcut ödeneğin en iyi şekilde kullanılması ve daha çok 
iş yapılması amacıyla; 

a) İşçiliğini karşılayan tüm köy muhtarlıklarına çimento ve çakıl almak suretiyle beton yollar 
yapıldığı, toplam 110 adet köyde işlerin bu şekilde sonuçlandırıldığı, 

b) İşçiliğini karşılamayan ve listede 4 milyarın üzerinde parası görünen köylerin işlerinin iha
leye çıkarıldığı, 4 milyarın altında bulunan ve çoğu bir iki milyar civarında olan işlerin ekonomik, 
olmayacağı için (1997 yılı birim fiyatlarına göre 100 m. Beton yol için 1 200 000 000 TL. gereki
yor.) ihaleye çıkarılmayarak işçiliğini karşılayacak köylere verilmesinin düşünüldüğü, 

c) Beton yol istemeyen köy muhtarlıklarının istekleri üzerine para durumlarına göre, kamyon, 
kepçe ve greyder gibi iş makineleri ve konkasör şantiyesinin alındığı, • 

d) Listede ismi olup beton yol için işçiliği kabul etmeyen köylerle ilgili paraların kullanımının 
il daimi encümeninde görüşülmesi sonucunda, köy yollarının yapımı için asfalt plenti alımına ka
rar verildiği, 

' Ayrıca köye yönelik hizmetleri artırmak ve hızlandırmak amacıyla özel idare imkânları kulla
nılarak yeni iş makinelerinin alındığı, bu iş makineleri ve asfalt plenti ile 1998 yılında öncelikle lis
tedeki parayı kullanamayan köylerin yollarının durumuna göre asfalt beton veya stabilize kaplama
sının yapılacağı, 

5. Çarşıbaşı - Yavuz Köyü yolu için listedeki 7 125 000 000 TL. ödeneğin il özel idare hesa
bında olduğu, yolun alt yapı çalışmalarının devam ettiği ve bu yıl içerisinde yapılacağı, 

6. Arsin - Santa grup yolu için listeden 17 812 500 000 TL. ödenek geldiği, 14977437 000 TL. 
harcanarak 5 km. birinci kat, 4 km ikinci kat asfalt yapıldığı, bu yıl içerisinde yapımına devam edi
leceği, 

7. Maçka - Galyan grup yolu için listeden 10 687 500 000 TL. geldiği, 7 396 800 000 TL/ har
canarak 5 km. birinci kat asfalt yapıldığı, bu yıl içerisinde yapımına devam edileceği, 

8. Tonya Kayacan - Kalemli yol betonlanması için listeden 12 825 000 000 TL, geldiği, işin 
ihaleye çıkarıldığı, 900 m1 beton dökülerek beton yolun bitirildiği, 

9. Yomra - Özdil grup yolu için listeden 24 937 500 000 TL. geldiği, 4 070 137 500 TL. ile 
4 km.lik kısmı için temel malzeme satın alınarak asfalt ve asfalta hazır hale getirildiği, bu yıl içe
risinde yapımına devam edileceği, 
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10. Araklı İlçesinde önergede ismi verilen köylerin beton yol için işçiliği karşılamayı kabul et

mediği, paranın değer kaybını önlemek için il daimi encümeni kararı ile asfalt plenti satın alındığı, 
bu yıl içerisinde bu köylerin yol durumuna göre asfalt, beton veya stabilize kaplaması yapılacağı, 

anlaşılmıştır. 
Murat Başesgioğlu 

İçişleri Bakanı 
7. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı-Hamur İlçesine bağlı Ceylanlı-Kamışlı köyleri 

arasında bağlantıyı sağlayacak köprü projesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz 'in 
yazılı cevabı (7/4357) ', . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy Hizmetlerinden Sorumlu Devlet Bakanı tarafından sözlü olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
- Saygılarımla. 

Mehmet Sıddık Altay 
Ağrı 

Soru : Ağrı İli Hamur İlçesi Ceylanlı-Kamışlı köyleri arasında bağlantıyı sağlayacak köprünün 
yapımı bölge halkı bakımından hayatî önem arzetmektedir. 

Bu köprünün yapılması için programınız nedir? Bölgenin iklim koşullan dikkate alındığında 
yapımına öncelik tanınacak mıdır? 

TC 
Devlet Bakanlığı 19.2.1998 

Sayı :B.02.0.014/031.1304 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesinin 17.2.1998 tarih 
ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11071 sayılı yazınız. 

Ağrı Milletvekili Sayın M. Sıddık Altay'a ait Ağrı Hamur İlçesi Ceylanlı-Kamışlı Köyleri ara
sı köprü projesine ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

Köprü avan projesi 1997 yılı ek proje programında olup, etüt projesi tasdik edilerek bölgesine 
gönderilmiştir. Öncelik ve ödenek durumuna göre değerlendirme cihetine gidilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Yılmaz 

1 Devlet Bakanı 
8. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı-Hamur İlçesine bağlı Köşk-Tiikenmez köyleri

nin köprü ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'in yazılı cevabı (7/4358) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy Hizmetlerinden Sorumlu Devlet Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Sıddık Altay 

Ağrı 
Soru : Ağrı'nın Hamur İlçesinin Köşk-Tiikenmez Köyleri arasındaki yol kısmı yapılmıştır. Bu 

güzergâhta programda olan ve halen inşaatına başlanılmayan köprü önem taşımaktadır. Çünkü bu 
güzergâhtan (Hamur-Köşk-Tükenmez Köyü) 15 köy yararlanmaktadır. Bu yolun ulaşıma açılması 
için bu köprünün yapımı 1 inci derecede önem taşımaktadır. 
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1. Bu köprünün yapımına bu yaz sezonunda başlanacak mı? 
2. Bölgenin iklim şartlan dikkate alınarak öncelik tanınacak mı? 

TC 
Devlet Bakanlığı ' 19.2.1998 

Sayı: B.02.0.014/031.1303 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesinin 17.2.1998 tarih 
ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11071 sayılı yazınız. 

Ağrı Milletvekili Sayın M. Sıddık Altay'a ait Ağrı Hamur İlçesi Köşk-Tükenmez Köylerinin 
köprü ihtiyacına ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

Köprünün 1997 yılı köprü etüt programı çerçevesinde etüdü yapılmış ve 1998 yılı proje prog
ramı çerçevesinde ilin genel yapısı öncelik ve ödenek durumuna göre ileri ki yıllarda değerlendiri
lecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Yılmaz 
Devlet Bakanı 

9. - Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Ceylanpınar'a bağlı bazı köylerin içme suyu 
ve köprü sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'in yazılı cevabı (7/4359) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından sözlü olarak cevaplan

dırılması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Abdulkadir Öncel 
Şanlıurfa 

1. Şanlıurfa-Ceylanpınar İlçesi Boğalı Köyü ve Suruç İlçesi Zeyrek Köyü İçmesuyunun karşı
lanması amacıyla kuyu açılması 1997 yatırım programında yer almakta iken neden hâlâ sondaj vu-
rulmamaktadır? ı 

2. Ceylanpınar İlçesine bağlı Maden-Akrepli Köyleri arası köprü yapımı için programda yer 
aldığı halde şu ana kadar herhangi bir ödenek tahsis edilmemiştir. Bu köprü için 1997 yılı içerisin
de ek ödenek sağlanacak mı? 1998 yılı için programa ödenek koymayı düşünüyor musunuz? 

TC 
Devlet Bakanlığı 19.2.1998 

Sayı: B.02.0.014/031.1305 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesinin 17.2.1998 tarih 
ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11071 sayılı yazınız. 
> . . . 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Abdulkadir Öncel'e ait Şanlıurfa-Ceylanpınar'a bağlı bazı köyle
rin içme suyu ve köprü talebine ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

Maden-Akrepli Köyleri arasındaki köprü 1998 yılı yapım programında yer almaktadır. Boğa
lı, Suruç ve Zeyrek Köylerinin içme suyu 1997 yılı sondaj programında yer almakta olup, alınacak 
sonuca göre yapım programında değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Yılmaz 
Devlet Bakanı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
58 İNCİ BİRLEŞİM 2 4 . 2 . 1 9 9 8 SALI Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/858) (S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 
3.2.1998) 

2. — İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/214) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 
3.2.1998) 

3. — Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1052) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma Tarihi : 
3.2.1998) 

4. — Tokat Milletvekili Bekir Sobacı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/194) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma Tarihi : 
3.2.1998) 

5. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/184) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 
3.2.1998) 

6. — Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/185) (S. Sayısı : 508) (Dağıtma tarihi : 
3.2.1998) 

7. •— Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/971) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
3.2.1998) 

8. — İzmir Milletvekili Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/922) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi : 
3.2.1998) 

9. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/180) (S. Sayısı : 516) (Dağıtma tarihi : 
3.2.1998) 

10. — İstanbul Milletvekili Aydın Menderes'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
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lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/210) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
3.2.1998) • 

11. — Kastamonu Milletvekili Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığının •Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Teskeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/849) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi: 
3.2.1998) 

12. —• Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1048) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma 
tarihi : 3.2.1998) 

13. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, Yüksek öğretim Kurumları Teş
kilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/366) İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınma önergesi. 

14. —- Ordu Milletvekili Şükrü.: Yürür'ün, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/692) 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alinma önergesi. 

• " • : • • • , " • ; " 2 ' • - • • • • ' • • 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay ve 20 arkadaşı, İstanbul Milletvekili 
Mehmet Sevigen ve 42 arkadaşı, İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 27 arkadaşı ile Si
vas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 28 arkadaşının, TPAO Adlı Petrol Tanke
rinde Meydana Gelen Yangın Faciasının Nedenleri ve İtfaiye Teşkilâtının Sorunları 
ile Boğazlar ve Marmara Denizinde Uluslararası Seyir Yapan Gemilerin Oluşturduğu 
Tehlikelerin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştır
ması Açılmasına İlişkin önergeleri ve (10/162, 163, 164, 175) Esas Numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 17.2.1998) 
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6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

f, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile il
gili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

4d — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

5. •— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

6. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

7. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

S.'-— 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) 

9j — 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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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

Xİİ — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanları
mız ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

12, —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretiminde
ki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

13, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

14, — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Kü-
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

15/—Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmet
lerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

16. —Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel 
Müdürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

174 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

18. — 'İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

19, —İstanbul Milletvekili Azmi.Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et 
ithalatı yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 
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20< —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) 

25j — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

26< — İzmir Milletvekili Metin öney ve 10 arkadaşının, ceza ve tevkif evleri ile 
tutuklu, hükümlü ve yöneticilerin içinde bulundukları durumu araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

274 — 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 Candan ve 20 arkadaşının, iç ve dış borçlar 
ile alman kredilerin nerelerde kullanıldığının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılrrlasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

31'< — 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 1.7. 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) 

34j — 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-j — 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) 

3Ö< — 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) x 

,37, —istanbul 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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38H — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 28 arkadaşının, Rusya ve Ukray
na'dan kalitesiz ve standartlara uygun olmayan saç ithal edildiği iddialarını ve bun
ların üretimde kullanılmasının sakıncalarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/69) 

39, — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 42 arkadaşının, ülkemizin enerji tü
ketiminde ileride bir darboğazla karşılaşmaması için alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

40, — Aydın Milletvekili 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) 

41g —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) 

4% — 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, içtüzüğün 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) 

45i —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) 
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47. — Burdur Milletvekili Kazım Üstüner ve 14 arkadaşının, hayvancılık sek
törünün sorunlarının ve uygulanan yanlış politikaların araştırılarak alınması gere
ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

48. — İstanbul Milletvekili H. Hüsamettin Özkan ve 14 arkadaşının, DYP Ge
nel Başkanı Tansu Çiller'in, yurt içi gezilerinde kullandığı yabancı hava siciline ka
yıtlı uçağın kullanımının Siyasî Partiler ve Türk Havacılık Kanunları karşısındaki 
durumunun belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

49. — İçel Milletvekili Oya Araslı ve 20 arkadaşının, Refah Partisi Genel Baş
kanı Necmettin Erbakan'ın mal varlığının ve kaynaklarının tespit edilmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

50. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 25 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmen ve öğrencilerimizin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

51. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 22 arkadaşının, otomotiv 
sanayinin sorunlarının ve devrim, otomobilinin üretilmemesinin nedenlerinin araştırıla
rak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/82) 

52. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel ve 28 arkadaşının, GAP İdaresi 
ile yabancı firmalar arasında yapılan anlaşmalardaki usulsüzlük iddialarını araştır
mak ve GAP'm 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) 

54. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 26 arkadaşının, dengeli kalkınmayı 
olumlu etkileyecek bir ulaştırma politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/85) 

55. — Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz ve 23 arkadaşının, MKE Kuru
munun içinde bulunduğu durumun tespit edilmesi ve tam kapasite ile çalıştırılma-
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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 ilinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

57g — 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)'nm 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) 

6Qt — 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) 

6h —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, içtüzüğün 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 iddialarım 
araştırarak, madenlerimizin daha rantabl işletilmesi için alınması gereken tedbir
leri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

63. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 19 arkadaşının, Eskişehir E Tipi 
Cezaevinin kapatılmasının nedenlerini ve yapılan tadilatların gerekli olup olmadığını 
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araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

64, —Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Denizli İlinin içinde 
bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

65, — 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) 

66i — 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 maddi 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'ın zarara uğratıldığı iddialarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

69, — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan ve 22 arkadaşının, Kahramanma
raş İlinin sorunlarını araştırmak ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

70s — 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) 

71 — 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 Bulgun ve 26 arkadaşının, çiftçilerimizin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
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98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/111) 

73- — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 19 arkadaşının, Trakya'yı tehdit 
eden çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

7.4. — 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) 

75a — 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) 

7ÖH —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) 

19i — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 22 arkadaşının, özel iskelele
rin yasal durumları ile ülke ekonomisi ve çevreye verdikleri zararları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

80, — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, otomobillerle ilgili 
bedelsiz ithalat rejiminin ülke sanayi ve ticaretine yapacağı olumsuz etkileri araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

81'. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, Çocuk Esirgeme 
Kurumu ve kuruma bağlı yetiştirme yurtlarının içinde bulundukları durumun araş-
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tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 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 mddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

84. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 22 arkadaşının, Kültür Bakanlığı
nın Sanata ve Sanatçılara uyguladığı politikalar ile Devlet ve özel tiyatroların so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

85. — Manisa Milletvekili Cihan Yazar ve 19 arkadaşının, ilaç üretmindeki 
sorunların araştırılarak genel bir ilaç politikası belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/128) 

86. — İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar ve 43 arkadaşının, güvenlik güçlerinin 
toplumsal olaylar karşısındaki şiddete varan tutum ve uygulamalarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/129) 

87y— 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 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

89. — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ve 49 arkadaşının, Türkiye Cumhu
riyeti ile Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri 
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/132) 
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90, — istanbul 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) 

91'< — 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 Altınkaya 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 ICâmran 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) 

9Öj — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım ve 21 arkadaşının, gümrüklerde 
meydana gelen karapara aklama olaylarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

97. — İzmir Milletvekili Hakan 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. — Diyarbaikır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu ve 23 arkadaşının, Diyarba
kır İlinin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 
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99, -— Konya Milletvekili Lütfi Yalman ve 56 arkadaşının, bir doktorun türbanlı 
olduğu gerekçesiyle bilimsel çalışmalarının engellendiği iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

100. — Manisa Milletvekili Tevfİk Diker ve 34 arkadaşının, İstanbul Şişli'de mey
dana gelen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama olayının aydınlığı kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

101. — İçel Milletvekili Oya Araslı ve 29 arkadaşının, eğitim veya dinî amaçlı ev, 
yurt, tarikat, dergâh gibi kuruluş, örgüt ve yerlerin faaliyetlerinin araştırılarak Atatürk 
ilkelerine ve Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı eylemlerinin önlenmesi için alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

1021 — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 23 arkadaşının, Burdur İlinin ekono
mik, sosyal ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

103. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 22 arkadaşının, şeker üretimi ve şeker 
fabrikaları ile şeker pancarı üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belilenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 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, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
masına ilişkin önergesi (10/147) 

105;, —İçel Milletvekili Mustafa istemihan Talay ve 21 arkadaşının, yeni kuru
lan il ve ilçelerin sorunlarının araştırılarak il ve ilçe kurulmasıyla ilgili daha objektif 
kriterlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

106. —- Samsun Milletvekili Biltekin özdemir ve 41 arkadaşının, kamu personel 
rejiminin bütün boyutlarıyla incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

107- — İstanbul Milletvekili Nami Çağan ve 20 arkadaşının, Üniversitelerin so
runlarının araştırılarak yeni üniversite açılmasıyla ilgili daha objektif kriterlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 
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108. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 23 arkadaşının, EGO Genel Miidiir-
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) 

110i —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) 

lll'< —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) 

113j — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner ve 19 arkadaşının, veteriner ilaçları 
ile yetiştiricilik ürünlerinin üretim, pazarlama, güvenli kullanım ve kalıntı sorunları
nın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

' 11.4j—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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117. — 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.SK. sınavıyla 
ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, erezyo-
nun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

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) 

125. — Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 30 arkadaşının, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının kullanımında partizanlık yapıldığı ve 
keyfi davranıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
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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, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) 

127. — Hatay Milletvekili Mehmet Sil ay ve 49 arkadaşının, Doğu Türkistan'da 
yaşanan son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

128̂  — 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, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

129. —istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 31 arkadaşının, Avrupa'daki va
tandaşlarımıza yönelik ırkçı saldırıların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

130. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 22 arkadaşının, Balkanlar ve 
Avrupa ülkeleri ile ilgili olarak izlenen dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 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.İ.'nce ger
çekleştirilen bazı ihaleler ile Antalya Havalimanı ve Yeni Dış Hatlar Terminal Binası 
ihalesiyle ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

133\,—istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 20 arkadaşının, yangınların 
önlenmesi ve itfaiye teşkilâtının yeniden yapılanması için alınması gereken tedbirle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

134. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 21 arkadaşının, istanbul - 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 inan 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 Anayasanın 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, içtüzüğün 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 ve 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 İ. önder Kırlı ve 25 arkadaşının, muhtarların so
runlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa-

. — 18 —' 



6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER • 

nın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/194) 

144. — İçel Milletvekili Halil Cin ve 24 arkadaşının, içel İlinin sorunlarının araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/195) 

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, İçtüzüğün 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, — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk ve 31 arkadaşının, İstanbul'da meyda
na gelen sel felaketinin neden okluğu 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 Başkanvekilleri Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, içel 
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, 
içtüzüğün 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) 

157< — 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) 

158. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 19 arkadaşının, hayvancılık sektö
rünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

159. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki 
ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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* 

— 20 — 



6 
GENEL GÖRÜŞME YE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

dığı iddialarım 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) 

164., —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. — Ağn Milletvekili M. Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, Doğu Anadolu Böl
gesinin kalkınma sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

I66t — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 66 arkadaşının, djn 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) 

167-, — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı 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 Al tan 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 Meclîs araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

17Ö. — İçel 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, İçtüzüğün 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) ~v 

173< — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 24 arkadaşının, İran ve Türkmenis
tan'dan dogalgaz 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, İçtüzüğün 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 1. önder Kırlı ve 25 arkadaşının, SEKA'nın sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 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) 

179.1 —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 lthalat»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) 

181, — 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, İçtüzüğün 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) 

185i — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, yatırımları teşvik 
mevzuatı ve kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan imkânlar konusunda Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 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 TED AŞ 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, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkÜn iönergesi (10/239) 

188. — Tokat 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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l1. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın; kamu çalışanlarının ve emekli
lerinin maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) (2) 

2. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, il ve ilçe nüfus müdürlükle
rinde bilgisayar sistemine ne zaman geçileceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/684) (2) 

3. — 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) (2) 

4. —Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı 
köylerin yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/692) (2) 

5. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı 
köylerin atıksu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/694) (1) 

6. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı 
köylerin içme suyu sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/695) (1) 

7. — Sivas Milletvekili Tahsin Irmak'ın, Sivas'a bağlı belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

8. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Ceylanpınar - Kızıltepe yoluna 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

9. — 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) 

10. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, İlahiyat Fakültesi mezunlarının öğ
retmenliğe alınmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/699) (1) 

11. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin - Karakulak - Arıklı grup 
köy yollarının yapımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) (1) 

12. —Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin - Savur - Bismil yoluna 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 

IX-— 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) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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14< — Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin, İlahiyat Fakültesi mezunla
rının öğretmenliğe alınmamasına ve ilköğretim okulu sayısına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/703) (1) 

15/— Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, ezan genelgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/704) (1) 

16. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, merkezî vaaz uygulamasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) (1) 

17. —Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydm'ın, İSKİ Eski Genel Müdürü Er-
gun Göknel tarafından SHP'ye para aktarıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

18. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, başörtülü öğrencilere yapılan uy
gulamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

19. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, basına verilen teşvik kredilerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/708) (1) 

20. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, başörtülü öğrencilere üniversite-
lerce yapılan uygulamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

21. —Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, memurlara yapılacak zamla il
gili bir beyanına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

22., — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde Üniversitesinde 
okuyan öğrencilerin yurt sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

23'., — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, Belediyelerce basın kuruluş
larına yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

24. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, basın kuruluşlarına verilen 
teşvik ve kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

25. — 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) 

2Ö< — İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, başka ülke vatandaş
lığına geçenlerin boşanma kararlarının Türkiye'de geçersiz olduğu iddiasına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü som önergesi (6/718) (1) 

27. — İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, izinli olarak vatandaş
lıktan çıkma işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/719) (1) 

28. — 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) 
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29< — 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) 

30. — 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) 

311, — Tokat Milletvekili Bekir Sobacı'nın, SSK Genel Müdürü'ne ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

32. — Kütahya Milletvekili Metin Perli'nin, SSK'nda haklarında soruşturma 
açılan yöneticilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/724) (1) 

33. —.Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, SSK İdarî İşler Dairesi Başkanı 
ve' Şube Müdürü'ne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/725) (1) 

34. — 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) 

35. — 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) 

36i —İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, SSK'ya sınavla alınan özürlü işçi vo 
memurlara uygulanan işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/728) (1) 

37_ — 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) 

38< —• 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) 

39. — 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) 

40. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde - Bor'a bağh 
bazı köylerin sondaj kuyusu ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

41. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Suriye sınırındaki mayınlı 
araziye ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) (1) 
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42< — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, bir firma. tarafından yapılan ayçi-
çek ithalatına ilişkin Tarım ve • Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/738)(l) 

43. —Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, Yozgat stol tipi Havaalanı ve Ba-
lışeyh - Yozgat Yıldızeli demiryolu hattı projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

44. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Yozgat - Hasbek, Sarıhamzalı, 
Musabeyli ve Taşlık Barajı projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

45i — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, Yozgat Ziraat Fakültesi'nin arsa 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

46. —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) 

47. — 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) 

48. — Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş'in, SSK'da görevli üç aday memurun 
görevden uzaklaştırılmasının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal GüvenMk Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

49. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, şeker fiyatlarına yapılan zamlara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) (1) 

5(İ, — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis'e açılması planlanan SSK 
Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/746) (1) 

51'j — 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) 

52. — Muğla Milletvekili trfettin Akar'ın, personel atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/748) (1) 

53'. —• Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, görevden alınan personele ve öğret
menlerin özlük haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/749) (1) 

54. — Muğla Milletvekili trfettin Akar'ın, Muğla'nın Ortaca İlçesinde vergi 
dairesi açılıp açılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) (1) 

55. — Muğla Milletvekili trfettin Akar'ın, tarımsal girdi fiyatlarına yapılan zam
lara ve ürünlere verilen taban fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (1) 
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56. — Muğla Milletvekili îrfettin 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) 

57a. — Muğla Milletvekili îrfettin Akar'ın, Muğla Milas Devlet Hastanesi ve 
Bodrum Devlet Hastanesi başhekimlerinin görevden alınmalarının nedenine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) (1) 

58., —Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı'nın, memur maaşlarına yapılan zamma 
ve atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) 

59. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım?ın, yurtdışındaki temsilciliklerde 
kullanılan makam araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

60, — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, bakanlıklarda ve yurdışındaki 
temsilciliklerde kullanılan makam araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/758) - ^ 

61'< —Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt ve Bitlis İllerine bağlı köy
lerde yaban domuzu ve ayıların verdiği zararlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka

nından sözlü soru önergesi (6/759) 

62, — 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) 

63, — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kur'an Kursu öğretmen ve öğ
retici vekillerinin maaşlarım alamadıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/761) 

64, —Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Tarsus'ta meydana gelen öğ
retmen cinayetleri hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/762) 

65, — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar Izol'un, Şanlıurfa 1. ve 2. Organize Sana
yi Bölgesi projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

66, — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, Batı Çalışma Grubu'nun faali
yetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/765) 

67, —İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, İsparta. - Sütçüler - Kesme Li-
sesi'nin öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/766) 

68, — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Mısır EZHER Üniversitesinden 
mezun olanlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

69, —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) 
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70, — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'ıuı, Türkiye'nin ABD'de tanıtımı işinin 
verildiği firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

71.—Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, verem hastalıkları ile 
mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/771) 

72. — 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) 

73. —Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt'te sağlık personeli alımın
da yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

74„ — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Antalya - Venedik feribot 
seferlerinin iptal edilmesinin nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/774) 

75, — 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) 

lûi — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Antalya'ya ikinci bir Dev
let Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/776) 

77. — Uşak Milletvekili Hasan Karakaya'nın, Uşak Havaalanı inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

78j, — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, Ceylanpınar SSK Dispanseri 
binasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

791 — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Yozgat - Çekerek Süreyyabey Ba
rajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/781) 

80. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bafra Organize Sanayi Bölgesi
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

81. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Tekel'e personel alımlarında 
yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/783) 

82< — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir hâkimin ölümüyle sonuçla
nan trafik kazasındaki araca ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/784) 

831, —Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, ilköğretim okulu mezunlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

84, —Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Fener Rum Patriğinin bazı faa
liyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 
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85. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde Kütüphanesin
den Konya Halk Kütüphanesine taşınan eserlere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/787) 

86. — Ankara Milletvekili Ersönraez Yarbay'ın, Pirsultan ve Kırım Türkleri Yar
dımlaşma derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

87. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bazı vakıflara ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/789) 

88., — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, dernek ve vakıflara tahsis edi
len arazilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

89. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bütçeden yardım alan dernek ve 
vakıflara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) 

90< — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bütçeden yardım dan vakıflara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

9İi — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bütçeden yardım alan dernek ve 
vakıflara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

92. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, pirinç üreticilerinin mağduriyetine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

93; — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Evren - Şereflikoçhisar yoluna 
ve E-90 karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/796) 

94̂  — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Halk Bankası'nca KOBİ'lere 
verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

95. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Vaikıflar Bankası'nca kuruluşlara 
ve şahıslara tahsis edilen araçlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/798) 

96. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Türkiye Kalkınma Bankası'nca 
kuruluşlara ve şahıslara tahsis edilen araçlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/799) 

97. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ziraat Bankası'nca kuruluşlara 
ve şahıslara tahsis edilen araçlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/800) 

98. — 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) 

99. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'ıın, Antalya'nın enerji altyapı 
yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 
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100. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, genel sağlık sigortası çalışma
larına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

101. —Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir ÖncePin, S.S.K. emeklilerine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından: sözlü soru önergesi (6/804) 

102. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi in
şaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

103. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Aile Sağlığı Hizmetlerini Ge
liştirme Projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

104 —Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, R.T.Ü.K.'na ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/809) 

105, — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Erzurum Atatürk ve Kayseri 
Erciyes Üniversitesi yurtlarında kalan öğrencilerin yemekten zehirlendikleri iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

106. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı Hine bağlı bazı yerleşim birimlerindeki 
YİBO ve ilköğretim okulu ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/811) 

107* —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı İlindeki köy okullarının araç-gereç 
ve öğretmen ihtiyacı ile kapalı köy okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/812) 

1081. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'ya bağlı bazı yerleşim birimlerine 
ana - çocuk sağlığı merkezleri kurulup kurulmayacağın?», ve Hamur ve Doğubeyazıt 
Hastane inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

109. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı ve ilçelerindeki sağlık yatırımlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) 

110. —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Diyadin Barajı Projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 

1 İlli —• Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'nın enerji sorunlarına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

112. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Tutak Karahalit Barajı Projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

113. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Tutak Kesik Barajı Projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

114. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı-Tutak İlçesinin laboratuvar ihtiyacına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

115. —• Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Taşlıçay İlçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 
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.116. —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Eleşkirt İlçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) 

117„ —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı-Diyadin İlçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

118. —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Hamur İlçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü J»OIU önergesi (6/823) 

119. —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Doğubeyazıt İlçesinin laboratuvar 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

120. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı İlinde hayvancılığı teşvik için yapılacak 
çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/825) 

121., — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'ya bağlı bazı yerleşim birimlerinin 
yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

122. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'da kayak merkezi kurulup kurulma
yacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

123. —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı-Patnos kapalı spor salonu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) ' 

124. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'ya bağlı bazı yerleşim birimlerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

125. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde İli Çiftlik İlçesi 
kanalizasyonunun çevreyi kirlettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/830) 

126. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir şahsın pişmanlık yasasından 
yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

127* — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, ilaç fiyatlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

128< — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, bazı illerde SSK Hastanesi ku
rulup kurulmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/833) 

129. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Türkiye - A.B. ilişkilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/834) 

130. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, vergi reformu çalışmalarına iliş
kin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) 

131. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Sabah Medya Grubu hakkındaki 
beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 

132. — Balıkesir Milletvekili Tamer Kamber'in, ORÜS Balıkesir Dursunbey İş
letmesinin özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 
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133. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'in İmanı Hatip Lisesi mezunlarına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/838) 

134,— Bartın Milletvekili Cafer Tufan. Yazıcıoğlu'nun, Türkiye Taş Kömürü Ku
rumunda geçici görevli olarak çalışan işçilerin kadroya alınmalarına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

135.,— Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, nüfus sayımı ve seçmen tes
pitine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/840) 

136. — 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) 

137. —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) 

138. — 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) 

139. —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) 

140. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, pancar ekim sahalarının sınırlan
dırılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

141', — İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortak 
olduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

142. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, Samsun Büyükşehir Belediye
sine satılan bir gemiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) 

143. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğünün hizmetlerinde partizanlık yaptığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/849) 

144. — 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) 

145. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Koçhisar, Obruk Hatap ve Yeni 
Hayat Barajı projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/851) 
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14'öj —Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurt
larına alınması kararlaştırılan kitaplara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/852) 

147# — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, yurt dışındaki vatandaşların so
runlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 

148. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, şeker pancarı ekimine ve şefcer fi
yatlarına yapılan zamma ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/854) 

149. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, spor toto-loto oyunlarına ve ama
tör spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/855) " 

150. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Diyanet İşleri Başkanlığında boş 
bulunan kadrolara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

151'< — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, bir şahsa verilen sabıkasızlık kay
dına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

152. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, sabı'kasızlık belgesi sahte olan bir 
şahsa işyeri açma ruhsatı verilmesine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/858) 

153. — İstanbul Milletvekili Ali Talip Özdemir'in, isteğe bağlı Türkiye'ye gelen 
Ahıska Türklerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

154. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara'daki bazı liselerde Ra
mazan Ayında yapılan aşı kampanyasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/861) 

155. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara - Şereflikoçhisar'da Rama
zan Ayında öğrencilere yapılan aşı kampanyasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/862) 

156. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, ^Rize'de yaptığı bir konuşmaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) • .-

1571 — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt'teki bazı yol projelerine 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

158. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'irt, şirketlerin sermaye artırımı için 
verilen sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/865) 

159. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 
açılan Kur'an Kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) 
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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 Başkanı İstanbul Millet
vekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent 
Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 
292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı : 
232) (Dağıtma tarihi : 26.2.1997) 

' (1. görüşme 20.11.1997'Perşembe günü'tamamlanmıştır.) 

3., — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkİner' 
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. Sa3'isı : 
338) (Dağıtma tarihi : 17.6.1997) 

4Y—Mera Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/509) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 7,3.1997) 

5. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili 
Hakan Tartan ve 11 Arkadaşının ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 
19 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/817, 2/351, 2/771) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

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) 

XI 7. —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) 

8. —• 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) 
Pağıtma tarihi : 15.8.1997) 
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9. — 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 
vo 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) 

10. — 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) 

11', — D-8 Uluslararası îcra 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 12. — 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' 13„ — Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Sta
tüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma örgütü 
Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997) 

X' 14. —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 15. — 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 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayıs,ı : 366) (Dağıtma tarihi : 
30.7.1997) 

17. —Denizcilik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun 
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Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/602, i/220) (S. 
Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 19.1.1998) 

18. — 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) 

19. — İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1996) 

20. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma tarihi : 
10.3.1997) 

21. —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) 

22. — İcra ve iflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi ; 17.2.1997) 

23. —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) 

24. — 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) 

25. — 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) 

26. — 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-
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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) 

27. — ithalatta 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) 

28. — 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 29. — Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Çevre komisyonları 
raporları (1/436) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 6.6.1997) 

30. — 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 31. — 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) 

'32., — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 8 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/334) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1996) 

33, — 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) 

34. — 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) 
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35. — Eski Yugoslavya'da işlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 
9.7.1996) 

36. — 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) 

37. — 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) 

38. — 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) 

39. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esat 
Bütün ve 19 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11 
Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443, 
1/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

40. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi: 24.7.1996) 

41i — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996) 

42. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydm'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) 

43. — 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) 

44. — 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) 

45. — 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) ' 
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46. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve içiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

47. — 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) 

48. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

49. — Belediye Kanununa Bir Bk Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

50. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

51. — 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) 

52. — Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/507) 
(S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.11.1996) 

53. — 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 54. — 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) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan il
çesinin II Olması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/100) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi : 29.11.1996) 

X 56. — 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 57. — 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) 
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X 58. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/389) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

59. — 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) 

60. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletveküi Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/583) (S, Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

61. — Yozgat Milletvekilleri İsmail Durak Ünlü, Yusuf Bacanlı ve Lütfullah 
Kayalar'ın, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanunda ve 
78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergeleri (2/250) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 25:12.1996) 

62. —Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayıh Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/119) (S. Sayısı : 194) 
(Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 

X 63. — 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 64. —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) 

XI 65. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onay-

' • I ' 
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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 66. — 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 67. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticari 
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) 

68. — 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) 

X 69. — 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) 

70 .—Türk iye 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 7 1 . — 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) 

XI 72. —Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

73. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

X 74. — Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren 
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu Kararına Katılmamızın Onaylanmasımn 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 
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75. — 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' 76. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/545) (S. Sayısı : 233) (Da
ğıtma tarihi : 7.3.1997) 

X 77. — 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 78. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1997) 

79< — 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) 

80. — 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) 

811. — Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu ve 9 Arkadaşının, Yüksek 
öğretim Kuramları 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) 

82. — 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) 

83, — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 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) 
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84. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 30 uncu Maddesinin Dördüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/318) 
(S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 14.3.1997) 

85. — 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) 

8Ö< — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 9 Arkadaşının, 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yüksek öğretim 
Kurumları 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) 

87. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişildik 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) 

88..— 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) 

89. — 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 90. — 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 91', — Dünya, Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 inci Maddelerinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/373) 
(S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 
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X 92, — 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) 

93. —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) 

94< — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/457) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

XI 95. — 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) 

X 96. — Ekonomik İşbirliği 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 97. — İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma 
tarihi : 4.4.1997) 

98. —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) 

99. — 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) 

100. — Hatay Milletvekilleri Ali Uyar ve Hüseyin Yayla'nın, Üç İlçe ve Bir ti 
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) 

101. — 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 ye 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) 

102. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi .• 
28.4.1997) 
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103. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle 
Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/548) 
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

104, — 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 105. — 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 (1/554) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 
X 106* — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı Anlaşması ve 

Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaşmasında Yapılan 
Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/450) (S. 
Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 
X 107. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaş

masında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanım 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/517) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 108. — 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 109. — 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 110. — Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası örgütüne (İntelsat) 
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 111. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik ve 10 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumlan 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) 
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112. — 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) 

113. — 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) 

114. — Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 6 Arkadaşının; Yüksek öğre
tim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/462) (S. Sayısı : 307) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997) 

115. — 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) 

116. — 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 : 3İ0) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

117̂  — Bitlis Milletvekilleri Zeki Ergezen ve Abdulhaluk Mutlu'nun;. Yüksek öğ
retim Kurumlan 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) 

118. — 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) 

119. —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 târihi : 21.5.1997) 

120. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın; İmrenler, İsmail ve Yeniceoba Adıy
la Üç Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
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Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/288) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta
rihi : 22.5.1997) 

121. — 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 122. — 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 123. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/321) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 124. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Turizm işbirliği 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 125. — 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 126. — 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 127. — 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) 

128;, —Bolu Milletvekili Avni Akyol'un; Bir İlçe ve Düzce İlinin Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/504) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997) 

129. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap' 
m, 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Ka'nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma Önergesi (2/225) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 

130. —Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçlü-
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züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınması Önergesi (2/460) (S. 
Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 

131'. —• Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz, 
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün 
ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanım Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/826) (S. Sayı
sı : 336) (Dağıtma tarihi : 11.6.1997) 

132. — 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) 

133. —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) 

134. — 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) 

135., — 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) 

13Ö. — Giresun Milletvekilleri Yavuz Köymen ve Rasim Zaimoğlu'nun, Yüksek 
öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergesi (2/642) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) 

137, — 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) 

138. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun 
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Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/302, 1/278) (S. Sa
yısı : 341) (Dağıtma tarihi : 4.7,1997) 

139. — Gümüşhane Milletvekili-Lütfü Doğan ve 41 Arkadaşının; Yüksek Öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dâir 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) 

140, — 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 ilişkin Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/698) (S. Sa
yısı : 349) (Dağıtma tarihi : 8,7.1997) 

141< — 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) 

142, — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 6 Arkadaşının, ^Şebinkarahisar 
Adı ile Yeni Bir 11 Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde

cine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/689) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma 
tarihi : 17.7.1997) 

143., — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan 
Bedük ve 3 Arkadaşının, 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 144. — 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) 

145. — 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 146. — 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) 
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X 147. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta

rihi : 31.7.1997) 
148. — 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.İ997) 

149. — 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 Alınma Önergesi (2/267) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 31.7.1997) 

X 150. — Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Taşıt Per
sonelinin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/610) (S. Sayısı : 367). 
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997) 

151. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük 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) 

152. — Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Dört İlçe ve Bir 
ti 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) 

153. — 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) 

154. — 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) 

155. — 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) 

156. — 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) 
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157i — 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) 

158. —Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve Muş Milletvekili Necmettin 
Dede'nin, Siirt İline Bağlı Aydınlar İlçesinin Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/822) (S.Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 1.10.1997) 

159. — Adana Milletvekili 1. 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 İl
çelerinin Adana İline Bağlanmasına İlişkin Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/546, 2/569) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

160. — 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) 

161. — 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) 

162. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı ve 12 Arkadaşının, Bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/646) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 17.11.1997) 

163< — 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 Bazı 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) 

164. — 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 (2/488) (S. Sayısı : 400) 
(Dağıtma tarihi : 1.12.1997) 

163. — Antalya Milletvekili Yusuf öztop ve 8 Arkadaşının, Antalya İli Kale İl
çesi Adının «Demre» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
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37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/610) (S. Sayısı : 
405) (Dağıtma tarihi : 16,12,1997) 

16Ö, — 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) 

167. —Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli'nde Kırklareli Üniver
sitesi Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/722) (S. Sayıs,ı : 407) (Da
ğıtma tarihi : 18.12.1997) 

168. — 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) 

169. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Rapora (1/487) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998) 

17Ö. — Denizli Milletvekili Haluk Müftüler ile Çanakkale Milletvekili Nevfel 
Şahin'in, 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) 

!71'ı — 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 İl 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 İsrail Devleti Hükümeti Arasında 
Kara Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/617) (S. Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

— 54 — 



8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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. — Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/696) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

178. —Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/636) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

179. — 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) 

180. — Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nm, Yozgat Mil
letvekili Yusuf Bacanlı 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) 

İSİL — 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) 

182.—Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/646) (S. Sayısı : 498) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1998) 

183İJ — Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 27.1.1998) 

184< —• 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 185. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu-
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lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/652) (S. Sayısı : 504) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

186. — 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 187. — 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) 

iX 188. — Türkiye Cumhuriyeti ve Letonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin 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 189. — 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 190. — 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 191. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ye 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 192. — 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) 

X 193. — 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) 

194. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının So
na Ermesine Kadar Ertelenmesine dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Ka-
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rayalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1144) (S. Sayısı: 
426'ya .1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 6.2.1998) 

195,! — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının So
na Ermesine Kadar Ertelenmesine dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Ka
rayalçın'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/855) (S. Sayısı: 
427'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 6.2.1998) 

196, — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayal
çın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/890) (S. Sayısı : 448'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 11.2.1998) 

X 197. — 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 198. — 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 : 11.2.1998) 

X 199. — Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaş
ması ile Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası 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) 

200̂  — 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) 

201'., — Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu .(1/656) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 
11.2.1998) 

202, — Türk Bayrağı Kanununun 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta-
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sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/663, 1/520) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
11.2.1998) 

203l< — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1081) (Ş. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 
13.2.1998) 

204; — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/853) (S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
13.2.1998) 

20S„ •— Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/923) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tari
hi : 13.2.1998) 

20öi — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapora (3/838) (S. Sayısı : 545) (Dağıtma 
tarihi : 13.2.1998) 

207ı —• Gaziantep Milletvekili Kahraman Bmmioğlu'nun Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapora (3/910) (S. Sayısı : 546) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1998) 

208; — Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/828) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 
13.2.1998) 

209. — Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili De
niz Baykal ve 39 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan D^ğdaş ve 6 Arkadaşının, 
Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan 
Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanım Teklifleri ve İstanbul Milletvekili 
Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Memur Emeklileri ile Bunların Dul ve Ye
timlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, 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 tarihî : 17.2.1998) 

X 210. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/631) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

" ' — 5 8 — ,. • 



8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 211.— Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı : 549) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

X 212. '•— Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti. Arasında Hukukî ve 
Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri (komisyonları raporları (1/640) (S. 
Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

X 213. —Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Hususî Hukuk, Ti
caret ve Ceza Hukuku Konularında Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/642) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

X 214. —Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ti
carî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/679) (S. Sayısı : 552) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

215. — Niğde Milletvekili M. Salih Katırcıoğlu ve 14 Arkadaşının, Yüksek Öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Ek 22 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/673) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

216. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 17 Arkadaşının, Bir İlçe Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/193) (S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

217. —• Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/668) 
(S. Sayısı : 556) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) „ . 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

— 59'• — 





Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 485) 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/858) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 4.6.1997 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304110959 
Konu : Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in düzenlenen açık hava toplantısında basın mensup
ları önünde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Prof. Dr. Sayın Necmettin Erbakan'ı hedef 
alarak gördüğü vazifeden dolayı hakaret suçunu işlediği iddia olunan; Denizli Milletvekili 
Adnan Keskin hakkında T.C. K. nun 482/1-4, 273 üncü maddeleri gereğince tanzim edilen 
soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 20.5.1997 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128. 
18.1997/13690 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.18.1997/13690 20.5.1997 
Konu : Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Milliyet Gazetesi'nin 4.2.1997 günlü sayısının 15 inci sahifesinde "Sincan'da Gergin Miting" 

başlıklı haberde Adnan Keskin'in düzenlenen açık hava toplantısında basın mensupları önünde 
müşteki Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Prof. Dr. Sayın Necmettin Erbakan'ı hedef alarak "Yeşil 
tesbihli şeytan, zombi" şeklinde sözler sarfederek gördüğü vazifeden dolayı, hakaret suçunu işle
diği iddiasıyla hakkında T.C.K.'nun 482/1-4,273 üncü maddeleri'gereğince yapılan hazırlık soruş
turması sırasında adı geçenin Denizli İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine. Yasama 
Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının 1.5.1997 gün ve 1997/168 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, kal
dırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Şevket Kazan 
Adalet Bakanı 

I 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/858 
Karar No. : 63 

' TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 9.6.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Denizli Milletvekili Ad
nan Keskin'in 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 basın yoluyla 
hakaret suçu isnad olunan Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği sıfatının sona ermesine 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. Denizli Milletvekili Adnan Keskin hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkanvekili 
Nejat Arseven 

Ankara 
Kâtip . 

Hayrettin Dilekcan 
Karabük 

(İmzada Bulunamadı.) 
Üye Üye 

UğurAksöz İ. Cevher Cevheri 
Adana Adana 

Muhalifim 
Üye Üye 

Ahmet İyimaya M. Seyfi Oktay 
Amasya Ankara 

13.1.1998 

Başkan 
Atila Sav 

Hatay 
Sözcü 

Yalçın Gürtan 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 485) 
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Üye 

Yüksel Yalova 

Aydın 

Üye 

Bekir Aksoy 

Çorum 

(İmzada Bulunamadı.) 

Üye 

Ali Oğuz 
İstanbul 

(Muhalifim.) 

Üye 

Mustafa Kamalak 
Kahmaranmaraş 

(Muhalifim.) 

Üye 

Abdullah Özbey 
Karaman 

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 Günay 
Hatay 

Üye 

Cemil Erhan 

Ağrı 

(İmzada Bulunamadı.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 485) 
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Üye 

> Ahmet Tekdal 
Ankara 

(Muhalifim.) 

Üye , 

Hanifi Demirkol 

Eskişehir 

(imzada Bulunamadı.) 

Üye 

Adil Aşırım 

İğdır 

Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

(İmzada Bulunamadı.) 

Üye 

Metin Öney 

İzmir 
Üye 

İrfan Gürpınar 

Kırklareli 

Üye 

Bülent Arınç 

Manisa 

(Muhalifim.) 

Üye 

Ergun Özkan 
Niğde 

(Muhalifim.) 

Üye 

Abdulkadir Öncel 
Şanlıurfa 

(Muhalifim.) 

A 

Üye. 

Hasan Belhan 
Elazığ 

Üye 

Naim Geylani 

Hakkâri 

(İmzada Bulunamadı.) 

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: 485) 



Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 486) 

İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna'mn Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru

lu Karma Komisyon Raporu (3/214) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 5.4.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0-12-304-5580 
Konu : İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna'mn Yasama Dokunulmazlığı 

• , ' TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı olarak görev yaptığı sırada kaçak yapı kararlarını uygu

lamayarak görevini ihmal ettiği iddiâ  olunan; İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna tanzim edilen 
soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığı'nın 14.11.1995 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.20.-
1995/25363 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 14.11.1995 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.20.1995/25363 

Konu : İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna'mn Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
İstanbul-Bakırköy Belediye Başkanı olarak görev yaptığf sırada, kaçak yapı kararlarını uygu

lamayarak görevini ihmal ettiği iddia olunan Yıldırım Aktuna hakkında yapılan soruşturma sırasın
da adı geçenin İstanbul İli'nden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunul-
'mazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, İçişleri Bakanlığının 24.7.1995 
gün, B.050MAN0060001521-91-34-23-1174 sayılı yazılarıyla alınmakja birlikte takdim kılınmış
tır. , 

İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türki
ye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldı
rılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Finiz Çilingiroğlu 
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.: 214 
Karar No. : 53 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 9.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Yıl

dırım Aktuna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, Komis
yonumuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında günde/ne alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre 
kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevini ih
mal suçu isnad olunan İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna'nın hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği 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. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna hakkındaki kovuşturmanın Milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Başkan Başkanvekili , 
AtilaSav Nejat Ar seven 

Hatay Ankara 

Sözcü Kâtip 
Yalçın Gür tan 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 : 486) 
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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 . 

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 : 486) 
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Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Üye. ı 

jMetin Öney 
İzmir 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 

Bülent Arınç 
Manisa 

•. Üye 
Ergun Özkan 

Niğde 

Üye 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Üye 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

- •' Ü y e 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

Üye 

Zeki Çakır oğlu 

Muğla 
Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Üye 

Abdulkadir Öncel 
Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 486) 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 487) 

Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/1052) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 14.10.1997 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-23676 
Konu : Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Adalet Bakanlığının 7.10.1997gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.54.1997/028615 sa
yılı yazısı. 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia 
olunan; Karaman Milletvekili Abdullah Özbey hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası 
ile Adalet Bakanlığının ilgi 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 7.10.1997 
Sayı :B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.54.1997/028615 
Konu : Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan 

Abdullah Özbey hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin Karaman İlinden 
milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması, için hakkın
da düzenlenen fezlekeli evrak, Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığının 15.9.1997 gün ve B. 1997/747 
sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Karaman Milletvekili Abdullah Özbey hakkında, soruşturmaya devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyuıulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 



- 2 -

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.: 3/1052 

Karar No. : 73 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 20.10.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Karaman Milletvekili 
Abdullah Özbey'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 dikkatsizlik, 
tedbirsizlik nedeniyle yaralamaya sebebiyet vermek suçu isnat olunan Karaman Milletvekili 
Abdullah Özbey'in hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ertelenmesi
ne 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 gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. Karaman Milletvekili Abdullah Özbey hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği 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 
/. Cevher Cevheri 

Adana 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 

Başkanvekili 
Nejat Arseven 

Ankara 
Kâtip 

Uğur Aksöz 
Adana 

Üye 
Ahmet İyimaya 

Amasya 
Üye 

.. Avni Akyol 
Bolu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 487) 



Üye 
Mehmet Tahir Köse 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

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 
Ergun Özkan 

Niğde 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 
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 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 487) 





Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 488) 

Tokat Milletvekili Bekir Sobacı'nın Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/194) 

T.C. 
Başbakanlık 29.5.1996 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-5002 
Konu : Tokat Milletvekili Bekir Sobacı'nın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muha

lefette bulunduğu iddia olunan; Tokat Milletvekili Bekir Sobacı hakkında 298 sayılı Kanu
nun 51 inci maddesi delaletiyle aynı Kanunun 149/1 inci maddesi gereğince tanzim edilen so
ruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 25.3.1996 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.10.1996/ 
005993 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 25.3.1996 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0 -1.128.10.19961005993 

Konu : Tokat Milletvekili Bekir Sobacı'nın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefette 
bulunduğu iddia olunan Bekir Sobacı hakkında 298 sayılı Kanunun 51 inci maddesi delaletiyle ay
nı Kanunun 149/1 inci maddesi gereğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında, adı geçenin, To
kat İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının 27.2.1996 gün, B/310 
sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Tokat Milletvekili Bekir Sobacı hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldı
rılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasma delaletleri arz olunur. 

Mehmet Ağar 
Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 13.1.1998 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/194 
Karar No.: 52 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 5.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Tokat Milletvekili Bekir 

Sobacı'nın 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 298 sayılı Ka
nuna muhalefet suçu isnat olunan Tokat Milletvekili Bekir Sobacı'nın 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 Tokat Mil
letvekili Bekir Sobacı'nın hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

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: 488) 



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 
Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Üye 
Metin Öney 

İzmir 

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 
Üye 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Üye • ' 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 4tf8) 
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Üye 
İrfan Gürpınar 

Kırklareli 
Üye 

Bülent Arınç 
Manisa 

Üye ' 
Ergim Özkan 

Niğde 

Üye 
Fikret Karabekmez 

Malatya 
' Üye 

Zeki Çakıroğlıı 
Muğla 
Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Üye 
Abdulkadir Öncel 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 488) 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 489) 

Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku

rulu Karma Komisyon Raporu (3/184) 

T.C. 
Başbakanlık 26.12.1994 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-20191 
Konu : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muha
lefette bulunduğu iddia olunan; Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Turiç hakkında tanzim edi
len soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 14.12.1994 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-
1.128.107.1994/029973 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 14.12.1994 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.0 - 1.128.107.19941029973 

Konu : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefette 
bulunduğu iddia olunan Ahmet Cemil Tunç hakkında 298 sayılı Kanunun 50, 56 ve 156 ncı mad
desi delaletiyle TCK'nun 526/1 inci maddesi gereğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında, adı 
geçenin, Elazığ İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının 
29.11.1994 gün ve 2/1677 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp,. 
kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

j Mehmet Moğultay 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ,13.1.1998 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/184 
Karar No.: 50 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 5.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Elazığ Milletvekili 

Ahmet Cemil Tunç'un 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 298 sayılı Ka
nuna muhalefet suçu isnat olunan Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un 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) 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 Elazığ 
Milletvekili Ahmet Cemil Tunç hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Başkan Başkanyekili 
Atıla Sav Nejat Arseven 

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 

. ' • • Ü y e , Ü y e 

Yüksel Yalova Avni Akyol 
Aydın Bolu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 489) 
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Üye 
Bekir Aksoy 

Çorum 

tfye 
Mehmet Tahir Köse 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 
Üye 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Üye 

Abdülkadir Bas 
Nevşehir 

Üye • 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

Ali Günay 
Hatay 
Üye 

Cemil Erhan 
Ağrı 
Üye 

Hasan Belhan . 
Elazığ 
Üye 

Naiın Geylani 
Hakkâri 

Üye 
Erkan Mumcu 

İsparta 

Üye 
Süleyman Arif Emre 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

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 
Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 489) 



Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 
Üye 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Üye 
Fikret Karabekmez 

Malatya 
Üye 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 
Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Üye 
Metin Öney 

İzmir 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 
Bülent Arınç 

Manisa 
Üye 

Ergun Özkan 
Niğde 
Üye 

Abdıılkadir Öncel 
Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 489) 



Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 508) 

Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/185) 
T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler ,16.2.1995 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.O2.O.PPG.0.12-304-2115 
Konu : Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevini kötüye kullandığı iddia olunan; Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz hakkında tan
zim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 2.2.1995 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-
1.128.1.1995/002441 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 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 2.2.1995 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.1.1995/002441 

Konu : Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Görevini kötüye kullandığı iddia olunan Hacı Filiz hakkında Kırıkkale 1 inci Asliye Ceza 
Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin, Kırıkkale İl'inden 
Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkın
da usuli muamelelerin durdurulmasına ve evrakın Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına gönderil
mesine dair, Kırıkkale 1 inci Asliye Ceza Mahkemesinin 12.7.1994 gün E. 1992/425, K. 1994/360 
sayılı kararını havi dosya anılan yer Cumhuriyet Başsavcılığının 30.12.1994 gün ve 1994/3694 Hz. 
sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, kal
dırılmaması 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 15.1.1998 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon ' ' '. • 

Esas No : 3/185 
Karar No : 82 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 5.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Kırıkkale Milletvekili 

Hacı Filiz'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 görevini kö
tüye kullanma1 suçu isnat olunan Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in hakkındaki kovuşturmanın 
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 gözönüne almıştır. Anayasa'nm 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Kırıkkale 
Milletvekili Hacı Filiz hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Atila Sav 

Hatay 
Katip 

Hayrettin Dilekcan 
Karabük 

Üye 
Ahmet İyimaya 

Amasya 
Üye 

Bekir Aksoy 
Çorum 

Üye 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye ' 
Abdullah Özbey 

Karaman 

Başkanvekili 
Nejat Arseven 

Ankara 
Üye 

Uğur Aksö'z 
Adana 
Üye 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Üye 
İsmail Kahraman 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

Üye 
Şevket Kazan 

Kocaeli 

Sözcü 
Yalçın Gürtan 

Samsun 
Üye 

/. Cevher Cevheri 
Adana 
Üye 

Avni Akyol 
Bolu 

1 '' Üye 
Mehmet Tahir Köse 

İstanbul 
Üye 

Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Necati Çetinkaya 

Konya ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 508) 
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Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Üye 

Teoman Akgiir 
Sakarya 

Üye 
Ali Günay 

Hatay 
Üye 

Hasan Belhan 
: Elazığ 

Üye 
Erkan Mumcu 

İsparta 
Üye 

Metin Öney 
İzmir 
Üye 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

Üye 
Abdulkadir Öncel 

Şanlıurfa 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 
Üye 

Emin Karaa 
Kütahya 

Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 
Üye 

Hani/i Demirkol 
Eskişehir 

Üye 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Üye 

ibrahim Yılmaz 
Kayseri 

Üye 
Zeki Çakıroğlu 

Muğla 

Üye 
Abdulkadir Baş 

Nevşehir 
Üye 

İrfan Kö'ksalan 
Ankara 

Üye 
Cemil Erhan 

Ağrı 
Üye 

Naim Geylani 
Hakkâri 

Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 
Ayhan Gürel 

Samsun 
Üye 

Yusuf Bahadır 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 508) 





Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 513) 

Erzincan Milletvekili Mustafa KuPun Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/971) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 1.8.1997 
Sayı:B.02.0.PPGI0-12-304-16672 
Konu : Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Basın yolu ile hakaret suçunu işlediği iddia olunan; Erzincan Milletvekili Mustafa Kul 
hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 28.7.1997 gün ve 
B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.41.1997/022475 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesine göre gereğini arzederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 28.7.1997 
Sayı : B.03.O.CİG.O.O0.OO.O-1.128.41.1997/022475 
Konu : Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

Basın yolu ile hakaret suçu işlediği iddia olunan Mustafa Kul hakkında yapılan hazırlık soruş
turması sırasında, adı geçenin, Erzincan İli'nden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Ya
sama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara Cumhuri
yet Başsavcılığının 21.7.1997 gün ve Basın Hz. 1997/465 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim 
kılınmıştır. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırı
lıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arzolunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Ânayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 15.1.1998 
Esas No. : 3/971 
Karar No.: 68 , 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 4.8.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Erzincan Milletvekili 

Mustafa Kul'un 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 basın yolu ile 
hakaret suçu isnat olunan Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği sıfatının sona ermesine 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. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. Erzincan Milletvekili Mustafa Kul hakkındaki kovuşturmanın milletvekilli
ği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Başkan Başkanvekili 
Atıla Sav Nejat Arseven 

Hatay Ankara 
Sözcü Kâtip 

Yalçın Gürtan Hayrettin Dilekcan 
Samsun Karabük 

(İmzada bulunamadı) 
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 
Üye Üye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 513) 
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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 
Ahmet Tekdal 

Ankara 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Adil Aşırım 

İğdır 
Üye 

Bülent Akarcalı 
. İstanbul 

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 
Abdulkadir Baş 

Nevşehir 
Üye 

Emin Karaa 
Kütahya 

Üye 
Ali Günay 

Hatay 
Üye 

Cemil Erhan 
Ağrı 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Hasan Bel han 
Elazığ 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Erkan Mumcu 
İsparta 

' Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 

Üye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 513) 
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Üye 
Metin Öney 

İzmir i 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 
Bülent Arınç 

Manisa 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ergun Özkan 

Niğde 
Üye 

Abdulkadir Öncel 
Şanlıurfa 

Üye 
İbrahim Yılmaz 

Kayseri 
Üye 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Zeki Çakıroğlu 

Muğla 

Üye 
Ayhan Gürel 

Samsun 

(İmzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 513) 



Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 514) 

İzmir Milletvekili Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3/922) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 12.7.1997 
Sayı :B.02.0.PPG.0-12-304-14695 
Konu : İzmir Milletvekili Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Görevini kötüye kullandığı iddia olunan; İzmir Milletvekili Ufuk Söylemez hakkında 

TCK.nun 240 inci maddesi gereğince tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığı
nın 26.6.1996 gün ve B.030.0.CİG.O.OO.OO.O-1.128.35.1996/14499 sayılı yazısının sureti ekte 
gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesine göre gereğini arzederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 26.6.1996 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.O-1.128.35.1996114499 

Konu : İzmir Milletvekili Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

Görevini kötüye kullandığı iddia olunan Ufuk Söylemez hakkında TCK.nun 240 inci maddesi 
gereğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin İzmir İli'nden milletvekili seçildiği
nin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezle-
keli evrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 28.5.1996 gün, 1995/73143 sayılı yazısıyla alın
makla birlikte takdim kılınmıştır. 

İzmir Milletvekili Ufuk Söylemez hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, kal
dırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arzolunur. 

Mehmet Ağar 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 15.1.1998 
.Esas No. : 3/922 

Karar No.: 66 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 14.7.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İzmir Milletvekili Ufuk 
Söylemez'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 görevi kötüye 
kullanma suçu isnat olunan İzmir Milletvekili Ufuk Söylemez'in hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği 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 bir1 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 Ufuk Söylemez hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Atila Sav 

Hatay 
Sözcü 

Yalçın Gürtan 
Samsun 

Üye 
Uğur Aksöz 

Adana 
Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

Üye 
Yüksel Yalova 
, Aydın 

Başkanvekili 
Nejat Ar seven 

Ankara 
Kâtip 

Hayrettin Dilekcan 
Karabük 

Üye 
/. Cevher Cevheri 

Adana 
Üye 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Üye 
Avni Akyol 

\ Bolu 
I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 514) 
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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 

Cemil Erhan 
Ağrı 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Adil Aşırım 
İğdır 

Üye 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Metin Öney 

İzmir 

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 Günay 

Hatay 
Üye 

Hanifi Demirkol 
Eskişehir 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Erkan Mumcu 
İsparta 

Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 

Üye 
İbrahim Yılmaz 

Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 514) 
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Üye 
İrfan Gürpınar 

Kırklareli 

Üye 
Bülent Arınç 

Manisa 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ergun Özkan 

Niğde 

/ 

Üye 
Abdulkadir Öncel 

Şanlıurfa 

Üye 
Fikret Karabekmez 

Malatya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Zeki Çakıroğlu 

Muğla 

Üye 
Ayhan Gürel 

Samsun 

(İmzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 514) 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 516) 

Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/180) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 25.10.1994 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-16952 

Konu : Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

237 Sayılı Taşıt Kanununa Muhalefet suçunu işlediği iddia olunan; Samsun Milletvekili 
İrfan Dcmiralp hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 29.9.1994 
gün ve B.03.0.CİG.O.OO.OO.O-1.128.84.1994/22696 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

TC. 
Adalet Bakanlığı 29.9.1994 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.84.1994/22696 
Konu : Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
237 Sayılı Taşıt Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan İrfan Demiralp hakkında 

yapılan hazırlık soruşturması sırasında, adı geçenin Samsun İlinden Milletvekili seçildiğinin anla
şılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 26.7.1994 gün, 1994/51022 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Samsun Milletvekili İrfan Demiralp hakkında soruşturmanın devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırı
lıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Moğultay 
Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 15.1.1998 

Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/180 
Karar No.: 81 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 5.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Samsun Milletvekili İr

fan Demiralp'in 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 237 sayılı Ka
nuna muhalefet suçu isnat olunan Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in hakkındaki kovuşturma
nın 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 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 Samsun 
Milletvekili İrfan Demiralp hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekili 

AtilaSav Nejat Arseven 
Hatay Ankara 
Sözcü Kâtip 

Yalçın Gürtan Hayrettin Dilekcan 
Samsun Karabük 

Üye Üye 

Uğur Aksöz /. Cevher Cevheri 
Adana Adana 

Üye Üye 
Ahmetl İy imaya M. Seyfi Oktay 

Amasya • Ankara 
Üye . Üye 

Avni Akyol Bekir Aksoy 
Bolu Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 516) 



Üye 
İsmail Kahraman 

İstanbul 
Üye 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Kamalak 
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 

Hanifı Demirkol 
Eskişehir 

Üye 
Erkan Mumcu 

İsparta 
Üye 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Üye 
İbrahim Yılmaz 

Kayseri 

Üye 
Mehmet Tahir Köse 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

Üye 
Abdullah Özbey 

Karaman 
Üye 

Necati Çetinkaya 
Konya 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 
Üye 

Teoman Akgiir 
Sakarya 

Üye 
İrfan Köksalan 

Ankara 
Üye-

Şeref Malkoç 
Trabzon 

Üye 
Hasan Belhan 

Elazığ 
Üye 

Naim Geylani 
Hakkâri 

Üye 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
- Üye 
Metin Öney 

İzmir 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 516) 
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Üye 
ikret Karabekmez 

Malatya 
Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Üye 
Yusuf Bahadır 

Trabzon 

a 

üye 
Zeki Çakıroğlu 

Muğla 
Üye 

Abdulkadir Öncel 
Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 516) 



Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.R.M.M. (S. Sayısı: 521) 
• 

istanbul Milletvekili Aydın Menderes'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/210) 
T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 5.4.1996 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12.304-5576 

Konu : İstanbul Milletvekili Aydın Menderes'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalefette bulunduğu 
iddia olunan; Aydın Milletvekili Aydın Menderes hakkında 5816 Sayılı Kanunun 1/1 inci 
Maddesi gereğince tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 14.2.1996 gün 
ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.7.1996/003709 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 14.2.1996 
Sayı :B.03.0.CİG.O.OO.OO.O-1.128.7.1996/003709 
Konu : İstanbul Milletvekili Aydın Menderes'in Yasama Dokunulmazlığı 

-BAŞBAKANLIĞA 

5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalefette bulunduğu iddia 
olunan Aydın Menderes hakkında 5816 Sayılı Kanunun 1/1 inci Maddesi gereğince yapılan hazır
lık soruşturması sırasında adı geçenin İstanbul İli'nden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzeri
ne, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığının 30.1.1996 günBasın Hz. 1995/930 sayılı yazısıyİa alınmakla birlikte 
takdim kılınmıştır. 

İstanbul Milletvekili Aydın Menderes hakkında soruşturmaya "devam olunabilmesi için Türki
ye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü Maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, 
kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Finiz Çilingiroğlıt 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 15.1.1998 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No : 3/210 
Karar No : 84 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 9.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Ay
dın Menderes'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyo
numuzun 27.1 1.1997 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 5816 sayılı 
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalif suçu isnat olunan İstanbul Milletveki
li Aydın Menderes'in hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ertelenme
sine 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 gözöniine almıştır. Anayasa'nm 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak İstanbul 
Milletvekili Aydın Menderes hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olu
nur. 

Başkan 
AtilaSav 

Hatay 
Kâtip 

Hayrettin Dilekcan 
Karabük 

Üye 
Ahmetİy imaya 

Amasya 

Türkiye 

Başkanvekili 
Nejat Arseven 

Ankara 
Üye 

Uğur AksÖz 
Adana 

Muhalifim 
Üye 

M.SeyfiOktay 
Ankara 

Kovuşturmanın devre sonuna 
bırakılmasına karşıyım. 0 nedenle 

karara muhalifim 

Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 

Sözcü 
Yalçın Giirtan 

Samsun 
Üye 

/. Cevher Cevheri 
Adana 

Üye 
Avni Akyol 

Bolu 

: 521) 
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Üye 
Bekir Aksoy 

Çorum 
Üye 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

Üye 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Üye 

Sümer Oral 
Manisa 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Çekimserim 

' Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 
Üye 

Hanifi Demirkol 
Eskişehir 

Üye. . 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Üye 
İbrahim Yılmaz 

Kayseri 

' Üye 
Zeki Çakıroğlu 

Muğla 

Üye 
İsmail Kahraman 

İstanbul 
Üye 

Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Necati Çetinkaya 

Konya 
Üye 

Abdülkadir Baş 
Nevşehir 

Üye 
İrfan Köksalaıı 

Ankara 

Üye . 
Cemil Erhan 

Ağrı 
Üye . 

Naim Geylani 
Hakkâri 

Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 
Çekimserim 

Üye 
İrfan Gürpınar 

Kırklareli 
Çekimserim. 

Üye 
Ayhan Gürel 

Samsun 
Üye 

Yusuf Baltadır 
Trabzon 

Üye 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye 
Abdullah Özbey 

Karaman 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 
Üye 

Teoman Akgür 
Sakarya 

Hazırlık Komisyonu 
kararına karşıyım 

Üye 
Ali Giiııay 

Hatay 

Üye 
Hasan Belhan 

Elazığ 
Üye 

Erkan Mumcu 
İsparta 

Üye 
Metin Öney 

İzmir 

Üye 
Fikret Karabekmez 

Malatya 

Üye 
Abdulkadir Öncel 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 521) 





Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 524) 

Kastamonu Milletvekili Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/849) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 4.6.1997 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-10986 

Konu : Kastamonu Milletvekili Muharrem Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Memura görevde hakaret ve müessir fiil suçlarım işlediği iddia olunan; Kastamonu Mil
letvekili Muharrem Hadi Dilekçi hakkında T.C.K.'nun 266/1,456/4,271/1 ve 71 inci madde
leri gereğince tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 28.1.1997 gün ve 
B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.63.1996/003112 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Prof Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı ' 28.1.1997 

Ceza İşler\ Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.0-L 128.63.1996/003112 

Konu : Kastamonu Milletvekili Muharrem Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Memura görevde hakaret ve müessir fiil suçlarını işlediği iddia olunan; Kastamonu Milletve
kili Muharrem Hadi Dilekçi hakkında T.C.K.'nun 266/1, 456/4, 271/1 ve 71 inci maddeleri gere
ğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin Kastamonu İlinden Milletvekili seçildiği
nin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezle-
keli evrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6.1.1997 gün ve 3/14589 sayılı yazılarıyla alınmak
la birlikte takdim kılınmıştır. 

Kastamonu Milletvekili Muharrem Hadi Dilekçi hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi 
için Türkiye 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 15.1.1998 

Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/849 
Karar No. : 92 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 9.6.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Kastamonu Milletvekili 
Hadi Dilekçi'nin 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 memura 
görevde hakaret ve müessir fiil suçu isnat olunan Kastamonu Milletvekili Hadi Dilekçi 'nin hakkın
daki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Kastamonu Milletvekili Hadi Dilekçi Komisyonumuza gelerek savunma yapmıştır. 

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. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Kastamo
nu Milletvekili M. Hadi Dilekçi hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekili 

Atıla Sav Nejat Arseven 
Hatay Ankara 
Sözcti Kâtip 

Yalçın Gürtan Hayrettin Dilekcan 
Samsun Karabük 

Üye ' Üye 
Uğur Aksöz /. Cevher Cevheri 

A d a n a ' " , ' . ' Adana 
Üye . Üye 

Ahmet İyimaya M. Seyfi Oktay 
Amasya Ankara 

Üye Üye 
Avııi Akyol Bekir Aksoy 

Bolu Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 524) 
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•Üye 
İsmail Kahraman 

İstanbul 
Üye 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 
Üye 

Abdülkadir Baş 
Nevşehir 

Üye • 
Emin Karna 

Kütahya 
Üye 

Ali Günay 
Hatay 
Üye 

Cemil Erhan 
Ağrı 
Üye 

Hanifi Demirkol 
Eskişehir 

Üye 
Erkan Mumcu 

İsparta 
Üye 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Üye 
İbrahim Yılmaz 

Kayseri 

Üye 
Mehmet Tahir Köse 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

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 

Hasan Be Ihan 
Elazığ 
Üye 

Naiın Geylani 
Hakkâri 

Üye 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Üye 

Metin Öney 
İzmir 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 524) 
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Uye 
Fikret Karabekmez 

Malatya 
Uye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Üye 
Yusuf Bahadır 

Trabzon 

• 

Üye • 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 
Üye 

Abdulkadir Önce 
Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 524) 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 525) 

Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkere
si ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/1048) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 14.I0.J997 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-304-23674 

Konu : Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığının 7.10.1997 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.57.1997/028612 
sayılı yazısı. 

Görevi ihmal suçunu işlediği iddia olunan; Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu hak
kında T.C.K.'nun 240 inci maddesi gereğince tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Ba
kanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 7.10.1997 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.57.1997/028612 

Konu : Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığı . 

BAŞBAKANLIĞA 
Görevi ihmal suçunu işlediği iddia olunan; Temel Karamollaoğlu hakkında T.C.K.'nun 240 

inci maddesi gereğince yapılan yargılama sırasında adı geçenin Sivas İlinden Milletvekili seçildi
ğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fez-
lekeli evrak, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının 24.9.1997 gün ve 3/2449 sayılı yazısıyla alınmak
la birlikte takdim kılınmıştır. 

Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu 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 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 15.1.1998 

Kurulu Karma Komisyon 
Esas No.: 311048 
Karar No. : 101 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 20.10.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Sivas Milletvekili Te
mel KaramoUaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı 
Komisyonumuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesi
ne göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevi ihmal 
suçu isnat olunan Sivas Milletvekili Temel KaramoUaoğlu'nun hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği 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 gözöniine almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Sivas Mil
letvekili Temel Karamollaoğlu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Başkan Başkanvekili 
AtilaSav Nejat Arseven 

Hatay Ankara 

Sözcü Kâtip 
Yalçın Gürtan Hayrettin Dilekcaıı 

Samsun Karabük 
Üye Üye 

Uğur Aksöz A Cevher Cevheri 
Adana Adana 

Üye Üye 
Ahmet İy imaya M. Seyfi Oktay 

Amasya Ankara 
• ' . . . - " ' • Üye Üye 

Avni Akyol Bekir Aksoy 
Bolu Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 525) 



Üye 
İsmail Kahraman 

İstanbul 
Üye 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 
Üye 

Abdülkadir Bas 
Nevşehir 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye . 

Ali Günay 
Hatay 
Üye 

Cemil Erhan 
Ağrı 
Üye 

Hanifi Demirkol 
Eskişehir 

Üye 
Erkan Mumcu 

İsparta 
Üye 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Üye 
İbrahim Yılmaz 

Kayseri 

Üye 
Mehmet Tahir Köse 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

Üye 
Abdullah Özbey 

Karaman 
Üye 

Necati Çetinkdya 
Konya 
Üye 

Sümer Oral 
Manisa 

Üye 
Teoman Akgür 

Sakarya 
Üye 

İrfan Köksalan 
Ankara 

Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 
Üye 

Hasan Bellimi 
Elazığ 
Üye 

Naim Geylani 
Hakkâri 

Üye 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Üye 

. Metin Öney 
İzmir 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 525) 
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Uye 
"ikret Karabekmez 

Malatya 
. Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Üye 
Yusuf Bahadır 

Trabzon 

* 

Uye 
Zeki Ça/aroğlu 

Muğla 
Üye 

Abdulkadir Öncel 
Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 525) 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 397) 

Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay, ve 20 Arkadaşı, İstan
bul Milletvekili Mehmet Sevigen 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 Faciasının Nedenleri ve 
İtfaiye Teşkilâtının Sorunları ile Boğazlar ve Marmara De
nizinde Uluslararası Seyir Yapan Gemilerin Oluşturduğu 
Tehlikelerin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi 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 Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
13 Şubat 1997 tarihinde, TPAO isimli petrol tankerinin Gemi Yan Sanayii A.Ş. (GEMSAN) 

tersanesinde bakım ve onarımı yapılırken çıkan yangın, ülkemizdeki kuruluşların deniz yangınları 
ile mücadeledeki yetersizliğini tartışmaya yer bırakmayacak bir biçimde ortaya koymuştur. Bu 
olay, aynı zamanda, yangınla mücadelede, teknik donanım ve bilgi yetersizliği yaninda mevcut tek
nik donanımların kullanılmasındaki vurdumduymazlığın da can güvenliğini ne boyutta tehdit etti
ğini gözler önüne sermiştir. Ayrıca, bu kaza, hastahanelerimizin yanık tedavisindeki yetersizliğini 
de açık bir biçimde sergilemiştir. Bu olay, aynı zamanda, kamuya ait işlerde politik kayırmacılığın, 
vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini gözardı edecek düzeylere tırmandırıldığını da ortaya çı
karmıştır. 

Bilindiği kadarı ile İstanbul Boğazında 1940 yılından bu yana 40'dan fazla Büyük boyutlu ka
za yer almıştır. Bu kazaların 20'den fazlası da gemi yangınları şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu yan
gınlardan bir çoğunda İstanbul kenti çok ciddî tehlikelerle karşı karşıya gelmiştir. Her felâketten 
sonra gerek hükümet, gerek yerel yönetimler günü kurtaracak bazı açıklamalar yapmışlarsa da ye
ni felâketleri önleyecek yeterli önlemleri almadıkları, TPAO yangını ile bir kez daha ortaya çık
mıştır. Tankerin bakıma alınmadan önce "gaz boşaltma" işleminin yapılmadığı ileri sürülmektedir. 
Deniz itfaiyesinin çağdaş teknoloji ile donatılmadığı saptanmıştır. Bu tür yangınlarla mücadelede 
önemli katkısı olan "helikopter" birimlerinin kurulmadığı da görülmüştür. Tanker yangınında "kö-
pük"le mücadele etmek gerekirken, su sıkma yönteminin kullanıldığı tespit edilmiştir. Yangınla 
mücadele eden söndürme gemileri ile itfaiyenin aynı haberleşme frekansını kullanamadıkları orta
ya çıkmıştır. Bu haberleşme boşluğu, söndürme gemilerinin depolara su sıkması sonucunu doğur
muş ve bu durum,da patlamaların yaygınlaşmasına yol açmıştır. Yangın alanına, itfaiye erlerinin 
ateşe dayanıklı giysi ile gönderilmedikleri, bu tür giysilerin depolarda bırakıldığı anlaşılmıştır. Kal
dı ki, depolardaki giysilerin de ne ölçüde amaca hizmet edecek kalitede olduğu tartışma konusu
dur. Ayrıca, yanan geminin denize çıkarılması konusunda gereken önlemlerin de alınmadığı anla
şılmıştır.' 
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İstanbul'u büyük bir facia ile karşı karşıya getiren tanker yangınının çeşitli kurum ve kuruluş
ların ihmal, dikkatsizlik, bilgisizlik ve eğitimsizlik gibi çok önemli eksikliklerinden kaynaklandığı 
ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, yanan tankerin bakım ve onarımı için daha gelişmiş bir tesis olan 
Pendik Tersanesi yerine, donanımsız bir tersane olduğu açıklanan GEMSAN şirketinin tercih edil
mesinde siyasal nüfuz ve ekonomik çıkar ilişkilerinin söz konusu olduğu ileri sürülmektedir. Bu 
haberler de kamuoyunda ciddî rahatsızlık ve tepkilere neden olmaktadır. 

Sürekli tanker kazalarının tehdidi altında bulunan ve yaklaşık 12 milyonluk nüfusu barındıran 
İstanbul'un ciddî önlemler süratle alınmadığı takdirde, her an böyle felâketlerle karşılaşabileceği 
görülmektedir. Bu koşullar altında, deniz ve kara itfaiye teşkilâtlarının teknik donanım, araç, ge
reç, personel ve eğitim bakımlarından bir an önce yeterli seviyeye getirilmesinin artık daha fazla 
ertelenemeyeceği tartışılmayacak bir biçimde ortaya çıkmıştır. 

Demokratik Sol Parti olarak, tanker faciasının nedenlerini; bu facianın meydana gelmesinde 
ihmal, kusur ve sorumluluğu olan kişi ve kuruluşların belirlenmesini; eğitimli, donanımlı ve etkin 
bir yangınla mücadele teşkilâtının kara ve deniz itfaiyeleri olarak örgütlenmesinin sağlanmasını; 
tankerden yayılan petrolün denizdeki canlı yaşam üzerindeki olumsuz etkisi ile petrolün yanması
nın çevreye verdiği zararın saptanmasını ve yangın sırasında kahramanca mücadele eden fedakâr 
itfaiye görevlilerine yönelik tedavi hizmetlerinin ve yanık tedavi merkezlerinin yeterliliğinin ince
lenmesini gerçekleştirmek ve alınacak önlemleri belirlemek üzere Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Hikmet Uluğbay 
Ankara 

Mustafa İstemihan Talay 
İçel 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Hadi Dilekçi 
Kastamonu 

Hikmet Sami Türk 
Trabzon 

Abdülbaki Gökçel 
İçel 

Ali Günay 
Hatay 

Vîehmet Büyükyılmaz 
Adana 

Arif Sezer 
Adana 

Mustafa İlimen 
Edirne 

H. Hüsamettin Özkan 
İstanbul 

Nami Çağan 
İstanbul 

Fikret Uzunhasan 
Muğla 

Metin Bostancıoğlu 
Sinop 

İhsan Çabuk 
Ordu 

Osman Kılıç 
İstanbul 

Aydın Tümen 
Ankara 

Hasan Gülay 
Manisa 

Mustafa Güven Karahan 
Balıkesir 

Şükrü Sina Gürel 
İzmir 

Zekeriya Temizel 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 397) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Tuzla'daki Gemi Yan Sanayii A.Ş. (GEMSAN) tersanesinde bakımda bulunan TPAO tanke

rinde 13 Şubat 1997 tarihinde meydana gelen patlama, büyük bir yangına ve üçü ağır olmak üzere 
26 kişinin yaralanmasına neden olmuştur. 

Türkiye'deki en büyük tanker olduğu bildirilen tankerin, 6 Şubat 1997 tarihinde temizlik ve 
bakım için Tuzla'daki tersaneye çekildiği anlaşılmıştır. 

Facianın gerçek nedeni tam olarak aydınlanmış değildir. Yangının gaz sıkışmasından çıktığı 
söylenmektedir. 

Yanan tankerin sahibi Deniz İşletmeleri Türk Anonim Şirketi (DİTAŞ)dır. 
Bir ortak kuruluş olan DİTAŞ'ın kamu hisselerinin özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığına devredildiği ancak işlemlerde herhangi bir sağlıklı gelişme olmadığı iddia edilmektedir. 
Petrol-İş Sendikası, yangını "Kaza değil, ihmal ve cinayet olarak" nitelemekte; tankerin çekil

diği tersanenin, bakım yapacak kapasiteye sahip olmadığını, yangının çıkmasının kaçınılmaz oldu
ğunu bildirmektedir. 

Ayrıca liman ve tersanelerin sadece kâr amacıyla çalıştırılarak özelleştirilmeye yönelinmesi-
nin de ne kadar sakıncalı olduğu vurgulanmaktadır. 

Tuzla'daki GEMSAN tersanesinin Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü ile geçer
li ve hukuka uygun kira sözleşmesi olup olmadığı da belli değildir. 

DİTAŞ'ın Türkiye'nin en büyük tankerinin bakım, onarım ve temizliğini, teknik donanımı, 
kapasitesi ve personeli yetersiz olan GEMSAN'a vermesinde, hükümet ortağı bir siyasî parti men
subunun önemli rolü olduğu da iddia edilmektedir. 

Tersanenin yangın ve emniyet belgeleri ve yangın halinde söndürme için en seri şekilde faali
yete geçecek donanımı olup-olmadığı ve tankere yanaşma ordinosu verilmesi için "Gazfri" Rapo
ru bulunup bulunmadığı, her ambar sıyrıldığında (Slaç temizliği yapıldığında) yeniden Gazfri ra
porunun tanzim edilip edilmediği de kuşkuludur. 

Tersanenin periyodik ve zorunlu denetimlerinin yapılmadığı söylenmektedir. 
Tankerin bir arıza nedeniyle mi yoksa periyodik bakım için mi tersaneye alındığı da bilinme

mektedir. En son havuzlama işleminin ise ne zaman yapıldığı söylenememektedir. 
Tankerin, kendi otomatik yangın söndürme sisteminin çalışıp çalışmadığı da kuşkulu bir hu

sustur* 
Bakım, onarım ya da arıza giderilmesi için GEMSAN'dan daha olanaklı, donanımlı ve geliş

miş olan PENDİK tersanesinin seçilmemiş olması, yangının boyutlarının büyümesine ve bir faci
aya dönüşmesine yol açmıştır. 

Tersaneye çekilen geminin yakıtının boşaltılmamış olması, havadan müdahale sisteminin bu
lunmayışı, denizdeki yangınların karadakilerden farkının kavranamamış olması, alevlerin üzerine 
köpük yerine su sıkılması, tankerin açık denize çekilememiş olması ayrı ayrı yangını büyüten, fa
ciayı artıran nedenlerdir. 

Tanker yangını, dünyanın en büyük liman kentlerinden olan İstanbul'da deniz yangınlarını 
söndürmede ne kadar ilkel ve deneyimsiz olunduğunu da ortaya çıkarmıştır. 

Kara itfaiyelerinin, yangın söndürmek üzere tankere ihtiyatsızca, bilinçsizce çıkarılmaları ise 
affedilir cinsten bir davranış değildir. 

Deniz Ticaret Odaları Konsey Başkanının sözlerinden kazayla 12 ayrı bakanlığın ilgili ve yet
kili olduğu anlaşılmaktadır. • 

Bu tanker yangınının şimdilik can kaybıyla sonuçlanmamış olması bir tesadüftür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 397) 



Bu olaylar ileride benzerlerinin yaşanmaması için bu yangının nedenlerinin ortaya konulması, 
itfaiye teşkilâtının sorunlarının ve çözümlerinin tespiti, gemi yangınlarına etkin müdahale yolları
nın bulunması, TPAO tankeri yangınında sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla bir çalışma ya
pılmasının gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Bu. nedenle Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca tanker yangını ve 
faciası ile ilgili olarak bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla dileriz. 

Mehmet Sevigen 
İstanbul 

OyaArash 
İçel 

Birgen Keleş 
İzmir 

Önder Sav 
Ankara 

Nezir Büyükcengiz 
Konya 

Aydın Güven Gürkan 
İzmir 

Sabri Ergül 
İzmir 

Erdoğan Yetenç 
Manisa 

/. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 
Fuat Çay 

Hatay 
Metin Arifağaoğlu 

Artvin 
Yusuf Öztop 

Antalya 
Haydar Oymak 

Amasya 
Mustafa Yıldız 

Erzincan 
Mustafa Kul 

Erzinca'n 
Hikmet Çetin 

Gaziantep 
Celal Topkan 

Adıyaman 
Ahmet Küçük 

Çanakkale 

Adnan Keskin 
Denizli 

Eşref Erdem 
Ankara 

Âlgan Hacaloğlu 
İstanbul 

Nihat Matkap 
Hatay 

Ali Haydar Şahin 
Çorum 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Mahmut Işık 
Sivas 

Fatih Atay 
Aydın 

Al tan Öymen 
İstanbul 

Yahya Şimşek 
Bursa 

Erol Çevikçe 
Adana 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Ali Rıza Bodur 
İzmir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Ali Topuz 
İstanbul 

Bekir Kumbul 
Antalya 

Ahmet Güryüz Ketenci 
İstanbul 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Ali D ince r 
Ankara 

Yılmaz Ateş 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 397) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Ditaş-Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.'ne ait 160.736 DW tonluk 308 metre boyunda 

43 metre genişliğinde 1977 yılında İtalya Palermo'da inşa edilen, yani 20 yaşındaki TPAO isimli 
geminin Tuzla-Aydınlı Limanındaki rıhtım uzunluğu 55 metre olan "GEMSAN" tersanesine kıç
tan kara bağlı iken 13 Şubat 1997 günü saat 17.30 civarında yanmaya başlaması sonucu doğan ola
yın meydana getirdiği can ve mal kaybı ile çevre kirlenmesinin olağanüstü doğurduğu zararlar ya
nında, olayın çok yönlü bir ihmal, tedbirsizlik've denetimsizlik unsurlarını içeren boyutlarının bu
lunduğu anlaşılmaktadır. 

Yangın, fedakârhane müdahalelerde bulunan çilekeş itfaiye personelinin ağır yaralanması ile 
doğan çevre zararının boyutlarının iletişim araçlarıyla kamuya yansıyan yönü bakımından tambir 
facia manzarası arzetmektedir. , 

Özellikle Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile Marmara Bölgesini kapsayan Türk Boğazlar 
Bölgesinde geçmiş yıllarda cereyan eden akaryakıt taşıyan gemilerdeki yangın olaylarına rağmen 
gerekli önlemlerin alınmamış olması geleceğe doğru faciaya dönüşebilecek bu tür olayların yaşa
nacağı hususundaki endişeleri kesinleştirmektedir. 

Boğaz geçişleriyle ilgili olarak ülkemizce yürürlüğe konulan "Boğazlar ve Marmara Bölgesi 
Deniz Trafik Ayırımı Hakkındaki Tüzük" hükümlerinin ihlalini tespit etmek, izlemek ve sonuçla
rını yaptırıma tabi tutmak ile buna rağmen çatma, çatışma, karaya oturma gibi haller ve bu haller
den doğacak yangınlar dahil mal ve can kaybının önlenebilmesi bakımından gerek "Radar Kontrol
lü Gemi Trafik Hizmet Sistemi"nin ve gerekse denizden yangın söndürme ve çevre güvenliği yön
lerinden sağlanması gerekli yangın gemisi, kurtarma gemisi gibi çeşitli araç ve gereç ihtiyacının 
tespit ve temini hem çevrede yaşayan 12 milyon insanımızın güvenliği ve hem de ülkemizin bir yü
kümlülüğü olarak zorunludur. 

TPAO gemisinde cereyan eden yangın olayı ile arzedilen bu durum karşısında : 

a) TPAO gemisi yangını yönünden başlıca konular olarak 
- Geminin kiralanması, satın alınması ve DİT AŞ tarafından çalıştırıldığı sürede yapılan ona

rımlarının, . 
- İşçi sağlığı, iş güvenliği ve onarım-bakım kapasitesi ve konumu bakımından GEMAK Ter

sanesinin yeterliliğinin, 

- Geminin hangi maksatla ve hangi güvenlik önlemleri alınarak GEMAK Tersanesine alındı
ğının, 

Yangına müdahale eden kara ve deniz araçları ile personelin yeterliliğinin, 

- Olayda yaralanan fedakâr itfaiye personelinin hangi teçhizata sahip olarak yangına sevk edil
diğinin, 

- Geminin yangın söndürme ile ilgili kendi donanımlarının kullanılıp kullanılmadığının, 
- Mevzuat açısından olayın doğması ile gelişmesi ve sonuçlandırılması yönlerinden yetki, gö

rev, sorumluluk çatışkanlıklarıyla yetersizliklerin bulunup bulunmadığını, 
- Ve olaya ilişkin bütün safhaların nedenleri ve bundan böyle alınması gereken önlemlerin ne

ler olması gerektiğini, 
b) Boğazlar Bölgesindeki güvenli geçiş ve doğabilecek kazalar yönünden; 

- Klavuzluk, Römorkaj, can ve mal kurtarılmasıyla çevre güvenliği konusunda alınabilecek 
önlemlerin, • 
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- "Radar kontrollü Gemi Trafik Hizmeti Sistemi"nin oluşturulmasındaki gecikme nedenleri ile 
bu konuda alınabilecek önlemlerin, ' 

- Kıyılarımızda, denizlerimizde, limanlarımız ve tersanelerimizde doğabilecek deniz kazaları 
ve yangınları ile ilgili olarak alınabilecek önlemlerin, 

Yüce Meclis'ce yapılacak bir araştırmaya konu edilmesi için "Araştırma Komisyonu kurulma
sını", Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul 
İstanbul 

İbrahim Cebi 
Trabzon 

Enis Sülün 
Tekirdağ 

Ahmet Kabil 
Rize 

Yusuf Ekinci 
Burdur 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Recep Mızrak 
Kırıkkale 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Adil Aşırım 
İğdır 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Ömer Ertaş 
Mardin . 

Şadan Tuzcu 
İstanbul 

Levent Mıstıkoğlu 
Hatay 

Abdullah Akarsu 
Manisa 

Yaşar Okuyan 
Yalova 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Zeki Çakan 
Bartın 

Mustafa Cumhur Ersümer 
Çanakkale 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Lale Aytaman 
Muğla 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

İbrahim Gürdal 
Antalya 

H. İbrahim Özsoy 
Afyon 

Avni Kabaoğlu 
Rize 

Rüştü Kâzını Yücelen 
İçel 

Ali Er 
İçel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 397) 



- 7 -

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Boğazlar ve Marmara Denizinde seyir yapan gemilerin, yerleşirn merkezleri için oluşturduğu 
büyük tehlikeler acı tecrübelerle her zaman belleğimizdedir. 13 Şubat 1997 tarihinde Tuzla Tersa
neler Bölgesinde meydana gelen TPAO tanker yangını, Boğazlarla Marmara Denizinin karşı kar-, 
şıya bulunduğu büyük tehlikeleri bir kere daha gündeme getirmiştir. 

Bir daha bu ve buna benzer faciaların yaşanmaması için Boğazlarla Marmara Denizinin karşı 
karşıya bulunduğu sorunların tespiti ile olası tedbirlerin alınmasına ve politikaların belirlenmesine 
ışık tutacak bir Meclis araştırması yapılmasını Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri gereğince arz ve teklif ederiz. 

GEREKÇE 

Bilindiği gibi, 13 Şubat 1997 tarihinde Tuzla Tersaneler Bölgesinde meydana gelen TPAO 
tanker yangını, ülkemizin, denizlerinde, özellikle Türk Boğazlarında karşı karşıya bulunduğu teh
like ve uluslararası konvansiyonlar karşısındaki sorumluluklarını yeniden gündeme getirmiştir. 

Boğazlar ve Marmara Denizinde uluslararası seyir yapan gemilerin, yerleşim merkezleri için, 
oluşturduğu büyük tehlikeler bulunmaktadır. Yakın geçmişte İstanbul'un tümünü tehdit eden ve ül
ke gündemini uzun sürelerle işgal eden büyük gemi kazalarının unutulması mümkün değildir. Ay
rıca, çarpışmalar ve çarpmalar nedeniyle ortaya çıkan can ve mal kayıplarına yol açan kazalar da 
sıkça görülmektedir. Bunlara ilaveten İzmit (Gölcük) Rafinerisi ve Deniz Üssü Bölgesi ile Bandır
ma, Gemlik, Tekirdağ (Haramidere) Petrol Dolum Tesisleri Bölgesi gibi kıyı sahil şeridi ve sanayi 
tesislerinin bulunduğu yerlerde vuku bulacak gemi kazalarının büyük felâketlere yol açması kaçı
nılmaz görünmektedir. 

Boğazlar ve Marmara Denizinden geçen gemilerden aşağıda belirtilenler en büyük riskgrubu-
nu oluşturmaktadır; 

- Kimyasal ve biyolojik madde taşıyan gemiler, 

-Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde taşıyan gemiler, 

- Akaryakıt ve LPG taşıyan gemiler, 

- Radyoaktif ve sanayi artığı taşıyan gemiler, 

- Askerî ve askerî maksatlı gemiler. 

Bu gemilerde çıkması muhtemel bir yangın veya çarpışmanın denizlerimizde, özellikle söz ko
nusu Türk Boğazları ile Marmara Denizinde, büyük can ve mal kayıpları ile büyük boyutlarda çev
re kirliliğine sebep olacağı bir gerçektir. 

Türk Boğazları dünyanın en zor ve uzun deniz geçitlerinden birisidir. İstanbul Boğazının 18 
mil, Çanakkale Boğazının 37 mil ve Marmara Denizi Geçidi 141 mil uzunluğundadır. Ayrıca bu 
güzergâh, adeta bir karayolu görünümü arz etmektedir. Zira, her gün boğazlardan 100'ün üzerinde 
transit geçişi olmakta, Marmara sahilleri arasında ise 2 binin üzerinde gemi karşılıklı geçiş yap
maktadır. Akıntılar nedeniyle büyük seyir güçlükleri de olan Türk Boğazları Bölgesinin, düz ve su
nî kanal ile Süveyş ve Panama kanalları gibi geçiş güzergâhları ile mukayese edilmesi mümkün de
ğildir. 

Buna rağmen, söz konusu bu düz geçiş kanallarındaki yaptırımların, bizdeki uygulamalara kı
yasla çok daha ağır olduğu bilinmektedir. 
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Montrö Anlaşması gereği Türkiye'nin 1994 yılında yürürlüğe koyduğu "Boğazlar ve Marma
ra Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında Tüzük" ve uygulamaları, ülkemize seyir güvenliğini sağ
lamak üzere bu güzergâhtan geçişleri düzenleme yetkisi ile birlikte büyük yükümlülükler getirmek
tedir. 

Boğazlarla ilgili teknik düzenlemeleri yapacak, finanse edecek kurum, Türkiye Denizcilik İş
letmeleri (TDİ)'dir. Boğazlardaki kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, seyir güvenliği ile ilgili kıyı 
tesisleri, gemi kurtarma ile yangın söndürme görevleri bu kuruluşça yürütülmektedir. Ancak bu ku
rum özelleştirme kapsamındadır. Bu kurum, diğer faaliyetleri yanında Montrö Sözleşmesinden do
ğan fener, tahlisiye hususlarınca büyük paralar tahsil etmekte ancak, özelleştirme mevzuatı ve mev
cut yapılanma gereği olarak, bu gelirleri Türk Boğazlarındaki seyir düzeninin iyileştirilmesi için 
kullanamamaktadır. 

Tüzükte öngörülen seyir güvenliğinin sağlanması ve daha etkin bir düzenleme için boğazlar 
bölgesinde tesis edilmesi gereken "Gemi Trafik Yönetim Hizmetleri Servisi" (VTS) bugüne kadar 
gerçekleştirilememiştir. 

Türkiye Tüzük gereği, Türk Boğazları ve Marmara Denizi güzergâhında seyir güvenliğini sağ
layıcı teknik düzenlemeleri gerçekleştirmek zorundadır. 

Boğazlarda seyir güvenliği ile ilgili teknik yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesi ile 
ülkemiz, başta üyesi bulunduğumuz Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) olmak üzere pekçok 
uluslararası platformda sert tenkitlere uğramakta ve Montrö Anlaşmasının Türkiye'ye Boğazlarla 
ilgili olarak tanıdığı haklar yeniden tartışmaya açılmaya çalışılmaktadır. 

Bunlara ilaveten, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) petrolünü dünya pazarına, daha eko
nomik olduğu gerekçesi ile boru hatları yerine tankerlerle ve Türk Boğazlarını kullanarak sevket-
mek istemektedir. Bu talep ülkemiz için can ve mal güvenliği açısından kabul edilemez nitelikte
dir. ' 

Ülkemizde denizcilik ile ilgili olarak bugün 57 kanun, 1 KHK, 29 tüzük, 41 yönetmelik ve 18 
kararname bulunmakta, uygulamalarda 8 bakanlık yetki kullanmaktadır. Yaşanan yetki karmaşası
na bağlı olarak ortaya büyük otorite boşluğu çıkmakta ve Türk Denizcilik Sektörünün gelişmesi 
için gerekli olan planlama ve koordinasyon sağlanamamaktadır. 

Türk Boğazları ile Marmara Denizinden geçişler konusunda Uluslararası anlaşmaların kendi
ne tanıdığı hak ve vecibelerin idamesinde ülkemizin büyük sıkıntıları olduğu, sektörde görülen yet
ki kargaşası ve koordinasyon eksikliklerinin uluslararası platformlarda da Türkiye'yi sıkıntıya sok
tuğu görülmektedir. 

Türkiye uluslararası konvansiyonlar gereği aldığı karar, kendi ülkesi ve milleti için de Türk 
Boğazları ve Marmara Denizinde seyir güvenliğini, can ve mal güvenliğini sağlamak zorundadır. 

Ortaya çıkan tablo, denizciliğin bir ülke politikası olarak ele alınmasının gerekliliğini açıkça 
göstermektedir. Üyesi olduğumuz veya olmadığımız uluslararası organizasyonlarda izlenecek po
litikalar dahil olmak üzere, denizciliğin büyük ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesini de 
mümkün kılacak, çok boyutlu bir "Millî Denizcilik Politikası"nın oluşturulması ve Denizcilikle il
gili yetkilerin bir idarede toplanarak yetki kargaşasının acilen önlenmesinin, ülkemiz için kaçınıl
maz bir ihtiyaç olduğu görülmektedir. 
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Yukarıda belirtilen hususların Yüce Mecliste yapılacak bir araştırmaya konu edilmesi için 
"Araştırma Komisyonu" kurulmasını, Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gere
ğince arz ve teklif ederiz. 

Temel Karamollaoğlu 
Sivas 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

Hayrı Kozakçıoğlu 
İstanbul 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Muzaffer Arıkan 
Mardin 

İsmail Karakuyu 
' Kütahya 

Ertuğrul Eryümaz 
Sakarya 

Osman Yumakoğulları 
İstanbul 

Muhammet Polat 
Aydın 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Bursa 

Zülfikâr Gazi 
Çorum 

Saffet Benli 
İçel 

Bekir Sobacı 
Tokat 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Ekrem Erdem 
İstanbul 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Bahri Zengin 
İstanbul 

Hasan Ekinci 
Artvin 

Mehmet Gölhan 
Ankara 

Mehmet Fuat Fırat 
İstanbul 

Fethi Acar 
Kastamonu 

Şevki Yılmaz 
Rize 

Naci Terzi 
Erzincan 

Yasin Hatiboğlu 
Çorum 

Mehmet Emin Aydınbaş 
İçel 

Feti Görür 
Bolu 

Yaşar Canbay 
Malatya 

Abdullah Arslan 
Tokat 
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T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
TPAO Adlı Petrol Tankerinde 21.10.J997 . 

Meydana Gelen Yangın Faciasının 
Nedenleri ve İtfaiye Teşkilâtının 

Sorunları ile Boğazlar ve Marmara 
Denizinde Uluslararası Seyir Yapan 
Gemilerin Oluşturduğu Tehlikelerin 

Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 

Araştırması Komisyonu Başkanlığı 
(10/162, 163, 164, 175) 

Sayı: A.01.1.GEÇ.101162-99 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 29.4.1997 tarihli, 86 ncı Birleşiminde alınan 

494 sayılı Karar ile kurulan (10/162, 163, 164, 175) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nu görevini tamamlamıştır. Gerekli incelemeler neticesinde hazırlanmış olan rapor Komisyonun 
21.10.1997 tarihli 18 inci Birleşiminde alınan 7 sayılı Karar jle sonuçlandırılmıştır. 

Rapor ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim.. 

< Ekrem Erdem 
İstanbul Milletvekili 
Komisyon Başkanı 

I-KOMİSYONUN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI 
A) Komisyonun Kuruluşu, Yetki ve Görevi 

Ankara Milletvekili Hikmet ULUGBAY ve 20 arkadaşının, GEMSAN Tersanesinde TPAO 
adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın faciasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 10/162 esas numaralı önergeyi, 

İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN ve 42 arkadaşının, TPAO adlı petrol tankerinde mey
dana gelen yangın faciasının nedenleri ile itfaiye teşkilatının sorunlarının araştırılarak alınması ge
reken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 10/163 esas numaralı önergeyi, 

İstanbul Milletvekili Emin KUL ve 27 arkadaşının TPAO adlı petrol tankerinde meydana ge
len yangın faciasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve Boğaz
lar Bölgesindeki güvenli geçiş konusunun araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
10/164 esas numaralı önergeyi, 

Sivas Milletvekili Temel KARAMOLLAOGLU ve 28 arkadaşının, Boğazlar ve Marmara De
nizinde Uluslararası seyir yapan gemilerin oluşturduğu tehlikelerin araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 10/175 esas numaralı araştırma önergeyi vermeleri üzerine, 
10/162 esas numaralı önerge Genel Kurulun 19.2.1997 tarihli 58 nci birleşiminde, 10/163 ve 
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10/164 esas munarah önergeler Genel Kurulun 20.2.1997 tarihli 95 nci Birleşiminde, 10/175 esas 
numaralı önergenin özeti ise Genel Kurulun 18.3.1997 tarihli 69 ncu birleşiminde okunarak bilgi
ye sunulmuştur. 

10/162 esas numaralı önergenin görüşmelerinin, Genel Kurulun 22.4.1997 tarihli Birleşimin
de (10/163), (10/164) ve (10/175) esas numaralı önergelerle birlikte yapılmasına ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi, Genel Kurulun 3.4.1997 tarihli 77 nci Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun 22.4.1997 tarihli 83 ncü Birleşiminde Hükümet temsilcisi bulunmadığı için 
Önergelerin öngörüşmesi bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

Genel Kurulun 29.4.1997 tarihli 86 nci Birleşiminde öngörüşme yapılarak TPAO adlı petrol 
tankerinde meydana gelen yangın faciasının nedenleri ve itfaiye teşkilatının sorunları ile Boğazlar 
ve Marmara Denizinde uluslararası seyir yapan gemilerin oluşturduğu tehlikelerin araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 9 üye
den kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkan vekili, Sözcü ve Katip üye seçi
mi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına 494 Ka
rar No'su ile karar verilmiştir. 

Meclis Genel Kurulunun 21.5.1997 tarihli 96 inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda, Ko
misyon üyeliklerine İstanbul Milletvekili Ekrem ERDEM (Başkan), İstanbul Milletvekili Erdoğan 
TOPRAK (Başkanvekili), Kırşehir Milletvekili Ömer DEMİR (Sözcü), Ordu Milletvekili Hüseyin 
Olgun AKIN (Katip), İstanbul Milletvekilleri1 Ali OĞUZ, Emin KUL ve Ali Talip ÖZDEMİR ile 
İğdır Milletvekili Şamil AYRIM ve İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR (Üye) seçilmişlerdir. 

Komisyonun kurulmasına ilişkin olarak verilen yukarıda bahsedilen önergelerde özetle; 
a) TPAO Adlı Petrol Tankeri Faciası ile İlgili Olarak; 
1- Tanker bakıma alınmadan önce "gaz boşaltma" işleminin yapılıp yapılmadığı, 
2- GEMSAN Tersanesinin siyasal nüfuz ve ekonomik çıkar ilişkileri sonucu tercih edilip edil

mediği, sözkonusu işin GEMSAN'a verilmesinde hükümet ortağı bir siyasi parti mensubunun ro
lünün olup olmadığı, 

3- Tanker Faciasının Nedenlerinin neler olduğunun tespit edilmesi gerektiği, 
4- İhmal, kusur ve sorumluluğu olanların belirlenmesi gerektiği, 
5- İtfaiyecilerin tedavi hizmetlerinin yeterliliğinin araştırılması gerektiği, 

6- Yangının çevreye zararlarının tesbiti 
7- Geminin kiralanması, satın alınması ve DİTAŞ tarafından çalıştırıldığı sürede yapılan ona

rımlar, 
8- İşçi sağlığı, iş güvenliği ve onarım-bakım kapasitesi ve konumu bakımından GEMSAN ter

sanesinin yeterliliği, 
9- Geminin hangi maksatla ve hangi güvenlik önlemleri alınarak GEMSAN tersanesine alın

dığı, • 
10- Yangına müdahale eden kara ve deniz araçları ile personelin yeterliliği, 
11- Olayda yaralanan itfaiye personelinin hangi teçhizata sahip olarak olay yerine sevk edildiği, 
12- Yangın sırasında Geminin yangın söndürme ile ilgili kendi donanımlarının kullanılıp kul

lanılmadığı, 
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13- Mevzuat açısından olayın doğması ile gelişmesi ve sonuçlandırılması yönlerinden yetki, 
görev, sorumluluk, çatışkanlıklarıyla yetersizliklerin bulunup bulunmadığı, 

14- Olaya ilişkin bütün safhaların nedenleri ve bundan böyle alınması gereken önlemlerin ne
ler olması gerektiği, 

15- Tuzla GEMSAN tersanesinin Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile geçerli 
ve hukuka uygun kira sözleşmesinin olup olmadığı, 

16- Tersanenin periyodik ve zorunlu denetimlerinin yapılıp yapılmadığı,. 
17- Tankerin hangi amaçla tersaneye alındığı, 
18-Pendik tersanesinin neden seçilmediği, 
b) İtfaiye Teşkilatının Sorunları ile İlgili Olarak; 
1- İtfaiye teşkilatının sorunlarının ve çözümlerinin tespiti, 
2- Deniz itfaiyesinin çağdaş teknoloji ile donatılmadığı, 
3- Yangınla mücadele için helikopter birimlerinin kurulamadığı, 
4- Yangınla mücadele eden ekiplerin (kara-deniz) aynı frekansı, kullanıp kullanmadıkları, 
5-İtfaiyenin giyiminde ihmalin olup olmadığı, 
c) Boğazlardaki Tehlikeler ve Alınması Gereken Önlemler Hakkında; 
1- TDİ'nin özelleştirme kapsamında olması nedeniyle gelirlerini Türk Boğazlarındaki seyir 

düzenini iyileştirme için kullanamadığı, 
2- Milli Denizcilik Politikasının olmadığı, 
3- Gemi yangınlarında etkin müdahale yollarının bulunması gerektiği, 
4- "Boğazlar ve Marmara Bölgesindeki Deniz Trafik Ayrımı Hakkındaki Tüzük" hükümleri

nin ihlallerinin tespiti, 
5- "Radar Kontrollü Gemi Trafik Hizmet SistemP'nin, denizden yangın söndürme ve çevre gü

venliğinin sağlanmasına ilişkin olarak gerekli yangın gemisi, kurtarma gemisi gibi çeşitli araç ge
reç ihtiyacının tespiti, 

6- Boğazlar Bölgesindeki güvenli geçiş ve doğabilecek kazalar yönünden; Klavuzluk, Römor-
kaj, can ve mal kurtarılmasıyla çevre güvenliği konusunda alınabilecek önlemlerin gerekliliği, 

7- Kıyılarımızda, denizlerimizde, limanlarımız ve tersanelerimizde doğabilecek deniz kazala
rı ve yangınları ile ilgili alınabilecek önlemlerin belirlenmesi gerektiği 

konulara yer verilmekte, böylece Komisyonun araştıracağı hususlar belirlenmiş olmaktadır. 
B) Komisyonun Çalışmaları 
Genel Kurulun 29.4.1997 tarihli 494 numaralı Kararı gereğince Komisyonun çalışmaları ilk 

toplantıda yapılan görev bölümü ile başlamıştır. 
Komisyonun ilk toplantısından sonraki toplantılarının belirli bir düzene oturtulması amacıyla 

Perşembe günü toplantı günleri olarak belirlenmiş, böylece üyelerin yoğun işlerini toplantı saatle
rine göre düzenlemelerinin imkanı tanınmıştır. 

Rapor sonuçlandırılıncaya kadar 18 toplantı yapılmış olup, toplantıların 6'sı İstanbul'da ol
muştur. 

Ankara'da yapılan toplantılarımızda konu hakkında uzman birçok kişinin bilgisine başvurul
muştur. Yine Ankara'da yapılan bazı toplantılarda o güne kadar yapılan çalışmalar değeri endi ril-

' I 
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miş daha sonra yapılacak çalışmalar belirlenmiştir. İstanbul'da yapılan çalışmalarda ise GEMSAN 
Tersanesinde bulunan ve yangın faciası geçiren TPAO adlı Petrol tankeri yerinde görülmüş ve in
celenmiştir. 

Yine İstanbul'da yapılan toplantılarımızda konu hakkında uzman ve yetkililerin bilgilerine 
başvurulmuştur. Ankara ve İstanbul'da yapılan toplantılarda toplam 53 kişi ile görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi verilen önergelere göre Komisyonumuzun görevi 3 ana konudan oluşmaktadır: 

1) TPAO adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın faciası ile ilgili konular, 
2) İtfaiye teşkilatı ile ilgili konular, 
3) Boğazlar ve Marmara Denizinde Uluslararası seyir yapan gemilerin oluşturduğu tehlikeler 

ile bu tehlikelere karşı alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ile ilgili konular. 

Yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak yazışmalar yapılarak, Tuzla Kaymakamlığı, İstan
bul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü, Pendik Cumhuriyet 
Savcılığı, Çevre Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı, DİTAŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 
GEMSAN Tersanesi, DOK-Gemi İş Sendikası Başkanlığı, İstanbul Valiliği, Gemi İnşa Sanayicile
ri Birliği Başkanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 
Deniz Hukuku Derneği Başkanlığının da içinde bulunduğu bazı Kurum ve Kuruluşlardan bilgi is
tenilmiştir. Bu anlamdaki karşılıklı yazışmalar 170 adettir. Toplanan belge, evrak ve dokümanlar 
ile yapılan yazışmaların toplamı 7000 sayfa civarındadır. 

II-İNCELEME 
A) Komisyona Bilgi Veren Kişilerin ve İlgili Kurum ve Kuruluş Temsilcilerinin Beyan

larının Özü: 

Cüneyt Cem YÜCER (TPAO Adlı Tankerin Kaptanı) 12.6.1997 tarihli toplantımızda; 
* Slaç temizliğinin Aliağa'da başladığı, 
* Aliağa'da prosedür gereği gasfree raporunu aldıklarını, arada yine kendilerinin gaz kontrol 

ettiklerini, 
* Tuzla'daki tersaneye yanaştıklarında slaç temizliğinin devam ettiğini, 
* 6 numaralı tankta delik olduğundan buraya su girdiğini, bunu 10 numaralı merkez tanka al

dıklarını, bilahare 15 numaralı tanka topladıklarını, olay günü yaptığı bu işlemi 20 gündür yapmak
ta olduğunu, 

* İlk hangi tankta patlama olduğunu bilemediğini, 
* Statik elektrik neticesi patlama olduğunu tahmin ettiğini, 

* Tanklarda, ceplenme denilen olay sonucu böyle bir gaz oluşumu ve patlamanın olabileceği
ni, 

* Aktarma yapılan hortum nedeniyle böyle bir elektriklenmenin olamayacağını, 
•* Patlamalar neticesi foam motorunu devreye aldığını, ancak patlama sonucu devre tahrip ol

duğundan geminin kendi söndürme sistemlerinin etkili olamadığını, makine dairesindeki karbondi
oksit tüpüne duman nedeniyle ulaşamadığını, 

* Can kaybına mahal vermemek için personele gemiyi terk talimatı verdiğini, 
* Emniyet kuvvetlerinin kendilerini olay mahallinden güvenlik nedeniyle uzaklaştırmaları ne

ticesinde, gemi hakkında yetkililere ve ilgililere bilgi verme fırsatından mahrum kaldığını, 
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* Elinde telsiz olan Mehmet bey adındaki görevliye gemiye çıkmanın tehlikeli olduğunu söy
lediğini, gemi güvertesine çıkan itfaiyecilerin inmesi gerektiğini söylediğini, bilahare Mehmet bey
le birlikte gemiye çıktıklarını; Mehmet beyin personelini toplarken kendisinin de tank kapaklarını 
patlama olmasın diye açtığını, 

* İşçilerin olaydan önce yan tanklar hariç tüm tanklarda çalıştıklarını, 

* Güvertede slaçların birikmiş halde bulunduğunu, 

* İskele tarafı yattığı için, 10 numaralı tanka toplanma yaptıklarını, 

* Tankerde 100 ton civarında, tankların yıkanması sonucu oluşmuş yağlı su olduğunu, 
I 

* Sonuçta 1500 ton civarında gemiden slaç çıkabileceğini, 

* Slaçların tümünün monika yapıldıktan sonra güverteden alınacağını, monikanın yapımının 
bittiğini, ancak bundan sonra slaçların bir kısmının güverteden alındığını, 

* İlk olarak 10 yada 6 numaralı tankların patlamış olabileceğini, 

* Patlama esnasında gemide 16 mürettebat olduğunu, 2 vardiya olarak çalıştıklarını, 

* Mürettebatın slaç temizliğinde çalışmadığını, bu işlem için taşeron tutulduğunu, 

* Şirketin kendisine çektiği mesaj gereğince slaç temizliği için tersaneye girdiklerini, slaç te
mizliğinden sonra saç ölçümlerinin yapılacağını, bilahare saçın durumuna göre, maliyetine göre 
onarıma karar verilebileceğini bildiğini, 

. * Geminin Tuzla'ya intikali için acentanın müracaatta bulunduğunu bildiğini, 

* Daha önce Pendik Tersanesinde slaç temizliği yaptırdıklarını, bu esnada 4 tankta büyük yan
gın olduğunu, .. . . v ' 

Cüneyt Cem YÜCER (TPAO Adlı Tankerin Kaptanı) 19.8.1997 tarihli toplantımızda ise 
ilave olarak teyiden; 

* Geminin gasfree işleminin yapıldığını, slaç torbalarının güvertede yığıldığını, güvertede bi
riken slaç torbalarının bir günde çıkarılmasının mantığa aykırı olduğunu, slaçların çıkarılması işle
mine Aliağa'da başlandığını, gemide su aktarması yaptığını, slaç temizliği yapanların saat 8.30 gi
bi başlayıp akşam 5'te işi bıraktıklarını, gemide patlama olduğunu, patlamadan önce yangın olup 
olmadığını tespit edemediklerini, saat 3.30 civarında işçilerin gemide çalışıyor olduklarını, 

* Slaçların devamlı olarak çıkarıldığını, bir tek son gün slaçların yukarı çıkarılmadığını, 

Gürkan ÖK (Dİ 1 AŞ Genel Müdürü) 12.6.1997 tarihli toplantımızda: 

* Yaptıkları araştırmalara göre bir tek Hollanda-Rotterdam'da bir tersanede % 100 emniyetle 
gasfree ve buna müteakiben tamir işlemlerinin yapılabildiğini, bunun da çok pahalıya malolduğu-
nu, 

* Kendi başlarına gelen olayda ise gasfree işleminin yapıldığını ve havalandırmanın yapıldı
ğını, buna rağmen patlamanın meydana geldiğini, 

* Yangınla mücadelenin mutlaka özel sektör tarafından yapılması gerektiğini, bu işlerin ma
aşla yapılamadığını, 

* Aynı tankerin Pendik'te yangın tehlikesi geçirdiğini, geminin kendi imkanlarıyla bu yangın
ları söndürdüğünü, 

* Sözleşmelerinde tamir olmadığını, temizlik amacıyla 6 firmadan teklif istediklerini, 
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* Gas freenin devamlı yapıldığını, bu yönüyle Liman Yönetmeliğinin gerçeği yansıtmadığını, 
Hurşit ÇOLAK (TPAO Adlı Gemide Usta Gemici) 23.7.1997 tarihli toplantımızda; 
* Gemi güvertesinde 1000'e yakın birikmiş slaç torbası olduğunu. 

* Patlamayla birlikte yangın devrelerinin havaya uçtuğunu, bu nedenle yangını söndürmenin 
mümkün olmadığını, 

* O ana kadar (patlama anına kadar) slaç torbalarının hiç alınmadığını, bir torba slaçın 30 kg. 
civarında olduğunu, 

Kamil BAYDAK (TPAO Adlı Gemide Pompacı) 23.7.1997 tarihli toplantımızda; 
* Patlama anında tankerin başında ölçü alıyor olduğunu, güvertede tek kendisi olduğundan 

olaya en yakın kişi olduğunu, 

'* Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar sıkışık bir tersane düzeni görmediğini, 
* Genel olarak tersanelerde kuru yük kısmı ile tanker kısmının ayrı olduğunu, 
* Patlamadan önce egsoz gazı gibi bir gaz kokusu duyduğunu, patlamanın yakından geçen bir 

geminin bacasından çıkan bir kıvılcım sonucu olabileceğini, 

* Tankerlerdeki ölü noktalardaki gazların sıkıştırması sonucu patlamanın olabileceğini, 

* Tanklardaki sıkışmalar için (otomatik olarak) uyarıcı bir sistemin tanklarda olmadığını, 

* Güvertede 1000 civarında dolu slaç torbası olduğunu, 

Hikmet YILMAZ (Silici) 19.8.1997 tarihli toplantımızda; 
* Olay anında kamarasında istirahat ediyor olduğunu, patlamaya en yakın kişinin Kamil BAY

DAK olduğunu, kendisinin patlamayla birlikte uyandığını, müdahale edecek durumlarının olmadı
ğını görünce, gemiyi patlamadan sonra 10-15 dakika içerisinde terk ettiklerini, 

* İlk alevleri 10 uncu merkez tankın orada gördüklerini, geminin baş tarafında alev görmedi
ğini, 

İrfan SOYLU (Usta Gemici) 19.8.1997 tarihli toplantımızda; 
* Olay günü görevde olduğunu ancak gemide patlama olduğunda sahilde bulunduğunu, saat 6 

civarında gemiden ayrıldığını, patlamadan gemide en son pompacı Kamil adındaki arkadaşının kal
dığını bildiğini, 

Muvaffak ARKAN (Yüksek Kimya Mühendisi) 18.8.1997 tarihli toplantımızda; 
* TPAO adlı gemi için gasfree raporu düzenlediğini, ayın (Şubat) 2,3 ve 4 ünde rapor düzen

lediğini, DİTAŞ'ın kendisini bu iş için çağırdığını, bu konuda sözleşme ile iş yapmadıklarını, ter
sane aşamasına kadar gaz ölçümü yaptığını, 

* Kargo tankları, pompa dairesi ve koferdamda ölçüm yaptığını, 
Mustafa ÖCAL (GEMSAN Tersanesi Genel Müdürü) 5.6.1997 tarihli toplantımızda, 
* Geminin 5 Şubatta tersaneye yanaştığını, aynı gün gemiye merdiven, yangın hortumu bağ

landığını, 
* Brlesi gün çalışmaları için 7 tank teslim aldıklarını, bunların ilk olarak gaz ölçümlerini yap

tıklarını, daha sonra çalışmaya başladıklarını, 
* Sabah personel girmeden önce ve öğle arasında gaz ölçümlerini yaptıklarını, 

* 17.00'de personelin paydos ettiğini, 
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* Patlama duyulur duyulmaz idari binalarından itfaiyenin arandığını, 

* Tersanelerinin bakım onarım müsadeli olduğunu, inşaa müsadelerinin olmadığını, 
* Ortalama olarak sabit personellerinin 60 civarında olduğunu, 
* Slaç temizliği yapılmadan geminin onarımının mümkün olmadığını bunun için slaç temizli

ğini de onarım içinde düşündüğünü, 
* Slaç temizliğinden sonra geminin Pendik tersanesinde onarıma gireceğini (saç değişikliği), 
* Güvertede slaç olmadığını, günlük denebilecek miktarlarda yığıp alabildiklerini, aşağı yuka

rı 10-15 ton civarında bir slaçın yığılıp alındığını, 
* Slaç torbalarının 30-40 kg civarında olduğunu, 
* Tanklarda bulunan slop'un kendilerine deklere edilmediğini bu konuda bilgilerinin olmadı

ğını, 
* Delik olan 6 numaralı iskele slop tankına denizden su geldiğini, bunları 10 numaraya basıl

dığını bildiklerini, bunun geminin kendi operasyonu olduğunu, 
* Gemi personelinden slaç temizliği için çalışanların olmadığını, 

•* Bu işi (slaç temizliği) Sivas'tan köy halinde gelip yerleşen bir gruba verdiklerini, bunların 
.25 kişi olduklarını, olay sırasında bu kişilerin paydos etmiş olduklarını, 

* Pas temizliği yapılmadığını, 
* Tersane elemanları çıktıktan sonra 6 numaralı tanktan 10 numaralı tanka stop transferi oldu

ğunu öğrendiklerini, 
* Normalde bu işlem yapılırken statik elektriklenmeyi önlemek için geminin egsoz gazınında 

devreye sokulması gerektiğini, ancak geminin bu durumda kullanılamadığını, statik elektrik sonu
cu 10 numaralı tankta böyle bir oluşum olduğunu, bunları sigortanın'raporlarından öğrendiğini, 

* Bu transfer işleminin kendilerine bildirilmediğini, 
* Tersanenin yangın söndürme sisteminin ilk çıkan yangını önlemeye yönelik olduğunu, pat

lamayı önlemeye yetmeyeceğini, 
* İlk andaki yangını söndürecek ölçüde köpük tüplerinin olduğunu, geminin üzerine tahrik et

tikleri hem elektrikli, hem dizel pompalarının olduğunu, 
* Dünyanın her yerinde slaç temizliğine izin verildiğini, ama bu konuda bizde bir açıklığın ol

madığını, 
* Buradaki (Tuzla) bütün tersanelerin ruhsatsız olduğunu, 
Birol ARSLAN (GEMSAN Tersanesi İş Güvenlik Amiri) 18.8.1997 tarihli toplantımızda; 
* TPAO adlı tankerdeki çalışmalar sırasında günde iki defa -sabah ve öğle- ölçüm yaptığını, 

patlama olan tankta o güne kadar hiç çalışma yapılmadığını, 
* Slaç temizliğini yapmak için tersanenin müsait olduğunu, tersanedeki yangın devrelerinin de 

yeterli olduğunu, 
* Slaç temizliği yapılırken gemide gerekli tedbirlerin alındığını, gemide çalışanlara emniyet 

kemeri, lastik çizme, plastik eldiven gibi malzemeler verildiğini ve o güne kadar -kazanın olduğu 
gün- 7 tankta çalışma yapıldığını, 

Cemal ÜNLÜ (Saha İşçisi) 19.8.1997 tarihli toplantımızda; 
* Gemide işe aşağı yukarı 30 kişi ile başladıklarını, tabandaki yağları naylon çuvala, çuvaldan 

torba içerisine koyarak tank içinde bıraktıklarını, 
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* Kaza olduğunda, gemide çalışmaya başlayalı 10 gün olmadığını, işe başlamadan dört gün 
önce sigorta için isimlerin alındığını, ölçüm yapılmadıkça tankların içine girmediklerini, sabah, öğ
le, akşam devamlı gaz ölçümünün yapıldığını, 

Rıza İSPİT (Saha İşçisi) 19.8.1997 tarihli toplantımızda; 

* Kendilerinin Celal KOÇAK namına değil, GEMSAN namına çalıştıklarını, olayın olduğu 
gün 35-40 kişi civarında çalıştıklarını, çalıştıkları sürece GEMSAN tarafından sigortalarının yapıl
dığını, bu tür -slaç çıkarma- işleri tersane namına Celal KOÇAK'ın organize ettiğini, devamlı ola
rak GEMSAN'a çalıştıklarını, olay günü gemiyi saat 5'de terk ettiklerini, 

Ali COŞAR (Saha İşçisi) 19.8.1997 tarihli toplantımızda; 

* Ücretlerini Celal KOÇAK'tan aldıklarını, ilk işe başladıklarında 20 kişi olduklarını, 10 gün
dür TPAO adlı gemide çalıştıklarını, o gün 3 tankta çalışma yaptıklarını, 16.50 civarında gemiyi 
terk ettiklerini, gemide her gün 3-4 defa gaz ölçümü yapıldığını, 

* Güvertede 20 ton civarında slaç yığıldığını, ertesi gün bunların alınacak olduğunu, ancak 
patlama olduğunu, 

Celal KOÇAK (Gcmsan Tersanesi Ekip Şefi) 19.8.1997 tarihli toplantımızda; 

* Firmayla taşeron olarak kendisinin anlaşma yaptığını, sözleşme yapmadığını, sadece ekip 
bulduğunu, ekipleri tamamladığını, İzmir'de bu işe başladıklarını, 23 gün çalıştıklarını, 20 kişiyle 
İzmir'e gittiklerini, yolda da çalışmalarının olduğunu, en fazla 31 kişiye kadar çıktıklarını, gemiye 
gelmeden önce işçileri sigorta ettirdiklerini, slaç temizliğine 23 Ocakta Aliağa'da başladıklarını, 
götürü usulde bu işi aldığını ve götürü olarak işçilere verdiğini, belli bir alanın temizliği karşılığı
nı verdiğini, 7,5 milyara bu iş için tersaneyle anlaştığını, kağıt üzerinde mukavele yaptıklarını, bu
nun bir örneğini daha sonra Komisyona gönderebileceğini, 

* Geminin gaz ölçümlerinin yapıldığını, Süvari bey'in. (Kaptan) gaz ölçümü yaptırdığını, 

* Çıkan slaçların İzmit'e götürüleceğini, bunun için, artı para verildiğini, 

* Slaçları henüz tanktan çıkarmamış olduklarını, bu olayın kendilerinin en son temizleyecek 
oldukları 10 numaralı merkez tankta meydana geldiğini, kendisinin belli bir firmasının olmadığını, 
GEMSAN adına çalışan bir kişi olduğunu, 

İsmail Sefa ER (İstanbul Liman eski Başkanı) 12.6.1997 tarihli toplantımızda; 

* TPAO adlı geminin gasfree raporları esas alınarak Tuzla Tersaneler Bölgesine kabul edildi
ğini, 

* İşçilerin genellikle 17.00 - 17.30 civarında işi bıraktığını, 

* Yangın yönetmeliklerinin çok eski olmasından dolayı gereken ihtiyaçlarını karşılamadığını, 

* 1991 'de hazırlanan İstanbul Acil Önlem Planının uygulanmadığını, 1994 Nassia olayında bu 
planını uygulayarak başarılı olduklarını, planın uygulanması gerektiğini, 

* Kriz masası yerine acil önlem planını uygulayacak icra komitesinin olması gerektiğini, 

* GEMSAN'ın bildirgesinde onarım için geminin tersaneye gireceğinden bahsedildiğini, 

* Bütün tankların müracaatta boş göründüğünü, bu olayın kaptanın sorumluluğunda olduğu
nu, 

* Tuzla Denet Şefliğinin beyanı esas aldığını, ambarların durumlarını denetlemediğini, 
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Dursun KİBRİTÇİ (Tuzla Denet Eski Şefi-İstanbul Liman Başkan Yardımcısı) 
18.8.1997 tarihli Toplantımızda; 

* Tuzla Liman denet şefi olarak görevlerinin Tuzla Liman Yönetmeliğine göre işlem yapmak 
olduğunu, TPAO adlı geminin GEMSAN tersanesine yanaşmak üzere acentası vasıtasıyla kendile
rine müracaatta bulunduğunu, Tuzla Liman Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca geminin ya
naşması için izin verildiğini, Geminin hangi amaçla tersaneye yanaştığını öğrenmek için tersaneye 
telefon ettiğini, kendilerinin gemiyi tamir ve bakım amacıyla tersaneye alacaklarını söylediklerini, 
ayın 5'inde geminin tersaneye yanaştığını, gemiye ait gas free raporunu aldığını, yapılan işlemle
rin yönetmeliğe uygun olduğunu, gas free raporunun liman dışında düzenlenebileceğini, gas free 
raporunun ne kadar süre ile geçerli olacağı konusunda Liman Tüzüğünde bir hüküm olmadığını, 
slaç temizliğinin taşeron firmalarca yapıldığını, 

* Tuzla limanında teşkilatlanmaya ihtiyaç olduğunu, 

* TPAO adlı geminin rahatlıkla tersaneye yanaştığı, DİTAŞ'ın defalarca istemelerine rağmen 
gemi personelinin 11-12'si dışındakilerin ifadelerini kendilerine göndermediğini, Tuzla'daki tersa
nelerin tümünün ruhsatlı olduğunu, Hüseyin GÜMÜŞ isimli gemicinin bilgisine başvurulmasında 
fayda bulduğunu, 

Neptün ALGAN (Pendik Tersanesi Müdürü) 18.8.1997 tarihli toplantımızda; 
* Uluslararası denizlerin gemiler tarafından kirlenmesini önlemek amacıyla Marpol Uluslara

rası Sözleşmesinin mevcut olduğunu, Marpol'da gemilerce alınması gerekli tedbirlerin belirlendi
ğini, gemilerde her zaman var olan sintine ve diğer kirli mayilerin alınması için karada tesisler ku
rulması gerektiğini, Kuruçeşme'de böyle bir tesisin varlığını bildiğini, Tuzla'da da böyle bir tesi
sin olması gerektiğini, 

* TPAO adlı geminin slaç temizliğiyle ilgili şartname kendilerine geldiğinde işlerinin yoğun
luğu nedeniyle şifahi olarak yapamıyor oldukları şeklinde cevap verdiklerini, 

* Olası bir yangın hali için teknik bir iş emniyeti bölümünün tersane bünyesinde olması ge
rektiğini, teçhizatlı bir itfaiye ekibinin olması gerektiğini, 

* Kara itfaiyecilerinin de İTÜ Denizcilik Fakültesinde deniz yangınlarıyla ilgili kurslara katıl
malarının faydalı olacağını, 

* Tankerlerde yapılan çalışmalar sırasında devamlı olarak gaz ölçümünün yapılması gerekti
ğini, 

* Gemi tersaneye girdikten sonra gemi ve tersanenin ayrı ayrı sorumluluklarının olduğunu, 

Murat ŞAHİN (İstanbul 34 Acentası Görevlisi) 19.8.1997 tarihli toplantımızda; 
* Kendilerinin yardımcı acenta olduklarını, geminin ana acentasmın talimatları doğrultusunda 

işlem yaptıklarını, geminin bilgilerini yazarak ilgili yere teslim ettiklerini, geminin yanaşma ama
cını tam olarak bilmediğini, kendisinin firmada yetkili olduğunu ancak olayı tam olarak bilmediği
ni, 

Raif BEKDEMİR (İstanbul 34 Acentası Yetkilisi) 21.8.1997 tarihli toplantımızda; 
* Yetkili firmanın Orion firması olduğunu, Orion firmasının yardımcı acente olarak kendileri

ne telefon ettiğini ve geminin yanaşma talimatını faksladıklarını, 
* Taşeron Firma olarak çalıştıklarını, geminin tamir amacıyla tersaneye yanaştığını bildikleri

ni, vekaletname ile 140 firmanın daha işlerirji bu şekilde yaptıklarını, 
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Bülent OK (Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ulaştırması Genel Müdür Yar
dımcısı) 3.7.1997 tarihli toplantımızda; 

* TPAO adlı tankerin patlamasının bir değil, birçok kişinin ihmalinden kaynaklandığını, 
* Slop nakli sırasında gasfree işlemi yapılmasının gerektiğini, 

* Türkiye'nin uluslararası Arenada sık sık elektronik kontrol sistemini kuramadığı için eleş
tirildiğini, 

* VTS sistemi ile ilgili olarak teknik şartnamede uyumsuzluk olduğunu, 
* VTS sisteminin 130 milyon dolar gibi bir rakama mal olacağını, 

Taşkın ÇİLLİ (Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Tersaneler Genel Müdür Yardım
cısı) 3.7.1997 tarihli toplantımızda; 

* TPAO adlı geminin için slaç temizliğinin Tuzla'da yapılmasının hatalı olduğu, Tuzla tersa
nelerinin onarım için olduğunu, 

* Geminin gasfree raporunun sağlıklı olmadığını, 10 numaralı tankta slop olmasının bunu gös
terdiğini, tersanenin de gas free kontrollerini yapması gerektiğini, en azından bu yolla 10 numara
lı tanktaki sloptan haberdar olacağını, 

* Tersane ve gemiyle ilgili ihmalin olduğunu, 

* TDİ'nin özelleştirme kapsamında olmasından dolayı yeni, söndüren gemileri alamadıkları
nı, Söndüren gemilerinin kaptanlarının yangın uzmanı olmadıklarını, 

* Söndüren gemilerinde yangın uzmanlarının olması gerektiğini, Deniz İtfaiyesinin ve kurtar
ma ekibinin kurulması gerektiğini, 

* Söndüren gemilerinin olay yerine çok geç (saat l'de ) geldiklerini, bunların idaresi yönün
den yasal boşlukların olduğunu, 

* TPAO tankeri olayında sorumluluk her ne kadar gemide ise de tersanede de sorumluluğun 
olduğunu, 

* Boğazlar Tüzüğünden sonra kazaların azaldığını, 
* Boğazlar Tüzüğünce öngörülen römorkörlerin alınmadığını, 
* Bu konular (havadan müdahale) için helikopter ihtiyacının olduğunu, 
* VTS radar sisteminin 60-80 Milyon Dolar gibi büyük boyutlara ulaştırıldığını, 
* Boğazda, klavuzluk ve römorkör hizmetlerinden kazanılan paraların çok büyük olduğunu, 

TDİ'nin bu paraları Şehir hatlarının ve Denizyollarının açıklarını kapamada kullandığını, 

* Gemilerde klavuz olmadığı halde çoğu zaman var gibi gösterildiğini, 
* Kazaların büyük bölümünün Suriye, Lübnan gibi kolay bayrak denilen gemilerde yapıldığını, 
* Klavuz kaptanların, güçlü tekne yokluğundan Boğazlar Tüzüğünde belirtilen noktalarda hiz

met veremediklerini, gemileri belirlenen noktadan geç alıp erken terketmek durumunda kaldıklarını, 
* Klavuz sayısında yetersizlik olduğunu, 
Mehmet HATİP (Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdür 

Yardımcısı) 10.7.1997 tarihli toplantımızda; 
* Montreux Sözleşmesiyle kazandığımız egemenlik haklarımızı tamamıyla kullanamadığımı

zı, Montreux'nün 2nci maddesini öne sürerek dünya uluslarının egemenlik haklarımızı kullanma
mıza engel olmak istediklerini, 
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* Boğazlarla ilgili Trafik Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihte petrol boru hatlarının gündem
de olmasından dolayı, Türkiye'yi diğer ülkelerin suçlamasına neden olduğunu, 

* Halbuki tüzük çalışmalarının 80'li yılların sonlarında başlandığını, 
* VTS Radar Kontrol Sistemlerini henüz kuramadığımızdan diğer ülkeler tarafından eleştiril

diğimizi, 

* Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesinin Denizcilik Müsteşarlığına devredilme aşama
sında olduğunu, 

* TDİ'nin özelleştirmeden mütevellid sıkıntılarının olduğunu, 
* VTS sisteminin kurulmasının Denizcilik Müsteşarlığının uhdesinde olduğunu, 

* VTS sistemini kurmada yer tahsisleri yönünden sıkıntıların olduğunu, ihalenin iptalinin tek 
nedeninin arsa tahsisi olduğunu, 

* VTS sisteminin sadece güvenliğe yönelik olduğunu, kapasite, gemi akış hızını artıracak bir 
sistem olmadığını, 

* Denizcilikte asıl sorunun denizcilikten sorumlu idarenin teşkilatlanamaması sorunu olduğu
nu, denizcilikten sorumlu idarenin denizci elemanlarla teçhiz edilemediğini, 657 Sayılı Kanun ile 
bu konunun çözülemediğini, yüksek ücret alan denizcinin 657'ye tabi olmak istemediğini, 300 ki
şilik Denizcilik Müsteşarlığı merkez teşkilatında 5 kişinin denizci olduğunu, 

* Devlet kurumlan arasında çatışmanın olduğunu, 
* Çevre, Turizm ve Sağlık Bakanlığının denizden büyük gelirler elde etmelerine rağmen, de

nize ilişkin harcamalarının olmadığını, 

Erdoğan GÜRBÜZ (Tuzla Kaymakamı) 5.06.1997 tarihli toplantımızda; 
* Kaymakam olarak facia sırasındaki görevlerinin, güvenlik çemberi oluşturmak, kamu kurum 

ve kuruluşları arasında koordinasyonunu sağlamak, sağlık tedbirlerini almak olduğunu, 
* Kriz masası oluşturmak üzere kendisine tam yetki verildiğini, 

* Kriz masası çalışmalarının 15 gün devam ettiğini, 
* İtfaiye teşkilatının emir komuta zinciri içinde çalışması gerektiğini, 
* Havadan müdahale imkanlarının bulunmadığını, bunun için helikopter dahi bulamadıkları

nı, 
* Deniz Kuvvetlerinin araç gereçlerinden büyük ölçüde istifade edildiğini, 

* İtfaiyeciliğin okulunun kurulmasının gerektiğini, 
* İtfaiye teşkilatının standartlarının belirlenmesi gerektiğini, 
•* Tuzla tersaneler bölgesinin tahsisler yönünden sıkıntılı olduğunu, 
Nazım TUR (DOK Gcmi-İş Sendikası Başkanı) 5.06.1997 tarihli toplantımızda; 
* Tersanelerde yeterli tedbir alınmadan çalışma yapıldığını, 
* Bu Tersanelere tamir için izin verilmemesi gerektiğini, 
* Tüzükle öngörülmüş nöbetçi gemi personelinin gemilerde mutlaka bulundurulması gerekti

ğini, 

* Gas free'nin olay anından hemen önce yapılması gerektiğini TPAO olayında bunun görül
mediğini, 
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* Geminin slaç temizliğini Aliağa'da yaptırdığını, burada (Tuzla'da) saç değişimi yapıldığını, 

* Bu büyüklükteki tankerlerin bu yerlere girmesinin sakıncalı olduğunu, 

* Tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren iş yerlerinin mevcut yasaların öngördüğü (çalışma 
bakımından) asgari mükellefiyetlerini yerine getirmediğini, 

* Bu bölgede faaliyet gösteren tersanelerde kadrolu personelin azınlıkta olduğunu, 

* Toplu sözleşme imzalayanların bu bölgede mağdur edildiklerini, 
* Taşeronlaştırma yoluyla, teknik kapasitesi olmayanların yok pahasına çalıştırıldıklarını, 

* 49 yıllığına emanet edilen Tuzla'da çalışma hayatına yönelik (iş güvenliği) yatırım yapılma
dığını, 

* GEMSAN Tersanesinin çalışma bildirgesini olay günü (13 Şubat 1997) İstanbul Çalışma 
Bölge Müdürlüğüne bildirdiğini, 

Muhittin SOĞUKOĞLU (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü) 5.06.1997 ta
rihli toplantımızda; 

* Yangının 17.35 civarında ihbar edildiğini, 
* 17.41 'de Tuzla Müfrezesinin olay yerine vardığını, 

* İtfaiye olay yerine geldiğinde 3 geminin yanıyor.olduğunu, 

* Geminin etrafında ilk anda bilgi alınabilecek hiç kimsenin olmadığını, olayın güverte yan
gını gibi algılandığını, 

* Tersane yetkililerinin verdiği rapora göre gemide 607 m3 fuel oil, 35 m3 dizel oil, 200 m3 
su-petrol karışımı ve slaç olduğunun bildirildiğini, 

* Geminin onarım diye tersaneye girdiğini, slaç temizliği yaptırıldığını, 
* Gemide 1000 torba slaç olduğunu, bunun da 80-100 ton civarında bir miktar olduğunu, 

* Yönetmeliğe aykırı olduğu halde slaç temizliği sözleşmesinin yapıldığını, 

* Sözleşmede 6 numaralı tanktaki pasların derhal tahliye edilmesi öngörülürken, pasların 6 nu
maralı tankta biriktirildiğini, 

* Pasların petrolle birleşerek ve demir sülfüre dönüşerek patlamaya neden olduğunu, önce san
cak 6 numaralı tankta patlama olduğunu, 

* Geminin kendi kendine söndürme teşkilatının tahrip olduğunu, 
* Diğer iki gemiye yangının sirayet etmesine güvertede biriktirilmiş slaç torbalarının neden ol

duğunu, itfaiyecilerin üzerinde yananın da slaç olduğunu, 
* Kendisinin de olay sırasında tepeden tırnağa petrol çamuru olduğunu, 

* Söndüren gemilerinin römorkör olduğunu, bunların yangına müdahale eden gemiler olma
dıklarını, , 

* 13 Milyon nüfuslu İstanbul'a 1800 itfaiyeci ile hizmet verdiklerini, 250 araçlarının olduğu
nu, bunların 180 kadarının yangın aracı olduğunu, 

* 7.1 milyon nüfuslu Nevvyork'un 10.000 itfaiyecisinin olduğunu, 1500 aracı olduğunu, 3,5 
milyon nüfuslu Berlin'de 5 bin itfaiyeci, 996 araç olduğunu, 400 milyon mark bütçeleri olduğunu, 
kendilerinin belediye ne verirse onunla yetinmek zorunda olduklarını, 

:|: Tankere müdahaleye saat 7 civarında başlanabildiğim, 
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.* Müdahalenin su ye köpükle yapıldığını, 

* Tanker yangınında 60 ton köpük kullandıklarını, 

* İtfaiyenin malzemelerinde Avrupa standartlarını kullandıklarını, araçlar arasında uyuşmaz
lığın olacağını tahmin etmediğini, 

* Yönetmelik gereği itfaiye personeline 27.maddede belirtilen özel kıyafetleri yanında çizme, 
yağmurluk, duman maskesi, koruyucu başlık, enkaz eldiveni, kemer ve benzeri teçhizatın genel 
şahsi teçhizat olarak verildiğini, 

* Yayınlanan yönetmelikte muşamba yağmurluk verildiğinin belirtildiğini, itfaiye için özel bir 
kıyafet mevzuatı olmadığını, itfaiyenin, zabıta, bandocu ile aynı kategoride değerlendirildiğini, bu 
noktada mevzuatın ellerini kollarını bağladığını, 

* İtfaiyecileri mesleğe girerken ve sonra eğitime tabi tuttuklarını, 

Şükrü ÖZTÜRK (İstanbul Büyükşchir Belediyesi İtfaiye Müdür Yardımcısı) 

19.08.1997 tarihli toplantımızda; 

* Kendisinin olay akşamı nöbetçi müdür olduğunu, olay yerine gittiklerinde itfaiye personeli
nin geminin üzerinde olduğunu ve geminin baş tarafında da alevleri gördüğünü, geminin üzerinde 
bulunan slaçların diğer gemilere sirayet ettiğini, 

. * Patlama anında, kendisinin patlama yerinin tam yanında olduğunu, patlamanın 3.5'ta başla
dığı şeklinde, hastanede yattığı sırada duyum aldığını, 

* Patlamaya gemideki demir tozlarının neden olabileceğini, 

Mehmet SÜRMELİ (İstanbul Büyükşchir Belediyesi İtfaiye Müdür Yardımcısı) 
19.08.1997 tarihli toplantımızda; 

* Olayın başlangıcının (ihbarın) resmi kayıtlarında 17.35 olarak yer aldığını, kendisinin 19.15 
sıralarında olay yerine intikal ettiğini, yanan tankere yaklaştığında zabıta amirinin kendisine kap
tanı gösterdiğini, geminin üzerinde itfaiyeciler, basın mensupları ve bazı sivilleri gördüğünü, itfa
iyecilerin gemiye köpükler çıkarıp, hortum serdiklerini, 

* Kaptanla birlikte gemileri yangın devrelerini çalıştırmak için gemiye çıktıklarını, ancak her-
şeyin tahrip olduğunu görünce o bölümden ayrıldıklarını, bu ayrılma sırasında gemide patlama ol
duğunu ve patlamanın içinde kaldığını, 

* Bazı söylentilere göre bu yangının saat 3 veya 15.30 dolaylarında başladığı, tersanenin bü
tün personeli, gemi mürettebatının bile gemiyi terk ettiği şeklinde bilgiler olduğunu, bu duyumları 
ağırlıklı olarak itfaiyecilerin söylediğini, 

* Böyle bir gemiye karadan müdahalenin teknik olarak mümkün olmadığını, ancak itfaiyeci
lerin etkileri azaltmak için müdahale ettiklerini, köpük sıktıklarını, 

* İtfaiye teşkilatının merkezi idare içinde yer alması gerektiğini, yangın söndürme sistemleri 
arasında teknik farklılıkların olduğunu örneğin, Sait Halim Paşa Yalısı yangını sırasında - yalının 
yangın söndürme sistemi ile kendi sistemlerinin uymadığını, bu nedenle yangın söndürme ile ilgi
li malzeme standartlarının belirlenmesi gerektiğini, 

* Kendilerinin karaya göre eğitim almış bir birlik olduklarını, deniz yangınlarına müdahale et
menin yasal görevleri arasında yer almadığını, ancak yine de bu tür yangınlara gittiklerini, 
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Abdurrahman SUNGUR (Üsküdar Bölgesi İtfaiye Grup Amir Yardımcısı 19.08.1997 ta
rihli toplantımızda; 

* Kendisinin grup amir yardımcısı olduğunu, olay yerine gittiklerinde TPAO adlı tankerin ya
nında bulunup - tankerden aksederek- yanan iki yük gemisinin söndürülmüş olduğunu, itfaiyeye ih
bar saatinin 5.30 olduğunu, kendilerinin 7.30 civarında olay yerine geldiklerini, kendilerinin olay 
yerine gittiklerinde Kadıköy ye Kartal grubunun gemiye çıkıp indiklerini öğrendiklerini, kendileri 
oradayken kaptandan, müdür yardımcıları Mehmet beyin bilgi aldıklarını gördüğünü, ancak ilk an
da geminin boş yada dolu olduğuna dair bilgi alınamadığını, 

* Hastahanede ağır yaralı bir şekilde 3 arkadaşı ile birlikte aynı odada yattığı sırada 30-35 yaş
larında birisinin yanlarına gelerek "arkadaşlar ben sabredemiyorum konuşacağım" dediğini biz 4 
işçiydik, saat 3.30 da tüm tersaneyi boşalttılar, bize gemiyi yaktırdılar" dediğini, bu kişiyi görseler 
belki tanıyabileceklerini, İsmet bey, İbrahim ve Yılmaz adında 3 arkadaşının da bu olaya şahit ol
duklarını, geminin temizlenmesiyle oluşan pisliklerin geminin güvertesine getirilmiş olduğunu, 

• '.* Hangi koşulda olursa olsun, nerede yangın varsa oraya itfaiyeci olarak müdahale edecekle
rini, ancak bu olayda medyanın kendilerini zorladığını ancak yine de gemiye kendi iradeleri ile çık
tıklarını, itfaiyenin-kara itaiyesi-bu tür yangınlar için yetkisi olmamasına rağmen gemi yangınları
na müdahale ettiğini, 

* Yangınlarda amyant tüfü elbiseleri insanları yangından kurtarmak kullandıklarını, bu tür el
biselerin çalışma elbisesi olmadığını bu elbiseyle zaten çalışmanın da mümkün olmadığını, itfaiye
cilerin temizlik işçisi statüsünde olduğunu park ve bahçe bekçisi ne giyiyorsa itfaiyecinin de onu 
giydiğini, 

* Olay esnasında kimyevi köpüklerin olay yerine ulaştırıldığını, ancak kullanılıp kullanılma
dığını bilmediğini, su sıkıldığını gördüğünü, itfaiyenin hortumunun güverteye kadar çıkartılıp su sı
kıldığını, 

Yahya KARADENİZ (Kadıköy grubunda İtfaiye Eri) 9.08.1997 tarihli toplantımızda; 
* Kendisinin Kadıköy itfaiye grubunda çalıştığını, olay mahalline vardıklarında petrol tankeri 

ve yanındaki iki kuru yük gemisinin yandığını, kendilerinin petrol gemisine müdahale ettiklerini! 
oraya gittiklerinde personelin mahsur kaldığını ve yan tarafta kimyasal madde yüklü gemi olduğu-j 
nu oradaki personelin kendilerine söylediğini, olay anında yaralandığını, kafadan darbe aldığını ve 
bu durumun kendisinde unutkanlığa neden olduğunu, 

* Kendilerinin geminin yakıldığı iddiasını olay anında duymadıklarını, 
Yılmaz DEMİRCİ (Pendik Müfrezesi İtfaiye Onbaşısı) 21.08.1997 tarihli toplantımızda; 
* Tuzla Müfrezesi oradayken yardıma gittiklerini, kendilerinin asıl yanan geminin yanındaki 

iki gemiye müdahale ettiklerini, tankere ilk müdahaleyi Kartal-Kadı köy grubunun yaptığını, 
* 17.30 - 18.40 Arasında olay yerine vardıklarını, birinci gemiyi söndürdükten sonra, esas pat

layan gemiye yardıma gittiklerini, 
* Hastahanede yatarken sivil bir vatandaşın geldiğini, geminin kasıtlı olarak 15.30 da yakıldı

ğını söylediğini, o kişiyi görseler tanıyamayabileceklerini, bu kişinin gemide çalışan bir personel 
olabileceğini, 

Halis GÜNDÜZ Yılmaz CENGİZ, Salih HURMA, Şuayip KÖSE (İtfaiye Görevlisi) 
21.08.1997 tarihli toplantımızda; 

* Olay yerine gittiklerinde tankere çıkmamaları için uyarı almadıklarını, 
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* Kaptan mahallinden geriye doğru geminin yanıyor olduğunu, müdahale anında üzerlerinin 
petrol çamuru olduğunu, 

İsmet GÖL (Üsküdar Bölgesi İtfaiye Grup Amiri) 21.08.1997 tarihli toplantımızda; 
* Olay yerine Fatih'ten hareket ettiklerini, diğer iki geminin söndürülmüş olduğunu, 
* Gemide canlı insan var diye gemiye çıktıklarını, 

'* Tedavileri için kendi imkanlarının yetersiz olduğunu, olay sırasında yandığını, doktorların, 
iyileşmesinin bir iki sene süreceğini söylediklerini, 

İTÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ Kaptan Teoman AKIN, Kudret RODOPMAN, 
Doç.Dr.Mustafa İNSEL, Doç.Dr. Sezer ILGIN 23.06.1997 tarihli toplantımızda; 

* Uluslararası toplantılara katılan Komisyonlardaki kişilerin ayrı fikirler taşıyarak toplantılara 
katılıp ayrı fikirleri savunduklarını, bunun da Türkiye'nin milli politikasının olmayışından kaynak
landığını, ' 

* Türkiye'nin Birinci aşamada politikasını belirlemesi gerektiğini, bundan sonra, Boğazlar. Tü
züğünde dünya devletleri tarafından itiraz edilen bazı maddelerin değiştirilebileceğini, 

* Türkiye'nin Boğazlar Tüzüğündeki yatırımları yerine getirmediğini, VTS sistemini kurama
dığını, Römorkörlerinin, uygun klavuz botlarının, klavuz gemileri ve deniz itfaiyesinin olmadığını, 

* Boğazların kontrol istasyonlarında hiç ehil olmayan personelin bulunduğunu, 
* Tüzük'teki klavuzluk hizmetinin uygulamada yapılamadığı, Türkiye'nin uzak noktalarda 

bekleyen gemilere yollayacak klavuzunun olmadığını, 
* Boğaz trafiğini açıp kapama kıstasında belli bir teknolojinin kullanılmadığını, 

* Boğazlarla ilgili çalışmalarda gerekçelerin tam olarak ortaya konulamadığını, Boğazlarla il
gili düzenlemenin petrol boru hatları ile ilgili çalışmalar zamanına rastlamasmın yanlış bir zaman
lama olabileceğini, oysa bu düzenlemelerin en uygun zamanlamasının büyük kazalar sonrası ola
bileceğini, her kaza sonrası uygulamayı sıkılaştıracak planlı, programlı bir düzenleme hazırlanma
sının gerektiğini, ( 

* Boğazlar koşununda gereken tanıtımın yapılamadığını, kazaların % 70'inin yabancı gemiler 
tarafından yapıldığını, kazalarda ölenlerin % 80'e yakınının yabancı olduğunu, dünya devletlerine 
bu hususu bildirmek gerektiğini, resim, broşür vb. ile bu düzenlemelerin gerekliliğini benimsetme
miz gerektiğini, 

* Zararsız geçiş hakkı kavramını oturtmamız gerektiğini," 
* Altın Frank'ın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini, Profesör Tahir ÇAĞA'in inceleme

lerinin dikkate alınması gerektiğini, 

* Boğazlarda her an kaza olabilecek şekilde önlemlerin hazır bulunması gerektiğini, 
* İdari kararlarda çok büyük boşlukların olduğunu, 
* Kazalarda insan faktörünün büyük rol.oynadığını, 
* Trafiğin radar veya bilgisayarla kontrolü sisteminin oluşturulmasında geç kalındığını, 
* Hizmet verilirken gemi tiplemelerinin yapılması gerektiğini, 
* TDİ'nin özelleştirme ile imkansızlık içinde olduğunu, 
* Acil durum planına ihtiyaç olduğunu, acil durum planı içinde kimin ne görevi olduğunun be

lirtilmesi gerektiğini, böyle bir planın hali hazırda olmadığını, 
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* Petrol yayılmasını önleyecek elemanların temin edilmesi gerektiğini, 
* Gemileri durdurmadan telgraf usulü ile kaptanın beyanına dayalı sağlık kontrolü olması ge

rektiğini, aksi takdirde trafikte yığılmalar olduğunu, 

* Denizcilik eğitiminin yaygınlaştırılmasının gerektiğini, 
* Türk tersanelerinin yabancılar için ekonomik olduğunu, 

* Mevzuat ve güvenlik önlemleri açısından tersanelerin düzenlenmesinin eksik olduğunu, 
* Tuzla Tersanelerinin yapım değil, çoğunlukla onarım, bakım, tamir hizmeti verdiklerini, 
* Tersane işçilerinin eğitimsiz olduklarını,' 
* Mevzuattaki gelişmeyle birlikte kontrol mekanizmasının çalıştırılması gerektiğini, 
* Tankerlerde tank temizliğinin Liman Tüzüğü gereği yapılamayacağını, 
* TPAO tankerinde kontrollerin gereği gibi yapılmadığını, 
Necat AŞÇIGİL (Ulaştırma Bakanlığı TDİ Genel Müdür Yardımcısı) 31.07.1997 tarihli 

toplantımızda; 
* 1990 yılı Ağustos ayında Ulaştırma Bakanlığı tarafından boğazlarda gemi trafik kontrol sis

teminin kurulması görevinin kuruluşlarına verildiğini, 

* 1991 yılında da ihale yapıldığını, ihalenin yapılabilmesi için bir klavuz kaptan, bir elektro
nik mühendisi ve Ulaştırma Bölge Müdüründen oluşan 3 kişilik bir heyetin Avrupa'daki tüm sis
temleri gezdiğini, daha önce verilmiş tekliflerin de incelenerek bir şartnameTıazırlandığını ve Ulaş
tırma Bakanlığına gönderildiğini ancak ihalenin iptal edildiğini, yer tespiti bakımından problemle
rin olduğunu, bu ihaleye 10 firmanın katıldığını, ihaleden netice alınamayınca kendi ekipleri ile yer 
tespitlerini yaptıklarını, bu yer tespitlerini daha önce ihaleye iştirak eden firmalara - bir görüşleri 
varsa bildirsinler diye- bildirdiklerini bu firmalardan aksi görüş almadıklarını, sonrada 1994 yılın
da tekrar ihaleye çıktıklarını, 

* İkinci ihaleye^ çıkıldıktan sonra, teklif verme süresi devam ederken, Başbakanlık Ekonomik 
ve Mali İşler Başkanlığının talimatlarıyla, denizcilik konularında görev yapan kuruluşlarca yürütü
len çeşitli projelerle gemi trafik kontrol sistemi projesinin entegrasyonunun sağlanması için toplan
tılar yapılmasının istendiğini, bu toplantılara Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlı
ğı, PTT, Telsiz Genel Müdürlüğü, Denizcilik Müsteşarlığı, Seyir ve Hidrografi Dairesinin katıldı
ğını, yaptıkları Şartname ile Denizcilik Müsteşarlığının ve Genelkurmay Başkanlığının istediği hu
suslarda tam bir mutabakat sağlanamadığını, bunun sonucunda teklif verme süresinin uzatıldığını 
ve Genelkurmay Başkanlığınca yeniden bir şartname hazırlandığını, buna Denizcilik Müsteşarlığı
nın bir takım itirazları olduğunu, bunu da Alternatif Şartname diye firmalara gönderdiklerini, do
layısıyla iki Şartname için teklif istediklerini, 

* İkinci ihale için teklif verme süresi devam ederken, Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler 
Başkanlığının 5.7.1995 tarihli yazısıyla ilgili firmalara gönderilen iki Şartnamenin ihalede dış kay
naklı kredi kullanılmasının da sıkıntılara yol açabijeceğinden bahisle, ihalenin iptal edilmesi direk
tifini verdiğini, böylece ikinci ihaleninde iptal edildiğini, aynı yazıda ilgili kuruluşların katılımıyla 
yeni şartname hazırlanmasıyla şirketleri tarafından yeniden ihaleye çıkılmasının istendiğini, Anka
ra'da şartname hazırlıklarına başlandığını, bu çalışmalara Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, İs
tanbul Boğazında seçilen radar yerlerinin tekrar yerlerine gidilerek incelendiğini, ayrıca şartname 
hazırlığı toplantılarında radar kuleleri ve merkez istasyonlarının inşaat avam projelerinin hazırlan
masına da karar verildiğini, bu doğrultudaki çalışmaların TDİ tarafından yapıldığını, 
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. * Toplantılara Ekim ayında ara verildiğini, 16.11.1995 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığına 
toplantı tarihinin bildirilmesi konusunda müracaat yapıldığını, bir kaç defa daha yazıldığını, fakat 
toplantıların kesildiğini, neticede, 24.7.1996 tarih ve 96-8370 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla İs
tanbul ve Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi Gemi Trafik Kontrol Sistemi Projesinin TDİ A.Ş. 
yatırım programından çıkarılarak Denizcilik Müsteşarlığı yatırım programına alındığını, dolayısıy
la ellerindeki bütün dokümanları Denizcilik Müsteşarlığına verdiklerini, 

* Özelleştirme kapsamında olmalarından dolayı sıkıntılarının olduğunu, adam alamadıklarını, 
klavuz kaptan ve römork ihtiyaçlarının olduğunu, 

* Montreux gereğince alınan Altın Frank'in Dışişleri Bakanlığının "Uluslararası platformda 
güçlü değiliz" tezi nedeniyle artırılamadığını, ancak modern güvenli sistem kurulduğunda böyle bir 
talebin olabileceğini, 

Muzaffer AKKAYA (TDİ Genci Müdürü) 19.08.1997 tarihli TDİ Genel Müdürlüğünü 
ziyaretimizde; 

* 1994 yıhnda müstakil olarak 1 Temmuzda yürürlüğe sokulan Tüzüğün boğazlara fayda de
ğil zarar getirdiğini, çünkü müstakil bir tüzük haline getirilme hadisesinin uluslararası platformlar
da Boğazların egemenlik hakkının tartışılır hale gelmesine sebep olduğunu, halbuki 1976 ve 1982 
de yapılan düzenlemelere kimsenin çıt çıkarmadığını, Boğazlar Tüzüğünün kazaları azalttığına 
inanmadığını, 

* Boğazlarda en etkili tedbirin acil eylem planı olduğunu, dünyarim her yerinde acil eylem 
planlarının uluslararası denizle ilgili emniyet tedbirlerinin içinde yer almış bir kavram olduğunu, 
belli bir acil önlem planı olması durumunda ve arada bir bunun tatbikatının yapılması durumunda, 
Boğazlarda bir kaza veya yangın olduğunda yetki karmaşasının yaşanmayacağını, 

* Boğazda klavuz indirme bindirme yerlerinin belirlenmesi gerektiğini, bazı klavuz değişim 
yerlerinin hatalı yerlere yapılmasından, erken teslimden veya klavuz alınmamasından dolayı da ka
zaların meydana geldiğine inandığını, bazı gemilerin eskortla geçirilebileceğini, 

* 1991 Eylül'ündeki Uluslararası ihale iptal edilmemiş olsaydı şimdi Türk Boğazlarının radar 
sistemiyle kontrollü durumda olacağına inandığını, bu konuda kaynak problemi olduğuna inanma
dığını, 

* TDİ'nin 1996 bilanço rakamlarına göre; vergiden önceki karının' 11,5 trilyon, vergiden son
raki karının 6 trilyon, faaliyet dışı gelirlerden, gayrimenkul gelirlerinin 337 milyar, mevduat faizi 
gelirlerinin 4 trilyon, yılbaşı-yılsonu-31 Aralık itibariyle bankadaki döviz kurunun (kur farkı + 
kambiyoları) 1,4 trilyon 1996 ile 1995 arasındaki dolar kuru artışından 4,7 trilyon olduğunu, 

Saim OĞUZÜLGEN (Klavuz Kaptan) 26.06.1997 tarihli toplantımızda; 

* TPAO tankeri faciası sırasında bir kaos yaşandığını, 
* Facia sırasında koordinasyonla görevli olduğunu, 
* Salih C isimli geminin halatını kestirme yetkisini temin etmek için vakit kaybettiklerini, 
* Denizden tamamen kendilerinin tedbir aldıklarını, 
* Yangınla ilgili, profesyonel, her yönüyle teçhiz edilmiş birimler oluşturulması gerektiğini, 
* Boğazlar Tüzüğü ile Boğazın kontrol altına alınmaya başladığı, kazaların azaldığını, 
* Montreux ile getirilenlerin zaman zaman gevşek uygulandığını, uygulamada gevşek davra-

nıldığını, 
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* Klavuz kaptan olarak hizmet verdikleri gemilere eleman, vasıta vb. nedenlerle belirlenen 
( yerlerde hizmet veremediklerini, 

* Klavuzluk istasyonu için çeşitli (yer vb.) problemlerinin olduğunu, 

•* Gemilerde de klavuz kaptana gereken önemin verilmediğini, 
* Marmara'da birbiriyle zincirli, bağlı olmayan bir kontrolün var olduğunu bildiğin i.,, radar sis

temli denetimin olmadığını, 

'* Yangın söndürecek, karaya oturan büyük gemileri kurtaracak römorkörlerin olmadığını, 
Asaf GÜNERİ (İstanbul Deniz Ticaret Odası Temsilcisi) 20.08.1997 tarihli toplantımız

da; 
* Kendisinin boğazdan çıktıktan sonra da izleme yapabilecek bir radar ağı önerdiğini, bu ra

dar ağının maliyetinin 60-70 milyon dolar kadar olduğunu, * 
* Boğazda ciddi kontrolümüz olmadığı için, tam bir başı boşluğun hakim olduğunu, 
* Türkiye Cumhuriyetinin sorumluluğunun, Karadeniz ekonomisini hiçbir şekilde aksatmaya

cak bütün tedbirleri almak olduğunu, 

* Boğazlarla, petrol politikasının birbirine kanştırılmamasına dikkat edilmesi gerektiğini, bu 
ayrımda çok büyük titizlik gösterilmesi gerektiği, 

* Boğazlar Tüzüğü ile, geçiş koridorlarını kağıt üzerine çizmenin problemi çözmediğini, T.C. 
Hükümetinin boğazlarda gerekli sistemi oluşturduğu zaman haklı konuma geleceğini, 

* 1994 Temmuzundan beri-boğazlardaki gemi trafik denetleme sisteminin kuruluşuna ilişkin 
- ciddi bir ihale girişimi olmadığını, 

* Dışişlerinin boğazlar konusunda duyarlı olduğunu, ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, 
Dışişlerinin doğru yolda gittiklerine inandığını, Uluslararası toplantılarda bizzat bunu gördüğünü, 

* 1994'te klavuz adedi 55, iken Temmuz 1997'de klavuz adedinin 35 olduğunu, Temmuz 
1994'de klavuz talebi aylık 1000 iken, Temmuz 1997'de klavuz talebinin 2200 olduğunu, dolayı
sıyla klavuz sayısında eksiklik olduğunu, 

* Deniz trafik, klavuz, Boğaz kontrol, Sahil Güvenlik gibi oluşumların tek bir yönetim altın
da toplanması gerektiğini, 

* Boğazlardan geçen gemilerde P&I Clup sigortasının olması zorunluluğunun getirilmesi ge
rektiğini, 

* Boğazlarda bizi zayıflatanın bize düşenleri yapmayışımız olduğunu, 
Cengiz KAPTANOGLU (İstanbul Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 

20.08.1997 tarihli, İstanbul Deniz Ticaret Odasını ziyaretimizde; 
* 54 üncü hükümet zamanında getirilen Denizcilik Bakanlığı yasa tasarısı ve onun yanında ba

zı reform sayılabilecek önerilerin gerçekleşmesiyle büyük yararlar sağlanacağını, 
* Tersanelerin tam teşekküllü olmasının mümkün olmadığını, ancak bunun idari yardımlaşma

larla olabileceğini, 
Ahmet Nur POYANLI (İstanbul Deniz Ticaret Odası Temsilcisi) 17.07.1997 tarihli top

lantımızda; 
* Gemilerde gas free yapılsa bile zaman zaman paslanma ve pasın arasında slacın olması ile 

patlamaların olabileceğini, 
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* GEMSAN Tersanesi ile Çindemir Tersanesinin bulunduğu yerdeki tepenin güvenlik için 
olumsuzluk arzettiğini, 

* Klavuzluk hizmetlerinin Boğazda olması gereken yerlerde verilmediğini, 

* Sağlıkla ilgili kontrollerin trafik akışını engellemesi nedeniyle telsiz vb. araçlarla yapılması 
gerektiğini, 

* Kudretli romorkörların temini ve bekleme istasyonları gibi tedbirler alınabileceğini, 

Eşref CERRAHOĞLU (İstanbul Deniz Ticaret Odası Temsilcisi) 17.07.1997 tarihli top
lantımızda; 

* 1994'de deniz trafiğinde getirilen değişikliğin büyük bir başarı olmasına karşın, Hazar De
nizindeki ve Karadeniz ülkelerinden yapılacak hampetrol taşımacılığının güncelliği ile beraber ye
ni tedbir ve düzenlemelerin yapılması gerektiğini, 

* Boğazlardan geçecek gemi sayısının her yıl'% 5 artmasının beklendiğini, 1996 senesinde 
49.500 geminin transit geçiş yaptığını, bu gemilerin % 41 'inin klavuz aldığını, 

* Türk Denizcilik sektörünün dünyayı Boğazların ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek ama
cıyla, Türk kaptanlarının tecrübelerine rağmen 150 metrenin üzerindeki Türk Bayraklı gemilerde 
pilot alma mecburiyetini kabul ettiklerini, 

'* Son 1,5 yılda Dışişleri Bakanlığının boğazlar konusunda dış irtibatı kestiğini, 

'* IMO Toplantısında Türk Heyetinin Rusyanın Boğazları gezme önerisine karşılık toplantıyı 
terk ettikleri, bunu tasvip etmedikleri, buna rağmen'bu durumu savunma durumunda kaldıklarını, 

* Boğazlar ve Marmara'da radar sisteminin mutlaka kurulması gerektiğini, bunun finansma
nın Dünya Bankası ve Eximbank kredisiyle sağlanabileceğini, ' 

* Türkiye'de sayısal olarak yeterince klavuz olmadığı gibi, eğitimden geçmiş klavuzun da ol
madığını, 

* Boğazda herhangi bir kaza anında hiçbir alt yapımızın olmadığını, çünkü römorkörlerin bey
gir güçlerinin çok düşük olduğunu, bu yüzden zorunluluk nedeniyle hizmet vermeden fatura kesil
diğini, bunun bir nevi ayıbımız olduğunu, 

* Üçüncü şahıslara yapılan zararı karşılamak için yapılan klüp sigortasının zorunlu olması ge
rektiğini, IMO'nun buna taraftar olduğunu, 

* Boğazların tek bir yetkiliye bağlanması gerektiğini, "Boğazlardan elde edilen gelirlerin 
Montreux'daki "Boğazlardan elde edilen.gelirler ancak Boğazlara harcanır" ifadesine rağmen bun
ların başka yerlere harcandığını, 

* Denizcilik Bakanlığının mutlaka kurulması lazım geldiğini, 

* "Artık Boğazlardan tanker geçirmeyeceğiz" şeklindeki düşüncenin yanlış olduğunu, mühim 
olan şeyin can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu, 

* Kendi düşüncesinin gerçekleştiği takdirde klavuz sayısı, eğitimi, römorkör, altyapı, itfaiye 
hepsi dahil sistemin 250 milyon dolara malolacağını, 

* Böyle bir yatırımın Boğazlardan geçen gemi sayısının hiç artmadığı varsayımı altında dahi 
5 senede kendini karşılayacağını, 

* Deniz Ticaret Odası olarak böyle bir yatırımda imkan sahibi olabileceklerini, böyle bir or
ganizasyonu yapabilecek durumda olduklarını, 
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* Kendilerinin bu organizasyonu yapmaları durumunda, bütün karlarını denize yatıracaklarını 
ve hatta kıyılarımızdaki diğer limanlara yatırabileceklerini, 

Eşref CERRAHOĞLU (İstanbul Deniz Ticaret Odası Temsilcisi) 20.08.1997 tarihli İD-
TO ziyaretimizde ilave olarak; 

* Sağlık Bakanlığının denizlerden elde ettiği 4 trilyon gibi bir parası olduğunu ancak bunu de
ğerlendiremediğini, diğer yandan helikopter gibi, deniz kazalarında vb. işlerde kullanılacak malze
menin olmadığını, 

* Gelen-giden gemilerin kontrolünden dahi aciz olunduğunu, 

* Denizcilik Bakanlığının muhakkak kurulması gerektiğini, Hudutlar Daire Başkanlığı, Sahil 
Güvenliğin direkt Denizcilik Bakanlığına bağlanması gerektiğini, 

Erol YÜCEL (İstanbul Deniz Ticaret Odası Temsilcisi) 17.07.1997 tarihli toplantımızda; 
* Petrolün giderek büyüyen tankerlerle taşınmasının çevre sorunları meydana getirdiğini, 

* Kirliliğin önlenmesi amacıyla çift cidarlı gemilerin yapımının uygulanmasına geçildiğini, 
* 73 ve 78'de Marpol'un, deniz kirliliğini önlemek için önemli önlemler getirdiğini, 
*Türkiye'nin asıl faciayı yaşamadığını, özellikle LPG tankerlerinin tehlike arzettiğini, 
* Amerika'da Gemilerin 6 mil açıkta durdurularak tanklarının kontrol edildiğini, bütün gemi 

sisteminin bununla birlikte kontrol edildiğini, 

* Romorkörların yaptıkları iş bakımından yetersiz olduklarını, 
* Sağlık denetiminin yerinde yapılması gerektiğini, 
*• Montreux'den çok Marpol 73 ve Marpol 78, Solas kurallarının benimsenmesi gerektiğini, 

Erol YÜCEL (İstanbul Deniz Ticaret Odası Temsilcisi) 20.08.1997 tarihli, Deniz Ticaret 
Odasını ziyaretimizde ilave olarak; 

* Devletin kendisine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini, Marpol 73.78 kurallarının 
armatörlere yükümlülük getirirken devletlere de bir takım yükümlülükler getirdiğini, 

* Denizle ilgili birimlerin bir merkezde toplanması gerektiğini, 

* Türkiyenin kendisine düşen alt yapı çalışmalarını yapması gerektiğini, 

Adil GÖKSU (İstanbul Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı) 20.08.1997 tarihli ziyareti
mizde; 

* Tuzla yangınına müdahale eden kara itfaiyesinin doğal olarak deniz yangınıyla ilgili bilgisi
nin olmadığını, 

* Devletin Tuzla'da kendine düşeni yerine getirmediğini, sanayi bölgesinin kompleks olduğu
nu, Tuzla'nın ise tersane sahiplerinin yapabilecekleri imkanlarla ayakta durabildiğini, devletin bu
raya el atması gerektiğini, 

* Türk bankacılığının denizciliğe iyi bakmadıklarını, dış kaynaklı kredi kullandıklarını, 

* Bazı yasaların çıkmasını beklediklerini, 
Kenan TORLAK (İstanbul Deniz Ticaret Odası Temsilcisi) 12.6.1997 tarihli toplantımız

da; 
* Marpol'a göre devletin gemilerden kalan ve elden çıkarılması gereken karışım ve kalıntıla

rı gemilerden alacak sistemi yapmak zorunda olduğunu, 
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* Gas free'nin her saat başı yapılması ve basit bir rapor olmaktan çıkarılması gerektiğini, 2-3 
kişilik heyetlerce yapılması gerektiğini, 

* Tersanelerce çalışmalar sırasında gemiye tersaneden tazyikli yangın hortumu bağlanarak, 
yangına ilk müdahale edecek aletlerin hazır bulundurulduğunu, 

* Tersaneler bölgesinde bir yangın ve kurtarma TÎM'i oluşturmak üzere olduklarını, 
* Bu bölgedeki Römorkaj ve pilotaj hizmetinin kendilerine verildiğini, 

* Tersaneler bölgesinin rayiç bedelle ilgili sorunlarının olduğunu, 
* Denizciliğin devlet politikası olması gerektiğini, 

* Tersaneler bölgesinde eğitilmiş itfaiye grubu istihdam eden tersane bulunmadığını, 
beyan etmişlerdir. (Ek: 1) 

B) TP AO-Adlı Petrol Tankerinde Meydana Gelen Facia ile İlgili Olarak Komisyonumu
zun Kuruluşuna İlişkin Önergelerde Ycralan Konuların İncelenmesi: 

Facianın Meydana Gelişi: 
TPAO adlı petrol tankerinde meydana gelen facia ile ilgili olarak Pendik Cumhuriyet Savcılı

ğınca hazırlatılan Bilirkişi Raporunda olaya ilişkin incelemelere geçmeden önce aynen; 
"OLAY: Tanıtıcı temel özellikleri verilen M/T TPAO tankeri; Mısır'dan yüklediği yaklaşık 

145 000 ton hampetrol yükünün Aliağa'da boşaltma işlemlerini 05 Ocak 1997 günü tamamlayarak, 
aynı gün Çandarlı Körfezi'nde demirleyip tanklarını sıcak su ile yıkayarak gerçekleştirdiği tank yı
kama ve gazsızlaştırma işlemlerini (gas free) 31 Ocak 1997 günü bitirmiş, daha sonra Çandarlı 
Körfezi'nden hareketle 03 Şubat 1997 günü Tuzla açıklarına gelmiş, DİTAŞ ile GEMSAN Tersa
nesi arasında aktedilen 21 Ocak 1997 günlü "Slaç Temizleme Sözleşmesi" gereği 05 Şubat 1997 
günü GEMSAN Tersanesi önüne kıçtan kara yanaşmış, aynı gün tersane tarafından gemiye çıkış 
merdiveni kurulmuş ve yangın hortumu döşendikten sonra 06 Şubat 1997 günü tersane tarafından 
No 2 Sancak/İskele -No 3 Sancak/İskele- No 5 Sancak/İskele -No 6 Sancak Kargo Tankları'nda 
slaç çıkarma çalışmaları başlatılmıştır. Her gün 8.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında çalışı
larak 07-08-10-1 1-12 ve 13 Şubat 1997 günleri (Ramazan Bayramının birinci günü olan 09 Şubat 
1997 dışında) slaç çıkarma işleri sürdürülmüştür. 13 Şubat 1997 günü 13.30-15.00 saatleri arasın
da Kaptan Cem YÜCER'in nezaretinde DÎTAŞ yetkilisi ve GEMSAN temsilcisi tarafından, slaç 
temizleme işi bitirilmiş olan No 6 Sancak Kargo Tank ile temizleme işi henüz tamamlanmamış du
rumda olan No 5 Sancak Kargo Tank içinde temizlik kontrollarınin yanısıra pirinç ve demir çekiç
ler ile saç kontrolü yapılmıştır. 13 Şubat 1997 günü diğer günlerde olduğu gibi slaç temizleme işin
de çalışan tersane personeli günlük çalışmaların^ bitirerek 16.45-17.00 saatleri arasında TPAO tan
kerini terk etmiş, bu arada Gemi Kaptanının emir ve yönetiminde ilgili gemi personeli No 1 Kar
go Pompası aracılığı ile önce No 10 Merkez Kargo Tankta birikmiş slop ve hampetrollü yıkama su
larını sancak taraftaki No 15 Yakıt Tankına ve daha sonra da dış saçlarının korrozyonu sonucu de
linmesi nedeniyle sürekli deniz suyu almakta olan ve iskele tarafa yatan tankeri düzelterek doğrult
mak amacıyla No 6 İskele Kargo Tanktan N,o 10 Merkez Kargo Tanka tuzlu su aktarımı sırasında, 
saat 17.40-1745 sıralarında No 10 Merkez Kargo Tank ya da No 6 Sancak Kargo Tankta öncelik 
sonralık sırası belirlenemeyen çok kısa aralıklarla ardarda iki patlama olmuş, bu patlamalarda No 
10 Merkez Kargo Tankın kapağı Köprüüstü Göğüslüğünü sıyırarak aşıp İskele Kıç Omuzluk'a düş
müş ve Nö 6 Sancak Kargo Tankın üstü yırtılarak sancak bordaya doğru açılmıştır. Bu patlamalar 
sonrası No 10 Merkez Kargo Tank ile No 6 Sancak Kargo Tankın açılan üstleri ve yakın çevreleri 
alevli bir biçimde yanmaya başlamış, bir süre sonra No 9 Merkez Kargo Tank patlayarak kapağı 
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DOİTEL Tersanesinin Yüzer Havuzunun sancak taraf üst ortalarına çarparak denize düşmüş, ardın
dan da No 8 Merkez Kargo Tank patlamış ve kapağı TPAO tankerinin sancak bordası tarafında bu
lunan GEMAK Tersanesi yönünde denize uçmuştur. Üst kapakları patlamalar sonucu açılan No 10, 
No 9, No 8 Merkez Kargo Tanklar, No 6 Sancak Kargo Tank yanmaya başlamışlar, yangın daha 
sonra pekçok yanıcı malzemelerin de bulunduğu Köprüüstü ile yaşam mahallerine, makine dairesi 
ile pompa dairesine yayılmış ve çok daha sonra üstü kabararak yırtılıp açılan iskele taraftaki No 14 
Yakıt Tankı da tutuşarak yanmıştır. Ayrıca patlamalar ile çevreye saçılan yanmakta olan maddeler, 
GEMSAN Tersanesinin sağ tarafındaki komşu HİDRODİNAMİK Tersanesinde bakım ve onarım
ları yapılmakta olan M/V SALİH-C ve M/V KLAZİNA-C gemilerinin güvertelerinde fazla büyük 
olmayan yangınların çıkmasına neden olmuştur. No 10 Merkez Kargo Tank ya da No 6 Sancak 
Kargo Tankında oluşan ilk patlamalar ve neden olduğu yangının çıkışından sonra Tankerin Kapta
nı personele gemiyi terk emri vermiş ve gemi personelinin gemiyi terk etmesinden bir süre sonra 
olay yerine gelen güvenlik güçlerince M/T TPAO kıçtan kara kıyı bölgesi ve GEMSAN Tersanesi 
güvenlik kordonu altına alınmış, yine güvenlik güçlerince gerek tankerin gerekse tersanenin perso
neli güvenlik kordonunun dışına çıkarılarak yeterince güvenli bir uzaklığa uzaklaştırılmışlardır. 
Daha sonra olay yerine karadan önce Tuzla Belediyesi ve Pendik Belediyesi İtfaiyeleri, ardından 
Kartal Belediyesi ve Büyük Şehir Belediyesi İtfaiyeleri gelmişler, önce HİDRODİNAMİK Tersa
nesinde SALİH-C ve KLAZİNA-C gemilerinde çıkan yangınları söndürmüşler ve daha sonra 
GEMSAN Tersanesinde yangın söndürme çalışmalarına başlamışlardır. Bu arada bazı itfaiye gö
revlileri TPAO tankerine çıkarak, gelişmekte olan yangını yakından söndürme çalışmaları girişim
lerinde bulunmuşlar, ancak kendileri yanarak yaralanmışlar ve hastaneye kaldırılmışlardır. Bir sü
re sonra olay yerine denizden gelen TDİ'nin SÖNDÜREN 3, SÖNDÜREN 5, SÖNDÜREN 11, 
CEVDET ÇUBUKÇU, KURTARAN ve ALEMDAR II ile TÜPRAŞ'ın HASAN TURAL, BO-
TAŞ'ın Malkoçlar ve Deniz Kuvvetlerinin TGC DARICA yangın söndürme ve,kurtarma Deniz 
araçları özellikle su ile soğutma biçiminde gerçekleştirilen yangın söndürme'çalışmalarını, Kaptan 
Raporunda da belirtildiği gibi, 20 Şubat 1997 günü saat 12.00'ye dek aralıksız sürdürerek yangını 
söndürmüşlerdir." ifadeleriyle izah olunmaktadır, (Ek:2) 

Nitekim -gerek gemi personeli, gerek itfaiye mensupları- yaşayanların Komisyonumuza ver
dikleri bilgiler olayın oluş şeklini tekid eder mahiyettedir. (Ek: 1) 

1) Tankerin GEMSAN Tersanesine Yanaşmadan Önce "Gas Free" İşleminin Yapılıp 
Yapılmadığı Konusu; 

Tankerin GEMSAN tersanesine yanaşmadan "gas free" işleminin yapılıp yapılmadığına iliş
kin olarak, konu sözkonusu TPAO adlı tankerin sahibi olan DİTAŞ (Deniz İşletmeciliği ve Tankeı-
ciliği Anonim Şirketi) firmasından 27.5.1997 tarih 8 sayılı yazımız ile sorulmuş olup, sözkonusu 
firmanın 28.5.1997 gün ve 1807 sayılı yazısı ekinde konuyla ilgili olarak aynen; 

"Temizlik işlemlerinin başlatılabilmesi için, ilk etap olarak geminin tahliyesini müteakip, Ali
ağa Körfez Bölgesinde gemi personeli tarafından yük tanklarının su ile yıkanması ve ardından ha
valandırılmasından ibaret olan gas free (gaz miktarının tehlike sınırının altında olması) işlemleri ta
mamlanmıştır. Tankerle ilgili ilk gas free sertifikası 31.1.1997 tarihinde alınmış olup, gemide kaza 
gününe kadar düzenli olarak ölçümler yapılmış ve her gün gas free sertifikası yenilenmiştir." ifa
delerine yer verilerek, aynı yazı ekinde gas free raporlarına yer verilmiştir.(Ek:3-4) 

Aynı hususla ilgili olarak Pendik Cumhuriyet Savcılığına sunulan Bilirkişi Raporunda aynen; 

" Bakım ve onarım çalışmaları başlamadan önce M/T TPAO'da çalışma yapılıp yapılamaya
cağını gösteren ilk "Gas Free Raporu", hampetrol yükünü boşalttıktan sonra Çandarlı Körfezi'nde 
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demirleyip tanklarını sıcak su ile yıkayarak gerçekleştirdiği gazsızlaştırma işlemlerinin tamamlan
ması ardından 31.01.1997 günü, Kimya Yüksek Mühendisi Muvaffak ARKAN tarafından ölçüm
leri yapılarak düzenlenen "kargo tankları, pompa dairesi, koferdamlar"ı kapsayan"... Bu yerlerde 
işçi ve ateşle çalışılabilir." biçiminde düzenlenmiştir. (EK 42). M/T TPAO Çandarlı Körfezi'nde 
demirli iken alınan ilk Gas Free Raporundan sonra, 01.02.1997 günü Çandarlı Körfezi'nden Tuzla 
açıklarına gelen tankerin Tuzla açıklarında demirli olduğu 02-03-04.02.1997 günleri düzenli ola
rak, ölçümleri yine Kimya Yüksek Mühendisi Muvaffak ARKAN tarafından yapılan Gaz Free Ra
porları alınmıştır. (EK 43). M/T TPAO 05.02.1997 günü GEMSAN Tersanesi'ne kıçtan kara ya
naştığı için Gas Free Raporu alınmamıştır. 06.02.1997 gününden sonra her gün düzenli olarak her 
vardiya öncesi çalışmalar başlatılmadan saat 08.15 ve saat 12.45'te olmak üzere iki kez, GEMSAN 
Tersanesi İş Güvenliği Uzmanı Birol ARSLAN, 22.02.1997 günü polise verdiği ifadesinde de bu 
durumu doğrulamıştır. (EK 46). M/T TPAO Kaptanı Cem YÜCER, 14.03.1997 günü T.Ç. Kadı
köy I. Asliye Ticaret Mahkemesine verdiği ifadesinde (EK 20), ".;... 13 Şubat 1997 tarihine kadar 
hergün bu tarih de olmak üzere gaz ve oksijen kontrolü tümden gemi tarafından sabah ve öğlen ol
mak üzere kontrol ediliyor ve tutanağa bağlanıyordu, yine tersane tarafından da kendi çalıştıkları 
tanklar yine gaz ve oksijen kontrolüne tabi tutuluyor, bunların sonuçları tutanağa bağlanıyordu, 
bunlarla ilgili tüm belgeler kamaramda mevcut idi, yangında bunlar da yandılar, yapılan tespitler
de herhangi bir anormalliğin ne gemide ne de tanklarda olmadığı belirleniyordu, " bilgilerini 
vermiştir. DİTAŞ tarafından 17.03.1997 günlü fax ile Tuzla Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdür
lüğüne bildirildiğine göre (EK 47), 13 Şubat 1997 günü M/T TPAO'nın patlama olan tankları No 
6 Sancak, No 8 Merkez, No 9 Merkez ve No 10 Merkez tankları gas free olmuş durumda idi. Bir 
Gas Free Raporu, kapalı bir valfın açılması, geniş yüzeylerden aşırı kalın pas tabakalarının sökül
mesi, kapalı hacimlerin açılması gibi yeni bir gazlaşma işlemi yapılıncaya dek geçerli olur." 

ifadelerine yer verilmiştir. (Ek:2) ı 
Sözkonusu geminin kaptanı Cüneyt Cem YÜCER 12.06.1997 tarihli toplantımızda;"... bu slaç 

temizleme işleminden evvel gas free raporunu aldık; Aliağa'ya kimyager geldi, gas free raporunu 
verdi. Gerçi, biz, hergün kontrol ediyorduk; ama prosedür gereği, kimyagerden almamız gerekiyor
du..." bilgilerini vermiş aynı bilgileri 19.08.1997 tarihli toplantımızda tekrarlamıştır. (Ek:l) 

Olayla ilgili olarak Tuzla Denet Şefi Dursun KİBRİTÇİ tarafından ifadesi alman Kaptan Cü
neyt Cem YÜCER "... GEMSAN Tersanesine gelmeden önce İzmir-Aliağa Limanında tüm tanklar 
yıkandı ve Gas Free'leri yapıldı..." şeklinde ifadede bulunmuştur. (Ek:5) 

2) GEMSAN Tersanesinin Siyasal Nüfuz ve Ekonomik Çıkar İlişkileri Sonucu Tercih 
Edildiği, Sözkonusu İşin GEMSAN'a Verilmesinde Hükümet Ortağı Bir Siyasi Parti Mensu
bunun Rolünün Olduğu İddiası; 

Komisyonumuzun DİTAŞ Genel Müdürlüğüne gönderdiği 30.07.1997 tarih ve 72 sayılı yazı
da sözkonusu iddia ilgili Genel Müdürlükten sorulmuştur. (Ek:6) 

Belirtilen yazımıza Genel Müdürlükçe gönderilen 31.07.1997 gün ve 2504 sayılı faks ve teyi
di yazıda aynen; ' 

Sayın Komisyonunuzun, ilgi "a" yazıları ile "TPAO adlı tankerin slaç temizliği işinin GEM
SAN Tersanesine verilmesinde siyasal ve ekonomik çıkar ilişkilerinin olduğu, siyasi parti mensu
bu bir kişinin etkili olduğu iddiasfnın tarafımızca açıklığa kavuşturulması talimatlandırılmaktadır. 

Evvelce Sayın Başkanlığınıza sunulan ilgi "b" ve "c" yazılarımız ile arzolunduğu ve sunulan 
ihale dosyasında görüleceği üzere, Şirketimize ait TPAO tankerinin slaç temizliği işi Şirketimizin 
ihale yönetmeliğine ve mevzuata uygun olarak, GEMSAN Tersanesine verilmiştir. 
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Şöyleki; 

Slaç temizliğinin yapılabilmesi için Deniz Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünden 1993 
yılında alınan yazı (1) çerçevesinde TPAO Tankerinin d raftı (su derinliği) nedeniyle emniyetle ya
naşabileceği uygun görülen 5 özel sektör tersanesi ile Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Pendik Tersane
sinden teklif istenmiş olup, bu firmalar: 

Çindemir Tersanecilik ve Denizcilik Ltd.Şti.Gemsan Gemi ve Gemi İşletmeciliği San.ve 
Tic.Ltd.Şti.Gemak İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.Sedef Gemi A.Ş.Çelik Tekne San.Tic.A.Ş.Türkiye 
Gemi Sanayii A.Ş. Pendik Tersanesi Ağır Sanayii Tesisleri Müdürlüğü 

olarak belirlenmiştir. 
Teklif istenen firmalardın Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. istenen hizmeti vermesi sözkonusu ola

bilecek Pendik Tersanesinin dönem içindeki siparişlerinin yoğunluğu nedeniyle ihaleye katılmaya
cağını bildirmiş, 3"ü ise hiç teklif vermemiştir, netice itibariyle 6 firmadan 2"si teklif vermiştir. (2) 

İhale sonunda teklif veren firmalardan; 
1) GEMSAN Ltd.Şti.'nin 492.000 ABD Doları toplam fiyat ve 900 ABD Doları/gün rıhtım üc

reti. 

2) ÇİNDEMİR Ltd.Şti.'nin 721.880 ABD Doları toplam fiyat ve 1200 ABD Dolar/gün pala
mar ücreti, 100 $/gün yangın suyu beslemesi bedeli, 

önerdikleri görülmüştür. 
Teklif sahipleri ile yapılan pazarlık görüşmeleri sonunda GEMSAN Ltd.Şti. teklifini 410.000 

ABD Dolarına indirmiş ve diğer taleplerinden vazgeçmiştir. Konu ile ilgili İhale Komisyonu tara
fından yapılan değerlendirme Genel Müdürlükçe Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmuş ve Yö
netim Kurulumuzun 20 Ocak 1997 tarihli kararıyla sözkonusu işlemlerin 410.000.-ABD Doları be
delle GEMSAN Tersanesine yaptırılmasına karar verilmiştir. 

Yukarıda arzolunduğu gibi slaç temizliği ihalesinin sadece teknik ve ekonomik kriterler gözö-
nüne alınarak değerlendirilmek suretiyle Şirketimiz ihale yönetmeliğine ve mevzuata uygun olarak 
gerçekleştirildiği hususunu, 

Bilgilerinize arz ederiz. 
1) Tersane bölgesinde 1993 yılından bugüne kadar herhangi bir tarama çalışması yapılmadığı 

için söz konusu geminin çekilebileceği tersaneler bugün için de aynıdır. 
2) Bu durumdan da açıkça görülmektedir ki tersaneler esas itibariyle gerek kirlilik gerekse teh

likesi yönlerinden slaç temizlik işlerine girmekte oldukça isteksiz davranmaktadırlar. Yine bilindi
ği gibi tersaneler bu işi daimi elemanlarına değil sorumluluklarında taşaron bir gruba yaptırmakta
dırlar. Hatırlanacağı gibi Göle tankerinin Tuzla açıklarında yaptırdığı benzer işlem esnasında 4 Ha
ziran 1997'de 5 kişinin ölümü ile sonuçlanan infilakından sonra taşaron firma işi bırakınca uzun 
süre bu işi yapacak firma bulunamamıştır. ' 

İfadelerine yer verilmiştir. (Ek:7) 
3) Tanker Faciasının Nedenleri, İhmal Kusur ve Sorumluluğu Olanların Belirlenmesi; 
Konuyla ilgili olarak Gemi Kaptanı Cüneyt Cem YÜCER Komisyonumuzun 12.6.1997 tarih

li toplantısında; olay günü gemide yaptıkları işlemlerden bahisle aynen;' 
" ... suyu, kontak monitör diye bir sistemimiz var, o sistemden geçirerek, temiz olan kısmını. 

gemiden yıkama suyunun temiz olan kısmını yine denize bastık. Zaten, kurallar gereği yapılmıştır; 
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su temizken valflara açar, kirliyken kapatır. Kalan bir miktar, 2-3 tona yakın kirli suyu da -yani, 
kirlenmemesi için, denize atmadık- bir tane tank tahsis ettik. Çarkçıbaşıya talimat verdim, eskiden 
yakıt tankı olarak kullandığımız 15 numaralı tank, temizlendi, havalandırıldı; sadece bu tip kirli su
yu toplayacağımız tank olarak tahsis ettim ve oraya topladık. Bu arada, 6 iskele tankımızın da ka
rinasında delik vardı; zaman içinde, oraya, yavaş yavaş su giriyordu; biz de, o suyu çekiyorduk, 10 
merkeze alıyorduk; bilahare, 15 numaralı tahsis ettiğim tanka topluyordum; yani, olay günü yaptı
ğım işlemi, 20 gündür devamlı yapıyordum ve 20 günün haricinde, sekiz senedir bu tip işlemler ya
pıyorduk; çünkü, normal prosedürler gereği yapıyorduk. 

Geldik, olay günü tekrar aynı işlemi yapıyordum; 10 merkezde birikmiş olan suyu -çünkü, de
nizden gelen suyu 10 merkeze alıyordum- tekrar, öğleden sonra, saat 15.30'dan sonra'15 numara
lı tanka aldım. Akabinde de, 6 iskeleye, tekrar denizden gelen suyu 10 merkez tanka alıyordum..." 

Kaptan sözlerinin devamında bir saat kadar bu işlemi yaptıktan sonra patlamanın olduğunu be
yan ettikten sonra sorulu-ccvaplı konuşmalar sırasında gemide kaynak çalışması olmadığını, kendi 
tahminine göre statik elektrik neticesi patlamanın meydana geldiğini ifade etmiştir. (Ek: 1) 

Olayın oluş şekli ve nedenleri ile ilgili olarak, Pendik Cumhuriyet Savcılığı için hazırlanan Bi
lirkişi Raporunda; 

"M/T TPAO'da ilk patlamaların olduğu ve ardından yangın olayının başladığı 13 Şubat 1997 
günü 17.40 ya da 17.45 saatlerinde tankerde çalışan "Gemiadamları Listcsi"nde de (EK 4) ayrıca 
belirtilen 16 kişi (EK 5) bulunuyordu* GEMSAN Tersanesi çalışanlarınca No 2 Sancak/İskele, No 
3 Sancak/İskele, No 5 Sancak/İskele Kargo Tanklarında sürdürülmekte olan "Kaza Raporu'nda da 
(EK 6) açıklanan slaç çıkarma biçimindeki temizlik işlemleri, o gün için bitirilmiş ve tersane çalı
şanları olan toplam 44 kişi (EK 7) 16.45-17.00 saatleri arasında TPAO tankerini terk etmiş bulu
nuyorlardı. 

Makine Zabiti Emin TUNÇBİLEK; gerek 24.02.1997 günü polise verdiği ifadesinde (EK 8) ge
rekse 04.03.1997 günü Pendik Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifadesinde de (EK 9) yinelediğine 
göre ".... 13.02.1997 olay günü öğle saatlerinde Gemi Süvarisi No 1 Kargo Pompasının hazır olma
sını istedi, pompayı ve ona bağlı sistemleri hazırladık, hazır olduğumuzu bildirdik, tahminen saat 
15.45 sıralarında pompayı çalıştırıp devreye aldık, Süvari Bey pompayı belirli bir devir ayarında tut
mamızı istedi, istenilen devirde pompanın çalışmasını sürdürdük, saat 17.45 sıralarında Süvari Bey 
biraz, sonra pompayı durduracağız talimatını verdi, ponpayı durdurun talimatını beklerken korkunç 
bir patlama sesi ile makine dairesinde toz duman içinde kaldık " bilgilerini vermiştir. 

Pompacı Kamil BAYDAK; 24.02.1997 günü polisçe alınan ek ifadesinde (EK 10) ve ayrıca 
27.02.1997 günü Pendik Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadesinde (EK 11) yinelediğine göre,".... 
Olay günü saat 13.30'dan sonra Kaptan talimatı ile bütün tanklardan ölçü aldım., daha sonra kap
tan ye diğer pompacı Hüseyin GÖRMÜŞ ile bir araya gelerek yapacağımız işlemleri konuştuk, ön
ce 10 numaralı merkez tanktan 10 numaralı sancak tarafındaki yakıt tankına (ya ifade veren yanlış 
söylemiş ya da yazjcı yanlış yazmış çünkü doğrusu - 15 numaralı sancak tarafındaki yakıt tankına 
- olacak) hortum ile transfer yapacağımızı söyledi, bunun üzerine Hüseyin ile ben hazırlıklara baş
ladık .... Kaptanla Hüseyin transfer işini yarım saat kadar yaptılar, ben de iskele 6 numaralı tankın 
suyunu çektirmek için hazırlık yaptım, 17.00 civarlarında ise işleme başladık, yaptığımız işlem is
kele 6 numaralı tanktan 10 merkez tankına ecekter yapmaktı ben 6 iskelenin başına gittim ölçü al
maya başladım. Hcrşey normal gözükürken bir ses duydum ve sese doğru baktım. Bulunduğum 
yerden tam karşımda sancak tarafından geliyordu. Tahminen patlayacağını anladığım için kendimi 
yere attım, yattığım yerden sancak 6 ile 10 merkez tarafından parlama ve patlama olduğunu gör
düm ve kalkarak, başa doğru koştum...." bilgilerini vermiştir. 
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Pompacı Hüseyin GÖRMÜŞ; polisçe alınan 24.02.1997 günlü ifadesi ve ek ifadesi (EK 12) ile 
Pendik Cumhuriyet Savcılığına verdiği 03.03.1997 tarihli ifadelerinde (EK 13) ".... benim görevim 
gemiye yükleme ve boşaltma işi yapar ve ayrıca temizlik anında tankta biriken suları pompa ile 
süzdürüyorduk, patlama esnasında ben kargo kontrol da idim. Yani kumanda merkezinde idim sü
vari bey ile beraberdik...." ".... Gemi kaptanı beraber tahminen 16.00-16.30 arası 10 merkez tank
tan makineye ait 15 numaralı yakıt tankına sipiral hortum ile 15-20 dakika arasında slop transferi 
yaptık (kirli su) ve bu işlemden sonra pompacı Kamil arkadaşım iskele 6 numaralı tanktan 10 nu
maralı merkez tanka kirli su atmak için hazırlık yaptı ve işe başladı...." " .... Olay sırasında da ge
mideydim. Güvertenin bir kat üzerindeki pompa kontrol merkezinde olaydan yaralı olarak kurtu
lan Kaptan Gem Bey'le birlikteydim. ....Pompa merkezinde bulunduğumuz sırada birden bire bü
yük bir patlama oldu. .... benim bildiğim kadarıyla temizlik çalışmaları bitmişti, gemi güvertesin
de işçi kalmamıştı, ancak 6 iskele tankından 10 merkez tankına su enjekte ediyordu, bu da gemi
deki dengeyi sağlamak için yapılan bir işlemdi. Bu işlemi de Kamil BAYDAK yapıyordu ...." bil
gilerini vermiştir. 

Usta Gemici Adnan BAYRAM; gerek 24.02.1997 günü polisçe alınan ifadesinde (EK 14) ge
rekse Pendik Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadesinde de (EK 15) yinelediğine göre " saat 
17.15 de fanları kontrol ettim, içeriye vardiya salonuna geçtim, yanımda Hüseyin GÖRMÜŞ var
dı, 17.30 da köprü üstüne çıktım, geminin kontrol odasına çıktım ve güvertede lambalarını yaptım, 
köprü üstünden bir kat aşağıya indim, süvari katına indiğimde müthiş bir uğultu meydana geldi, 
ben titreşimden etrafı göremedim, titreşimden 5-6 saniye sonra müthiş bir patlama oldu " de
miştir. 

Gemsan Tersanesi Mühendislerinden Kenan Selahattin SUMRA; 28.02.1997 günü polisçe alı
nan ifadesinde (EK 16) ve 17.03.1997 günü Pendik Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadede (EK , 
17) yinelediğine göre ".....No 6 kargo (sancak) tankın slaç temizlik işi 12.02.1997 günü akşamı bi
tirildi. Olay günü olan 13.02.1997 günü sadece No 2-3-5 sancak ve iskele tanklarında çalışma ya
pıldı. No 6 sancak tank saat 13.30 sıralarında tersaneyi temsilen ben ve ekip başı Celal KOÇAK, 
DİTAŞ yetkilisi Özdinç KIMIZCI, Gemi Kaptanı Cem YÜCER, gemi pompacısı Hüseyin GÖR- * 
MÜŞ tarafından önce 5 nolu sancak tank gezilip genel temizlik ve saçlarda pirinç ve demir çekiç 
ile kontrol yaptık ve saat 15.00 sıralarında bu tanklardan çıktık Ben saat 16.50 sıralarında genel 
bir kontrol yapmak için gemiye çıktım, geminin iskele kıç tarafından baş tarafa doğru yürüyerek 
etrafı kontrol ettim, işçilerin tamamen gemiyi terk ettiğini tespit ettim, aynı kontrolümü geminin 
sancak baş tarafından kıçına yürüyerek yaptım, sancak filika altına geldiğim zaman No 10 merkez 
tankın sancak kıç tarafına göğüs hizasına denk gelen boru grubundan seyyar sarı renkte (8-10) pus 
çapında sipiral bir hortumun bulunduğum mevkiye yakın güverte üzerindeki açık olan üç menhol 
deliğinden bir tanesine serbestçe sarkıtılmış olduğunu gördüm ve bir akışkan sesi duydum, o sıra
da o mahalde iki tane gemici vardı...." bilgilerini vermiştir. 

Gemsan Tersanesi çalışanlarından slaç çıkarma temizlik işi ckipbaşı Celal KOÇAK; 
28.02.1997 günü polisçe alman ifadesinde (EK 18) ".... 10-11-12 Şubat günlerinde yukarıda bah
settiğim tanklarda aynı şekilde çalışma yapıldı ve No 6 sancak tankın temizliği bitirildi. 13,02.1997 
günü de gerekli gaz kontrolleri yapıldıktan sonra ekibim çalışmaya başladı, aynı gün saat 13.30 sı
ralarında ben tersanemiz görevlisi Kenan SUMRA Ditaş yetkilisi Özdinç Bey Gemi Kaptanı Cem 
Bey Gemi Pompacısı Hüseyin birlikte önce 5 nolu sancak tanka girdik, sonra 6 sancak tanka gire
rek genel bir kontrol yaptık, bu arada özdinç Bey pirinç çekiç ile Gemi Kaptanı ise demir çekiç ile 
saç kontrolü yaptılar, sonra tankları terk ettik. Ben görevime döndüm. Akşam üzeri saat 16.45'te 
işçiler paydos etti gemiyi terk ettiler. Ben de onların arkasından gerekli kontrolleri yaptım, gazpıı-
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ruf lambalarının şalterini indirdim, gemiyi terk etmekte iken geminin sancak filika güverte altına 
geldiğimde 10 nolu tanka bağlanmış 8-10 pus çapında sarı renkli spiral hortumun o mahalde bulu
nan üç tane açık mehhol deliğinden bir tanesinden sarkıtılmış olduğunu gördüm, bir sıvı akışı sesi 
duydum " bilgilerini vermiştir. 

M/T TPAO Kaptanı Cem YÜCER; 06.03.1997 günü Pendik Cumhuriyet Savcılığında verdiği 
ifade ve ek ifadesinde (EK 19) ".... Olay günü ben patlama saatlerine yakın kargo kontrol dairesin
de bulunuyordum. 6 iskele tanktan 10 merkez tanka enjekterle su alıyordum (transfer ediyordum). 
Bu arada kuvvetli bir patlama oldu. Derhal yangın teşkilatını ayarlamak üzere valflerin başına koş
tum. Foam motorunu devreye aldık. Bu çalışmalar sırasında ikinci bir patlama daha meydana gel-

. di. Bunları yaptıktan sonra güverteye çıktığımda 10 merkez tankın ve 6 sancak tankının üzerlerinin 
alevli bir şekilde yanmakta olduğunu, üzerlerindeki saç tabakasının düşmüş olduğunu ve üzerleri
nin tamamen açılmış olduğunu ve bu şekilde yanmaya devam ettiğini gördüm. Bu patlamalar sıra
sında foam sıkmaya yarayacak olan devrelerin de parçalanmış olduğunu gördüm. Bu arada gemi
ye ait iki personel de patlamadan etkilenerek yanmaya başlayan kaptan köşkünü seyyar cihazlarla 
söndürmeye çalışıyorlardı. 10 dakika sonra bir infilak daha oldu ve 9 numaralı tank da infilak etti. 
Devrelerin parçalanmış olması nedeniyle geminin imkanlarıyla yangının söndürülmesinc imkan 
kalmamıştı. Bu nedenle can kaybı olmaması açısından personele gemiyi terk emri verdim. Ve sü
ratle gemiyi boşaltarak tahliye ettik....." " Her gün tüm tanklarda nöbetçi zabitin kontrolunda ge
mi personeli tarafından gaz ve oksijen kontrolü yapılıyordu. Ayrıca tersanenin gazfri ekibi de ken
di imkanlarıyla ve çalıştıkları tanklarda günde en az 4-5 kez gaz kontrolü yapıyorlardı. Kaldı ki 
böyle bir kontrol yapılmazsa çalışan işçiler açısından da hayati tehlike söz konusudur. Bu nedenle 
gazfri işlemleri yapılmadığı iddiası doğru değildir. 6 sancak tankında temizlik çalışmaları bitmişti. 

Çalışma yapılan ve yapılmayan tanklara devamlı surette havalandırmak için hava basılıyordu. 
Gemide yapılan ölçüler sırasında binde 2 nin üzerinde gaz olan tank mevcut değildi. Zaten böyle 
bir şey olsa çalışmayı hemen durdururum. Gemide kesinlikle hiçbir alevli çalışma yapılmıyordu. 
Sadece slaç temizliği yapılıyordu. Biz Gemsan Tersanesine sadece ve kaynak çalışması programı
mızda yoktu. Slaç temizliğinin tersanede yapılmayacağı açık denizde yapılması gerektiği şeklinde 
bir kural yoktur. Biz bundan önce de başka tersanede bu temizliği yaptırmıştık " bilgilerini ver
miştir. 

Bilirkişi Heyetimizin istemi üzerine Pendik Cumhuriyet Savcılığınca sağlanan, olay ile ilgili 
DENİZ RAPORU'nun düzenlenebilmesi için 14.03.1997 günü T.C. Kadıköy I. Asliye Ticaret 
Mahkemesine; M/T TPAO Kaptanı Cem YÜCER verdiği ifadesinde (EK 20) " .... olay günü saat 
15.30 civarında 1 numaralı kargo pompasını devreye aldık, 10 merkezde birikmiş suyun bir kısmı
nı öncelikle 15 nolu tanka transfer ettik, bu işlem bittikten sonra 6 iskele tanktaki birikmiş suyu 10 
merkez tanka transfer etmeye başlamıştık, bu işlemi yaparken saat 17.45 sıralarında No 6 iskele 
tanktan No 10 merkez tanka su transferi yaparken No 10 merkez ve akabinde No 6 sancak tanklar 
infilak etmişti, ben bunları patlama anında görmedim, kargo kontroldeydim, çıktığım zaman bun
ların patlamalarla yandığını gördüm, çok kısa bir zaman sonra çıktığımdan patlama sırasını da bu 
şekilde bclirleyebildim,...." bilgilerini vermiş, ayrıca Makine Zabiti Emin TUNÇBİLEK (EK 21) 
ile Pompacı Kamil BAYDAK (EK 22) polisçe alınan ve Pendik Cumhuriyet Savcılığına verdikle
ri ifadelerde açıkladıklarını tekrarlamışlardır. 

Ayrıca Bilirkişi Heyetimiz, 22 Şubat 1997 günü Pendik Cumhuriyet Sayın Savcısı ile birlikte 
olay yerinde yapılan incelemede, değişik kişilerce ifadelerinde sözü edilen " 8-10 pus çaplı, sarı 
renkli, metalik telsiz tür, spiral, plastik hortumun yer yer yanmış kalıntılaırı, No 10 Merkez Kargo 
Tank ile No 15 Yakıt Tankı arasında" görerek saptamış bulunmaktadır. 
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Pendik Cumhuriyet Savcılığınca aydınlatılması istenen, patlama ve yangının ne sebeple ve na
sıl meydana geldiği, patlama ve yangının tankerin hangi bölümünde başlayıp hangi bölümlerine si
rayet ettiği konularının açıklanması; yukarıda ayrıntılı olarak sıralanan olayı doğrudan yaşayan ki
şilerin ifadeleri, ilgili belgeler, M/T TPAO Tankerinin genel planı ve üstten görünüş planı (EK 23), 
olay mahallinin üstten görünüşü (EK 24), orta kesitin önden görünüşü (EK 25) ve Bilirkişi Heye
timizce 22 Şubat 1997 günü yerinde yapılan inceleme sırasında çekilen fotoğraflar (EK 26) gözö-
nünde tutularak değerlendirildiğinde, patlamalar ile yangın olaylarının başlangıçta aşağıda açıkla
nan iki ihtimalden biri biçiminde oluşmuş olabileceği ve daha sonra gelişmesinde tek bir ihtimalin 
söz konusu olduğu düşünülmektedir. 

A) Bazı kimyasal maddeler belirli şartlarda kendiliğinden ısınma ve yanma (Spontaneous He-
at & Combustion) özelliği gösterirler. Tıpkı yağlı tohumların, gübre ve küspenin yığın olarak dur
dukları yerde ısınıp kızışarak yanması gibi, hampetrolün içerdiği kükürt nedeniyle oluşan korroz-
yon ürünü olan demir sülfür de kendiliğinden ısınma ve yanma özelliği gösteren bir maddedir. An
cak demir sülfürün kendiliğinden ısınıp yanabilmesi için mutlaka kuru olması gerekir. Gerek M/T 
TPAO'nın gemi adamları gerekse GEMSAN Tersanesi çalışanları verdikleri ifadelerde, özellikle 
içinde çalışılmakta olan tankların güvenli çalışma ortamı oluşturmak amacıyla sürekli olarak hava-
landırıldıklarını açıklamışlardır. Kesintisiz sürdürülen havalandırmanın kargo tankların iç yüzeyle
rinde ve özellikle yatay elemanlar üzerinde oluşmuş durumda bulunan demir sülfürü kurutarak, bü
yük bir ihtimalle kendiliğinden ısınma ve yanma şartlarına getirmiştir. Böylece oluşan kendiliğin
den ısınma ve yanma şartlarında, önce No 6 İskele Kargo tankta başlayan kendiliğinden ısınma ve.; 
yanma bu tankın patlamasına ve ayrıca aralarındaki saç bölmenin de ısınması sonucu komşusu No 
10 Merkez Kargo Tankın da az sonra patlamasına neden olmuştur. 

B) 13 Şubat 1997 günü hazırlık çalışmaları saat 15.30'da Kaptan Cem YÜCER'in talimatıyla 
No 1 kargo pompasının devreye alınması ile başlatılan su ve slop-hampetrol-su karışımlarının saat 
17.00 de başlatıldığı anlaşılan tanklararası aktarımında, büyük ihtimalle yanıcı madde içeren sulu 
karışımları tek bir tankta toplayarak güvenlik altına alma amacıyla, ilk önce yapılan No 10 Merkez 
Tankta birikmiş olan slop-hampetrol-su karışımını sancak taraf No 15 Yakıt Tankına aktarma işle
minde, kargo tanklarrile yakıt tankları arasında bağlantı boruları bulunmaması nedeniyle üstten 
statik elektrik biriktirici nitelikli olan metalik telsiz tür bir plastik spiral boru kullanılmıştır. Bu ak-
ratma işlemi sırasında No 10 Merkez Tank içinde ve yakın çevresinde, büyük bir ihtimalle aktar
ma işleminden kaynaklanan hampetrol artıkları ve slop buharlaşması ya da gazlaşması sonucu pat
layıcı gaz karışımı oluşmuştur. M/T TPAO'da 13 Şubat 1997 günü saat 17.45 te bir patlama ger
çekleştiğine göre, patlama olaylarının doğası gereği, bir patlayıcı gaz karışımı kesinlikle bu patla
madan daha önce oluşmuş olmalıdır. Patlama olayının gerçekleşebilmesi için gerekli olan sıcaklık, 
bir kıvılcım atlaması ya da atlamaları ve çıplak ateş ya da alev biçiminde varolması gerekir. Bu pat
lama olayında, çıplak ateş ya da alev biçiminde bir sıcaklık olgusunun söz konusu olmadığı anla
şılmaktadır. Olayla ilgili tüm bilinenler, patlamayı oluşturan sıcaklık öğesinin bir kıvılcım atlam'a-
sı ya da atlamaları ihtimalini güçlendirici niteliktedir. Kıvılcım atlamalarının kaynağı ise. No 10 
Merkez Kargo tanktan No 15 yakıt tankına slop ve hampetrol içeren suyun aktarılma işlemi sıra
sında güçlü kıvılcım atlamalarına neden olabilecek statik elektrik birikiminin gerçekleştiği, daha 
sonra No 6 iskele tankın borda taraf saçlarındaki delik ve çatlaklar nedeniyle sürekli deniz suyu al
ması yüzünden iskele tarafına yatmış durumda olan tankeri dengeye getirerek doğrultmak amacıy
la yapılan* No 6 İskele tanktan No 10 Merkez tanka ecekterle su aktarımı işlemi sırasında da kıvıl
cım atlamalarının oluştuğudur. Ayrıca burada yapılan No 6 İskele tanktan No 10 Merkez tanka 
ecekteıic su çekme işleminde, vakum oluşturup sürükleme görevi gören sıvıda dar bir kanaldan çok 
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hızlı biçimde geçirilen No 10 Merkez tanktaki slop ve hampetrol içeren sudur ve dolayısıyla bu iş
lem sırasında da statik elektriklenme oluşumuna neden olma ihtimali çok yüksektir. 13 Şubat 1997 
günü saat 17.45 sıralarında oluşmuş durumdaki patlayıcı gaz-hava karışımı; statik elektrik boşal
ması sonucu oluşan yeterince güçlü kıvılcımlar ile No 10 Merkez Tankta çok kuvvetli bir patlama 
oluşmuş, bu ilk patlama özellikle No 10 Merkez Tankın vtavanı ile sağ kıç köşesine ve aralarındaki 
perdenin zayıflamış olduğu anlaşılan bitişiğindeki No 6 Sancak Tanka doğru çok büyük bir basınç 
oluşturmuş, patlamada oluşan bu büyük basınç sonucu.No 10 Merkez Tankın kapağı yerinden ko
parak yukarı doğru tankerin köprüüstü göğüslüğünü sıyırıp aşarak iskele kıç omuzluk üzerine dü
şerken No 6 Sancak Tankın da patlayıp üstü bordoya doğru yırtılarak bütünüyle açılmıştır. 

Üstleri açılan ve yanmaya başlayan No 10 Merkez ve No 6 Sancak Tanklarında ve yakın çev
relerinde çıkan yangın sonucu oluşan ısı No 9 Merkez ve No 8 Merkez Tankların sıcaklıklarının 
aşırı yükselmesine ve bu tanklar içinde varolan slop nedeniyle patlayıcı gaz karışımlarının oluşma
sına neden olmuş, patlayan No 9 Merkez Tankının kapağı DOİTEL Tersanesinin Yüzer Havuzu
nun sancak taraf üst ortalarına çarparak denize düşmüş, ardından No 8 Merkez tank patlamış ve ka
pağı M/T TPAO sancak bordası tarafında bulunan GEMAK Tersanesi yönünde denize uçmuştur. 
Daha sonra pekçok yanıcı malzemelerin de bulunduğu Köprüüstü ile yaşam mahalleri, makine da
iresi ve pompa dairesi yanmaya başlamıştır. Diğer yandan patlamalar ile denize dökülen yanmak
ta olan maddeler denizde de yanmaya devam etmiş ve ayrıca yanmakta olan bu maddelerin bir bö
lümü ise HİDRODİNAMİK Tersanesinde bakım ve onarımı yapılan SALİH-C ile KLAZİNA-C 
gemilerinin güvertelerinde de fazla büyük olmayan yangınlar çıkmıştır. İki gün kadar sonra, çevre
sinde sürmekte olan yangından etkilenerek, aşırı ısınma sonucu oluşan gazlardan kaynaklanan yük
sek basınç nedeniyle üstü kabararak yırtılan iskele taraftaki No 14 Yakıt Tankına doğru yangın ya
yılmıştır." ifadelerine yer verilmiştir. (Ek:2) 

Aynı Bilirkişi Raporunda sabotaj ihtimalinin olup olmadığı da incelenerek bu konuda; 
"Olayda kasıt ve sabotaj ihtimali bulunmadığı; gerek bu konuda çıkarı olabilecek kişi ya da 

kuruluşların olmayışından, gerekse Tuzla Bölgesindeki diğer tersaneler gibi GEMSAN Tersanesi
nin de yeterince iyi korunuyor olmasından anlaşılmaktadır. Öncelikle tersaneler ekonomik neden
lerle kullanımları altındaki bölgeleri-iskeleleri ve hatta deniz alanlarını ellerinden geldiğince özel
likle korumaktadırlar. Çünkü tüm tersaneler, gerek'sahip oldukları malzeme ve donanımları hırsız
lığa karşı korumak, gerekse taşaron firmaların çalıştıracakları işçiler için kişi başına günlük 20 
Amerikan Doları almak biçiminde uyguladıkları kuralı sürdürmektedirler. Bu nedenle M/T 
TPAO'ya dışarıdan ya da tanınmayan kişilerin sabotaj yapmış olması hemen hemen imkansızdır 
denilebilir. Pekçok sabotaj olayında görüldüğü gibi patlama ya-da yangın birkaç değişik yerden 
başlamamıştır. Ayrıca kasıtlı olaylarda bu işten karlı çıkacak kişi ya da kuruluşların bulunması ge
rektiğine inanılır. Oysa bu olayda karlı çıkacak kişi ya da kuruluşların bulunduğu bilinmemektedir. 
Üstelik olayda kasıtçı ya da sabotajcı da görülmemiş ve yakalanmamıştır. Olay, tank patlaması ile 
başladığından kasıt karakterine uygun bir türde başlamamıştır. Sonuç olarak, M/T TPAO patlama
ları ve yangın olayı için kasıt ya da sabotaj ihtimalini haklı gösterecek hiçbir kanıt bulunmamakta
dır." ifadelerine yer verilmektedir. (Ek:2) 

Sözkonusu raporun "İNCELEME" bölümünün 3. maddesinde olayda, ihmal ve kusuru görü
lenlerin tesbiti konusunda; 

" T.G Pendik Savcılığı tarafından Bilirkişi Heyetimizce incelenerek cevaplandırılması istenen 
kusur ve ihmali görülenlerin (gemi kaptanı, personeli, bakım işçileri, temizlik çalışmasını yürüten 
taşeron firma yetkililci, tersane yetkilileri, tankeri donatan veya sahibi olan şirket yetkilileri) tespiti 
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ve ne oranda kusurlu olduklarının belirlenmesi hususu; ancak bu Bilirkişi Raporunun sonuç bölü
münde açıklanabilecektir. Çünkü olayın ve olayların tüm ayrıntıları incelenip aydınlatılmadan kusur 
ve ihmali görülenlerin tespiti ve ne oranda kusurlu olduklarının belirlenebilmesi imkansızdır." 

denilerek raporun "SONUÇ" bölümünde; 
"T.C. Pendik Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlık soruşturması 1997/1174 Hz. sayılı dosya ile 

yürütülen, 13 Şubat 1997 günü M/T TPAO tankerinde oluşan patlama ve patlama sonrası çıkan 
yangın olayında; 

. DİTAŞ Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.'nin mevcut şartlar ve işletme kuralları mu
vacehesinde, yönetmeliklere ve mevzuata aykırı uygulamalarının bulunmadığı tespit edilerek ola
yın oluşumunda herhangi bir ihmalinin olmadığı, 

. GEMSAN Gemi ve Gemi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin; slaç temizle
me işinin yapılması konusunda yeterli olduğu, DİTAŞ ile yaptığı anlaşmanın gereklerine ve mev
cut geleneksel uygulamalara uygun hareket ettiği, patlama olayında herhangibir ihmalinin bulun
madığı, • 

. M/T TPAO Kaptanı Cem YÜCER'in; temelde düşünce olarak daha güvenli bir durumu 
amaçlayarak, slop-hampetrol-su karışımları ve tuzlu su aktarma işlemleri sırasında patlayıcı gaz ka
rışımları oluşmasına yol açmış olmakla ihmali bulunduğu, 

. İtfaiye görevlileri ve itfaiye erlerinin; elbise sevk ve idare yönünden bir yanlışlık yapmadık
ları, genel anlamda emir ve kurallara uydukları, ancak kendi insiyatifleri ile yangın içine girmiş ol
dukları, 

. M/T TPAO'da çalışan gemi adamları ile GEMSAN Tersanesi çalışanları kurallara uygun ola
rak davranmış oldukları, 

. M/T TPAO'da 13.02.1997 günü saat 17.45 sıralarında oluşan patlama ve yangın olayının; fi
zik ve kimya yasaları ile patlama ya da yanma olayının doğasına dayalı olarak gerçekleşerek geliş
miş olduğu" 
ifadeleri yeralmaktadır. 

Bilirkişi raporunu düzenleyen üç bilirkişiden birisi olan Petrol İşletmeciliğinde Yangın ve Gü
venlik Uzmanı, Yüksek Mühendis Mümtaz ÇORUH sözkonusu raporun (1) No'lu ekini teşkil eden 
ek görüşlerinde konuyla ilgili olarak; 

. " 13.2.1997 günü Tuzla/GEMSAN tersanesinde yanan TPAO/İSTANBUL tankeri ile alaka
lı YANGIN BİLİRKİŞİ RAPORU'nda eksik ve fakat ehemmiyetli bulduğum bazı hususları bura
da maddeler halinde sıralıyorum. 

1. Ham petrollerin clektriki geçirgenlikleri yüksektir. Bu sebeple ham petrol üzerinde STATİK 
ELEKTRİK birikimi ve tehlikesi olmaz. Tuzlu deniz suyundaki geçirgenlik de 10.10 ila 10.13 li
mitinin çok altında olduğu için (OHM-Cm olarak), statik elektrik biriktirmez. İçme suyundaki. 
yüksek tazyikli püskürtmelerde hasıl olan sis bulutlarında birikebildi statik yükler, buradaki olaya 
ve şartlara uygun değildir. 

2. GEMSAN tersanesinde, yeterli bir "Yangın Olağanüstü Hal-Emergcncc planı, ön hazırlığı. 
mahalli yardım güçleriyle prova belgeleri bulamadım. 

3. Önce 6/Sancak tankı patlamış olmalıdır. Ancak bu patlama, söndürme boru hatlarını kese
bilir. Merkez/10 tankı ise birkaç dakika sonra patlamış olmalıdır. Merkez/10 önce patlayıp da San
cak/6 nın kapağı sıyırmış olsaydı, ikinci patlama (Ard arda patlama) olamazdı. Çünki kapağı sıyrı
lıp açılmış Sancak/6 tankı patlayamazdı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 397) 



- 4 0 -

4. Sancak/6 tankı kendiliğinden kızışıp patlayabilir. Çiinki Ham petrolde H2S gazı vardır. Ön
ceden geminin eksoz gazı ile INERT yapılan bu tankda, oksijen eksilmesi olduğundan Demir Ok
sit pasları, Demir Sülfite dönüşür. Daha sonra, tank boşalıp havalandırılınca, oksijen teması netice
sinde Kükürt, S02 ve SICAKLIK açığa çıkar, Bu sıcaklık demirli, paslı kükürtlü zerrecikleri ak
kor hale getirir. Tankdaki gazlar böylece tankı patlatır. Olay ve tanka yapılan müdahale, bu izaha
ta uygundur. 

5. İş Kanununa bağlı Par.Pat.Mad.Tüzüğü (7/7551). Mad 78 e göre yakıt tankları içinde' 
Gaz+Hava karışımı patlayıcı limitler dahilinde tutulmayacaktır. Çiinki patlama olabilir. 6,10,9,8 
numaralı tanklar sırasıyla patlayabildiklerine göre, bir kısım Gas-Free ölçümleri yetersiz ve yanıl
tıcıdır. 

6. 1 O/Merkez SLOP tankı, içindeki Ham Petrol ve Su ile "Her an patlayabilir" durumda iken, 
tankerin hiçbir bölmesine, tankına girilmeyecek ve çalışma yapılmayacaktı. Önce bu tank Temiz
lenecek, veya INERT yapılacak veya SECURE hale getirilecekti. Ne yazık ki, Tersanenin (Gem-
san'ın), gemideki SLOP'u alacak kara slop tankı yoktu. 

7. Tanker bölmelerinden sıyrılıp toplanan ham petrol tercssübatı plastik torbalara konulup 
ağızlan bağlanmış ve geminin güvertesine serbest satıh teşkil edecek şekilde TONLARCA olmak 
üzere sıralanmıştır. Yangın sırasında bu teressübat havaya ve etrafa dağılıp, yangının vüsatini ar
tırmıştır. Gemi güvertesinde bu nevi maddeler yığılı iken gemi tanklarına girilmez, çalışma yapıl
maz. Teressübat (SLUDGE) tankdan çıkar çıkmaz gemiden uzaklaştırılmalıdır." 
ifadelerine yer vermiştir. (Ek:2) 

Komisyonumuzun 27.05i1997 gün ve 5 sayılı yazısı ile Pendik Cumhuriyet Başsavcılığından 
tahkikata ilişkin dosyanın bir sureti talep edilmiş olup, Pendik Cumhuriyet Başsavcılığının 
27.05.1997 tarih, 1997/331 sayılı cevabi yazısında; 

Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki Gemsan Tersanesi'nde>bulun'an Deniz İşletmeciliği ve Tan-
kerciliği A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ait TPAO İSTANBUL adlı tankerde 13.02.1997 tarihinde mey
dana gelen yangın olayı ile ilgili olarak Cmuhuriyet başsavcılıklarınca yapılan soruşturma sonu
cunda tanker kaptanı olan sanık Cüneyt Cem YÜCER'in olayda kusurlu olduğu bilirkişi raporun
da belirtilmiş olmakla tedbirsizlik ve dikkatsizlik, nizam ve emirlere riayetsizlik sonucu yangına ve 
infilalde neden olmak ve bu yangına müdahale eden 2 itfaiye görevlisinin ölümüne ve 19 kişinin 
yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan dolayı TCK. 383/2. madde 2. cümlesi uyarınca cezalan
dırılmak üzere Kartal Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılması için Cumhuriyet başsavcılıklarınca 
01.05.1997 gün ve 1997/1174 Hz, 1997/58 nolu fezleke tanzim edilerek tüm hazırlık soruşturması 
evrakının Kartal Cumhuriyet Başsaavcılığı'na gönderildiğini, 

Bunun üzerine Kartal Cumhuriyet Başsavcılığınca olay ile ilgili olarak 07.05.1997 gün 
1997/9330 Hz, 1997/2282 Esas, 1997/208 iddianame sayısı ile Kartal Ağır Ceza Mahkemesi 'ne ka
mu davasraçılmış olduğunu, yargılamanın halen Kartal 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1997/177 
Esas sayılı dava dosyası ile devam ettiğini, 

Ayrıca; yangın tankere müdahale sırasında itfaiye görevlileri CELİL DAĞ ve İBRAHİM KO-
RAY'ın Ölümüne sebebiyet vermek suçlarından dolayı İstanbul Büyükşchir İtfaiye Müdürü Muhit
tin SOĞUKOĞLU, Nöbetçi Müdür Muavini Şükrü ÖZTÜRK ve müdahaleden sorumlu Müdür 
Muavini Mehmet SÜRMELİ ve diğer görevliler hakkında bir kusurları olup olmadığının tesbiti açı
sından idari görevleri nedeniyle tabi oldukları Memurin Muhakematı Kanunu'na göre gereğinin 
takdir ve ifası için evrak ayrılarak Cumhuriyet Başsavcılıklarının 29.04.1997 gün, 1997/88 sayılı 
yetkisizlik kararı ile İstanbul Vilayet Makamı'na gönderildiğini, 

bildirmiştir? (Ek:8-9) , : •••'"'. / 
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Komisyon Başkanlığımızın 06.06.1997 tarih ve 27 sayılı yazısı ile Kartal 1. Ağır Ceza Mah
kemesinde bulunan 1997/177 esas sayılı dava dosyasının tasdikli bir sureti talep edilmiştir. (Ek: 10) 

Sözkonusu dosya Kartal Cumhuriyet Savcılığı kanalı vasıtasıyla 10.05.1997 tarihli yazı ekin
de Komisyonumuza intikal etmiştir. (Ek: 11) 

Sözkonusu dosyada yer alan Kartal Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan İddianamede; 
"DAVACI : K.H. 

MÜTEVVEFALAR 

MAĞDURLAR 

1-CELİL DAĞ Mustafa oğlu 1967 doğumlu H.Muhuttin 
Kalpakcıçeşme sokak Birlik apt. no: 7 Fatih 
2- İBRAHİM KORAY Mustafa oğlu 1965 doğumlu 
Pendik Ballıca köyünden 

1- ŞÜKRÜ ÖZTÜRK Hüseyin oğlu 1949 doğumlu 
İstanbul İtfaiye Müdür yardımcısı 
2- MEHMET SÜRMELİ Sait oğlu 1959 doğumlu 
İstanbul İtfaiye Müdür Yardımcısı 

3- HASAN KOCABOZ Mustafa oğlu 1965 doğumlu 
Kartal İtfaiye Müdürlüğünde görevli 
4- YÜKSEL SEFER Mehmet oğlu 1962 doğumlu Kartal 
İtfaiye Müdürlüğünde Görevli 

5- KEMAL GÜNAY Abdulbaki oğlu 1966 doğumlu 
Kartal İtfaiye Müdürlüğünde görevli 
6- RAŞİT GÖKCAN Veli oğlu 1945 doğumlu 
Kartal İtfaiye Müdürlüğünde görevli 
7-NACİ SAĞLAM Şaban oğlu 1963 doğumlu 
Kartal İtfaiye Müdürlüğünde görevli 
8-YILMAZ CENGİZ Hasan oğlu 1963 doğumlu 
Kartal İtfaiye Müdürlüğünde görevli 
9- CAFER KARATAŞ Mehmet oğlu 1950 doğumlu 
Kartal İtfaiye Müdürlüğünde görevli 
10- YAHYA KARADENİZ Şaban oğlu 1957 doğumlu 
Kadıköy İtfaiye Müdürlüğünde görevli 
11-YAVUZ BOZDEMİR Ahmet oğlu 1968 doğumlu 
Kartal İtfaiye Müdürlüğünde görevli 
12- NECATİ TORUK Ahmet oğlu 1960 doğumlu 
Kartal İtfaiye Müdürlüğünde görevli 
13- İBRAHİM ERDİK Ali oğlu 1955 doğumlu Kadıköy 
İtfaiye Müdürlüğünde görevli 

14-İSMET GÖL Mehmet oğlu 1939 doğumlu 
Kartal İtfaiye Müdürlüğünde görevli 
15- YILMAZ DEMİRCİ Mudavver oğlu 1964 doğumlu 
Pendik İtfaiye Müdürlüğünde görevli 
16- ERSİN ARSLAN İbrahim oğlu 1969 doğumlu 
Kartal İtfaiye Müdürlüğünde görevli 
17- ABDURRAHMAN SUNGUR Veli oğlu 1964 
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doğumlu İstanbul İtfaiye Müdürlüğünde görevli 

18-M.EMİN ÖZKAN Servet oğlu 1956 doğumlu 
Kartal İtfaiye Müdürlüğünde görevli 
19-TAHİR AKÇAOĞLU H.İbrahim oğlu 1967 doğumlu 

Kartal İtfaiye Müdürlüğünde görevli 

SANIK : CÜNEYT CEM YÜCER Ömer Turgut oğlu 1956 
doğumlu TPAO Tankeri kaptanı, Acıbadem Beyaz 
Karanfil S. no 19/3 de oturuyor. 

SUÇ : TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK VE NİZAM VE 
EMİRLERE RİAYETSİZLİK NETİCESİ İKİ KİŞİNİN 
ÖLÜMÜ İLE 19 KİŞİNİN YARALANMASIYLA 
SONUÇLANAN YANGINA SEBEBİYET VERMEK. 

SUÇ TARİHİ : 13.02.1997 
SEVK MADDELERİ : TCY nin 383/2 maddesinin 2. cümlesi 31,33 maddeleri 
KANITLAR : İddia, tanık beyanları, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı 
Olay tarihinde DİTAŞ'a ait TPAO İstanbul tankerinin Mısır'dan getirmiş olduğu ham petrolü 

İzmir Aliağa rafinerisine boşaltarak aynı gün Çandarlı körfezinde demirleyip yıkama ve gazzıslaş-
tırma işlemlerinin tamamlayarak hareket ettiği ve 3.2.1997 günü Tuzla açıklarına geldiği ve bunun 
üzerine Ditaş ile Gem-San Tersanesinde yapılan geminin temizlenmesi ile ilgili sözleşme gereğin
ce 5.2.1997 günü tersane tarafından slaç çıkarma çalışmalarına başlandığı, işlemin olay gününe ka
dar devam ettiği, suç tarihinde ise günlük çalışmalarını bitiren işçilerin tankeri terk ettikleri, bu ara
da gemi kaptanı sanık Cüneyt Cem Yücer'in emir ve yönetiminde gemi personeli no 1 kargo pom
pası ile önce no 10 merkez kargo tankında birikmiş olan slop tabir edilen ham petrol ve su karışı
mını yıkama sularını sancak tarafındaki no 15 yakıt tankına transfer ettiği daha sonra ise geminin 
dış saçlarının delinmesi neticesi sürekli deniz suyu almakta olan ve bu nedenle iskele tarafına doğ
ru yatan tankeri dengelemek amacıyla no 6 iskele kargo tankından no 10 merkez kargo tankına tuz
lu su aktarımı sırasında bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi bu transferler neticesinde tanklarda 
patlayıcı gaz karışımlarının oluşmasına neden olunduğu ve patlama için uygun ortam yaratıldığı ve 
en nihayet statik elektrik veya slaç yanması neticesi no 10 merkez kargo tankında ve no 6 sancak 
kargo tankında öncelik sırası belirlenemeyen çok kısa aralıklarla ard arda iki patlamanın meydana 
geldiği, tanklar üzerinde kuvvetli ve alevli bir yanmanın başladığı bir süre sonra ise no 9 merkez 
kargo tankının ve arkasından 8 nolu merkez koruma tankının patladığı, bu patlama sırasında 9 no-
lu tankın kapağının patladığı, yan tarafta bulunan DOİTEL tersanesi yüzen havuzun sancak üst or
tasına çarparak denize düştüğü, bu patlama neticesinde yan taraftaki tersanede bulunan gemilerin 
güvertelerinde de küçük çaplı yangınlar çıktığı, ilk etapta itfaiyenin müdahalesi ile bu iki gemide
ki yangınların söndürüldüğü, ayrıca olaya konu olan Türk Petrol ortaklağına ait gemideki patlama
lar sırasında tamamen açılan 8-9 ve 19 nolu merkez kargo tankları ile 6 nolu sancak kargo tankı
nın yanmaya devam ettiği ve yangının geminin köprü üstü yaşam mahallerine makine ve pompa 
dairelerine sirayet ettikten sonra no 14 yakıt tankının tutuşarak yanmaya başladığı, bu durumu ile 
yangını kendi imkanları ile söndürülmesinin mümkün olmaması üzerine sanık Cem Yücer'in per-' 
sönele gemiyi terk emrini verdiği ve personelin gemiyi terk ettiği ve bilahare Tuzla, Pendik, Kadı-
köy-Kartal ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olaya müdahale ederek söndürme çalışma
larına başladıkları ilk etapta yanda bulunan gemilerdeki küçük yangınların yukarıda belirtildiği gi
bi söndürüldüğü bilahare maktul ve müştekilerin bulundukları ekiplerin TPAO gemisine müdaha-
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le ettikleri ve müdahale sırasında daha sonra Celil DAĞ ve İbrahim KORAY'ın ölümüne sonuçla
nan diğer itfaiyecilerin muhtelif şekilde yanarak yaralandıkları olayın meydana geldiği anlaşılmış, 

Bu olayla ilgili olarak itfaiye görevlisi Muhittin SOĞUKOĞLU, Şükrü ÖZTÜRK ve Mehmet 
SÜRMELİ ve bir kısım arkadaşları hakkında Pendik C.Başsavcılığı tarafından idari yönden gere
ğinin takdiri ve Memurun Muhakematı hakkındaki kanuna göre işlem yapılmak üzere İstanbul Va
liliğine yetkisizlik kararı ile evrak gönderilmiştir, 

Gerek dosya içeriği gerek alınan bilirkişi raporu tanık anlatımları, sanığın savunması ve iddi
alar gözönüne alındığında sanığın iki kişinin ölümü ile ve 19 kişinin yaralanması ile sonuçlanan 
olayda sorumlu olduğu, anlaşıldığından, 

Sanığın kendisine atılı bulunan suçtan dolayı yargılanmasını Mahkemenizde yapılarak eylemi
ne uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına 
talep ve iddia olunur." 

ifadelerine yer verilmiştir. (Ek:2) 
Yukarıda Savcılık evrakından ayrıldığı bahsi edilen evrakla ilgili olarak İstanbul Valiliğine 

30.07.1997 tarihli yazımızla konu hakkında bilgi istenilmiştir. 

İstanbul Valiliğinin 6.8.1997 tarih ve 5937 sayılı cevabi yazısında; konuyla ilgili olarak gere
kiyorsa incelenme ve soruşturma yapılması amacıyla İçişleri Bakanlığına sunulduğu, sonuçta Mül
kiye Müfettişi Şükrü ERDEM tarafından 02.06.1997 tarih ve 23/15 sayılı inceleme ve soruşturma 
raporunun düzenlendiği şeklinde verilmiştir. (Ek: 13) 

İçişleri Bakanlığının 16.6.1997 tarih ve 241-2-11/1340-11 sayılı yazısı ekinde sözkonusu Mül
kiye Müfettişi Raporu Komisyonumuza intikal etmiştir. ' 

Raporun "SONUÇ" bölümünde aynen; 
" 13.02.1997 tarihinde Tuzla Tersanesi'nde DİTAŞ'a ait TPAO istanbul Tankerinde çıkan yan

gının söndürülmesi sırasında Gemi Kaptanı Cüneyt Cem YÜCER'in ve itfaiye görevlilerinin yan
ması ve yaralanmaları yanı sıra, bunlardan iki itfaiye görevlisinin bilahare ölmesi olayında, uzman 
üç bilirkişinin tanzim etmiş olduğu rapora göre itfaiye görevlilerinin olaya müdahalelerinde, sevk 
ve idarelerinde ve giyilmiş olan elbiselerde emir ve kurallara uyulduğu, bunların yangına kendi in-
siyatifleri ile girmiş oldukları belirtilmiş olmasının yanı sıra, dosyayı itfaiye görevlileri yönünden 
tefrik ederek, Memurin Muhakematı Kanununa göre yasal gereğinin takdir ve ifa edilmesi için İs
tanbul Valiliği'ne 29.04.1997 tarih ve 97/3514-88 Hz. sayı ile yazı yazmış olan Pendik Savcılığı
nın yazısında dahi "itfaiye görevlilerine herhangi bir kusur isnad edilememişsede" dernek suretiy
le Savcılıkçada, ayrıca Müfettişliğimizce ifadelerine başvurulan ifadeleri sonunda yangına müda
hale eden görevlilerin suçsuzluklarının anlaşılmış olduğu, bu nedenle yangın söndürme olayında 
yanma suretiyle yaralanma ve ölüm olayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip 
ERDOĞAN, Genel Sekreter Mustafa AÇIKALIN, Genel Sekreter Yardımcısı İdris Naim ŞAHİN, 
İtfaiye Müdürü Muhittin SOĞUKOĞLU, olaya müdahale eden İtfaiye Müdür yardımcıları Şükrü 
ÖZTÜRK ve Mehmet SÜMELİ'nin sorumlulukları cihetine gidilmesinin mümkün olamayacağı, 
olayda suçlu bulunmuş olan Tanker Kaptanı Cüneyt Cem YÜCER hakkında Kartal Ağır Ceza 
Mahkemesinde, iki itfaiyecinin ölümü ve 19 itfaiyecinin yaralanmasına sebebiyet vermekten dava 
açılmış olduğu, 

Kanaat ve sonucuna varılmıştır. " 
ifadelerine yer verilmiştir. (Ek: 14) 
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Komisyonumuzun 5.6.1997 tarih ve 16 sayılı ve bu yazıyı tekid eden 1.7.1997 tarih ve 50 sa
yılı yazılarımız ile, Denizcilik Müsteşarlığı bünyesinde konuyla ilgili yapilan çalışmaların birer su
reti istenilmiş olup, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığının 21.7.1997 tarih ve 3536 sayılı yazısı 
ekinde yer alan Soruşturma Komisyonu Raporu Komisyona intikal ettirilmiştir. (Ek: 15-17)10 Mart 
1997 gün ve B.02.1.DNM/0.71/02175 sayılı Makam Oluruyla Tuzla Gemsan Tersanesinde TPAO 
adlı tankerin patlaması ve daha sonra yanması konusunda tahkikat yapmak, incelemelerde bulun
mak ve yangının meydana gelme nedenlerinin mahallinde soruşturulmak amacıyla Gemi İnşa ve 
Tersaneler Genel Müdürü Ömer KILIÇ'ın başkanlığında, Hukuk Müşaviri Tacettin ŞİMŞEK, De
niz Ulaştırması Genel Müdür Yardımcısı Bülent OK ve Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlü
ğü Mühendislerinden Nihat TOZMAN'dan oluşan Soruşturma Komisyonu kurulmuştur. 

Oluşturulan Soruşturma Komisyonunun raporunun son kısımlarında aynen; 

" 7-KOMİSYONUN GÖRÜŞLERİ: 
Komisyonumuzun TPAO tankerinin patlaması ve daha sonra yanmasıyla ilgili kaza hakkında 

görüşleri; Tankerlerin tersanelerde temizlenmesi ve onarılması her zaman büyük tehlikeler ve risk
ler taşır. , . • 

Gas-free işleminden sonra yapılan ölçümlerin olumlu sonuçlar vermesi de, daha sonraki saat
lerde ve zamanlarda insan sağlığı veya çalışma güvenliği yönlerinden tehlikeler olmayacağı anla
mına gelmeyeceği açıktır. 

Bu nedenlerle bir tankerin Tersaneye girişinden, temizlik ve onarım tamamlanıp çıkışına ka
dar, tanklarında, makine ve pompa dairesinde ve yaşam mahallerinde birden fazla yangın çıkabilir. 
Hatta ölümle sonuçlanan olaylar da görülebilir. Bunlar devamlı olarak yaşanmaktadır, ancak anın
da müdahale suretiyle az zarar ve hasarlarla olaylar önlenmektedir. 

Tetkik ettiğimiz TPAO Tankerinde durum oldukça farklılık arzetmektedir. Olayda, DİTAŞ'ın 
ifadesine göre, 10.000 ton kapasiteli 50/100 m3 slop ihtiva eden tankta meydana gelen patlama so
nucu, önce geminin büyük hasar gördüğü, tüm yangınla mücadele mekanizmalarının felç olduğu 
ve kısa süre sonra meydana gelen müteakip patlamalar ve sonucunda çıkan büyük yangınla, tanke
rin tümüyle hurda bir gemi halini aldığı tarafımızdan görülmüştür. 

Tankerlerde ve ilgili tersanelerde yapılacak her türlü işlemlerin belirli ve kesin esaslara bağ
lanmaması ve bu esaslara göre gerekli denetimi eksiksiz olarak yapacak bir denetim mekanizması
nın teşekkül ettirilmemesi halinde, daha vahim sonuçlar doğuracak kazaların olması da her an ih
timal dahilindedir. 

Komisyonumuzca bu konularda derinlemesine yapılan tetkiklerde, öncelikle tanker operas
yonlarıyla ilgili olarak ülkemizde önemli mevzuat, eğitim ve teçhizat eksikliği bulunduğu müşaha-
de edilmiştir. 

8-SONUÇ VE ÖNERİLER 
Makamın verdiği talimat gereği, GEMSAN Tersanesinde patlama sonucu yanan ve iki itfaiye

cinin ölümü ile TPAO adlı Tankerin tamamen hurda haline gelmesine ve çevre dahil çeşitli hasar 
ve zararlara sebep olan müessif kaza ile ilgili inceleme ve soruşturmalar tarafımızdan yapılmıştır. 

Tersanede ve yanan tankerde gerekli tetkiklerde bulunulmuş, GEMSAN Tersanesi ve DİTAŞ 
yetkililerinin bilgilerine başvurulmuş, daha sonra kendilerinden bazı hususlarda yazılı açıklamalar 
istenmiştir. 

Daha sonra, konuyla ilgili İstanbul Bölge Müdürü, İstanbul Liman Başkanı ve Tuzla Denet 
Şefi dinlenmiştir. 
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Deneyimli tanker kaptanları özel olarak dinlenmiş ve bilgiler alınmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışmaların akabinde Müsteşarlığımızda yapılan bir toplantıda (EK-16) ülkemizde bu ko
nu ile ilgili bilgi alınabilecek tüm kurum ve kuruluşlar davet olunarak kendilerinden bu olay ve ge
mide tankerlerin tersane operasyonları konularında ayrıntılı bilgiler alınmaya çalışılmıştır. 

TPAO tankerinin patlaması ve daha sonra yanması olayında hata değil hatalar zinciri ile kar
şılaşılmıştır. Zincirin halkaları teker teker ele alındığında: 

A- TPAO adlı tankerin slaç (tortu) ve neredeyse 100 tondan fazla slop (sulu petrol) ile tersa
neye girme teşebbüsü ilginçtir, slaç temizliğinin tersanelerde daha önce de yapıldığı ifade olunmak
la birlikte, slop ile girişi için hiçbir mazeret gösterilemez. 

B- TPAO adlı tanker için düzenlenen 31.01.1997 tarihli gas-free raporunda "ateşli çalışma ya
pılabilir" ibaresi, hayretle görülmüştür. Slaçı, slobu bulunan bir tankere böyle bir rapor verilmesi 
asla kabul edilemeyecek bir durumdur. 

C- TPAO adlı tankerin Tuzlaya gelişinde, istem üzerine, tankerde "onarım yapılacağının" be
lirtilmesi, 1600 ton slaçın temizleneceğinden söz edilmemesi dikkat çekicidir. 

D- TPAO adlı tankerin, tersaneye yanaşmasından sonra tank temizliğine başlayıp, tortunun 
torbalarla güverteye istiflenmesi karşısında Liman Denet Şefi'nin bunu görmemesi, anlamaması 
mümkün görülmemektedir. 

E- Tuzla Liman Yönetmeliğinin 14. maddesinde yer alan, "tankerlerin gas-free ve tank temiz
liği yapamayacağı" na dair hükmün bu işi yapan tersanelerce kendi çıkarları yönünde yorumlanıp, 
slaç temizliğinin, bir tank temizliği olmadığı şeklinde değerlendirilmesi de, ihtiyaçların ve gerçek
lerin doğurduğu bir zaruret olarak kabul edilmiştir. 

Slaç temizliğinin, tanker onarımının bir parçası olduğu, tank temizliği sayılamayacağı şeklin
deki yorumun doğru olduğu kabul edilememekle birlikte, bu işlemi yapacak tersane bölp'îsine ya
kın yerlerin tesisine kadar uygulamanın durdurulması da ekonomik yönlerden oldukça zor görül
mektedir. 

F- Bu aşamada, açıklanan hatalar zincirinde olaya neyin sebep olduğu ve kimin ya da hangi 
kuruluşun daha çok kusurlu bulunduğu hususunda bir hükme varılmasının mümkün olamayacağı 
açıktır. Zira olayla ilgili Savcılık ve Sigorta soruşturmaları sürdürülmekte olup heyetimizin yapa
cağı teknik nitelikteki bir tetkikten de kesin hükme varılmasının beklenemeyeceği görüşündeyiz. 

Sonuçta: yukarıda belirtilen gözlemler ışığında; 

A- Tuzla Denet Şefliğinin Liman Başkanlığına dönüştürülmesi. Başkan ve diğer personelin 
konuyla ilgili yüksek öğrenim görmüş, deneyimli kişilerden oluşturulması (Gemi İnşa Müh. gibi) 
ve böylece bölgede tersane denetimlerinin gerektiği boyutta yapılmasının sağlanması. 

B- Tuzla'da yangına mik'.ahale bakımından, romörkaj ve pilotaj hizmetleri ile birlikte bu gö
revlerin de yeterli bir kuruluşa verilerek yetkili ve sorumlu kılınması, bu kuruluşun temin edeceği 
yangınla mücadele techizatlı römorkörlerin derhal hizmete sokulmasının bu yolla temini. 

C- Bölgede yangınlarla mücadelede yukarıdaki fıkrada sözü edilen kuruluşun ilgili personeli 
ile tersanelerde bu iş için görevlendirilmiş personelin eğitime tabi tutulması, bu hususun liman oto-
ritesince tersane yetkilerinden aranması. 

D- Uzun vadede, tankerlerin tank temizliği yapmalarını kolaylaştırmak üzere mendirek dışına 
yanaşma iskelesi veya dolfini ve atık alım tesisi yapılması. ' 
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E- İstanbul Vilayeti için geçerli "Acil Müdahale PIanı"nın gözden geçirilerek, bu tür olaylar
da süratli müdahale, derhal kriz masası oluşturulması ve bu ünitelerin bazı zaruri ödemeleri yap
malarına imkan sağlamak üzere yasal düzenlemeler yapılması: 

F- Tuzla Liman Yönetmeliğinin ve 1973 yılında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Karada Çı
kabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek ve
ya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Sön
dürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik"in yeniden gözden geçirilerek, günün ihtiyaç
larına cevap verebilir bir niteliğe kavuşturulması. 

G- Taraf olduğumuz Marpol Sözleşmesinin (Deniz kirlenmesinin önlenmesine ilişkin) ilgili 
hükümleri gereği, tankerler ve diğer gemiler için slaç, slop ve sintine kabul tesislerinin kurulması 
ve mevcutlarının yeterli duruma getirilmesi. 

H- Gas-free ve benzeri belgeleri düzenlemekte olan Kimya Y.Mühendisi ve Mühendislerinin 
bu eğitiminden sonra, esasları Kimya Mühendisleri Odası ve Denizcilik Fakültesince belirlenecek 
program dahilinde, bu kuruluşların birinde ek eğitime tabi tutulup, başarılı olanlara, Müsteşarlığı
mızca belirlenen belgeleri verme yetkisinin tanınmasını sağlayacak mevzuat düzenlemesine gidil
mesi."ifadelerine yer verilmektedir. (Ek: 17) 

Komisyonumuzun 5.6.1997 gün ve 17 sayılı yazısı üzerine yazılan TDİ Genel Müdürlüğünün 
2.7.1997 tarih ve 3120 sayılı yazısında "Hizmet Talep ve Taahhütnamesi" gereği gemi acentası 
Orion Limited Şirketi aracılığıyla DİTAŞ Deniz İşletmelerinin klavuzluk ve römorkör talebinin ve 
geminin Aydınlı Limanına giriş izninin karşılıklı katılımından bahsedilmektedir. Sözkonusu yazı
nın ekinde yeralan "Hizmet Talep ve Taahhütnamesinde gemi "boş" olarak gösterilmektedir. Dİ
TAŞ Deniz İşletmeciliği ve Tankerci ligi A.Ş.nin 31.01.1997 tarihli Orion firmasına muhatap faks 
mesajında geminin "tamir ve bakım" için yanaşacağı ifade edilmektedir. (Ek: 18-19) 

4- Kazada Yaralanan İtfaiye Görevlilerinin Tedavi Hizmetlerinin Yeterliliği Konusu: 
Komisyonumuzun 27.5.1997 gün ve 3 sayılı yazısıyla kazadan zarar gören itfaiye görevlileri

nin ad-soyadları istenilmiş olup istanbul Büyükşehir Belediyesinin 28.5.1997 tarih ve 4025/HS sa
yılı yazısı ekinde bu isimlere yer verilmiştir. 30.7.1997 tarih ve 75 sayılı yazımız ile kazada yara
lanan itfaiye görevlilerinin son durumları sorulmuş olup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğünün 4.8.1997 tarihli yazısı ile yaralanan görevlilerin son durumları hakkında bilgi veril
miştir. (Ek:20-23) 

Anılan yazı tarihi itibariyle görevlilerin durumları aşağıda belirtilmiştir. 

ADI VE SOYADI 

Mehmet SÜMELİ 
Şükrü ÖZTÜRK 
Naci SAĞMAN 
İsmet GÖL 
Ersin ASLAN 
Abdıırrahman SUNGUR 
Cafer KARATAŞ 
Yüksel SEPER 
Necati TORUN 
Mehmet Emin ÖZKAN 

UNVANI GÖREV YERLERİ 

Müdür Yrd. İtf.Müdürlüğü Fatih (Tedavisi devam ediyor.) 

Zabıta Amiri < " " " " " 
Grup Amiri Üsküdar Böl.Grup Amirliği " " 
Grup Amir Yrd. Kartal Böl.Grup Amirliği " " 

Grup Amir Yrd. Üsküdar Böl.Grup Amirliği " " 

İtf.Bçvş (işçi) Kartal Böl.Grup Amirliği 
İtf.Er'i (işçi) " . " " • 
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ADI VE SOYADI 

Kemal GÜNAY 
Yılmaz DEMİRCİ 

RaşitGÖKCAN 
Hasan KOCABOZ 

Yılmaz CENGİZ 

Yahya KARADENİZ 
İbrahim ERDİK 
Yavuz BOZDEMİR 
Listede yeralanlardan ismet GOL ve Yüksel SEPER dışındakilerin görevlerine başladıkları 

ifade edilmiştir. 

9.08.1997 tarihi itibariyle tedavisi devam eden itfaiye görevlilerinin tedavileri Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Plastik Cerrahi bölümünde sürmektedir. 

Bu meyanda komisyonumuzun İstanbul'da yaptığı çalışmalar çerçevesinde itfaiye görevlileri 
ile de toplantı yapılmıştır. 21.8.1997 tarihli toplantıda Üsküdar Bölge Grup Amiri İsmet GÖL te
davileri için kendi imkanlarının yetersiz olduğunu, doktorların, iyileşmesi için bir-iki sene geçme
si gerektiğini söylediklerini ifade etmiştir. (Ek: 1) 

5- Gemide Meydana Gelen Patlama ve Yangının Çevreye Verdiği Zararlar: 
Komisyonumuz 27.5.1997 gün ve 2 sayılı yazısıyla 13 Şubat 1997 günü Tuzla Gemisi Tersa

nesinde Meydana Gelen Yangına ilişkin olarak kriz masasınca düzenlenen her türlü belgenin birer 
suretini istemiş olup, Tuzla Kaymakamlığının 28.5.1997 tarih ve 362 sayılı yazısı ekinde bu belge
ler 1 klasör halinde gönderilmiştir. (Ek:24-25) 

Kriz masasınca ÖnTIasar Tespit Komisyonu Raporları düzenlenmiş olup, Raporlara göre ra
porlarda çevrede bulunan binaların camlarının kırılmaları şeklinde hasarlar meydana geldiği görül
müştür. (Ek:25) 

Kaza sonucunda deniz ve çevre kirliliği meydana gelmiştir. Bunun dışında Büyükşchir Bele
diyesi İtfaiye Müdürlüğünün 13.2.1997 tarih ve 197/S.146 Yangın sayılı raporu eklerinde kaza sı
rasında meydana gelen hasar belirtilmiştir. 

Buna göre; TPAO adlı tankeri ziyan olarak ifade edilmiş olup, Salih C gemisinde zarar ziyan 
tespit edilemediği, ingiliz bandıralı CLAZİNA isimli kuru yük gemisindeki zarar ziyanın tespit 
edilmediği belirtilmektedir. 

Aynı raporun diğer bir ekine göre zarar ziyan görenlerin listesi ve uğradıkları zarar ziyanlar 
belirtilmiştir. 

I- DOITEL ULUSLARARASI VE DIŞ.PAZ.A.Ş. 

a- 6620 ton kaldırma kapasiteli, Rusya 1958 yapısı yüzer havuzun sancak . tarafındaki hasar. 
. b- Yüzer havuzun hasardan dolayı dalamaması nedeniyle 18 günlük iş kaybı (5.000 USD/gün) 

c- Yönetim binasındaki patlamadan dolayı hasarların onarımından meydana gelen zarar (cam, 
çerçeve, duvar vs.) 

2-ÇİNDEMİR TERSANECİLİK VE DENİZCİLİK A.Ş. 
a- Bina hasarı (doğrama, kapı, tefriş malzemesi, kapı, çatı vs.) 

UNVANI GÖREV YERLERİ 

İtf.Er'i (memur) "" " " 
İtf.Onb. (işçi) Pendik Müfreze Amirliği 

İtf. Er'i (işçi) 

İtf.Onb. (işçi) Tuzla Müfreze Amirliği 

İtf.Er'i (işçi) Kadıköy Böl.Grup Amirliği 

İtf.Er'i (memur) 
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. b-Ekipman hasarı (kaynak motorları, elektrik kabloları vs.) 

c-Temizlik gideri (petrol artıklarının temizlenmesi) 

d- Üç rıhtımın iş kaybı (42 gün. 1.000 USD/gün) 

3- HİDRODİNAMİK GEMİ SAN.VE TİC.A.Ş. , 
. a- Makina ve teçhizat hasarları (kaynak motorları, elektrik pano ve kabloları,'oksijen ve bütan 

gaz tüpleri vs) 

b- Bina hasarları (kumanda odası, ofis binası, yemekhane, bekçi odasının cam çerçeve, duvar, 
. boya) 

c-Temizlik gideri (petrol artıklarının temizlenmesi) 

d- Jeneratör kiralanması (yangın sonrası elektrik kesintilerinden dolayı) 
e- İşgücü kaybı 'işçi ücretleri ve mahrum olunan kazanç) 

4- GEMAK İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş. 
a-Bina hasarları (eternet, kap, cam, çerçeve, duvar, boya) 
b- Tersanede bulunan araçlarda oluşan hasar (34 HEH 35,34 GAP 76,34 VBN 45,34 Z 7697, 

34 HUJ 46,34 JK 270, 34 SGU 78, 34 SGU 79, 34 TG 0237, 34 AC 5416 plakalı araçlar.) 

c-İşgücü kaybı (işçi ücretleri ve mahrum olunan kazanç) 
d-Temizlik (petrol artıklarının temizlenmesi) enkaz kaldırma. 
5-DESAN DENİZ İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 
a- Bina hasarları (eternet, kapı, cam, çerçeve, duvar, boya) . 
b- İşgücü kaybı (İşçi ücretleri ve mahrum olunan kazanç. 
c- Temizlik (Petrol artıklarının temizlenmesi) 
6-ŞAHİN ÇELİK SANAYİ A.Ş. 
a-Bina hasarları (eternet, kapı, çam çerçeve, duvar, boya) 
b-İşgücü kaybı (işçi ücretleri ve mahrum olunan kazanç) 
c-Temizlik (petrol artıklarının temizlenmesi.) 
7-ÇELİK TEKNE SAN.VE TİC.A.Ş. 
a-Bina hasarları (Eternet, kapı, cam çerçeve, duvar, boya) 
b-İşgücü kaybı (işçi ücretleri ve mahrum olunan kazanç) 
c-Temizlik (petrol artıklarının temizlenmesi.) 
8- PKM GEMİ YAPIM SAN.VE DNZ.TAŞ.İŞL.A.Ş. 

, a- Bina hasarları (Eternet, kapı, cam çerçeve, duvar, boya) 
9-SEDEF GEMİ ENDÜSTRİSİ A.Ş. 
a-Bina hasarları (Cam çerçeve) 

b- İşgücü kaybı (işçi ücretleri ve mahrum olunan kazanç) 
c- Temizlik (petrol artıklarının temizlenmesi.) 
10-TUZLA TERSANECİLİK VE TURİZM A.Ş. 
a-'Bina. araç-gereç, mokina hasarları (eternet, kapı, cam çerçeve, duvar, boya) 
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b- İşgücü kaybı (işçi ücretleri ve mahrum olunan kazanç) 

c- Temizlik (petrol artıklarının temizlenmesi, araç gereç ve jeneratörlerin "overhaul" ve temiz
lenmesi) 

11- YILDIRIM GEMİ İNŞA SANAYİ A.Ş. 
a-İşgücü kaybı (işçi ücretleri ve mahrum olunan kazanç) 
b-Temizlik (Petrpl artıklarının temizlenmesi) 
12-ANADOLU DENİZ İNŞ. KIZAK SAN.VETİC.A.Ş. 
a- Bina (Kablo, kapı, cam, duvar, boya) 
b- İşgücü kaybı (işçi ücretleri ve mahrum olunan kazanç) 
c- Temizlik (Petrol artıklarının temizlenmesi) 
13-DEARSAN GEMİ İNŞA SANAYİ A.Ş. 
a-İşgücü kaybı (işçi ücretleri ve mahrum olunan kazanç) 
b- Temizlik (Petrol artıklarının temizlenmesi) 
14-ROTA DENİZCİLİK A.Ş. 

a- İşgücü kaybı (işçi ücretleri ve mahrum olunan kazanç) 
b- Temizlik (Petrol artıklarının temizlenmesi) 
15-TORLAK DENİZCİLİK SAN.VETİC.A.Ş. 
a- İşgücü kaybı (işçi ücretleri ve mahrum olunan kazanç) 
16- YILDIZ GEMİ VE MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş. 
a- Bina (kapı, cam, duvar, boya) 

b- İşgücü kaybı (işçi ücretleri ve mahrum olunan kazanç) 
17-TUZLA GEMİ ENDÜSTRİSİ A.Ş. 
a- Bina (Cam, duvar, boya) 
b- Temizlik (Petrol artıklarının temizlenmesi) 
18-TORGEM GEMİ İNŞAAT SAN.VETİC.A.Ş. 

a- İşgücü kaybı (İşçi ücretleri ve kontratlı gemilerin tekrar havuzlanarak temizlenmesi ve mah
rum olunan kazanç) 

19-GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ 
a-Bina (Kapı, cam, duvar, jaluzi, boya) (Ek:21) 
6) Geminin Kiralanması, Satın Alınması ve DİTAŞ Tarafından Çalıştırıldığı Sürede Ya

pılan Onarımlar; 
Konuyla ilgili olarak 28.5.1997 gün ve 8 sayılı yazımız DİTAŞ Genel Müdürlüğüne yazılmış 

olup, Genel Müdürlüğün 28.5.1997 tarih ve 1807 sayılı yazılarında geminin kiralanması, satın alın
ması ve DİTAŞ tarafından çalıştırıldığı sürede yapılan onarımlar konusunda, bilgi verilmiştir. 
(Ek:3-4) 

Sözkonusu cevabi yazıda tankerin kiralanması ve satın alınması konusunda; 
Geminin Leasing usulüyle 120 adet aylık eşit taksit ödenmek ve 1999 yılında mülkiyelin Dİ-

TAŞ'a devri aşamasında da 1.000.000 ABD doları ödemek üzere US$ 29.657.000.- bedelle 
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3.3.1989 tarihinde akdolunan finansal kiralama sözleşmesiyle Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'den 
Kiralandığı, 

Şirket aleyhine fahiş şartlar içeren anlaşmanın kira süresi bitiminden çok önce 14.12.1993 ta
rihinde 9.636.728.-US$ bedel ile Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.den satın alınmak suretiyle sona er
dirildiği, 

Leasing anlaşması devam etse idi, 199 yılı Şubat sonuna kadar 12.359.917 USD daha ödene
cek olduğu belirtilmiştir. 

DİTAŞ tarafından çalıştırıldığı sürede yapılan onarımları ve tankerde alınan önlemler konu
sunda; 

1991 yılı büyük bakımının yapıldığı, bu bakım sırasında; 
Havuz ve saç işleri Gemi Sanayii A.Ş. Pendik tersanesinde anlaşma ile yapıldığı, toplam 1.300 

ton saç değiştirildiği, yapılan harcamanın havuz dahil 6.000.000.-US$ olduğu, boya malzemesinin 
40.000.-US$, pompa, bor, valf işlerinin 128.000 US$, yeni D'G montesinin 300.000.-US$ olduğu, 

14 Nisan 1991 tarihinde geminin seferden alınıp 30 Kasım 1991 tarihinde tekrar sefere kon
duğu, 

Ana makina overholunun 1989 yılında yıllık bakım anlaşması yapılan İtalyan FINCANTIERI 
firmasına 388.000.-US$ bedelle yaptırılmakta olduğu, 

1994 yılı ara bakımı konusunda; 

1994 yılı ara bakımında saç işlerinin Tuzla Gemak Tersanesi 489.922.-US$ bedelle, saç işle
rinin yapılabilmesi için slaç temizliğinin Yeda firmasına 215.318 bedelle, pompa bakımları, boru 
işleri, boya işleri, müteferrik işleri, Net Denizcilik firmasına 386.192.-US$ bedelle, 

Geminin havuzlanması işi Pendik Tersanesinde 100.769.-US$ bedelle yaptırıldığı, Geminin 
29 Ocak 1994 günü seferden alındığı, 10 Nisan 1994 günü tekrar sefere konduğu, 

ifade edilmektedir. (Ek:4) 

7) İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Onarım Bakım Kapasitesi ve Konumu Hakanından GEM
SAN Tersanesinin Yeterliliği; 

Komisyonumuzun 25.5.1997 gün ve 9 sayılı yazısı ile konu GEMSAN Tersanesinden sorul
muş olup, GEMSAN Gemi ve Gemi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 30.05.1997 
tarihli yazısında aynen; 

"a) GEMSAN Tersanesinin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından Durumu; 
GEMSAN Tersanemizde; idari kadroda 17 ve teknik kadroda 43 olmak üzere toplam 60 per

sonel çalışmaktadır. (EK 1) Tersanemiz tüm personelinin periyodik sağlık muayeneleri aksatılmak-
sızın zamanında yaptırılmaktadır. 

GEMSAN Tersanemizde ilkyardım ile ilgili gerekli ilaç ve malzemeler revirimizde sürekli 
olarak hazır bulundurulmaktadır. 

GEMSAN Tersanemizde; işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında koordinasyonu sağlamak ve 
bir sorumlu yönetici bulundurmak amacıyla "İş Güvenlik Amiri" kadrosu ihdas edilmiş olup, bu 
kadroya bu konularda özel eğitim görmüş olan Deniz Kuvvetlen Komutanlığından emekli bir Ast
subay getirilmiştir. 

GEMSAN Tersanemizin özellikle personelin topluca bulunduğu yemekhane ve yoğun dikkat 
gerektiren çalışmaların yapılması gereken yerlere eğitici nitelikli iş güvenliği uyarı levhaları asıl-
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mıştır. (EK 2) Ayrıca İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili temel bilgileri içeren özel broşürler tüm 
işçilere dağıtılmaktadır. (EK 3) İş Güvenlik Amiri tarafından periyodik aralıklarla işçi sağlığı ve iş 
güvenliği konularında konferans şeklinde işçilere eğitim çalışmaları yapılarak, gerekli uyanlar ya
pılmaktadır. 

İş güvenliği için gerekli iş tulumu, baret, güvenli iş ayakkabısı, emniyet kemeri, toz maskesi 
ve benzeri koruyucu melbusat işçilere eksiksiz olarak verilmekte, özellikle işbaşında sürekli dene
timle uyarılar yapılmaktadır. 

b) GEMSAN Tersanesinin Onarım Bakım Kapasitesi ye Teknik Özellikleri Bakımından Du
rumu; 

GEMSAN Tersanesi; Tuzla Aydınlı Koyu Özel Tersaneler Bölgesinde 5 926 m2 alan üzerin
de ekli olarak sunulan yerleşim planına uygun olarak düzenlenmiştir. (EK 4) 

GEMSAN Tersanemiz yeni gemi inşaası yapılmayan bir bakım-onarım tersanesidir. Bakım-
onarım kapasitesi olarak bugüne kadar yapılan gemi onarımları tonaj olarak ekli listede sunulmuş
tur. (EK 5) 

GEMSAN Tersanemizin rıhtım önü Tuzla Aydınlık Koyu kıyılarının en derin bölümünde bu
lunmakta olup, rıhtım önü su derinliği bölgedeki diğer tersanelere göre daha fazladır. Bu nedenle 
bakım-onarım çalışmalarımızdan bazılarının resimleri ekli olarak sunulan büyük gemilerin bakım 
onarım işleri GEMSAN Tersanemizde yapılabilmiş ve yapılabilmektedir. (EK 6)" 

ifadelerine yer verilmiştir. (Ek:26-27) 

Konuyla ilgili olarak Türkiye Liman Dok ve Gemi İşçileri Sendikası Genel Merkezince Ko
misyonumuza gönderilen 21.7.1997 tarihli yazıda; 

"Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; Tuzla tersaneler kompleksi gerek konumu bakımından, 
gerek alt yapıları, teknik araç ve gereçleri yönünden aceleye getirilmiş ve bir iki tersane dışında, 
gemi inşa, bakım ve onarım işyerleri demekten çok uzak tesislerdir. 

Belki zamanla bu tesisler yerli yerine oturtulacaktır ama, olay çarpık ve eksik yapılanmalar
dan kaynaklanmaktadır. 

Bu tesislerde iş güvenliği sıfır denecek derecededir. Olanlar ise birer göstermelikten ibarettir. 

Kaptı kaçtı işler yapan bu işyerlerinde, ana kadrolar dışında kaptı kaçtı nitelikteki taşaronlaş-
mış bir sistem hepsine hakimdir. Yeteneksiz ve ehliyetsiz ve hatta sağdan soldan toplama bilgisiz 
işçilerle yaptırılan işler ve bilhassa bakım ve onarım yönünden artık'dikkatleri çekecek duruma gel
miştir." 

İfadelerine yer verilerek genel olarak Tuzla'daki tersanelerin durumu belirtilmek istenmiştir. 
(Ek:28) 

Aynı Sendikanın bir başka yazısında "... bahsi geçen GEMSAN Tersanesinde örgütlenmede 
istihdam güvencesi sağlanamadığından Sendikamız bu işyerinde teşkilatlanamamıştır." 

İfadelerine yer verilmiştir. (Ek:29) 
Pendik Cumhuriyet Savcılığına sunulan Bilirkişi Raporunda ise konuyla ilgili olarak; 

"GEMSAN Tersanesinin böyle bir tankerin bakım ve onarımı için yeterli olup olmadığı, ye
terlik belgesinin bulunup bulunmadığı konusu; GEMSAN Tersanesi tarafından Pendik Cumhuriyet 
Savcılığına sunulan belgeler (EK 27), resimler (EK 28) ve Klas kuruluşlarından alınan onay belge
leri (EK 29) incelenerek yapılan değerlendirmede ve özellikle aynı kapsamda daha önce benzer ge
milerde pekçok slaç temizleme, bakım ve onarım işleri gerçekleştirdiği gözönünde bulundurulursa 
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GEMSAN Tersanesinin mevcut şartlar altında sözkonusu işleri yapabilecek yeterlikte olduğu söy
lenebilir. Ayrıca özellikle hemen hemen tüm Akdeniz ve Karadeniz ülkelerinue slaç çıkarma ola
rak yapılan temizlik işleri, tersanelerin içinde ve GEMSAN Tersanesinde M/T TPAO Tankerine 
uygulanana benzer biçimde gerçekleştirilmektedir." ifadelerine yer verilmiştir. 

Buna karşın Ek görüş sunan bilirkişi Mümtaz ÇORUH ek görüş metninde GEMSAN tersane
sinde, yeterli bir. Yangın Olağanüstü Hal-Emergence plan ön hazırlığı, mahalli yardım güçleriyle 
prova belgeleri bulamadığını ifade etmektedir. (Ek:2) 

8) Geminin Hangi Maksatla ve Hangi Güvenlik Önlemleri Alınarak GEMSAN Tersane
sine Alındığı Konusu: 

Konu 25.5.1997 tarih ve 9 sayılı yazı ile geminin hangi maksatla yanaştığı GEMSAN tersane
sinden sorularak, firmanın 30.5.1997 tarihli yazısında bu konuya yer verilmiştir. 

Bahsekonu yazıda olay; 
"M/T TPAO; Mısır'dan yüklediği yaklaşık 145 000 ton hampetrol yükünün Aliağa'da boşalt

ma işlemlerini 05 Ocak 1997 günü tamamlamış, aynı gün Çandarlı Körfezi'nde demirleyip tankla
rını sıcak su ile yıkayarak gerçekleştirdiği tank yıkama ve gazuzlaştırma gibi tank temizliği işlem
lerini (gas free) 31 Ocak 1997 günü bitirerek Kimya Yüksek Mühendisi Muvaffak ARKAN tara
fından ölçümleri yapılarak düzenlenen "kargo tankları, pompa dairesi, kofcrdamları kapsayan 
işçi ve ateşle çalışılabilir." ilk Gas-Free raporunu almıştır. (EK 13) Daha sonra Çandarlı Körfe-
zi'nden hareketle 03 Şubat 1997 günü Tuzla açıklarına gelmiş, bu arada Gas-Free raporlarını dü
zenli olarak almayı sürdürmüştür (EK 14). Bu Gas-Free raporları DİTAŞ tarafından Tuzla Liman 
Denet Şefliğine verilmiştir. DİTAŞ ile GEMSAN Tersanemiz arasında aktedilen 21 Ocak 1997 gü
nü Slaç Temizleme Sözleşmesi gereği ve Tuzla Liman Denet Şefliğinin verdiği ordinoya (EK 15) 
istinaden, M/t TPAO 05 Şubat 1997 günü GEMSAN Tersanemiz önünde kıçtankara yanaşmıştır." 

İfadeleriyle açıklanmıştır. (Ek:26-27) 
GEMSAN firmasının Komisyonumuza gönderdiği 9.06.1997 tarihli yazısında gemi kabul 

edilmeden önce Tersanece alınan önlemlere ilişkin olarak; 
"a) DİTAŞ A.Ş. ile GEMSAN Tersanemiz arasında aktedilen 21.01.1997 tarihli "Slaç Temiz

leme Sözleşmesi" gereklerine uygun olarak, M/T TPAO 05.02.1997 günü Tersanemiz önüne kıç
tan kara yanaşmıştır. 

b) GEMSAN Tersanemizin Yangın Talimatı kuralları gereğince, TPAO tankerinde çalışacak 
ilgili personel ile alınacak önlemler konusunda planlanma ve tüm ayrıntıları kapsayan idari ve tek
nik toplantı yapılmış, yangın ekipman listeleri kontrol edilmiş, malzemeler gözden geçirilmiş ve 
eksiklikler tespit edilerek eksiklikler giderilmiştir. 

c) Yapılacak slaç temizliği işi ile ilgili kuralları ve daha önceki yaptığımız işlerde edindiğimiz 
tecrübeleri ihtiva eden GEMSAN Tersanemizce özel olarak hazırlanmış olan "Slaç Temizleme Ta
limatının eksiksiz olarak uygulanması, çıkabilecek problemler, TPAO tankerinin yapısı ve slaç te
mizleme işi yapılacak yerlerin özellikleri Tersanemiz mühendisleri, İş Güvenlik Amiri ve Ekip Şe
fi ile ayrıntılı olarak incelenip değerlendirilmiştir. 

d) GEMSAN Tersanemizde TPAO tankerinde yapılacak slaç temizliği işinin kapasitesine gö
re; tankerde çıkabilecek muhtemel bir yangına başlangıç müdahalesinin yapılması, deniz ve kara 
ilfaiyclcri yctişinccye kadar yangının yayılıp genişlemesini önleme konusunda yangın talimatında 
da belirtilen gerekli yangın ekipmanlarının kontrolü, çalışıp çalışmadıkları doğrudan doğruya tec
rübe edilerek hazırlıklar tamamlanmıştır." 
ifadelerine yer verilmiştir. (Ek:30) 
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DİT AŞ Genel Müdürlüğünün 28.5.1997 tarihli yazısında da geminin yanaşma amacı slaç te
mizliği olarak belirtilmiştir. (Ek:4) 

: GEMSAN firması İstanbul Liman Başkanlığı Tuzla Denet Şefliğine muhatap 4.2.1997 tarihli 
yazısında "...Geminin onarım yapmak üzere tersanemize yanaşması için gerekli işlemin yapılması
nı bilgilerinize sunarız." ifadesini kullanarak geminin tersaneye yanaşma amacını onarım olarak 
bildirmiştir.(Ek:31) 

DİTAŞ ise 31.01.1997 tarihli faks mesajıyla yazışmanın amacının "tamir ve bakım" için oldu
ğunu Orion firmasına ifade etmektedir. . 

Bilirkişi Raporunda, Tanker Tersaneye girmeden önce gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı 
konusuyla ilgili olarak; ' 

" Tankerin GEMSAN Tersanesine girmeden önce gerekli önlemler alınarak boşaltılıp boşal
tılmadığı, manevra için deposunda ne miktarda yakıt bulunduğu; görevi gereği bu işleri yürüten 
M/T TPAO'nın İkinci Zabiti Hatay Taner GÜRSU'nun 24.02.1997 günü polisçe alınan ifadesine 
(EK 41) dayalı olarak belirlenebilmektedir. İkinci Zabit Hatay Taner GÜRSU, sözü edilen ifade
sinde ".... gemimiz Tuzla'ya geldiğinde bütün hampetrol tankları yıkanmış, gazfrisi yapılmış ve te
miz vaziyette idi, sadece kendi yakıt deposunda yakıt vardı, o da tahminen 500-550 ton fuel oil, 35 
ton kadar dizel oil ve 10-11 ton kadar yağlama yağı bulunmakta idi,...." bilgilerini vermiştir. 25 
Şubat 1983 gün 17970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tuzla Liman Yönetmeliğinde "Madde 13 
- Gemilerin kendi ana ve yardımcı makineleri için yakıt tanklarında bulunan parlayıcı maddeler dı
şında, limana, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin taşınması yasaktır. Limandaki gemilerin gü
vertelerinde açıkça ateş yakılamaz." hükmü bulunmaktadır. Açıkça anlaşılacağı gibi, Tuzla Liman 
Yönetmeliğinde gemilerin Tuzla Limanı'na ya da tersanelere girişlerinde kendi ana ve yardımcı 
makineleri için yakıt ve yağlama yağı tanklarındaki yakıt ve yağ miktarlarının sınırlandırması ile 
ilgili herhangi bir kural bulunmamaktadır. Bu nedenle GEMSAN Tersanesine girerken, M/T TPAO 
tankerinin kendi ana ve yardımcı makineleri için tanklarında normal miktarlarda fuel oil, dizel oil 
ve yağlama yağı bulunduğu söylenebilir. Ayrıca ilk başlangıçta, gerek patlama ya da patlamalar ve 
gerekse yangının oluşmasına M/T TPAO tankerinin kendi ana ve yardımcı makineleri için No 14, 
No 15, No 16, No 17 ve makine dairesindeki Setling Tankı, iki adet servis tankları ile yağlama yağ
ları silindirik tanklarındaki yakıt ve yağlama yağlarının doğrudan herhangi bir ilişkilerinin bulun
madığı söylenebilir. Sözü edilen tanklardan yalnızca No 14 İskele Yakıt Tankında yangının başlan
gıcından çok sonra 15.02.1997 günü, aşırı ısınma sonucu oluşan yüksek basınç etkisiyle tavanının 
kabararak yırtılmıştır. Bu nedenle, M/T TPAO tankerinin kendi ana ve yardımcı makineleri için 
tanklarında bulunan yakıt ve yağlama yağlan miktarlarının fazla bir önemi yada ağırlıklı bir etkisi 
bulunmamaktadır." 

İfadelerine yer verilmiştir. (Ek:2) 

9) Yangına Müdahale Eden Kara ve Deniz Araçları İle Personelin Yeterliliği Konusu; 
Komisyonumuzun 5.6.1997 tarih ve 19 sayılı yazısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 

Müdürlüğünce gönderilen cevabi yazıda; 

Tuzla tersanesindeki yangına öncelikle Tuzla ve Pendik müfrezeleri ile Kadıköy, Üsküdar, 
Kartal ve Ümraniye gruplarından, bilahare Fatih Beyoğlu, Bakırköy, Beşiktaş gruplarından olmak 
üzere 4 adet merdiven aracı, 12 adet çok maksatlı araç, 20 adet su tankı, 4 adet imdat aracı ve 5 
adet motopomp sevk edildiğini, 
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Bu araçlara 13 Şubat 1997 den 22 Şubat 1997 gününe kadar 20 amir personelin komuta etti
ğini, araç tanklarında ve bidonlar halinde olmak üzere toplam 8000 litre sentetik köpüğün olay ye
rine sevk edildiğini ifade etmişlerdir. (Ek:32-33) 

Konuyla ilgili olarak Valilik tarafından 22.2.1997 tarih, 1 no'lu karar mucibince yangın sey
rini tespit komisyonu tarafından hazırlanan raporda; 

" Yangın ihbarı gelir gelmez olay İtfaiye Komuta tarafından TDİ Kıyı Emniyet'e iletildiği hal
de ilk SÖNDÜREN gemisi ancak 2 saat içerisinde olay yerine intikal edebilmiştir. Bilahare diğer 
gemiler de olay yerine gelerek yangına müdahale etmişledir. TDİ'nin SÖNDÜREN 3, SÖNDÜ
REN 5, SÖNDÜREN 11, CEVDET ÇUBUKÇU, KURTARAN ve ALEMDAR II ile TOPRAŞ'ın 
HASAN TURAL, BOTAŞ'ın MALKOÇLAR ve Deniz Kuvvetleri'nin TGC DARICA yangın sön-. 
dürme ve kurtarma deniz araçları su toplarıyla müdahale ederek soğutma çalışmalarını, 13 Şubat 
1997 saat 19.15'den başlıyarak 20 Şubat 1997 günü saat 12.00'ye kadar sürdürerek yangını tama
men söndürmüşlerdir. Tabii bu gemiler değişik zamanlarda olay yerine intikal etmişler ve değişik 
zamanlarda da ayrılmışlardır." 

ifadelerine yer verilerek yangın söndürme çalışmalarına katılan deniz araçları belirtilmiştir. (Ek:34) 
Yangın söndürme çalışmalarına katılan deniz araçlarının teknik vasıflarına ilişkin bilgiler TDİ 

Genel Müdürlüğünün 29.5.1997 tarih, 1586 ve 19.6.1997 tarih ve 2886 sayılı yazıları ekinde belir
tilmiştir. (Ek:35-36) 

19.6.1997 tarih ve 2886 sayılı yazıları ekinde işletmelerine ait deniz araçlarının müdahaleleri 
ve köpük donanımları ile ilgili olarak; 

" 1 - TPAO tankeri yangınına müdahale etmek üzere İşletmemize ait Alemdar II Kurtarma Ge
mimiz Kaptan Himmet MENTEŞE kumandasında 13.02.1997 günü 18.25'de Büyükdere'den hare
ket ederek 20.45'de, TDİ Kurtaran ise personelinin toplanmasını müteakip 14.2.1997 günü 
00.30'dan itibaren Kaptan Ömer AŞMALI kumandasında olay mahalline intikal etmişlerdir. Her 
iki gemimiz bilahare Tuzla Kaymakamının Başkanlığında teşekkül ettirilen Kriz Masasının koor
dinasyonu ve talimatı altında çalışmalarını yürütmüşlerdir. Kriz masasının koordinasyonu ve tali
matı altında çalışmalarını yürütmüşlerdir. Kriz masasında Teşekkülümüzden kriz masası kurulu
şundan itibaren Kaptan Saim OGUZÜLGEN ve 1'6.02.1997 tarihinden itibaren de Kaptan Erkan 
ÖZDEMİR görev almışlar ve gemilerle koordinasyonu sağlamışlardır. Gemilerimizde görev yapan 
Zabitan ve mürettebatla ilgili ayrıntılı bilgiler ekte sunulmuştur. 

2- TDİ KURTARAN Kurtarma Gemimizin köpük kapasitesi 3 ton olup, tamamı sarfedilmiş-
tir. Alemdar II Kurtarma Gemimizin köpük kapasitesi ise 4,5 ton olup, bulunduğu pozisyonda kö
pükle müdahale gerekmediği, soğutma çalışması yaptığı için köpük kullanılmamıştı^ Ayrıca kö
pük ihtiyacı duyulması halinde, ihtiyacı karşılamak üzere ilgili firmalarla temas halinde bulunul
makta idi." 

ifadelerine yer verilmektedir. (Ek:36) 
Aynı yazı ekinde çalışmaya katılan personel listesi verilerek bu personelin STCW-78 yangın 

sertifikasına sahip olduğu, bu sertifikaların Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Liman Başkanlık
larının verildiği ifade edilmektedir. 

Aynı kurumun 29.5.1997 tarihli yazısı ekinde "Alemdar II" ve "TDİ Kurtaran" gemilerinin 
kaptan raporları ve jurnal suretlerine yer verilmektedir. (Ek:35) 

Komisyonumuzun 27.5.1997 gün ve 4 sayılı yazısına TÜPRAŞ Genel Müdürlüğünce verilen 
3.6.1997 gün ve 3926 sayılı cevabi yazıda TPAO tankerinde ortaya çıkan yangın ile ilgili olarak 
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13.2.1997 günü T.C. İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü kanalı ile yapılan yazılı talep üzerine 
Şirketlerinin İzmit Rafineri Müdürlüğü'ne ait Hasan Tural römorkörünün bir yangın uzmanı, altı 
römorkör personeli ile beraber hareket ederek 14.2.1997 günü saat 01.30 da Tuzla Gemsan tersa
nesine intikal ettiğini bu tarihten itibaren Tuzla Kaymakamı başkanlığında kurulan kriz masasının 
emrine girildiğini, kriz masasından alman talimatlar doğrultusunda Hasan Tural römorkörünün 
söndürme faaliyetlerine su ve köpük kullanarak etkin bir şekilde devam ettiğini, 

Diğer taraftan karadan da ekipler ve ekipmanlar (Deniz bariyeıieri, yağ sıyırıcısı, hortumlar 
vs.) gönderilerek, deniz kirliliğini önleyici ve denizin temizlenmesi yönündeki çalışmaların gün bo
yu aksatılmadan yürütüldüğünü, 

Yangın kontrol altına alınıp, söndürüldükten sonra kriz masasından alınan müsaade ile Hasan 
Tural römorkörünün 21.02.1997 günü saat 00.10'da İzmit Rafinerisi'ne can ve mal kaybı olmadan 
emniyetle döndüğü 
bilgilerini vermiştir. (Ek:37-38) 

10-) Olayda Yaralanan İtfaiye Personelinin Hangi Teçhizata Sahip Olarak Olay Yerine 
Sevk Edildiği Konusu; 

Konuyla ilgili olarak İstanbul itfaiye Müdürlüğüne 27.5.1997 tarih ve 3 sayılı yazı gönderil
miştir. İlgi yazımıza gönderilen 28.5.1997 tarih, 4025 hs sayılı cevabi yazıda, petrol tankerinde 
meydana gelen yangının söndürülmesinde görevli personelin üzerinde, teçhizat olarak, giyecek yö
netmeliğine göre (14.9.1991 tarih ve 91/2268 sayılı) diğer yangınlarda giydikleri melbusatın bulun
duğunu (Kask, Muşamba, Çizme, Kazak, Elbise, Eldiven) ifade etmişlerdir. (Ek:20-21) 

Aynı konu hakkında Pendik Cumhuriyet Savcılığı dosyasında bulunan Bilirkişi raporunda ay
nen; 

" Tanker yangınında olaya müdahale ederken ve söndürme çalışmaları sırasında yanan .tanker 
üzerine çıkarak müdahale ettikleri esnada yaralanan itfaiye görevlileri ve erlerinin yaralanması ola
yında sevk ve idare, teknik donanım açısından ihmali ve kusuru görülenlerin tespiti bakımından; it
faiye görevlileri ve erlerinin yönetmeliklere ve kurallara uygun hareket ederek önce HİDRODİNA
MİK Tcrsanesi'nde patlama sonrası M/V SALİH-C ve M/V KLAZİNA-C'deki yangınlara müda
hale ederek söndürdükleri, daha sonra GEMSAN Tcrsanesi'nde M/T TPAO yangınına müdahale 
etmek için hazırlık yaptıkları Polis'te ve Cumhuriyet Savcılığı'nda verilen ifadelerden anlaşılmak
tadır. İtfaiye görevlileri ve erleri, 09.10.1991 gün ve 21016 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yö
netmeliğe uygun olarak; cepleri su dolmaması için delik, ateş tutmaması için pantolon paçaları düz 
dublesiz, ceket ve palto kapanmaları fermuarlı, kumaşı dıştan suya ortada neme içte ısıya dayanık
lı, boyundan su girmemesi için sarılgan, papuçta merdivende acıtmaması için demirli, elde işe en
gel olmayacak esneklikte eldiven, başta kask ve kask önünde radyasyon camı bulunan özel itfaiye
ci giysilerini kullanmışlardır. Bir yangında insan için en tehlikeli unsur, yangın içinin ve çevresi
nin sıcaklığıdır, insanoğlu 55 C'den daha yüksek sıcaklıktaki havayı soluyamaz ve solunum yolla
rı ateşe karşı elbiseden daha hassastır. İlk patlama sonrası yangının başlaması ve izleyen patlama
lar ile gelişen yangının hemen başlangıcında, GEMSAN Tersanesi güvenlik güçlerince kordon al
tına alınarak gerek M/T TPAO Kaptanı ve gemiadamları ve GEMSAN Tersanesi çalışanları tersa
ne dışına dek çıkarılarak uzaklaştırılmışlardır. Diğer gemilerdeki güverte yangınları söndürdükten 
sonra, bazı itfaiye görevlileri ve erleri kendi insiyatifleri ile M/T TPAO'ya çıkarak yangına yakın
dan müdahale etmeye çalışmışlar ve yaralanmışlardır. Bu arada itfaiye görevlilerine yardımcı ol
mak uğraşısına giren Kaptan Cem YÜCER'in bireysel çabaları da yetersiz kalmış ve üstelik kendi 
de yaralanmıştır." 

ifadelerine yer verilmiştir. (Ek:2) 
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11-) Geminin Yangın Söndürme ile İlgili Kendi Donanımlarının Kullanılıp Kullanılma
dığı Konusu; 

Komisyonumuzun 5.6.1997 gün ve 22 sayılı yazısı ile konu DİTAŞ Genel Müdürlüğüne so
rulmuş olup, alınan 9.6.1997 gün ve 1924 sayılı cevabi yazıda; 

Gemide yangın söndürme amacı ile kullanılmak üzere C02 sistemi ve foam sisteminin oldu
ğu, C02 sisteminin sadece makina dairesinde çıkan yangınlara müdahalede kullanıldığı, Foam sis
teminin ise tazyikli deniz suyu ile devreye sürülen Foam maddesi ile köpük oluşturarak güvertede 
meydana gelen yangınlara karşı müessir bir sistem olduğu, 

Geminin yangın söndürme kapasitesi ile ilgili olarak; 
Foam sisteminin 6000 İt,. C02 sisteminin 215 ad x 45 kg. tüpten meydana geldiği, 
Yangının, no. 10 merkez ve çok kısa bir süre sonra no.9 ve no.8 merkez tankta meydana gelen 

büyük bir infilakı müteakip başlaması ve infilak neticesinde tüm yangın ve boru devrelerinin par
çalanması sebebiyle deniz suyu pompalarının makina dairesinden çalıştırılmasına rağmen foam sis
teminin kullanılamadığı, 

Gemide meydana geİen infilak ve müteakiben çıkan yangın dolayısıyla C02 sisteminin bulun
duğu bölgenin tamamen duman ve alev altında olması nedeniyle gemi kaptanı tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen içeriye girilemediği, 

belirtilmektedir. (Ek:39-40) ' 
' Gemsan Tersanesinin 30.5.1997 tarihli yazısında da; tanker personelinden geminin yangın 

söndürme donanımlarının infilak sırasında parçalanarak kullanılamaz duruma geldiğinin öğrenildi
ği belirtilmektedir. 

Gemi Kaptanı Cüneyt Cem YÜCER 12.6.1997 tarihli komisyon toplantımızda, patlamalar ne
ticesi foam motorunu devreye aldığını, ancak devre tahrip olduğundan etkili olamadığını, makine 
dairesindeki karbondioksit tüpüne duman nedeniyle ulaşamadığını söylemiştir. (Ek:l) 

12-) Mevzuat Açısından Olayın Doğması ile Gelişmesi ve Sonuçlandırılması Yönlerinden 
Yetki, Görev, Sorumluluk Çatışkanlıklarıyla Yetersizliklerin Bulunup Bulunmadığı Konusu; 

25 Şubat 1983 tarih 17970 sayılı resmi Gazetede yayınlanan Tuzla Liman Yönetmeliğinin 14 
üncü maddesine göre, liman sınırları içinde tankerler gasfree işlemi ve tank temizliği yapamazlar,-

Buna karşın 21.04.1997 tarihinde Geminin sahibi DİTAŞ ile Gemsan tersanesi arasında "M/T 
TPAO SLAÇ TEMİZLİĞİ SÖZLEŞMESİ" imzalanmıştır. 

Sözkonusu sözleşmesinin ilgili hükmüne göre slaç ve pislik torbalanacak ve güvertede birikim 
yapmadan sahile alınacaktır. Sahile alınan slaç torbaları nakliye olabilecek tüm masraflar firmaya 
ait olmak üzere çevre kirliliğine sebebiyet vermeyecek ve ilgililerce belirlenen uygun bir yere taşı
nacaktır. (Ek:41,4) , 

Pendik Cumhuriyet Savcılığına verilen Bilirkişi Raporunun ekinde yer alan ek görüş ve öne
rilere göre; 

" 10/Merkez SLOP tankı, içindeki Ham Petrol ve Su ile "Her an patlayabilir" durumda iken, 
tankerin hiçbir bölmesine, tankına girilmeyecek ve çalışma yapılmayacaktı. Önce bu tank Temiz
lenecek, veya INERT yapılacak veya SİECURE hale getirilecekti. Ne yazık ki, Tersanenin (Gem-
san'ın), gemideki SLOP'u alacak kara slop tankı yoktu." 

Tankerlerde ve gemilerde yangın çıkmasına sebep olabilen temizlik ve temizlikten sonraki 
atıkların gemilerden alınması için bazı tesislere gerek duyulmaktadır. 24 Haziran 1990 Resmi Ga-
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zetc sayı 20558 de ilan edilen milletlerarası sözleşme (Marpol) değişiklik esaslarında karar 90/442 
nin Ek II dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesinin kontrolü için kurallar Maddelerince 
kural 7'dc atıkların alınması için Hükümütçe kurulması gerekli tesisler belirtilmiştir. 

Alma tesisleri ve terminallerde Kargo Boşaltımıyla ilgili olarak, sözleşmede aynen;. 

" (1) Sözleşmeye taraf olan her Hükümet limanlarını, terminallerini ya da onarım limanlarını 
kullanan gemilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, aşağıda belirtildiği gibi, alım tesisleri bulundu
rulmasını sağlamakla yükümlüdür. 

(a) Bu Ek'in uygulamalarının sonucu gemilerde kalan ve elden çıkarılması gereken zehirli sı
vı maddeleri içeren karışımlar ve kalıntıların gemileri gereksiz yere bekletmeden alınması için yük
leme ve boşaltma liman ve terminallerinde uygun nitelikte alım tesisi bulundurulacak; ve 

(b) Kimyasal madde tankerlerinin onarımlarının yapıldığı limanlarda zehirli sıvı maddeleri 
içeren karışımların ve kalıntıların alınması için alım tesisi bulundurulacaktır. 

(2) Sözleşmeye Taraf olan her Hükümet ve Kuralın (1) paragrafının hükmüne göre bulundu-
rulaacak alım tesisinin tipini saptayacak ve Teşkilata bildirecektir." 
ifadeleri yeralmaktadır. 

Tuzla'da böyle bir tesisin olmadığının bilindiği, Komisyonun bilgisine başvurduğu kişilerce 
beyan edilmiştir. (Ek:42) .: 

Ayrıca, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığının Komisyonumuza gönderdiği 22.09.1997 tarih 
ve 4590 sayılı yazıda Tuzla'da bu tür tesis olduğuna ilişkin bilgi yer almamaktadır. (Ek:43) 

13-) Olaya İlişkin Bütün Safhaların Nedenleri ve Bundan Sonra Alınması Gereken Ön
lemlerin Neler Olması Gerektiği Konusu; 

Faciaya ilişkin tüm safhaların nedenleri Komisyonun kuruluşuna ilişkin önergelerde yer alan 
diğer konular içinde var olduğundan, raporumuz içine tüm safhaların nedenleri serpiştirilmiştir. 

Ayrıca, bundan sonra alınması gereken önlemlerin neler olması gerektiği "ÖNERİLER" bölü
münde belirtileceğinden ayrıca burada ele alınmamasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

İ4-) GEMSAN Tersanesinin Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Geçer
li, Hukuka Uygun Kira Sözleşmesi Olup Olmadığı Konusu; 

Konu Komisyonumuzun 30.7.1997 tarih ve 76 sayılı yazısı ile Maliye Bakanlığı Milli Emlak 
Genel Müdürlüğünden sorulmuş olup, sözkönusu Bakanlığın 22.08.1997 gün ve 34663 sayılı ceva
bi yazılarında; 

Yüksek Planlama Kurulunun, Tuzla Aydınlı Limanın özel sektör için gemi yapım sanayi böl
gesi olarak tespit edilmesi hakkındakki 4.9.1968 tarih ve 74 sayılı raporunun Bakanlar Kurulunun 
22.9.1969 tarih ve 6/12421 sayılı karan ile onanması üzerine, Tuzla Aydınlı Limanında tefrik edi
len özel sektör tersane yerlerinin tersane kuracaklara dağıtımı hakkında takip edilecek işlemleri be
lirleyen 11.12.1977 tarihli protokolün, Bakanlıkları, Denizcilik Müsteşarlığı ve DPT Müsteşarlı
ğınca hazırlanmasını müteakip Denizcilik Müsteşarlığınca değişik tarihlerde Resmi Gazetede yapı
lan duyurulara göre Ulaştırma Bakanlığı, devlet Planlama Teşkilatı ve Bakanlıkları temsilcilerin
den oluşan Bakanlıklararası değerlendirme ve Tahsis Komisyonunca anılan yörede kendilerine yer 
tahsis yapılan müteşebbisler lehine Bakanlıklarınca irtifak hakkı tesis edilmesi yoluna gidildiği, 

Bu çerçevede anılan yörede bulunan Hazineye ait 28 pafta 5454 parsel no'lu ve 5926 m2 yü
zölçümlü taşınmazmal üzerinde GEMSAN Gemi ve Gemi İşletmeciliği A.Ş. lehine ilişikteki taah
hüt senedinde (EK: 1) belirtilen şartlarla 49 yıl süreli irtifak hakları tesis edilmesinin uygun görül
müş olduğu ve bu hakkın 10.12.1982 tarihinde tapuya tescil edildiği (EK:2), 
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Ancak adı geçen Şirketin kendisine tahsis edilen 5454 no'lu parsel dışında irtifak hakkı söz
leşmesinin 11. maddesine aykırı olarak, kara ve deniz yönünde genişleme yaptığının tespit edilme
si üzerine, irtifak hakkı sözleşmesinin iptali ve hakkın tapu kütüğünden terkini davası açıldığı, 

Açılan bu dava sonucunda Pendik I. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.12.1994 gün ve 990/884 
esas, 994/628 sayılı kararı (EK:3) ile dava konusu inşaat hakkı sözleşmesinin iptali ve kaydın tapu 
kütüğünden terkini yönündeki Hazine talebinin reddine karar verilmiş olduğu ve bu kararın kesin
leştiği, 

Mevcut durumda söz konusu 5454 parsel nö'lu taşınmaz mal üzerinde adı geçen şirket lehine 
tesis edilen irtifak hakkının devam etmekte olduğu, 

Bilgilerine yer verilmiştir. (Ek:44-45) 
15-) Tersanenin Periyodik ve Zorunlu Denetimlerinin Yapılmadığı İddiası; 
Komisyonumuzun 5.6.1997 tarih ve 24 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığına muhatap yazısı

na, belirtilen bakanlıkça verilen 19.6.1997 gün ve 14528 sayılı cevabi yazıda; 

Tuzla tersaneler bölgesinin periyodik çevre denetimi ve aynı bölgede yangınla mücadele ko
nularının bakanlıklarının yetki alanında bulunmadığından bahisle, çevre denetimlerinin Çevre Ba
kanlığı ve ilgili belediyeler, diğer hususların ise Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından ifa 
edildiği bildirilmiştir. (Ek:46-47) 

Komisyonumuzun 5.6.1997 gün ve 13 sayılı yazısı ile Çevre Bakanlığından; teknik yeterlilik 
ve yangından korunma ile çevre kirliliği yönlerinden Tuzla Tersaneler bölgesinin periyodik dene
timlerinin hangi kurumca yapıldığı ve yangınla mücadele konusunda hangi kurumlaşmanın mevcut 
olduğu sorulmuştur. 

Anılan Bakanlığın 17.6.1997 tarihli cevabi yazısında; Çevre Bakanlığının kuruluş ve görevle
rini düzenleyen 443 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesinin (f) bendine göre; "Atık, 
artık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleti
cilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafının sağlanması için denetimler yapmak, tehlike
li hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması ile ilgili usul ve esasları bir yönet
melikle belirlemek, ülke genelinde tüm uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini 
değerlendirerek sonuçlandırmak, ülkenin atık yönetimi politikasını belirlemek ve bu konuda gerek
li tedbirleri almak", (k) bendine göre ise; "Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bü
tününde izlemek ve denetlemek" görevlerinin Bakanlıklarına verildiği, 

2872 sayılı Çevre Kanunun 8. maddesinde Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar vermeyecek 
şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve do
laylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bu
lunmak yasak olduğu, kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililerin kirlenmeyi önlemek
le; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirletenin, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini 
gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü oldukları hükmünün getirildiği, 

Bu çerçevede 2872 sayılı Çevre Kanuna bağlı olarak 04.9.1988 tarih ve 19919 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren su kirliliği kontrolü yönetmeliği'nin Denizlerle ilgili kir
letme yasakları bölümünde yer alan 23 ve 24. maddeler ile gerekli düzenlemelerin yapıldığı, 

Faaliyetlerin durdurulması ile ilgili olarak, 2872 sayılı Çevre Kanunun 15. maddesinde yazılı 
yasaklara aykırı hareket eden veya kanunla belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum, ku
ruluş ve işletmelere mahallin en büyük mülki amiri, bu yasaklara aykırı faaliyeti düzeltmek ve ka
nunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek üzere esasları yönetmelikle belirlenen yeleri kadar 
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bir süre verdiği, bu süre sonunda bunları yapmayan kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetinin, 
yasağın veya yerine getirilmeyen yükümlülüğün çeşit ve niteliğine göre kısmen veya tamamen, sü
rekli veya süresiz olarak durdurulacağı hükmünün getirildiği, 

Yasaklara uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere verilecek olan cezaların Çevre Kanunun 
20,21,22. maddeleri ile düzenlendiği, 

İdari cezalarda yetkiyi belirleyen 24. maddede ise cezaların doğrudan mahallin en büyük mül
ki amiri tarafından verileceğinin belirtildiği, ancak 22. maddede gemiler için verilecek cezaların; 

- Büyükşehir Belediye hudutları içinde kalan sahillerimiz, ile liman ve körfezlerimizde; göl ve 
akarsularımızda Büyükşehir Belediye Başkanlıkları tarafından, 

- Büyükşehir Belediyelerinin hudutları dışında kalan denizlerimizde cezaların doğrudan doğ
ruya Sahil Güvenlik Bot Komutanlıklarınca, verileceğinin hükme bağlandığı, bununla birlikte; 

- Büyükşehir Belediye hudutları dışında kalan yerlerde yapılan kirletmeler ile deniz, liman, 
bütün göl ve akarsularda yapılan kirletmeler için mülki amirlerin ceza verme yetkilerinin saklı tu
tulduğu, 

19.8.1993 tarih ve 21673 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Denizcilik 
Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesinin 
(h) bendinde; "Müsteşarlığın kendi görev ve sorumluluk alanına giren konularda, deniz ortamının 
bozulmasını ve deniz kirlenmesini önlemek amacıyla her türlü tedbiri almak, izlenmesini ve denet
lenmesini sağlamak, bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak" hükmünün yer almakta 
olduğu, 

Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Ya
yılabilecek veya Karada Çıkap Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek 
Önleme Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik'in 08.09.1995 tarih ve 15350 sa
yılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu, 

Bilgilerine yer verilmiştir. (Ek:48-49) 
16-) Pendik Tersanesinin Neden Seçilmediği Konusu; 
Komisyonumuzun 27.5.1997 tarih ve 8 sayılı yazısı ile, konu DİTAŞ Genel Müdürlüğünden 

sorulmuştur. 
DİTAŞ Genel Müdürlüğünün gönderdiği 28.5.1997 tarih ve 1807 sayılı yazısında; 

Slaç temizliğinin yapılabilmesi için Deniz Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden 1993 
yılında alınan yazı çerçevesinde TPAO tankerinin draftı (su derinliği) nedeniyle emniyetle yanaşa
bileceği uygun görülen 5 özel sektör tersanesi ile Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Pendik Tersanesin
den teklif istendiği, bu firmaların; 

ÇİNDEMİR TERSANECİLİK VE DENİZCİLİK LTD.ŞTİ. 

GEMSAN GEMİ VE GEMİ İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 
GEMAK İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş. 
SEDEF GEMİ A.Ş. 
ÇELİK TEKNEK SAN. TİC. A.Ş. 
TÜRKİYE GEMİ SANAYİİ A.Ş. PENDİK TERSANESİ AĞIR SANAYİİ TESİSLERİ MÜ

DÜRLÜĞÜ 
olarak belirlendiği, 
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Teklif istenen firmalardan Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. istenen hizmeti vermesi sözkonusu ola
bilecek Pendik Tersanesinin dönem içindeki siparişlerinin yoğunluğu nedeniyle ihaleye'katılmaya-
cağını bildirdiği, 

Pendik Tersanesinin temel işlevinin gemi inşaası olmasına rağmen yeterli iş temin edilememe
si nedeniyle bakım ve onarım işlerine ağırlık verdiği, DİTAŞ'ın talep ettiği slaç, temizliği işlerinin 
yapılması için Pendik Tersanesinin bu nitelikte çalışanlara sahip olmadığı, tersanede daha önce bu 
tür bir temizlik işleminin yapılmadığı, teklif vererek sözkonusu ihaleyi kazansa bile bu işi taşaron 
marifetiyle yaptıracağı, bunun da kayda değer bir karlılık yaratmayacağı, bu nedenle böyle bir işle 
iştigal etmesinin hem zaman hem de yer işgali bakımından Pendik Tersanesinin diğer işlerini ak
satacağı, bunun da ekonomik olmacağını bildirdiği ifade edilmektedir. (Ek:3-4) 

Konuyla ilgili olarak bilgisine başvurulan Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. Pendik Tersanesi Ağır 
Sanayi Tesisleri Müdürü Neptün ALGAN, Komisyonumuzun 18.8.1997 tarihli toplantısında; 
TPAO adlı geminin slaç temizliğiyle ilgili şartname kendilerine geldiğinde, işlerinin yoğunluğu ne
deniyle şifahi olarak bu işi alamayacakları şeklinde cevap verdiğini belirtmiştir. (Ek: 1) 

C) İtfaiye Teşkilatının Sorunları Konusunun İncelenmesi: 

1-) İtfaiye Teşkilatının Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Tespiti Konusu; 

İtfaiye teşkilatının gerek donanım, gerek personel ve diğer birçok konularda sorunlarının ol
duğu, bu konulara ilişkin çözüm önerilerinin çoğu üzerinde dile getirildiği bilinmektedir. 

Konu Komisyonumuzca, Meclis Genel Kurulunun verdiği görev dahilinde ele alınmıştır. 

Komisyonumuzun 6.6.1997 tarih ve 30 sayılı yazısı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğünden konuyla ilgili dokümanlar talep edilmiştir. 

Anılan Müdürlüğün 21.6.1997 tarih ve 14696 sayılı yazısı ekinde 7-8 Nisan 1997 tarihlerinde 
Ankara İtfaiye Müdürlüğümün organizasyonunda düzenlenen Türkiye 1. İtfaiye Şurası toplantı tu
tanağı ile şuraya sunulan bildiriler gönderilmiştir. Tutanağın "PERSONEL SORUNLARI" başlığı 
altında; 

"a) Daha önceleri memur sınıfında olduğu halde sonradan yardımcı hizmetler sınıfına dönüş
türülen itfaiye erlerinin statüsünün değiştirilerek "ER" sınıfının ortadan kaldırılmasına, 1. aşamada 
Genel İdari Hizmetler Sınıfına ahnarak "İtfaiye Memurluğıfna, daha sonra eğitimle desteklenecek 
Teknik Hizmetler sınıfına dönüştürülmesine, 

b) Sürekli yangınlara girerek meslek hastalığına yakalanan ortalama ömrü 60 civarında olan 
itfaiye personeline her 4 yıl için J yıl olmak üzere fiili ve itibari hizmet zammı verilmesine, 

e) Meslekte terfi, tenzil ve disiplin gibi konuları içeren İç Hizmet Mevzuatı çıkarılmasına, 
d) İtfaiyecilik görevi yapanlar için tek tip kimlik kartı hazırlanmasına, 

e) İtfaiye personelinin ölüm ya da yaralanmalarına karşı "Hayat Sigortası" araçların ise "KAS-
KO" ile güvenceli hale getirilmesine, 

f) İtfaiye Kuruluşlarına işçi kadrosu ile yeni personel alınmasına," 

" GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK PROJESİ" başlığı altında; 

"Çağdaş İtfaiyecilikte önemli aşama olarak görülen, İtfaiyeci-Halk bütünleşmesi ile pcrsoneJ 
ve kaynak tasarrufu sağlayacak olan, GÖNÜLLÜ İtfaiyecilik projesi için çalışmalar yapılmasına," 

"HİYERARŞİK DÜZEN" başlığı altında; 
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" Büyükşehirlerde İtfaiye Daire Başkanlıklarının Belediye Başkanı ya da Genel Sekretere, İ| 
ve İlçelerde ise Belediye Başkanlarına doğrudan bağlı olarak çalışma düzeninin kurulmasına, 

" KIYAFET VE SEMBOL" başlığı altında; 
" itfaiyeci kıyafet ve sembollerinin kullanılmasında her kuruluşun ayrı ayrı uygulamasından 

doğan karışıklığı önlemek için ortak tespit yapmak üzere komisyon kurulmasına, " 

Oybirliği ile karar verildiği belirtilmektedir. 

Ankara İtfaiye Müdürü Faruk KURUTUZ, İtfaiye Teşkilatının sorunlarıyla ilgili "DÜNYA
DA VE TÜRKİYE'DE STANDARDİZASYON" başlıklı şura konuşması metninde aynen; 

"Ülkemizde her yıl sebebi bilinen veya bilinmeyen binlerce yangın çıkmakta ve meydana ge
len zararlar çok büyük rakamlara ulaşmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yangınların sayıca fazla olma
sına karşılık yangın sonucu meydana gelen zarar oldukça azdır. Yangın güvenlik önlemlerini stan-
dardizasyona bağlayan ülkeler bu sorunlarını çözmüşlerdir. 

Türkiye İtfaiyeleri de bu sorunlarını en kısa sürede çözmek zorundadır. Hem de tek başına de
ğil; Dünya itfaiyeleri ile tanışarak, onların yapılanmadaki araç gereç ve tüm ekipmanlardaki stan-
dardizasyonlannı alıp, Türkiye İtfaiyelerinde; söndürme, malzeme, giyim-kuşam, araç-gcıeç, rütbe 
ve yangın mevzuatında genel bir standardizasyona gitmeli ve en önemlisi de kendi mevzuatını ve 
kendi standardizasyonunu kendisi hazırlamalıdır. 

Sayın Başkan değerli konuklar! Biz dünyaya açılmadan önce kendimizi tanımalıyız. Hepiniz 
biliyorsunuz k| hala giyim-kuşam ve rütbe sisteminde bile beraberlik sağlayamadık. Amblemleri
miz değişik, rütbelerimiz değişik, elbise renklerimiz ha keza. 

Araçlarımıza bakıyorum kendimin itfaiyeci olduğunu unutuyorum. O kadar değişik sistem, o 
kadar basit ve karmaşık bir dizayn yapılmış ki adeta kullanımda kasıtlı olarak bir zorluk yaratılmış 
gibi. , | • . 

Saygıdeğer meslektaşlarım! Bu gördüğünüz mekanda 10 gün önce yine bir fuar vardı. Gözü
me bir İtfaiye Arazözü ilişti, merakla yanına vardığımda gördüğüm ilk bölüm pompa kısmı idi. 
Pompa, Rekorları ve Ala Rekorları Alman, yan tarafa geçtiğimde bir de ne göreyim! Hortum çıkış-. 
lan yani vericiler İtalyan. Bakın biz itfaiyeler arasında standardizasyonu sağlamaya çalışırken ken
di elimizle bir aracı ikiye bölüyorz. İki tip Ala, iki tip Ala Anahtarı, iki tip hortum taşımaya ken
dimizi mahkum ediyoruz. 

Sayın Başkan Değerli Arkadaşlarım! Sizlerce de bilinmektedir ki İstanbul Tuzla yangınında 
biz itfaiyeciler adeta birer günah keçisi olarak gösterildik. Onca eleştiriden sonra gemi. yangını şe
hir itfaiyesinin görev alanı içindeydi, değildi tartışmaları yapıldı. Görülüyorki hala bizim görev ala
nımız bile kesinlik kazanmamış. 

Değerli Meslektaşlarım! Anlaşılıyor ki artık bize uyanmak, yetkililerimize de Türkiye İtfaiye
lerini yeniden yapılandırarak çağın gerektirdiği modern araç gereçlerle donatılmış gelişmiş ülkeler 
düzeyinde eğitimi sağlanmış yurdun her köşesinde aynı düzeye getirilmiş İtfaiyelerin oluşturulma
sı görevi düşüyor. Hiç unutmuyorum, Kahramanmaraş'ta bir trafik kazası sonucu mahsur kalan in
sanın kurtarılmasını kazma ve malina ile sağlamaya çalışan İtfaiyecimizin haksızca nasıl eleştiril
diğini anlamak mümkün değil. Sanki Ankara'da, İstanbul'da olan kurtarma ekipmanları onların 
elinde vardı da kasıtlı olarak kullanmadılar mı? İnşallah halkımız bir gün işin önemini anlar da ni
ye kazma kullandınız yerine, niye Türkiye İtfaiyelerini gerekli teçhizatla donatmadınız diye sorar. 
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Sayın Başkan, Değerli Misafirler! Türk İtfaiyesinin gelişmiş ülke itfaiyelerinin başarıda değil, 
cesarette değil, çağın nimetlerinden yararlanmada aynı seviyeye gelebilmesi için mutlaka ve mut
laka yeniden yapılanmalı. Bunu yaparken de elbetteki Almanya ve Hollanda gibi sistemi oturtan 
ülkeler örnek alınarak aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır. 

a) İtfaiyeler Türkiye genelinde bir çatı altında toplanmalı, İtfaiye Yüksek Okulları açılmalı. 
b) Tüm Yönetmelik ve Mevzuat İtfaiye yetkilileri tarafından yenilenmeli. 
c) Şehir İtfaiyesi, Orman ve Deniz İtfaiyesi bir çatı altında birleştirilmen. 
d) Birçok ülkede olduğu gibi Söndürme, Kurtarma ve İlk Yardım görevleri birleştirilerek gö

revin sorumlusu itfaiyeler olmalı. 
e) Yurt genelinde bir eğitim merkezi kurularak Türk İtfaiyecisi eşit eğitim düzeyine getirilmeli. 
Yukarıda saydığım hususların bence en önemlisi de araç-gereç ve tüm itfaiye ekipmanlarının 

tanınmış ve denenmiş teknoloji ürünlerinden seçilerek Türkiye geneli için bir elden alınmasının 
sağlanmasıdır. Yurdumuzda sağlıklı bir şekilde imalatı yapılmayan bu ürünlerin değişik temsilci
likler marifetiyle yurt dışından temin edilmesi hem kaliteyi düşürüyor hem de daha pahalı bir alı
mı gündeme getiriyor. 

Değerli arkadaşlarım! Gelişmiş ülkelere gittiğinizde görüyorsunuz ki tüm İtfaiye teşkillerinde 
aynı araç-gereç ve ekipman mevcut. Biz de öyle mi? Biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi An
kara, İstanbul, İzmir gibi itfaiyelerimi^.trafik kazalarında kurtarma ekipmanlarını kullanırken üzü
cü de olsa kazma ve manila kullanmak zorunda kalıyor. İşte bunun içindir ki Türkiye itfaiyeleri ye
niden yapılanarak tek çatı altında toplanmalı. Doğudan batıya kadar tüm itfaiye teşkillerinde; aynı 
amblem, aynı renk elbise mümkün olduğu kadar birbirine yakın araç, ekipman kullanarak standar-
dizasyonun sağlanması gerekmektedir. 

Araç gereçte, elbisede ve amblemde standardizasyonu sağladık ama biz Türkiye itfaiyecileri
nin personel statümüzde birbirlerine hiç benzemez. Bazılarımız 657'ye tabi Yardımcı Hizmetler Sı
nıfında memur, bazılarımız işçi, bazılarımız ise itfaiyecilik yapar ne olduğumuz belli değil. Öyley
se umarım burada da bir standardizasyona gidilerek Teknik Hizmetler Sınıfında kıdem tazmitanı 
olan alnı ak, başı dik, karnı tok bir personel kadro sistemi sağlanmasını yetkililerimizden umuyor; 
uzak, yakın yurdun dört köşesinden gelip, şuramıza katıldığınız için hepinizi saygıyla selamlıyo
rum." ifadelerine yer vermiştir. • 

Yine Ankara İtfaiye Müdürü Faruk KURUTUZ'un "YANGIN MEVZUATI ve SİGORTA" 
başlıklı konuşma metninde aynen; 

"Türkiye'de ilk yangın mevzuatı Padişah 3. Murat zamanında 1579 yılında çıkardığı ferman
da, İstanbul Kadısına hüküm ki diye başlamakta ve "İstanbul ahalisinin evinde" damına yetişecek 
bir merdiven bir büyük fıçı su bulundurması şeklinde başlamıştır. 

1714 yılında Yeniçeri Ocağı ile mevzuatlar kendini yenilemiş 1839 yılında yeni yapılan bina
lara yangın mevzuatları konulmuştur. Daha sonraları 1580-3030 sayılı Kanunlarla belirlenen hü
kümlerin, Devlet tarafından kullanılan binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik ile 
Hıfzısıhha Kanunu, 18851 sayılı yönetmelik meclis kararları ve değişik tebliğlerle belirlenmesine 
rağmen Türkiye'de yangın mevzuatı genelleştirilememiş ve yeterli bir hale getirilememiştir. 

Açık bir mevzuatın olmayışı olanların günün şartlarına cevap vermeyişi, itfaiyelerimizi uygu
lama sırasında zor durumda bırakmakta, hatta bazen imkansız kılmaktadır. 

14 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da meydana gelen gemi yangını mevzuattan meydana gelen 
çelişkiyi sergilemeye yetmiş de artmış bile; bir kısım gemi yangınında kara itfaiyesi tecrübesiz di
ye eleştirirken bir taraftan da deniz yangınına müdahale etmek itfaiyenin görevi değildir diye gö-
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rüş bildirdiler. Sorarım size; Türkiye'de, yangın, su baskını, trafik kazası, bina çöküntüsü, orman 
yangını, deniz yangını, asansörde mahsur kalma, kuyudan canlı kurtarma, çatıdan kedi indirme, 
umuma açık yerlerle diğer iş yerlerinde yangın önlemlerini aldırma, Devlet tarafından kullanılan 
binalarda yangına karşı tedbirlerin aldırılmasında İtfaiye teşkillerinden başka görev yapan bir ku
rumu daha olay yerinde görmeniz mümkün mü? Peki itfaiye bu görevleri yaparken hangi mevzu
ata göre yapar dayanağı nedir? Belli bir Kanun, Yönetmelik, Yönerge, Tebliğ var mıdır? Elbetteki 
vardır. Yıllar önce çıkartılan itfaiye teşkillerinin görüşüne hiç gerek duyulmadan hazırlanan birçok 
tezatla dolu; LPG lerle ilgili tebliğler, yıllar önce hazırlanan İl Hıfzısıhha Kanunu, Gayri sıhhi mü
esseseler yönetmeliği, Devlet tarafından kullanılan binalarla ilgili yönetmelik, imar yönetmeliği, sit 
alanları ile ilgili mevzuat ve 18851 sayılı yönetmelik. Bunların hiç birisi itfaiyelerin meselelerine 
çözüm olmamış görev alanını belirlememiş, yaptırım yetkisi tanımamış sadece mesuliyet ve uygu
lama zorluğu getirmiştir. 

İş yerlerinin kuşat ruhsat safhasında yangın tedbirleri yönünden denetlenmesi itfaiyelerin gö
rev alanında olurken proje safhasında görüş bildirme yetkisi verilmemiş, bu da bitmiş bir iş yerin
de ya da binada uygulamada birçok zorluklar doğurmaktadır. 

Gelişmiş ülkeler yangın öncesi mevzuata çok önem vermiş. İl önce yangın meydana getirecek 
unsurlar ne ise onların yok edilmesi ya da etkisiz hale getirilmesi planlanmış, itfaiyeler şehir plan
lamasında, proje safhasında söz sahibi edilmiş, sanayi siteleri mesken alanları ve topluma açık yer
lerde yangın öncesi tedbirler ve yangın sırasındaki tahliye ve kurtarma imkanları, itfaiyenin müda
hale kolaylığı proje safhasında hazırlanmaktadır. Ya bizde öyle mi? Hepiniz bilirsiniz ki bizde bir
çok binalar proje amacına aykırı bir maksatla kullanılmaktadır. Mesken olarak yapılan bir evin otel, 
dershane, kurs yeri, sığınak olarak yapılan bir bodrumun gazino, düğün salonu vs. olarak kullanı
ma dönüştüğü, bu nedenle de buralarda kullanım amacına uygun yangın merdiveni ya da yangın 
tahliye yolu bulmanız çoğu kez mümkün değildir. Bu da yangın anında birçok insanın boğularak, 
yanarak yok olması demektir. 

Sayın Başkan; yine gelişmiş ülkelere baktığınızda; itfaiye personelinin sosyal güvencesi göre
vin amacına göre melbusat ve ekipman ihtiyacı, şehrin nüfusuna göre araç ve personel sayısı Yö
netmeliklerle belirlenmiş itfaiyenin olay yerine ulaşım yolu sağlanarak İtfaiye ile Ambulans hizme
tinin birlikte verilmesi uygulamaya sokulmuştur. Yangının söndürülmesi ile ilk müdahalenin bir
likte yürütülmesi sağlanarak daha olumlu bir uygulama sergilenmiştir. 

Değerli Meslektaşlarım! 
Bu örnekten sonra bir de dönüp kendi itfaiyelerimize bakalım. Hangi şehrimizde 1/1000 ora

nında itfaiye personeli ve yine nüfus oranına göre araç.gereci, yangın hidrandan var. Hangimizin 
giyim kuşam yönetmeliği itfaiyeciye göre hazırlanmış, hangi şehrimizde 3-8 dakikada yangına ula
şacak yol imkanı var. Söndürme, kurtarma ve yaralıya ilk müdahaleyi yapacak ambulans ve sağlık 
ekibine sahip. Ne yakı ki bizler hala yurt içinde bile birbirimize benzemiyoruz. Kimimiz memur, 
kimimiz işçiyiz, kimimiz siyah, kimimiz gri ya da kahverengi giyiniyoruz. Hatta bazılarımız rast-
gele giyinirken bazılarımızda sivil çalışıyoruz. Araçlarımız, ekipmanlarımız ayrı Rekorlarımız Al
man veya İtalyan. Peki bunları düzenleyecek bir merci yok mu? Elbette var. 18851 sayılı İtfaiye 
Teşkillerinin kuruluşuyla ilgili yönetmeliğin sahibi Sivil Savunma Genel Müdürlüğü. 

Saygıdeğer Meslektaşlarım. 

Üzülerek ifade edeyim ki, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bu yönetmelikle Türkiye İtfaiye
lerini devlet olarak sadece üstüne kaydetmiş ama onların, sosyal haklarıyla, eğitimiyle, yangında 
giyeceği mclbusatıyla, alması gerektiği teknik kadrosuyla, poliste, askerde olduğu gibi kıdem taz-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 397) 



- 6 4 - •; 

minatıyla (yıpranma), araçların kasko sigortası, personelin özel sigortasıyla ve Türkiye İtfaiyeleri
nin söndürmede ve kurtarmada aynı ve yeterli seviyeye gelmesinde gereğini yapmamıştır. Oysa ki 
itfaiyecilerin % 30'unun kalp yetmezliği, akciğer ve romatizmadan rahatsızlığı mevcuttur. Türkiye 
itfaiyeleri ne yazık ki bugün hala kullanacağı teknolojiyi tanımıyor. Birçok il ve ilçelerimizde ha
la K.K.T, köpüklü söndürme imkanı olmadığı gibi trafik kazalarında kazma ve manila ile çalışmak
ta. Buradan açıkça anlaşılı; or ki sistem yenilenmeli mevzuat.yeniden gözden geçirilmeli ve itfa
iyeler Türkiye genelinde bir Genel Müdürlük altında toplanmalıdır. 

Değerli Meslektaşlarım; 

Sizler de takdir edersiniz ki yangın söndürme konusunda dünya teknolojisini yakalayan Bü-
yükşehir İtfaiyeleri Kurtarma ve İlk Yardım konusunda yeni bir yapılaşma hazırlığı içerisindedir. 
Ben, burada bir görev kargaşası olacağı endişesi içinde olduğum için; şehiriçi ve şehirlerarası yol
larda kurtarma mevzuatının ayrı ayrı değerlendirilip Belediyeler, Valilik ve Şoförler Federasyonu 
ile birlikte bir protokol ya da ortak bir proje hazırlanmasının faydalı olacağı düşüncesindeyim. 

İtfaiyelerimizin tartışması gereken bir diğer konuda elde taşınan söndürücülerin yani yangın 
söndürme cihazları mevzuatıdır. Bunun imalatı, kullanımı ve denetimi hususu ile ilgili yeni bir ça
lışma yapılması gerekmektedir. . 

Değerli Meslektaşlarım! 
Türkiye'de yangın sigortada mevzuatı da tek taraflı olup, sadece sigortacının geliri ve kazaze

denin mağduriyeti düşünülmüştür. Oysa ki, dünyanın gelişmiş ülkelerinde sigorta şirketleri aldık
ları primlerden şehir itfaiyecilerine bir pay ayırarak itfaiye bütçelerine ve de itfaiyelerin gelişmele
rine katkıda bulunmaktadır. Bu sistemin Türkiye'de de gelişmesinin son derece faydalı olacağı ka
naatindeyim. ' . . - • • 

Türkiye'de vergi sistemine baktığınızda toplanan vergilerden bazı kurumlara pay ayırıldığını 
görürsünüz. Aynı sistemin itfaiyeler için de uygulanmasının mümkün olacağı kanaatindeyim. Me
sela, emlak vergilerinden, taşıt vergilerinden toplanan meblağdan itfaiyelere belli bir oran ayrıla
rak itfaiyeler desteklenmeli veya çevre vergisi gibi itfaiye vergisi adı altında yeni bir vergi sistemi 
konulmalıdır. 

Sonuç olarak; Büyükşehir İtfaiye Müdürlerinin oluşturacağı bir komisyon tarafından Tüm 
Yangın Mevzuatı, Araç, Gereç ve Ekipman, Melbusat, Kurtarma ve İlk Yardım konuları. Yönet
melikler, Yönergeler, Meclis Kararları, Tebliğler ele alınıp, yetkili mercilerle istişare edilerek ye
niden düzenlenmelidir." 

İfadelerine yer vermiştir. (Ek:50-51) 
Komisyonumuzun İstanbul'daki çalışmaları sırasında İstanbul İtfaiye Mensupları Yardımlaş

ma Derneği tarafından hazırlanan "Ülkemizdeki İtfaiye Gerçeği, Sorunlar ve Çözüm Yolları 
(1997)" başlıklı dosyada özetle; 

1930, 1966 ve 1985'te çıkarılan yasalarla itfaiye hizmetlerinin yürütülmeye çalışıldığı, şehir 
itfaiyelerinin birbirinden bağımsız olarak yönetilmesi nedeniyle birlikteliğin oluşturulamamakta ve 
birbirine komşu iki ilveya ilçe arasında araç, gereç standardı gerekse eğitim açisından önemli fark
lılıklar görüldüğü, 

Ülke genelinde kabul edilen kapsamlı bir korunma yönetmeliğinin dahi olmadığı, gelişmiş ül
kelerin ise yangın risk sınıflandırmaları yaparak önlem aldıkları, 

Almanya'da yangın riski sınıflandırmasında, temel.olarak yapılaşma, yapı türü ve endüstri 
bölgelerinin özelliklerinin gözönilne alındığı, risk bölgelerinin belirlenmesinde; 
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a) Nüfus yoğunluğu, 
b) Yapılaşma yoğunluğu, 
c) Yangın yükü, 
d) Trafik durumu, 
e) Özel riskler 

olmak üzere 5 önemli faktörün gözönüne alındığı, genel değerlendirmede 100.000 kişi için bir it
faiye istasyonu bulunması ve yöredeki en uzak noktaya "8" dakika içinde erişilmesinin istendiği, 

İngiltere'de ise risk bölgelerinin belirlenmesinde: 
a) Binaların sıklık derecesi,b) Binaların katsayıları,c) Yapı sistemi,d) İşgal ve kullanım özel

likleri gözönüne alınmakta olduğu, en riskli bölgenin A bölgesi olarak alınmakta ve A.B.C.D. risk 
bölgeleri olarak sınıflanmakta olduğu, 
belirtilmekte; 

Japonya örneği verilerek; "Tokyo İtfaiyesinde ise nüfusu 12.000.000 itfaiye personel sayısı 
yaklaşık 18.000 bin araç sayısı 1608 istasyon sayısı 289'dur. Yaklaşık her 650 kişiye bir itfaiyeci 
ve her 40.000 kişiye bir itfaiye istasyonu tekabül eder. Tokyo ile eş değer nüfuslu olan İstanbul'da 
ise 3.500 kişiye bir itfaiyeci 230.000 kişiye ise bir istasyon düşmektedir. Bir boğaz kenti olan İs
tanbul'da deniz itfaiyesi bulunmazken Tokyo İtfaiye Müdürlüğüne bağlı gruptan birisi Liman İtfa
iyesi olup sadece Tokyo Limanına değil aynı zamanda yakın şehir limanlarına da yardım etmekte
dir. 250 personeli 7 yangın botu 3 pompalı araç 1 köprülü araç, 1 merdivenli araç, 1 ambulans ve 
4 aracı bulunmaktadır. İki müfrezesinin birisi denizde diğeri karadadır. 

Gelişmiş ülkelere baktığımızda ortalama her 100.000 kişiye 1 itfaiye istasyonu, 11 itfaiye ara
cı, 100 itfaiye personeli düşmesine rağmen, ülkemizde en gelişmiş itfaiye olarak kabul edilen İs
tanbul İtfaiyesi de bu rakamlarla kıyasladığımızda 130 itfaiye istasyonu, 13.000 itfaiye personeli 
ve 1320 itfaiye aracı olması gerekirdi. Oysa şu anda 1800 personeli yaklaşık 200 araç ve 32 istas
yonu ile hem denizde, hem ormanda, hem de karada insan üstü gayretle olması gereken sayı açığı
nı kapatmaya çalışarak görevlerini başarı ile yapmaktadır." 

İfadelerine yer verilmektedir. (Ek:52) 
Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir 1996 Yılı Faaliyet Raporu ye Tanıtım Kitabında ba

zı şehirlerin 1994 yılı itibariyle nüfus, yıllık yangın, araç ve personel durumları tablo halinde ifade 
edilmiştir. (Ek:53) 

Bazı Şehirlerin 1994 itibariyle Nüfus, Yıllık Yangın, Araç ve Personel Durumları: 
YANGIN PERSONEL ARAÇ 

ŞEHİR NÜFUS • ADEDİ ADEDİ ADEDİ 
İSTANBUL 12.000.000 10.120, 1614 121 
TOKYO 11.400.000 6.828 17.923 1.607 
NEWYORK 7.100.000 94.329 13.104 806 
LONDRA 6.700.000 51.299 8.239 634 

. BERLİN 3.500.000 13.287 4.789 950 
MONTREAL 1.000.000 4.774 1.892 173 

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 19% Faaliyet Raporu ve Tanıtım Kitabı. 
Komisyonumuzun 06.06.1997 gün ve 31 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Ge

nel Müdürlüğünden konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sorulmuş olup, sözkonüsu Bakanlıkça 
24.6.1997 gün ve 139 sayılı yazıları ekinde bazı doküman ve belgeler gönderilmiştir. (Ek:54-55) 

Konuyla ilgili olarak Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce hazırlanan raporda aynen; 
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"İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik" 1 e ilgi
li olarak; 17.1.1994 gün ve 12 sayılı yazımızla Büyükşehir Belediye Başkanlıklarından istenen de
ğişiklik ile ilgili görüşler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

A. KANUNLA ÇÖZÜMLENEBILECEK HUSUSLAR: 

1. Sivil Savunma ve İtfaiye Teşkilatının birleştirilerek İtfaiye Genel Müdürlüğü kurulması ve 
idarenin yerel yönetimlere verilmesi ve Genel Müdürlüğün ise organizasyon, koordinasyon, stan-
dardizasyon ve eğitim konularında yetkili olması. 

2. Hızır Acil Servislerinin itfaiye bünyesine alınması. 
3. İtfaiyeye kaynak temini için zorunlu sigorta" sistemi geliştirilmesi, Emlak Vergisine itfaiye 

payı konulması ve Belediyelerde bütçenin en az % 3'Unün itfaiyeye ayrılması, itfaiye personelinin 
yangın çalışmalarına paralel pirim sistemi getirilmesi, üstün başarı gösteren personele ödül veril
mesi engellerinin giderilmesi. 

4. Gönüllü itfaiyeciliğin getirilmesi. 
5. İtfaiye Teknik Liselerinin açılması, üniversitelere Yangın Mühendisliği branşının ilave edil

mesi, üniversite sınavlarında İtfaiye Teknik Lise Mezunlarına öncelik tanınması. 
6. Her türlü binanın kullanım amacına göre henüz inşaat aşamasında iken itfaiyenin görüşü

nün alınması. 

7. Büyük sanayi kuruluşlarının bulunduğu illerde sadece iş kazaları ve yanıklar için bir sağlık 
kliniğinin kurulması. 

8. Gerekli bilgi alışverişi ve yardımlaşma açısından, itfaiye müdürlüklerince iller arası bir ha
berleşme sisteminin kurulması. 

9. İtfaiye personelinin emeklilik süresinin 20 yıla indirilmesi, özel statü getirilmesi ve fiili hiz
met zammı verilmesi. 

10. İtfaiyenin yangın önlemleri aldırması hususunda açık ve net bir takım bağlayıcı maddeler 
ilave edilmesi. 

11. İtfaiye araçlarının ülke genelinde sınıflandırılması, kodlanması ve standartlaştırılması, 
12. Olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere, belediye bütçesine ek bütçe ile maddi destek 

sağlanması. 
13. Birinci derece deprem kuşağındaki yerleşim yerleri ile sanayi merkezi durumundaki şehir

lerde itfaiye müdürlüğünün araç, gereç ve personel sayısının artırılması için ek bütçe ve ödenek 
tahsisinin sağlanması. 

14. Kıyıdaki Büyükşehir Belediyesine bağlı Deniz İtfaiyesi ve Kurtarma Timleri gibi birimle
rin oluşturulması. 

15. Mevcut sanayi kuruluşlarında, yeni kurulacak olanlarda ve ilave edilecek birimlerde alına
cak olan yangın emniyet tedbirlerinin yeterli olup olmadığı hususunda, itfaiye görüşünün alınma
sının zorunlu hale getirilmesi. 

16. Gelişen, değişen ve yeni teknolojiler üreten dünya ülkeleri itfaiye teşkilatında ojduğu gibi 
itfaiye literatüründe uzmanlaşma sağlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılması. 

B. YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR: 
1. Günün şartları gözönünde bulundurularak şehrin tüm temizlik işlerini üstlenmiş bulunan te

mizlik işlerine foseptik çukurların boşaltma işlemlerinin devredilmesi, susuz semtlere su dağıtmak, 
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belediye sınırlan içinde cadde, sokak, meydan ve yeşil alanları sulamak gibi hükümlerin kaldırıl
ması. 

2. Yönetmeliğin 5. maddesindeki çalışma düzeni ve saatlerinin 12 saat iş, 24 saat istirahat 24 
saat iş, 48 saat istirahat şeklinde düzeltilmesi. 

3. Nüfusu 500.000 den fazla olan şehirlerdeki kadroya tam teşekküllü kurtarma ekibi kadrosu 
kurulması. 

4. Yönetmeliğin 8. maddesindeki yaş haddinin 26 yaşla sınırlandırılması ve alınacak tüm per
sonelde ağır vasıta ehliyeti şartı aranması, itfaiye eğitimi alanların atanması. 

5. Yönetmeliğin 12. maddesindeki İtfaiye Zabıta Amirliği kadrosunun 1 zabıta amiri, 1 başça
vuş, 2 çavuş, 2 şoför, 5 er ve 2 araç olarak belirlenmesi. 

6. Yönetmeliğin 21. maddesindeki şefliklerin amirliğe çevrilmesi. 
7. İtfaiye personeline her yıl için bir harici, bir dahili, yazın ise yazlık kıyafet verilir hükmü

nün eklenmesi. 

8. Yönetmeliğin 33. maddesindeki araç, gereç kısmına nüfusu 500.000 den fazla olan büyük 
şehirlerdeki itfaiye santrallarına merkezi bilgisayar tesisatı kurulması şartının getirilmesi. 

9. Nüfusu 500.000 den fazla olan şehirler için Yönetmeliğin 6. maddesindeki personel kadro
larına günün teknolojisi de düşünülerek bilgisayar işletmeni, bilgisayar programcısı, inşaat, kimya, 
elektrik ve makina mühendisliği gibi kadroların ilave edilmesi. 

10. Yönetmeliğin 7. maddesinin "f' fıkrasındaki müdür ve müdür yardımcılarında aranan eği
tim şartının en azından büyükşehir belediye itfaiyelerinde yüksek okul olarak değiştirilmesi.. 

11. Yönetmeliğin 12. maddesindeki İtfaiye Zabıta Amirinin yerine Yangından Korunma 
Amirliği veya şehir işyeri ve yangın kontrol amiri kadrosu olarak ihdas edilmesi ile çavuş, onbaşı, 
yerine elektrik, inşaat, makina mühendisi, kimyager laborant gibi mesleki kadroların ihdası. 

12. Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen başşoför yerine gurup amirliği ihdas edilmesi ve 
bakım ve onarım işleri şefliğinin kaldırılması. 

13. Yıllık eğitim programının (Örnek-4-) yönetmelikten çıkarılması, gelişen teknoloji, kulla
nılan enerji çeşitliliği, inşaat teknikleri itfaiye teşkillerince günü gününe takip edilerek eğitim prog
ramlarını kendilerinin hazırlaması. 

14. Yönetmeliğin 4. maddesinin 11 inci fıkrasındaki baca temizliği ile ilgili görevin itfaiye teş
kilatlarından alınması. Bu maddenin Yönetmelikten çıkarılması. 

15. Yönetmeliğin 7 inci maddesindeki bir üst rütbeye yükselme ile ilgili (a,b,c,d,e) fıkraları
nın 2 yıl olarak değiştirilmesi (f) fıkrasının iptali, 

16. Yönetmeliğin 30, 31, 32 inci maddelerinin iptal edilmesi. (657 sayılı yasa hükümlerinde 
mevcut olduğundan) 

17. Her ilin yerel radyo ve televizyonundan her ay belli bir süre ile yangından korunma ön
lemleri ile ilgili kısa eğitim.programlarının zorunlu hale getirilmesi. 

18. İtfaiye teşkilatlarına ifa edilen bez afiş asma, bayrak asma vb. gibi yardımcı hizmetlerin 
belediyelerin ilgili ünitelerine devredilmesi. 

C: DİĞER HUSUSLAR 
1. itfaiye personelinin en az 6 ayda bir bağlı bulunduğu ilin en modern hastanesinden genel bir 

tıbbi muayeneden (Chek-up) geçirilmesinin sağlanması. 
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2. Yapı ve kullanım malzemelerinden yangın söndürme araç ve gereçlerine kadar hertürlü mal
zemenin TSE Standartlarına uygunluğunun zorunlu hale getirilmesi," 

ifadelerine yer verilmektedir. (Ek:55) 

2- Deniz İtfaiyesinin Çağdaş Teknoloji ile Donatılmadığı Yangınla Mücadele İçin Heli
kopter Birimlerinin Kurulamadığı Konusu; 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda müstakil bir deniz itfaiye teşkilatının olmadığı, 
bununla birlikte İstanbul Valiliği bünyesinde bulunan Acil önlem planının uygulanmaya çalışıldı
ğı saptanmıştır. (Ek: 24) 

Sözkonusu Acil Önlem Planı ekinde uygulama sırasında kullanılacak araç-gereçler belirtilmiş
tir. 

CİNSİ ÖZELLİĞİ 

Söndüren-I 
Söndüren-8 

Alemdar-II 
Dalgıç Motoru 
P.V. İğnesi 
Selviburnu 
Teli i tabya 
Osman Tavil 
Cer no:45 
No.47Cer 
No.48Cer 
Klavuz-8 
Klavuz-10 
Palamar-20 
Palamar-23 
PM-1502 
Pilos-I 
Tahlisiye-I 
Pilot-68 
Pilot-70 
Pilot-71 
Pilot-75 ' 
Pilot-78 
Bolayır 
2 No. Prizman 
Hamit Kaplan 
Celal Atik 
1 No. Yakıt Duba 

Yeterli Teçhizatıı 
Yeterli Tezçihatlı 

Yeterli Teçhizatlı 
Yeterli Teçhizatlı 
Römorkör 
Römorkör 
Römorkör 
Römorkör 
Römorkör 
Römorkör 
Römorkör 
Klavuz Motoru 
Klavuz 
Hizmet 
Palamar Motoru 
Römorkör 
Römorkör 
Cankurtarma Botu 
Hizmet 
Hizmet 
Hizmet 
Hizmet 
Hizmet 
Macuna 
Kreyn Dubası 
Tarak Gemisi 
Tarak Gemisi 
Tanker 

ÇAĞRİ ADRESİ 
TDİ Gemi Kurtarma 
TCDD Haydarpaşa 
Liman İşit. 
TDİ Gemi Kurtarma 
TDİ Gemi Kurtarma 
TDİ İstLiman İşletmesi 
TDİ İstLiman İşletmesi 
TDİ İstLiman İşletmesi 
TDİ İst.Liman İşletmesi 
TDİ İst.Liman İşletmesi 
TDİ İstLiman İşletmesi 
TDİ İstLiman İşletmesi 
TDİ İst.Liman İşletmesi 
TDİ İst.Liman İşletmesi 
TDİ İstLiman İşletmesi 
TDİ İst.Liman İşletmesi 
TDİ İst.Liman İşletmesi 
TDİ İstLiman İşletmesi 
TDİ İst.Liman İşletmesi 
TDİ İstLiman İşletmesi 
TDİ İstLiman İşletmesi 
TDİ İstLiman İşletmesi 
TDİ İst.Liman İşletmesi 
TDİ İst.Liman İşletmesi 
TDİ İstLiman İşletmesi 
TDİ İst.Liman İşletmesi 
TDİ İst.Liman İşletmesi 
TDİ İst.Liman İşletmesi 
TDİ İstLiman İşletmesi 
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CİNSİ 
MarinS-1 
Palamar (3 ad.) 
İmdatKlavuz(10ad.) 
Otomatik Merdivenli Araç (13 ad.) 
Mafsallı Merdivenli araç (2 ad.) 
Ambulans (1 ad.) 
Kurtarma Aracı (2 ad.) 
Trafik kazaları kurtarma aracı (2 ad.) 
Baca Yangın Söndürme aracı (10 ad.) 
Çok Maksatlı araç (20 ad.) 
Su Tankı 5-7 ton (35 ad.) 
Su ikmal aracı 7-10 ton (25 ad.) 
Motopamplar 34 ve 46 PS (128 ad.) 
Dnz.. Motoru 
Dnz..Motoru (2 ad.) 

ÖZELLİĞİ 

Vidanjör (6 ad.) 
Güvenlik Botu 

Atık Su tankeri 
Cankurtarma Botu 
Yangın Müdahale aracı 
Yangın Müdahale aracı 
Yangın Müdahale aracı 
Yangın Müdahale aracı 
Yangın Müdahale aracı 
Yangın Müdahale aracı 
Yangın Müdahale aracı 
Yangın Müdahale aracı 
Yangın Müdahale aracı 
Yangın Müdahale aracı 
Yangın Müdahale aracı 
Servis ve Kontrol 
Temizleme teknesi 
(8 ton kap.) 
10 ton kapasiteli 

ÇAĞRI ADRESİ 
TDİ İst.Liman İşletmesi 
TDİ İst.Liman İşletmesi 
İstanbul İtfaiye Müd. 
İstanbul İtfaiye Müd. 
İstanbul İtfaiye Müd. 
İstanbul İtfaiye Müd. 
İstanbul İtfaiye Müd. 
İstanbul İtfaiye Müd. 
İstanbul İtfaiye Müd. 
İstanbul İtfaiye Müd. 
İstanbul İtfaiye Müd. 
İstanbul İtfaiye Müd. 
İstanbul İtfaiye Müd. 
Çevre Koruma 

Çevre Koruma 
Çevre Koruma 
Sahil Güvenlik • Kontrol Bot 

Tuzla Kaymakamı Erdoğan GÜRBÜZ 5.6.1997 tarihli Komisyon toplantımızda, 13 Şubat 
1997 günü TPAO adlı tankerde meydana gelen patlama sonrası havadan müdahale imkanlarını 
araştırdıklarını, bunun için helikopter dahi bulamadıklarını ifade etmiştir.(Ek: 1) 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1996 Faaliyet Raporu ve Tanıtım Kitabında İstanbul İtfaiye 
Müdürlüğünün elinde bulunan araç gereçlere yer verilmekte, bu araç gereçlerin içinde havadan mü
dahale aracının olmadığı görülmektedir. 

3- Yangınla Mücadele Eden Ekiplerin (Kara-Dcniz) Aynı Frekansı Kullanıp Kullanma
dıkları Konusu; 

Konu Komisyonumuzun 30.7.1997 tarih ve 75 sayılı yazısı ile İstanbul Büyükşehir Belediye
si İtfaiye Müdürlüğünden sorulmuş olup, 

Sözkonusu Müdürlüğün 4.08.1997 gün ve 5960 Hs sayılı yazılarında, yangınla mücadele eden 
(deniz-kara) ekiplerin farklı telsiz frekansını kullandıkları, 

ifade edilmektedir. (Ek:22-23) 
D) Boğazlardaki Tehlikeler ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Konusu: 
Genel Olarak Boğazlar Bölgesindeki Tehlikeler: 
Kaptan Saim OĞUZÜLGEN "Boğazlarımız'da tehlike sinyalleri" adlı makalesinde, boğazlar 

bölgesinin içinde bMİunduğu durum, çevre ülkelerdeki mevcut gelişmelere değindikten sonra. Bo
ğazlarımızda yaşanan tehlikeler ve bu tehlikelerin nedenleri konusunda; 

"Batı ve Orta Avrupa'yı,. Karadeniz ülkelerini, Hazar Denizi'ni ve hatta Orta Asya'yı Akde
niz'e ulaştıran ve Asya ile Avrupa'yı birbirinden ayıran tek doğal su yolu olan Türk Boğazları Böl
gesi her geçen gün artan deniz trafiği yükü ile devamlı bir tehdit altında bulunmaktadır. Tabii ki 
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dünya denizleri, boğazları, kanalları ve iç su yolları deniz ticareti ve insanlığa hizmet edecektir. Fa
kat, insanlığa hizmet etmesi düşünülen hususların insan sağlığı ve güvenliğini de tehdit etmemesi 
gerekmektedir. 

Bugün Türk Boğazlan Bölgesi'nden geçmekte olan deniz trafiği dünya geneline büyük yarar
lar sağlarken bu bölgede yaşamakta olan insanların can, mal ve çevre güvenliği ile diğer canlılarla 
birlikte sağlığını da tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Yılda 45 bin civarında geminin geçiş yaptığı 
Türk Boğazları Bölgesinde, son 50 yıl içinde 500'e yakın deniz kazasının oluşumu ve sonuçlarının 
da ürkütücü olması insanlığa gereken mesajı vermektedir. 

İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'ndan oluşan Türk Boğazlan Bölgesi, 
doğal kıvrımlarının, keskin dönüşlerinin meydana getirdiği Morfolojik Yapısı, ters iki yönlü alt ve 
üst akıntısı, koylarda ve kritik yerlerde oluşan anafor akıntıları kuvvetli lodos rüzgarları ile oluşan 
Orkoz akıntısı ve Oşinografik Yapısı, mevsimlere hatta günlere göre değişen meteorolojik yapısı 
yönünden geçen gemiler için Türkiye'nin çok riskli bir su yoludur. 

Türk Boğazları Bölgesi, yılda 45 bin dolayında Türk ve yabancı bayraklı geminin geçiş yap
tığı, İstanbul metropolünün nüfus artışına paralel olarak artan, Avrupa ve Asya sahilleri arasında 
günlük 1 milyondan fazla yolcu ve 2.500'e yakın vasıta (yılda 350 milyon yolcu ve 1 milyona ya
kın vasıta) naklini sağlayan yolcu vapurları, araba feribotları, tren feribotları, deniz otobüsleri ve 
dolmuş motorlarının geçiş yapan gemilere aykırı karşılıklı 2 bin adede yakın sefer yaptığı, balık 
akınlarının olduğu mevsimlerde yoğunlaşan balıkçı teknelerinin, yaz aylarında ise gezinti teknele
ri ile yatların, yoğun ve karmaşık deniz trafiğine sahip olan İstanbul Boğazı ile geçiş yapan gemi 
trafiği ve aykırı deniz trafiği yukarıdaki değerlere yakın olan Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun ve 
karmaşık deniz trafiğine sahip bulunmaktadır. 

Türk Boğazları Bölgesi'nden yükleri ham petrol olan, boyutları ile bölgenin morfolojik yapı
sını, taşıdıkları ham petrol ve türevleri, sıvılaştırılmış tabii gaz (LNG), sıvılaştırılmış petrol gazı 
(LPG), sıvılaştırılmış amonyak, nükleer atıklar ve kimyasal ürünler gibi tehlikeli yüklerin çeşitli
likleri ile doğal çevreyi, teknik imkanları ve düşünce sınırlarını zorlayan gemiler gelip geçmekte ve 
tüm dünya yararlanmaktadır. Ancak bu geçiş ve yararlanma sırasında bir geminin neden olacağı de
niz kazası sonucu, ortaya çıkacak yangınlar, bu yangınların karaya sirayeti ile doğabilecek felaket
ler, ölümler, kıyıların ve yapıların hasarlanması, doğal yapının tahribi, çevre kirliliği ve kent içi de
niz ulaşımının aksaması dolayısı ile kent yaşamının etkilenmesi ise doğrudan Türkiye'yi ilgilendir
mektedir. 

Avrupa ve Asya kıtalarının birleştiği yerde bulunan ve artık bir megapol olan, her yöresi tari
hi ve paha biçilmez değerler ile süslü, nüfusu on milyonu aşmış, üç bin yıllık tarihi mirasa sahip 
İstanbul şehri ile Çanakkale şehri bu bölgede bulunmaktadır. 

Bilhassa İstanbul Boğazı'nda; kavrımlar, adalar, banklar, döküntü ve denize uzanan yapılar, 
kablo ve boru döşeli alanlar, hava enerji nakil hatları, asma köprüler, bağlama ve demir yerlerin
den oluşan boğazın doğal ve yapay engellerini, meteorolojik ve oşinografik şartlarını ve değişken
liklerini, yerel deniz trafiğinin karakterini ve akış yönünü bilmeyen, dolayısı ile İstanbul Boğazı ge
çiş tecrübesine haiz olmayan ve hatta deniz trafiği yönünden dünyanın en riskli su yolu olan bu bo
ğazlardan ilk defa geçen gemi kaptanlarının tecrübe eksikliklerinin, seyir hatalarının ve gemileri
nin teknik yapı eksikliklerinin veya diğer sebeplerin meydana getirdiği deniz kazalarında son yıl
larda önemli artışlar gözlenmiştir. Ne Süveyş Kanalı'nda ve ne de Panama Kanalı veya diğer ka
nallar ile dar su yollarında bu kadar kaza olmuş, denizci ölmüş, çevre hasarı ve kirliliği olmuştur. 
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Son yıllarda İstanbul Boğazı'nda meydana gelen önemli bazı deniz kazaları: 

1) 14.12.1960 M/T World Harmony (Yunan) - M/T Peter Zoranic (Yugoslav) adlı tankerlerin 
çarpışması sonucu kaptan dahil 20 denizci ölmüş, tonlarca petrol denize dökülmüş ve yangın çık
mıştır. • • . ' • • 

2) 15.11.1979 M/T Independenta (Romen) - M/T Evriyali (Yunan) adlı tanker ve kuru yük ge
milerinin çarpışması sonucu 43 denizci ölmüş ve meydana gelen patlama sonucu Kadıköy bölge
sindeki binlerce evin camları kırılmış, hasarlar meydana gelmiş, Independenta isimli tankerdeki 
100 bin tona yakın ham petrol günlerce yanmış, denize dökülmüş ve çevre kirliliği oluşturmuştur. 

3) 28.10.1988 MAT Blue Star (Panama) - MA' Gaziantep (Türk) isimli demirli Türk tankerine 
çarpan Panama tankerinden tonlarca sıvılaştırılmış amonyak gazı denize dökülmüş, çevre kirliliği 
oluşmuştur. Rüzgarın kuzeyden esmesi sonucu binlerce ton amonyak gazı Marmara Denizi üzeri-, 
ne doğru yayılmış ve şans eseri toplu ölümler olmamıştır. 

4) 14.11.1991 M/V Madonna Lily (Filipin) - M/V Rabinion 18 (Lübnan) yük gemisi ve koyun 
taşıyan gemi çarpmıştır. 21 bin koyun halen İstanbul Boğazı'nın dibinde gemi ile birlikte bulun
maktadır. 

5) 13.03.1994 M/T Nassia (Güney Kıbrıs) - M/V Shipbroker (Güney Kıbrıs) isimli gemilerin 
çarpışması sonucu, tankerde bulunan 98 bin 600 ton ham petrolün 13 bin 500 tona yakını 4 gün 5 
saat 40 dakika sonunda sönen yangında, çoğu yanmak sureti ile hava, deniz ve çevre kirliliği oluş
turmuş, 29 denizci hayatını kaybetmiş, İstanbul Boğazı uzun süre deniz trafiğine kapalı kalmış, Bo
ğaz girişlerinde yüzlerce gemi birikmiş, kent içi ulaşım ve kentsel yaşam büyük ölçüde etkilenmiş-
tiı*. 

İstanbul Boğazı'nda sağ seyir düzenine geçildiği 01.05.1982 tarihinden son önemli kaza olan 
M/T Nassia - M/V Shipbroker / 13.03.1994 kazasına kadar toplam 205 önemli deniz kazası mey
dana gelmiştir. 

Son 13 yılda meydana gelen bu kazalar incelendiğinde oluşumlarının ana sebebleri olarak: 
A) Gemilerin kılavuz kaptan almamaları: İstanbul Boğazı'ndan günlük 120-130 gemi tra

fiğinin % 50-60 civarı kılavuz kaptan almaktadır. Genellikle klavuz kaptan almamış olan gemiler 
deniz kazasının oluşmasına sebep olmaktadır. v 

B) Doğal yapı: İstanbul Boğazı yapı olarak, kıvrıklanarak uzanan kuvvetli akıntılı bir su yo'-
ludur. Boğazı kuzey-güney doğrultusunda yada tersine geçen gemiler en az 12 kez (bazı yerlerde 
45 veya 80 derecelik) rota değiştirmek zorundadır. 

C) Akıntı: İstanbul Boğazı'nda normal koşullarda Karadeniz'den Marmara Denizi'ne akan 
üst akıntının sürati 0.5 mil/saat ile 4.8 mil/saat arasında değişir. Bazen bu alanlarda kuvvetli kuzey 
rüzgarları bazı yerlerde 6-7 mil/saate kadar çıkabilir. Kuvvetli lodos fırtınaları ile boğaz ana üst 
akıntısı ters döner ki bu tür akıntıya Orkoz Akıntısı denir. Ayrıca koylarda ana üst akıntıya ters 
yönde Anafor akıntıları oluşmaktadır. 

D) Görüş uzaklığı: İstanbul Boğazı'nda meydana gelen gemi kazalarının büyük çoğunluğu 
sis ve kar tipisi nedeni ile görüş uzaklığının 0.5 mil ve daha altına düştüğü zamanlarda olmuştur. 

E) Yerel koşullar: Yerel koşulları bilmeden kaza yapan gemilere söylenebilecek tek söz ki-. 
lavuz kaptan almaları gerektiği olacaktır. Çünkü akıntılar ve rüzgarlar gemilere nerelerde, nasıl te
sir eder, gemi manevraları nasıl etkilenir, yerel deniz trafiği nerelerde yoğundur ve nerelere gider. 
bir arızada nerelere demirlenir gibi birçok yerel özelliği ancak klavuz kaptanlar çok iyi bilmekle
dir. 
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F) Arıza ve eksik donanım: Bugüne kadar istanbul Boğazı'nda meydana gelen deniz kazaları
nın önemli bir bölümünde gemi makinesinin arızalanması, dümenin arızalanması veya seyir dona-
nımındaki bir eksiklik ya da uygunsuz bir durum sebep olmuştur. 

Türk Boğazları Bölgesinde bulunan uzun tarihi geçmişe sahip dünyanın en yoğun insan yerle
şimine haiz İstanbul şehrinin ortasından geçen İstanbul Boğazı'ndan geçmekte olan yoğun deniz 
trafiğinin tehlikelerinden bu şehir ve çevresinde yaşayan insanları ve çevreyi koruyabilmek için 
çok geç olmadan radikal tedbirler alınmalıdır." ifadelerine yer vermektedir. 

1-) Türkiye Denizcilik işletmeleri Genel Müdürlüğünün Özelleştirme Kapsamında Ol
ması Nedeniyle Gelirlerini Türk Boğazlarındaki Seyir Düzenini İyileştirmek İçin Kullanama
dığı İddiası: 

Komisyonumuzun 3.07.1997 tarihli toplantısına katılan Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, 
Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Taşkın ÇİLLİ konuyla ilgili olarak, 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğünün özelleştirme kapsamında olmasından do
layı yeni söndüren gemileri alamadıklarını, Boğazda, klavuzluk ve römorkör hizmetlerinden kaza
nılan paraların çok büyük olduğunu, TDİ'nin bu paraları şehir hatlarının ve Denizyollarının açık
larını kapamada kullandığını, klavuz kaptanların güçlü tekne yokluğundan Boğazlar Tüzüğünde 
belirtilen noktalarda hizmet veremediklerini, gemileri belirlenen noktadan geç alıp erken terketmek 
durumunda kaldıklarını, klavuz sayısında da yetersizlik olduğunu beyan etmiştir. (Ek: 1) 

Komisyonumuzun çeşitli tarihlerde bilgisine başvurduğu birçok uzman Türkiye Denizcilik İş
letmelerinin özelleştirme kapsamında olmasından dolayı imkansızlıklar içinde olduğunu ifade et
miştir. 

Nitekim Komisyonumuzun 31.07.1997 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Türkiye De
nizcilik İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Necat AŞÇIGİL, özelleştirme kapsamında olmaların
dan dolayı sıkıntılarının olduğunu, personel alamadıklarını, klavuz kaptan ve römork ihtiyaçlarının 
olduğunu ifade etmiştir. 

Kılavuz Kaptan Saim OGUZÜLGEN ise 26.06.1997 tarihli toplantımızda, klavuz kaptan ola
rak hizmet verdikleri gemilere, eleman ve vasıta sorunu gibi nedenlerle boğazda belirlenen yerler
de hizmet veremediklerini ifade etmiştir. 

İstanbul Deniz Ticaret Odası Temsilcisi Asaf GÜNERİ 20.08.1997 tarihli toplantımızda, 1994 
yılında klavuz sayısı 55 iken Temmuz 1997'de bu sayının 35'e düştüğünü, Temmuz 1994'te kla
vuz talebinin aylık 1000 iken Temmuz 1997'de 2200'e çıktığını, dolayısıyla klavuz sayısında ek
sikliğin olduğunu ifade etmiştir. (Ek: 1) 

2-) "Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkındaki Tüzük" Hükümleri 
İhlallerinin Tespiti Konusu: 

Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkındaki Tüzük'ün Klavuzluk Hizmet
leri ile İlgisi 43 üncü maddesinde; 

"İstanbul Boğazı Bölgesinde kılavuzluk hizmetleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

A) Boğaz geçişi yapacak gemiler; • 
a) Karadeniz tarafında: Kılavuz kaptan alma ve çıkartmalar, Hamsi Limanı ile Fil Burnu Fe

nerlerini birleştiren çizginin kuzeyinde yapılacaktır. 
b) Marmara tarafında: Kılavuz kaptan alma ve çıkartmalar Fenerbahçe Fenerinden geçen en

lemin güneyinde yapılacaktır. 
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B) Limana gelen ve giden gemiler; 
a) Karadeniz tarafından Limana gelen gemiler, seyir halindeyken yanaşma manevrasına elve

recek yeterli uzaklıkta, boğaz kılavuz kaptanlarını çıkartıp, liman kılavuz kaptanlarını alacaklardır. 

b) Marmara tarafından limana gelen gemiler, liman kılavuz kaptanlarını Marmara tarafından 
Boğaz geçişi yapan gemilerle,aynı yerde alacaklardır. 

c) Limanın Boğaz dışında kalan bir yanaşma yerine liman sınırlan dışından gelen gemiler, se
yir halindeyken, liman kılavuz kaptanlarını yanaşma yerinin en az Uç mil açığında alacaklardır. 

d) Yukarıdaki gemiler demirlemişlerse, liman kılavuz kaptanlarını demir yerlerinde alacaklar
dır. 

C) İdarece, deniz trafiği Ve seyir güvenliğinin gerektirdiği hallerde, kılavuz kaptan alma ve çı
kartma yerlerinde değişiklik yapılabilir ve ilgililere duyurulur." , 

ifadeleri yer almakta olup, klavuzluk hizmeti verilecek yerler belirtilmektedir. (Ek;57) 
Bir önceki konu başlığı altında ele alındığı ve açıkça belirtildiği üzere klavuzluk hizmeti ve

ren kurumun özelleştirme kapsamında olmasından dolayı gerek araç evsafı ve sayısı, gerekse ye
terli klavuz kaptanın olmaması nedeniyle hizmetlerin belirlenen noktalardan daha önce verildiği bi
linmektedir. 

3-) "Radar Kontrollü Gemi Trafik Hizmet Sisteminin, Denizden Yangın Söndürme ve 
Çevre Güvenliğinin Sağlanması, Gerekli Yangın Gemisi, Kurtarma Gemisi Gibi Araç-Gcrcç 
İhtiyacının Tespiti Konusu; 

Radar Kontrollü Gemi Trafik Hizmet Sistemi konusuyla ilgili olarak bugüne kadar yapılan ça
lışmalar konusunda bilgi almak amacıyla 29.07.1997 gün ve 68 sayılı yazımız Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.(Ek:58) 

Sözkonusu yazımıza verilen 30.07.1997 gün 892 sayılı cevabi yazıda aynen; 
" Boğaz geçişleri ile ilgili güvenlik önlemlerinin yerine getirilmesi konusundaki altyapının ku

rularak güven ve emniyet ile gemilerin seyrini sağlayacak, muhtemel bir hadiseye zamanında mü
dahale edilebilmesi için; 

İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi'nde düzenli, hızlı ve güvenli bir gemi tra
fik akışının sağlanabilmesini teminen Bilgisayar Destekli Gemi Trafik Kontrol Sistemi için 
10.09.1991 tarihinde Uluslararası ihaleye çıkılmış, neticede gelen 10 adet teklif değerlendirilmiş, 
teknik ve idari şartname isteklerine uygun bir teklif bulunamadığından saha temin çalışmalarının 
tarafımızdan yapılması cihetiyle ihale iptal edilmiştir. 

Teknik ve idari şartnameye uygun olmayan durumların anılan projenin ikmaline getireceği 
müşkülatların izalesini teminen Genel Müdürlüğümüzce teknik bir heyet teşkil olunarak İstanbul 
Boğazında teknik şartnamenin isteklerini karşılayacak nitelikte yer tespitleri yapılmıştır. Tespit 
edilen yerlerden Teşekkülümüzün mülkiyetinde olmayanların kullanım haklarının Teşekkülümüze 

. verilmesi için yaklaşık bir sene süren müzakereler yapılmış, Teşekkülümüzce bizzat Yerel Beledi
yeler, Büyük Şehir Belediyesi, Genel Kurmay Başkanlığı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu nezdinde girişimde bulunulduğu gibi, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Deniz
cilik Müsteşarlığı ve Ulaştırma Bakanlığından yer tahsisinin yapılabilmesini temin edici tavassut
ları talep edilmiştir. Belediyelere ait yerler için Mahalli Belediyelerden, Askeri alanlardaki yerler 
için Mahalli Belediyelerden, Askeri alanlardaki yerler için Milli Savunma Bakanlığı'ndan olumlu 
netice alınmıştır. 
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1993 yılında İstanbul Boğazı'na ilave olarak Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'ni de kap
sayacak sisteme ait istasyon yerleri tespit edilmip olup, bu yerlerin Teşekkülümüze verilmesi için 
gerekli çalışmalar yapılmıştır. Tespit edilen radar istasyon yerlerini gösteren haritalar görüşlerine 
sunulmak üzere daha önce ihaleye giren firmalara da gönderilmiştir. 

11.01.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik 
Düzeni Hakkında Tüzük de dikkate alınarak sisteme ait Teknik ve İdari Şartnamelerde son düzelt
meler yapılarak yeni şartnameler Mart 1994'te hazırlanmıştır. Sözkonusu şartnameyi hazırlarken 
1991 yılında çıkılan ihalede teklif veren firmaların dokümanlarından da yararlanılmıştır, 

Uluslararası ihaleye çıkılabilmesi için T.C. Başbakanlık devlet Planlama Tşekilatı Müsteşarlı
ğı ve T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına müracatta bulunulmuştur. İzinlerin 
alınmasını müteakip 09.11.1994 tarihinde davet yoluyla ihaleye çıkılmış, son teklif verme tarihide 
12.01.1995 olarak bildirilmiştir. 

Denizcilik Müsteşarlığı ve Genel Kurmay başkanlığı'nın baskıları neticesinde, ihalede teklif 
verme süresi devam ederken 24.11.1994 tarihli T.C. Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Başkan
lığı'nın talimatları ile denizcilik konularında görev yapan kuruluşlarca yürütülen çeşitli projelerle 
Gemi Trafik Kontrol Sistemi Projesinin entegrasyonunun sağlanması amacıyla 30.11.1994 tarihin
de toplantılara başlanmıştır. Bu toplantılara; Genel Kurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı T.G.M., PTT, Seyir ve Hidrografi Dairesi, Sahil Güvenlik Komu
tanlığı katılmışlardır. Yeniden geniş kapsamlı toplantılara başlanılması üzerine ihalenin son teklif 
verme tarihi uzatılmış ve 20.02.1995 olarak firmalara bildirilmiştir. 

Aralık 1994 ve Ocak 1995 aylarında devam eden toplantılar sonucunda bazı hususlarda muta
bık kalınmış, bazı hususlarda ise mutabakat sağlanamamıştır. Toplantılardan sonra Genel Kurmay 
Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ortak çalışmaları sonucu yeni bir şartname hazırlan
mıştır. 

Bunun sonucu olarak teklif verme süresi son teklif verme tarihi daha sonra bildirilmek üzere 
tekrar uzatılmak zorunda kalınmış ve 6 Mart 1995 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığı'nca hazır
lanan şartname Alternatif Şartname adıyla daha önce davet edilmiş firmalara verilmiştir. Daha son
ra Denizcilik Müsteşarlığı'nın Alternatif Şartname ile ilgili bazı değişiklik istekleri olmuştur. 

Bu şekilde teklif verme süresi devam ederken Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Başkanlı
ğı 05.07.1995 tarihli yazı ile ilgili kuruluşların önerileri doğrultusunda düzenlenen Alternatif Şart
namenin ikinci şartname olarak firmalara gönderilmesinin ihalede ve dış kaynaklı kredi kullanıl
masında sıkıntılara yol açabileceğinden bahisle ihalenin iptal edilmesi direktifini vermiştir. Aynı 
yazıda ilgili kuruluşların katılımıyla yeni şartname hazırlanması ile şirketimiz tarafından yeniden 
ihaleye çıkılması istenmiştir. 

Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığının direktifleri doğrultusunda ihalenin iptal 
edildiği, ihaleye davet edilen firmalara bildirilmiş ve ilgili kuruluşların katılımı ile Ankara'da şart
name hazırlama çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalarda Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi 
ve İstanbul Boğazında seçilen radar sahaları tekrar yellerine gidilerek incelenmiştir, ayrıca şartna
me hazırlığı toplantılarında radar kulelerinin ve merkez istasyonlarının inşaat avun projelerinin ha
zırlanması kararı da verilmiştir. Bu doğrultuda da çalışmalar TDİ tarafından sürdürülmüştür. 

Toplantılara Ekim ayında ara verilmiş ve tekrar çalışmalara başlanamamıştır. 16.11.1995 tari
hinde T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığına toplantı tarihinin bildirilmesi konusunda müra
caat yapılmışsa da her hangi bir cevap alınamamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısi: 397) 



- 75 -

Ve neticede, 24.07.1996 tarih ve 96/8370 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul ve Çanak
kale Boğazı ile Marmara Denizi Gemi Trafik Kontrol Sistemi Projesi Türkiye Denizcilik işletme
leri A.Ş.'nin yatırım programından çıkartılarak Denizcilik Müsteşarlığı yatırım programına alın
mıştır. Yatırımın fizibilite etüdü de ekte sunulmaktadır." 

ifadelerine yer verilmektedir. (Ek:59) 
29.7.1997 tarihli aynı yazımız gereği daha sonra gönderilen 13.8.1997 tarih 958 sayılı ikinci 

yazı ekinde Mart 1994 tarihli İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara'ya Tam Otomatik 
Bilgisayar Destekli Gemi Trafik Yönetim Hizmetleri (GTYH) Sisteminin komple Anahtar Teslimi 
Kurulması ile ilgili şartnamenin Teknik Şartnamesinin "T.O işin Kapsamı ve Tanımı" başlığı al
tında ihtiyaç duyulan araç-gereçler iki alternatif şekilde belirtilmektedir. Sözkonusu başlık altında 
aynen; 

"Sistemin kurulmasındaki amaç; İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda 
deniz trafiğini düzenleyici önlemler alarak bu trafiği kontrol etmektir. Bu kontrol bilgisayar des
tekli radar ağı vasıtasıyla yapılacak ve sistem elektronik ekipmanları ve kontrol kuleleri, binaları 
ile anahtar teslimi olarak komple teklif edilecektir. İdari Şartname, Madde 3'de de bahsedildiği gi
bi teklif sahipleri: 

1- Sadece İstanbul Boğazı için Komple Anahtar Teslimi sistem kurulması,2- İstanbul Boğazı, 
Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi için Komple Anahtar Teslimi sistemi kurulması; 

Esaslarına uygun olarak her iki alternatif için de ayrı ayrı teklifte bulunacaklardır: 
1) Birinci alternatif olarak; İstanbul Boğazı sistemine verilecek teklifler için istanbul Boğa-

zı'nda ve Çanakkale Boğazı'nın Ege Denizi girişindeki radar istasyon yerleri tespit edilmiş ve ek
teki haritalarda işaretlenmiştir. Gemilerin Boğazlardan giriş ve çıkışında kontrol ve bilgi sahibi ol
mak için İstanbul Boğazı Gemi Trafik Yönetim Hizmetleri Sistemine Çanakkale Boğazının Ege 
Denizi girişindeki (4) adet radar istasyon yeri de dahil edilmiştir. Böylece sadece İstanbul Boğazı 
sistemi kurulması halinde bile her iki boğazın giriş ve çıkışlarında bir kontrol sağlanmış olacaktır. 

İstanbul Boğazı için tespit edilen (17) adet radar istasyon yeri ile birlikte sistemde toplam (21) 
adet radar istasyon yeri bulunmaktadır. 

İstanbul Boğazındaki yerlerin müsadesi için yetkili mercilere müracaatlar yapılmış olup, izin
leri alınmıştır. Çanakkalede'deki 4 adet yer için de gerekli müracaatlar yapılmıştır. . 

Çanakkale Boğazındaki Kontrol ve Kumanda Merkezi İntepe Radar İstasyonunda kurulacak, 
Ana Merkez ise İstanbul Küçük Çamlıca'daki Radar İstasyonunda kurulacaktır. 

Boğazlar ve Marmara Denizinde Trafik Düzeni hakkında Tüzük de yayınlanmış ve bu tüzüğe 
göre gemilerin Karadeniz girişinden Ege Denizi çıkışına kadar ve Ege Denizinin Çanakkale Boğa
zı girişinden Karadeniz çıkışına kadar izleyecekleri yollar ve uyacakları kurallar belirlenmiştir. İs
tanbul Boğazı Sisteminde, Karadeniz girişinden gelen veya Marmara girişinden gelen gemiler oto
matik olarak kodlanıp izlenecektir. Tespit edilen yollardan veya demir yerlerinden çıkan gemiler 
için sistem alarm verecek ve operatörü ikaz edecektir. Ayrıca gemilerin hız vektörleri de ekranda 
görülebilecek ve muhtemel çatışmalara karşı sistem yine otomatik olarak operatörü ikaz edecektir. 
Yukarıda açıklanan özelliklerle diğer hususların detaylı şartnameleri ileriki maddelerde belirtil
mektedir. 

Sadece radar istasyon sahalarının temini ALICI tarafından yerine getirilecektir. Radar kulele
rinin yüksekliği de şartnamede belirtilmektedir. Ancak yapılacak kulelerin ve istasyon binalarının 
çevre estetiğini bozmayacak şekilde dizaynı ve Büyük Şehir Belediye yetkili kurullarına onaylattı-
rılması ÜST tarafından yerine getirilecektir. 
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İstasyonlarla merkezler arası ve merkezlerin birbiri ile bağlantılı tercihen fiberoptik hatlardan 
yapılacaktır. Sistemin kurulması anahtar teslimi istendiğinden fiberoptik hat bulunmayan istasyon 
noktalarına hat çekilip ÜSTLENİCİ'nin yükümlülüğündedir. Fiberoptik çekilmesi mümkün olma
yan noktalar için mikrodalga radyolink bağlantısı kurulmasının ve kullanılmasının kuralları ilekiri 
ilgili maddelerde bildirilmektedir. 

Sistemin kurulması ve çalıştırılması için radar istasyonlarına gerekecek olan elektrik enerjisi 
temini ve tesisatı ile yol yapımı ve su temini ÜSTLENlCİ'ye aittir. 

İstanbul Boğazı için tespit edilen adamsız radar istasyon yerlere konulacak cihazların ve yapı
lacak kulelerin ana özellikleri özetle aşağıdadır. • 

Bütün istasyonlarda ortak bulunacak cihaz ve teçhizatlar şunlardır; 

- Kesintisiz güç kaynağı 

- Dizel jeneratör seti 

-İstasyon özel alrrri devreleri , 

- Radar kontrol ekranı 

- Otomatik ara bağlantı ve uzaktan kumanda cihazları-

Yıldırımdan korunma sistemi-Topraklama sistemleri 

1) Yom Burnu 

-Kule yüksekliği: Yaklaşık 50 m 

- (1) âdet S-Band Radar Sistemi (48 millik ve dairesel polariz 

Not: Radar Sistemlerinde bütün istasypnlardaki tek antenden otomatik olarak çalışacak iki ay
rı radar bulunacaktır. 

- (1) adet yön bulucu (D/F cihazı) 

- VHF-FM Deniz Bandı Radyotelefon Sistemi 

2) Rumeli Feneri 

Kule yüksekliği (yaklaşık 40 metre) 

- ( I ) adet X-Band Radar Siistemi (48 millik, dairesel polarizasyon) 

-(1) adet Yön Bulucu (D/F cihazı) 

- Video Kameralar Sistemi 

(a) Gün ışığında çalışan kamera (Day light color camera) 

(b) Az ışıkta çalışan kamera (lovv light level camera) 

- Meterolojik scnsöıier (Rüzgar hızı ve yönü, hava sıcaklığı, basıncı ve nemi) 

- Görüş uzaklığı ölçer (visibility meter) 

- VHF-FM Deniz Bandı Radyotelefon Sistemi 

3) Poyraz Burnu 

-Kule yüksekliği: En fazla 30 m 
- (I) adet X-Band radar Sistemi (12 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
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4) Telli Tabya 

-Kule yüksekliği: En fazla 30 m 

(1) adet X-Band Radar Sistemi (12 millik ve dairesel polarizasyon I u) 

- Akıntı ölçer (istasyon önünde, denizde) ve ara bağlantısı 

- VHF-FM Deniz Bandı Radyotelefon sistemi 

5) Anadolukavağı Feneri 

- Kule yüksekliği: En fazla 30 m 

- (1) adet X-Band radar Sistemi (12 millik ve dairesel polarizaşyonlu); 

6) Kireçburnu Feneri 

-Kule yüksekliği: En fazla 30 m 

- (1) adet X-Band radar Sistemi (3 millik ve dairesel polarizaşyonlu) 

- Meteorolojik sensörler (rüzgar hızı ve yönü, hava sıcaklığı, basıncı, nemi) 

- Görüş uzaklığı ölçer (visibility meter) 

- Video kameralar sistemi 

a) Gün ışığında çalışan kamera 

b) Az ışıkta çalışan kameraYeniköy açıklarında şamandıraya takılı AKINTI ÖLÇER cihazı 
bunun en yakın istasyona veya merkeze bağlantı cihazları (Uydu, telsiz, kablo v.s.) 

7) Burunbahçe 

- Kule yüksekliği: En fazla 30 m 
- (1) adet X-Band radar Sistemi (4.5 millik ve dairesel polarizaşyonlu) 

- Video kameralar sistemi 
a) Gün ışığında çalışan kamera 
b) Az ışıkta çalışan kamera 
8) İstinye Feneri 
- Kule yüksekliği: En fazla 30 m 
- (1) adet X-Band radar Sistemi (3 millik ve dairesel polarizaşyonlu) 
9) Kandilli 
- Kule yüksekliği: En fazla 30 m 
- (1) adet X-Band radar Sistemi (6 millik ve dairesel polarizaşyonlu) 
- Video kameralar sistemi 
a) Gün ışığında çalışan kamera 
b) Az ışıkta çalışan kamera 
Meteorpljik sensörler (rüzgar hızı ve yönü, hava sıcaklığı, basıncı, nemi) 
- Akıntı ölçer (istasyon önünde, denizde) ve ara bağlantısı 
- VHF-FM Deniz Bandı Radyotelefon sistemi 
- Görüş uzaklığı ölçer (visibility meter) 
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10) Akıntıburnu 

- Kule yüksekliği: En fazla 30 m 
- (1) adet X-Band radar Sistemi (3 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
11)Kuzguncuk 

- Kule yüksekliği: En fazla 30 m 
- (1) adet X-Band radar Sistemi (3 millik ve dairesel polarizasyonlu) 

12) Salıpazarı 
- Kule yüksekliği: Mevcut binanın üstüne yaklaşık 15 metre 

- (1) adet X-Band radar Sistemi (12 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
13) Şemsi Paşa 
- Kule yüksekliği: En fazla 30 m 
- (1) adet X-Band radar Sistemi (3 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
- Rüzgar hızı ve yönü ölçer 
14) Ahırkapı 
- Kule yüksekliği: Yaklaşık 40 m 
—(1) adet X-Band radar Sistemi (12 millik ve dairesel polarizasyonlu) 

- Video kameralar sistemi 
a) Gün ışığında çalışan kamera 
b) Az ışıkta çalışan kamera 
Meteoroljik sensörler (rüzgar hızı ve yönü, hava sıcaklığı, basıncı, nemi) 
- Akıntı ölçer (istasyon önünde, denizde) ve ara bağlantısı 
-Görüş uzaklığı ölçer (visibility meter) 
15) Modaburnu 
- Kule yüksekliği: Yaklaşık 30 m . 
- (1) adet X-Band radar Sistemi (12 millik ye dairesel polarizasyonlu) 

16) Küçük Çamlıca Ana Merkezi 

- Kule yüksekliği: Yaklaşık 50 m 
- (1) adet S-Band radar Sistemi (72 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
- (1) adet X-Band radar Sistemi (72 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
-(I) adet yön bulucu (D/F cihazı) 
Meteoroljik sensörler (rüzgar hızı ve yönü, hava sıcaklığı, basıncı, nemi) 
- VHF-FM Deniz Bandı Radyotelefon sistemi 
- Ana merkez kontrol binasında bulunacak cihaz ve sistemler bu teknik şartnamenin ileriki 

addelerinde detaylı olarak belirtilmiştir. 

17) Kınalıada 

- Kule yüksekliği: Yaklaşık 35 m 
- (1) adet X-Band radar Sistemi (48 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
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- Yön bulucu (D/F) 

- VHF-FM Deniz Bandı Radyotelefon sistemi 
18) Çanakkale 
-İntepe Merkezi 

- Kule yüksekliği: Yaklaşık 50 m 
- (I) adet S-Band radar Sistemi (72 millik ve dairesel polarizasyonlu) 

- (1) adet X-Band radar Sistemi (72 millik ve dairesel polarizasyonlu) 

- VHF-FM Deniz Bandı Radyotelefon sistemi 
Meteoroljik sensörler (rüzgar hızı ve yönü, hava sıcaklığı, basıncı, nemi) 
- Bu merkezdeki kontrol binasında bulunacak cihaz ve sistemler bu teknik şartnamenin i 1 eri ki 

maddelerinde detaylı olarak belirtilmiştir. 

19) Mehmetçik 
- Kule yüksekliği: Yaklaşık 40 m 
- (1) adet X-Band radar Sistemi (48 millik ve dairesel polarizasyonlu) 

- Video kameralar sistemi 

a) Gün ışığında çalışan kamera 

b) Az ışıkta çalışan kamera 
Meteoroljik sensörler (rüzgar hızı ve yönü, hava sıcaklığı, basıncı, nemi) 
- Yön bulucu (D/F) 
- Görüş uzaklığı ölçer (visibility meter) 

20)Orhaniye 
- Kule yüksekliği: Yaklaşık 30 m 
- (I) adet X-Band radar Sistemi (12 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
21) Bozcaada 

- Kule yüksekliği: Yaklaşık 30 m • 
- (1) adet S-Band radar Sistemi (48 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
- (I) adet X-Band radar Sistemi (48. millik ve dairesel polarizasyonlu) 
- VHF-FM Deniz Bandı Radyotelefon sistemi 
-Yön bulucu (D/F) 
2) İkinci alternatif olarak; İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'ni kapsaya

cak Gemi Trafik Yönetim Hizmetleri Sistemi tekliflerinin ana karakteristikleri de aşağıda belirtil
mektedir: 

a) İstanbul Boğazı için 817) adet radar istasyonu (kınalıada dahil)b) Marmara Denizi için (9) 
adet radar istasyonuc) Çanakkale Boğazı için (14) adet radar istasyonu dahil 

Toplam olarak (40) adet radar istasyonu bulunacaktır. İkinci alternatif için her ne kadar (40) 
adet istasyon tespit edilmiş ise de sistem kurulduktan bir müddet sonra İzmit Köıfezi gibi yerlere 
de ilave radar istasyonlarının kurulabifeceği gözönüne alınmalıdır. 
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Birinci alternatifte belirtilen İstanbul Boğazı'na kurulacak sistemin karakteristikleri ikinci al
ternatif için de geçerlidir, Ancak Çanakkale'deki İntepe Merkez İstasyonu Çanakkale Boğazı'nın 
tamamını kumanda etmekle birlikte Marmara Denizi'ndeki istasyonların bir kısmına da kumanda 
edecektir. Marmara Denizi'ndeki bir kısım radar istasyonları da İstanbul Küçatik Çamlıca Merke
zinden kumanda edilecektir. Ana Merkez olarak İstanbul Küçük Çamlıca tepesi seçildiğinden, ge
rektiğinde burası Çanakkale Boğazındaki Gemi Trafiniği de izleyebilecektir. Toplam (40) adet is
tasyonunun karakteristikleri de aşağıda özetlenmiştir. * v 

Önemli Not: Akbaş Burnu, Nara Burnu ve Poyrat Tepe radar istasyonlarından (1) adedi, iki 
yaka arasına kurulabilecek asma köprü sebebiyle görev yapamayacak hale gelebilecektir. Ancak şu 
anda köprünün kesin yeri belli olmadığından bu radar istasyonlarından hangisinin köprüden etkile
neceği bilinmemektedir. Bu bakımdan, ikinci alternatif olarak verilecek tekliflerde sözkonusu (3) 
adet radar istasyonunun bedelleri teklifte ayrı ayrı da bildirilecektir. 

22) Değirmenburnu Feneri 

-Kule yüksekliği: Yaklaşık 40 m 

- (1) adet S-Band Radar Sistemi (48 millik ve dairesel polarizasyonlu) veya X-Band radar Sis
temi (48 millik ve dairesel polarizasyonlu) 

23) İmranlı Adası 

- Kule yüksekliği: Yaklaşık 30 m 

- (1) adet S-Band Radar Sistemi (48 millik ve dairesel polarizasyonlu) veya 

X-Band radar Sistemi (48 millik ve dairesel polarizasyonlu) 

-VHF-FM Deniz Bandı Radyotelefon sistemi 

Meteoroljik sensörler (rüzgar hızı ye yönü, hava sıcaklığı, basıncı, nemi) 

24) Marmara Ereğlisi 

- Kule yüksekliği: Yaklaşık 40 m 

- (I) adet S-Band radar Sistemi (48 millik ve dairesel polarizasyonlu) 

- (I) adet X-Band radar Sistemi (12 millik ve dairesel polarizasyonlu) 

Meteoroljik sensörler (rüzgar hızı ve yönü, hava sıcaklığı, basıncı, nemi) 

- Video kameralar sistemi 

a) Gün ışığında çalışan kamera 

b) Az ışıkta çalışan kamera 

- VHF-FM Deniz Bandı Radyotelefon sistemi 

- Görüş uzaklığı ölçer (visibility meter) 

25) Marmara Adası 

-Kule yüksekliği: Yaklaşık 35 m 

- (1) adet S-Band radar Sistemi (72 millik ve dairesel polarizasyonlu) 

- (1) adet X-Band radar Sistemi (72 millik ve dairesel polarizasyonlu) 

-,VHF-FM Deniz Bandı Radyotelefon sistemi 

- Yön bulucu (D/F) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 397) 



- 81 -

26) Koca Burun 

- Kule yüksekliği: Yaklaşık 35 m . 
- (1) adet S-Band radar Sistemi (48 millik ve dairesel polarizasyonlu) veya X-Band radar Sis

temi (48 millik ve dairesel polar zasyonlu) l 

27) Hoşköy Feneri 

- Kule yüksekliği: Yaklaşık 30 m 
- (1) adet S-Band radar Sistemi (36 millik ve dairesel polarizasyonlu) veya X-Band radar Sis

temi (36 millik ve dairesel polarizasyonlu) 

28) Karaburun 
- Kule yüksekliği: Yaklaşık 35 m 
- (1) adet S-Band radar Sistemi (48 millik ve dairesel polarizasyonlu) veya X-Band radar Sis

temi (48 millik ve dairesel polarizasyonlu) 

- Yön bulucu (D/F) 
29)İnceburun 
- Kule yüksekliği: Yaklaşık 30 m 

- (1) adet S-Band radar Sistemi (12 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
30) Zincirbozan 
- Kule yüksekliği: Yaklaşık 30 m 
- (1) adet X-Band radar Sistemi (12 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
31) Gelibolu 
- Kule yüksekliği: Yaklaşık 30 m 
- (1) adet S-Band radar Sistemi (48 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
- (1) adet X-Band radar Sistemi (48 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
- VHF-FM Deniz Bandı Radyotelefon sistemi 
Meteoroljik sensörler (rüzgar hızı ve yönü, hava sıcaklığı, basıncı, nemi) 
- Akıntı ölçer (istasyon önünde, denizde) ve ara bağlantısı 
- Video kameralar sistem! .) Gün ışığında çalışan kamerab) Az ış'kta çalışan kamera 

- Görüş uzaklığı ölçer (visibility meter) 
32) Dalyan Burnu 

- Kule yüksekliği: En fazla 30 m 
- (1) adet X-Band Radar Sistemi (12 millik ve dairesel polarizasyonlu) 

33) Karakova Burnu 
- Kule yüksekliği: En fazla 30 m 
- (1) adet X-Band Radar Sistemi (12 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
34) Gocuk Burnu 
- Kule yüksekliği: En fazla 30 m 
- (1) adet X-Band Radar Sistemi (12 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
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35) Akbaş Burnu 

- Kule yüksekliği: En fazla 30 m 
- (1) adet X-Band Radar Sistemi (12 millik ve dairesel polarizasyonlu) 

36) Nara Burnu 

- Kule yüksekliği: En fazla 30 m 
- (1) adet X-Band Radar Sistemi (12 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
- Akıntı ölçer (İstasyon önünde, denizde) ve ara bağlantısı 
- Meteorolojik sensörler (rüzgar hızı ve yönü, hava sıcaklığı, basıncı, nemi) 
- VHF-FM Deniz Bandı Radyotelefon Sistemi 
- Görüş uzaklığı ölçer (visibility meter) 
37) Poyraztepe 
- Kule yüksekliği: En fazla 30 m 
- (1) adet X-Band Radar Sistemi (12 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
- Video Kameralar Sistemi 
a) Gün ışığında çalışan kamera 
b) Az ışıkta çalışan kamera 
38) Çanakkale Çimenlik Feneri 
- Kule yüksekliği: En fazla 30 m 

• - (1) adet X-Band Radar Sistemi (12 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
39) Kilitbahir 
- Kule yüksekliği: En fazla 30 m 

• - (1) adet X-Band Radar Sistemi (12 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
. - Akıntı ölçer (İstasyon önünde, denizde) ve ara bağlantısı 

- Rüzgar hızı ve yönü ölçer x. - ' •• . 

- Video Kameralar Sistemi . 
a) Gün ışığında çalışan kamera 
b) Az ışıkta çalışan kamera 
40) Kanlıdere Burnu 
- Kule yüksekliği: En fazla 30 m 
- (1) adet X-Band Radar Sistemi (12 millik ve dairesel polarizasyonlu) 
- Akıntı ölçer (İstasyon önünde, denizde) ve ara bağlantısı 
Not: Dilburnu'na sadece VHF-FM Deniz Bandı Radyotelefon Sistemi kurulacaktır. Dilburnu 

bir radar istasyonu değildir. Burada kule, akü beslemesi ve şarjı ile ara bağlantı sistemi gözönüne 
alınacaktır." 

İfadelerine yer verilerek sistemin ihtiyacı olan araç ve gereçler iki ayrı şartnameye göre belir
tilmektedir. (Ek:60) 

Denizden yangın söndürme ve çevre güvenliğinin sağlanması, gerekli yangın gemisi, güvenli 
geçiş ve doğabilecek kazalar yönünden gerekli olan çeşitli araç ve gereçler konusu, Komisyonumu-
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zun 5.8.1997 tarih ve 78 sayılı yazısına Denizcilik Müsteşarlığınca verilen 22.9.1997 gün ve 4590 
sayılı yazıda belirtilmektedir. Bu yazıda; 

- * İstanbul'da 32, Çanakkale'de 20 İstanbul Limanı kılavuz yeterliliğini haiz kılavuz kaptan is
tihdamı, 

* İstanbul'da 4, Çanakkale'de 4 adet olmak üzere denize dayanıklı 250-300 beygir gücünde 
pilot motoru temini, 

* Talep halinde kullanılmak üzere İstanbul'da 2, Çanakkale'de 1 adet eskort römorkörü temi
ni, 

* Yangınla mücadele ve çekme maksatlı İstanbul'da 2, Çanakkale'de 3 adet römorkör temini, 
* Denizli havalarda gemilere Boğazlara girmeden kılavuz verebilmesini teminen, Karadeniz 

ve Ege girişlerinde pilot gemisi ve helikopter tesisi ihtiyacının tespit edildiği, 

İfade edilmekte, 

Bu ihtiyaçların, 18 Ağustos 1997 tarihinde, Denizcilikten Sorumlu Devlet.Bakanlığınca, TDİ 
A.Ş. Genel Müdürlüğünden devralınan Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdür
lüğü ile sağlanmasının,planlanmakta olduğu belirtilmektedir. 

4- Kıyılarımızda, Denizlerimizde, Limanlarımız ve Tersanelerimizde Doğabilecek Deniz 
Kazaları ve Yangınları ile İlgili Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Konusu: 

Konuyla ilgili incelemeler "İNCELEME" bölümünün muhtelif yerlerinde yeri geldikçe ele 
alındığından, lüzumsuz bir tekrara mahal vermemek amacıyla ilerikis bölümlerde bu konulara yer 
verilecektir. 

III - DEĞERLENDİRME 
Komisyon çalışmaları sırasında elde edilen bilgi, belge ve dokümanların incelemesinden olu

şan "İNCELEME" bölümünde sözü edilen konular bu bölümde tek tek ele alınarak tahlil edilecek
tir. 

A) TPAO Adlı Petrol Tankerinde Meydana Gelen Facia ile İlgili Olarak Komisyonumu
zun Kuruluşuna İlişkin Önergelerde Ycralan Konuların Değerlendirilmesi: 

1-) Tankerin GEMSAN Tersanesine Yanaşmadan Önce "Gas Free" İşleminin Yapılıp 
Yapılmadığı Konusu; 

TPAO adlı tankerin GEMSAN tersanesine yanaşmadan önce yapılan işlemlerle ilgili olarak 
DİTAŞ'ın Komisyonumuza gönderdiği 28.5.1997 tarihli 1807 sayılı yazıda; Aliağa Körfez Bölge
sinde gemi personeli tarafından yük tanklarının su ile yıkanması ve ardından havalandırmasından 
ibaret olan gas free (gaz miktarının tehlike sınırının altında olması) işlemlerinin tamamlandığı ifa
de edilmektedir. Sözkonusu yazı ekinde Kimya Yüksek Mühendisi Muvaffak ARKAN tarafından 
düzenlenen gas free raporları incelendiğinde; 31.01.1997 tarihli raporda kargo tankları, pompa da
iresi, kofodamlarda ölçüm yapıldığı ve bu yerlerde infilak edici gaza rastlanmadığı belirtilerek "Bu 
yerlerde işçi ve ateşle çalışılabilir" denildiği görülmektedir. Aynı Kimya Yüksek Mühendisi tara
fından düzenlenen 02-03-04-Şubat 1997 tarihli gasfree raporlarında aynı yerlerde yapılan ölçümler 
sonucu muayene edilen yerlerde infilak edici gaza rastlanmadığı belirtilerek "Bu yerlerde işçi te
mizlik için ateşsiz çalışabilir." ibaresinin kullanıldığı görülmektedir. (Ek:4) 

Nitekim Pendik Cumhuriyet Savcılığına sunulan Bilirkişi Raporunda bu hususlara yer verile
rek; GEMSAN tersanesinde çalışmalar başlamadan önce M/T TPAO'da çalışma yapılıp yapılama
yacağını gösteren ilk "Gas Free Raporu"nun, hampetrol yükünü boşalttıktan sonra Çandaıiı Körfe-
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zi'nde demirleyip tanklarını sıcak su ile yıkayarak gerçekleştirildiğini, gazsızlaştııma işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından 31.01.1997 günü, Kimya Yüksek Mühendisi Muvaffak ARKAN tara
fından ölçümlerin yapılarak düzenlenen ''kargo tankları, pompa dairesi, koferdamlar", kapsayan "... 
Bu yerlerde işçi ve ateşle çalışılabilir." biçiminde düzenlendiği, 

Çandaıiı Körfezi'nde demirli iken alınan ilk Gas Free Raporundan sonra, 01.02.1997 günü 
Çandarlı Körfezi'nden Tuzla açıklarına gelen tankerin Tuzla açıklarında demirli olduğu 02-03-
04.02.1997 günleri düzenli olarak, ölçümlerinin yine Kimya Yüksek Mühendisi Muvaffak AR
KAN tarafından yapılan Gas Free Raporlarının alındığı, tanker 05.02.1997 günü GEMSAN Tersa
nesi'ne kıçtan kara yanaştığı için Gas Free Raporu alınmadığı belirlenmiştir. (Ek:2) 

M/T TPAO kaptanı Cüneyt Cem YÜCER çeşitli tarihlerde Komisyonumuza verdiği bilgiler
de gemi tersaneye yanaşmadan önce gazsızlaştırma işleminin yapıldığı bilgisini vermiştir. 

Yapılan incelemelerden gas free raporları arasında mübayenet olduğu, bir kısım gas free ra
porlarının yandığı anlaşılmıştır. 

2-) GEMSAN Tersanesinin Siyasal Nüfuz ve Ekonomik Çıkar İlişkileri Sonucu Tcrcilı 
Edildiği, Sözkonusu İşin GEMSAN'a Verilmesinde Hükümet Ortağı Bir Siyasi Parti Mensu
bunun Rolünün Olduğu İddiası; 

Sözkonusu iddia, iddiaya muhatap konumunda bulunan DİTAŞ Genel Müdürlüğüne 
30.7.1997 tarihli yazımızla iletilerek bu konudaki açıklamaları istenmiştir. (Ek:6) 

Anılan Genel Müdürlükçe sözü edilen yazımıza verilen cevabi yazıda; 
M/T TPAO'nun slaç temizliğinin yapılabilmesi için Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge 

Müdürlüğünden 1993 yılında alınan yazı çerçevesinde TPAO Tankerinin draftı (suderinliği) nede
niyle emniyetle yanaşabileceği uygun görülen 5 özel sektör tersanesi ile Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. 
Pendik Tersanesi'nden teklif istendiği, 

Teklif istenen firmalardan Türkiye Gemi Sanayi A.Ş.nin istenen hizmeti vermesi sözkonusu 
olabilecek Pendik Tersanesi'nin dönem içindeki siparişlerinin yoğunluğu nedeniyle ihaleye katıla
mayacağını bildirdiği, üç firmanın ise hiç teklif vermediği, 

Teklif veren iki firma ile yapılan pazarlık görüşmeleri sonunda GEMSAN Ltd.Şti.nin teklifi
ni nihai olarak 410.000 ABD Doları olarak belirlediği, 

Konu ile ilgili olarak, ihale Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmenin Genel Müdürlük
lerince Yönetim Kurulu onayına sunulduğu ve Yönetim Kurulunun 20 Ocak 1997 tarihli kararıyla 
sözkonusu işlemlerin 410.000 ABD Doları bedelle GEMSAN Tersanesine yaptırılmasına karar ve
rildiği, . ' 

Tersane bölgesinde 1993 yılından bugüne kadar herhangi bir tarama çalışması yapılmadığı 
için sözkonusu geminin çekilebileceği tersanelerin bugün için de aynı olduğu, 

Tersanelerin gerek kirlilik gerekse tehlikesi yönlerinden slaç temizlik işlerine girmekte olduk
ça isteksiz davranmakta oldukları bilgilerini vermişlerdir. 

Benzer şekilde, GEMSAN Tersanesinin 30.05.1997 tarihli yazısında; Tersanenin rıhtım önü
nün Tuzla Aydınlık Koyu kıyılarının en derin bölümünde bulunduğu, rıhtım önü su derinliğinin 
bölgedeki diğer tersanelere göre daha fazla olduğu, bu nedenle ekli resimlerde görültn büyük ge
milerin bakım onarım işlerini yapabildikleri bilgileri verilmiştir. (Ek:27) 

3-) Tanker Faciasının Nedenleri, İhmal Kusur ve Sorumluluğu Olanların Belirlenmesi; 
Komisyonumuz toplantısına katılan M/T TPAO adlı tankerin kaptanı Cüneyt Cem YÜCER 

olay öncesini ve oluşumunu ifade ederken; 
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6 numaralı iskele tankının karinasında delik olduğu için bu tanka yavaş yavaş su girdiği, bu 
suyu 10 numaralı merkez tanka aldıklarını bilahare suları 15 numaralı yakıt tankına aldığı, 

Olay günü tekrar aynı işlemi yapmakta olduğu, 10 numaralı merkez tankta birikmiş olan suyu 
öğleden sonra saat 15.30'dan sonra 15 numaralı tanka aldıklarını, akabinde de 6 numaralı iskele 
tanka denizden gelen suyu 10 numaralı merkez tanka almakta olduğunu, bir saat kadar bu işlemi 
yaptıktan sonra patlamanın meydana geldiğini, tahminine göre statik elektrik neticesi patlamanın 
meydana geldiği, bilgilerini vermiştir. (Ek:l) 

Pendik Cumhuriyet Savcılığı için hazırlanan Bilirkişi Raporunda olayın meydana gelişiyle il
gili olarak; 13 Şubat 1997 günü diğer günlerde olduğu gibi slaç temizleme işinde çalışan tersane 
personelinin günlük çalışmalarını bitirerek 16.45-17.00 saatleri arasında TPAO tankerini terk etmiş 
oldukları, bu arada Gemi Kaptanının emir ve yönetiminde ilgili gemi personelinin No 1 Kargo 
Pompası aracılığı ile önce No 10 Merkez Kargo Tankta birikmiş slop ve hampetrollü yıkama sula
rını, sancak taraftaki No 15 Yakıt Tankına ve daha sonra da dış saçlarının korrozyonu sonucu de
linmesi nedeniyle sürekli deniz suyu almakta olan ve iskele tarafa yatan tankeri düzelterek doğrult
mak amacıyla No 6 İskele Kargo Tanktan No 10 Merkez Kargo Tanka tuzlu su aktarımı sırasında, 
saat 17.40-17.45 sıralarında No 10 Merkez Kargo Tank ya da No 6 Sancak Kargo Tankta öncelik 
sonralık sırası belirlenemeyen çok kısa aralıklarla ard arda iki patlama olduğu, bilgileri verilmek
tedir. 

Aynı Raporda; Bilirkişi Heyetlerinin, 22 Şubat 1997 günü Pendik Cumhuriyet Savcısı ile Bir
likte olay yerinde yaptıkları incelemede, değişik kişilerce ifadelerinde sözü edilen 8-10 pus çaplı, 
sarı renkli, metalik telsiz tür, spiral, plastik hortumun yer yer yanmış kalıntılarının, No 10 Merkez 
Kargo Tank ile No 15 Yakıt Tankı arasında görerek saptadıkları, bilgileri verilmektedir. (Ek:2) 

Patlama ve yangının ne sebeple ve nasıl meydana geldiğine ilişkin olarak, Bilirkişi raporunda 
iki ihtimalden biri ile böyle bir olayın olabileceği belirtilmektedir. 

Birinci ihtimal; 
' Hampetrolün içerdiği kükürt nedeniyle oluşan korrozyon ürünü demir sülfürün kendiliğinden 

ısınma ve yanma özelliği gösteren bir madde olduğu, ancak demir sülfürün kendiliğinden ısınıp ya-
nabilmesi için mutlaka kuru olması gerektiği, gerek M/T TPAO'nın gemi adamları gerekse GEM-
SAN Tersanesi çalışanlarının verdikleri ifadelerde, özellikle içinde çalışılmakta olan tankların gü
venli çalışma ortamı oluşturmak amacıyla sürekli olarak havalandırıldıklarını açıkladığı, kesintisiz 
sürdürülen havalandırmanın kargo tanklarının iç yüzeylerinde ve özellikle yatay elemanlar üzerin
de oluşmuş durumda bulunan demir sülfürü kurutarak, büyük bir ihtimalle kendiliğinden ısınma ve 
yanma şartlarına getirdiği, böylece oluşan kendiliğinden ısınma ve yanma şartlarında, önce No 6 
İskele Kargo tankta başlayan kendiliğinden ısınma ve yanmanın bu tankın patlamasına ve ayrıca 
aralarındaki saç bölmenin de ısınması sonucu komşusu No 10 Merkez Kargo Tankın da az sonra 
patlamasına neden olduğu, 

Şeklinde belirtilmektedir. 
İkinci ihtimal ise; 
13 Şubat 1997 günü hazırlık çalışmaları saat 15.30'da Kaptan Cem YÜCER'in talimatıyla No 

I kargo pompasının devreye alınması ile başlatılan su ve slop-hampetrol-su karışımlarının saat 
17.00'de başlatıldığı anlaşılan tânklararası aktarımında, yanıcı madde içeren sulu karışımları tek bir 
tankta toplayarak güvenlik altına alma amacıyla, ilk önce yapılan No 10 Merkez Tankta birikmiş 
olan slop-hampetrol-su karışımını sancak taraf No 15 Yakıt Tankına aktarma işleminde, kargo 
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tankları ile yakıt tankları arasında bağlantı boruları bulunmaması nedeniyle üstten statik elektrik bi-
riktirici nitelikli olan metalik telsiz tür bir plastik spiral boru kullanıldığı, bu aktarma işlemi sıra
sında No 10 Merkez Tank içinde ve yakın çevresinde, büyük bir ihtimalle aktarma işleminden kay
naklanan hampetrol artıkları ve slop buharlaşması ya da gazlaşması sonucu patlayıcı gaz karışımı 
oluştuğu, M/T TPAO'da 13 Şubat 1997 günü saat 17.45'te bir patlama gerçekleştiğine göre, patla
ma olaylarının doğası gereği, patlayıcı gaz karışımının kesinlikle bu patlamadan daha önce oluş
muş olduğu, patlama olayının gerçekleşebilmesi için gerekli olan sıcaklık, bir kıvılcım atlaması ya 
da atlamaları ve çıplak ateş ya da alev biçiminde varolması gerektiği, bu patlama olayında, çıplak 
ateş ya da alev biçiminde bir sıcaklık olgusunun söz konusu olmadığının anlaşıldığı, olayla ilgili 
tüm bilinenlerin, patlamayı oluşturan sıcaklık öğesinin bir kıvılcım atlaması ya da atlamaları ihti
malini güçlendirici nitelikte olduğu, kıvılcım atlamalarının kaynağının ise, No 10 Merkez Kargo 
tanktan No 15 yakıt tankına slop ve hampetrol içeren suyun aktarılma işlemi sırasında güçlü kıvıl
cım atlamalarına neden olabilecek statik elektrik birikiminin gerçekleştiği, daha sonra No 6 iskele 
tankın borda taraf saçlarındaki delik ve çatlaklar nedeniyle sürekli deniz suyu alması yüzünden is
kele tarafına yatmış durumda olan tankeri dengeye getirerek doğrultmak amacıyla yapılan, No 6 İs
kele tanktan No 10 Merkez tanka ecekterle su aktarımı işlemi sırasında da kıvılcım atlamalarının 
oluştuğu, ayrıca burada yapılan No 6 İskele tanktan No 10 Merkez tanka ecekterle su çekme işle
minde, vakum oluşturup sürükleme görevi gören sıvıda dar bir kanaldan çok hızlı biçimde geçirilen 
No 10 Merkez tanktaki slop ve hampetrol içeren suyun olduğu ve dolayısıyla bu işlem sırasında da 
statik elektriklenme oluşumuna neden olma ihtimalinin çok yüksek olduğu, 13 Şubat 1997 günü sa
at 17.45 sıralarında oluşmuş durumdaki patlayıcı gaz-hava karışımının statik elektrik boşalması so
nucu oluşan yeterince güçlü kıvılcımlar ile No 10 Merkez Tankta çok kuvvetli bir patlama oluştu
ğu, bu ilk patlama özellikle No 10 Merkez Tankın tavanı ile sağ kıç kö'şesine ve aralarındaki perde
nin zayıflamış olduğu anlaşılan bitişiğindeki No 6 Sancak Tanka doğru çok büyük bir basınç oluş
turduğu, patlamada oluşan bu büyük basınç sonucu No 10 Merkez Tankın kapağının yerinden kopa
rak yukarı doğru tankerin köprüüstü göğüslüğünü sıyırıp aşarak iskele kıç omuzluk üzerine düşer
ken No 6 Sancak Tankın da patlayıp üstü bordoya doğru yırtılarak bütünüyle açıldığı, 

Şeklinde belirtilmektedir. (Ek:2) 
Komisyonumuzca 05.06.1997 tarihli toplantıda bilgisine başvurulan İstanbul İtfaiye Müdürü 

Muhittin SOGUKOGLU, olayın sebebi ile ilgili olarak; pasların petrolle karışması ve personel ay
rıldıktan sonra tanklar havalandırıldığı için petrolün pasla karşılaştığı zaman demir sülfür oluşma
sı sonucu, demir sülfürün kendiliğinden alev aldığı ve bu şekilde ilk patlamanın 6 nolu tankta mey
dana geldiği, 10 nolu tankta bulunan slop nedeniyle bu tankta buharlaşma olduğu, bu nedenle 10 
nolu tankın 6 nolu tanktan sonra patladığını ifade etmiştir. (Ek: 1) 

Komisyonumuzun 19.8.1997 tarihli toplantısında ise İstanbul İtfaiye Müdür Yardımcısı Şük
rü ÖZTÜRK, gemideki patlamanın demir tozları nedeniyle meydana gelebileceği ihtimali ile oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Komisyonumuzun 19.08.1997 tarihli toplantısında ise Üsküdar Bölgesi Grup Amir Yardımcı
sı Abdurrahman SUNGUR, olayda yaralandıktan sonra, ağır yaralı olarak hastahanede İsmet, İbra
him ve Yılmaz adında 3 arkadaşıyla birlikte aynı odada yattığı sırada 30-35 yaşlarında birisinin 
yanlarına gelerek "arkadaşlar ben sabredemiyorum konuşacağım, biz dört işçiydik, saat 3.30 da 
tüm tersaneyi boşalttılar, bize gemiyi yaktırdılar" dediğini ifade etmiş olup, diğer itfaiye görevlile
rinden Yılmaz DEMİRCİ ve İsmet GÖL bu görüşmenin bu şekilde gerçekleştiğini ifade etmişler
dir. (21.8.1997 tarihli Komisyon Toplantısı) (Ek: 1) 
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Olayda sabotaj ihtimalinin olup olmadığına ilişkin olarak Bilirkişi Raporunda; gerek bu konu
da çıkarı olabilecek kişi ya da kuruluşların olmayışından, gerekse Tuzla Bölgesindeki diğer tersa
neler gibi GEMSAN Tersanesinin de yeterince iyi korunuyor olmasından sabotaj ihtimali ve olay
da kasıt bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak bir önceki paragrafta belirtilen gelişmeler karşı
sında olayın ilgili Cumhuriyet Savcılığınca değerlendirilmesinin uygun olacağı anlaşılmaktadır. 

Pendik Cumhuriyet Savcılığınca oluşturulan Bilirkişi Heyetince düzenlenen Bilirkişi Raporu
na, ek görüşlerini sunan Bilirkişi Mümtaz ÇORUH, Bilirkişi Raporunda bahsedilen ikinci ihtimal 
olan statik elektriklenme ihtimalini kabul etmemekte, önceden geminin egsoz gazı ile INERT ya
pılan sancak 6 Nolu tankta, oksijen eksilmesi olduğundan demir oksit paslarının demir sülfite dö
nüştüğü, daha sonra tank boşalıp havalandırılınca, oksijen teması neticesinde kükürt, kükürt diok-
sit ve sıcaklığın açığa çıktığını, bu sıcaklığın demirli, paslı, kükürtlü zerrecikleri akkor hale getir
diği, tanktaki gazların böylece tankı patlattığı ihtimali üzerinde durmaktadır. 

Aynı Bilirkişi İş Kanununa bağlı Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler Tüzüğünün (7/7551) 7. Mad
desine göre yakıt tankları içinde Gaz+Hava karışımının patlayıcı limitler dahilinde tutulmaması ge
rektiğini, buna uyulmadığı takdirde patlama olabileceğini, nitekim 6,10,9,8 numaralı tankların sı
rasıyla patlamalarının, bir kısım Gaz-Free ölçümlerinin yetersizliğini ve yanıltıcılığını gösterdiği
ni, 

Ayrıca 10 Merkez slop tankı, içindeki hampetrol ve su ile "her an patlayabilir" durumda iken, 
tankerin hiçbir bölmesine, tankına girilmemesi ve çalışma yapılmaması gerektiğini, önce bu tank 
temizlenerek veya INERT yapılarak güvenli hale getirilmesi gerektiği, ancak GEMSAN tersanesi
nin, gemideki slopu alacak kara slop tankının olmadığını.Bir diğer maddede ise, tanker bölmelerin
den sıyrılıp toplanan hampetrol teressübatınm (slaç) plastik torbalara konulup ağızlan bağlanmış 
ve geminin güvertesine serbest satıh teşkil edecek şekilde tonlarca olmak üzere sıralanmasının, 
yangın sırasında havaya ve etrafa dağılıp, yangının süratini arttırdığı, gemi güvertesinde bu nevi 
maddeler yığılı iken gemi tanklarına girilmemesi gerektiği, teressübatın (slaç) tankdan çıkar çık
maz gemiden uzaklaştırılması gerektiği, 

İfade edilmektedir. (Ek:2) 
M/T TPAO Slaç Temizliği Sözleşmesinin "İŞE BAŞLAMA VE UYGULAMA" başlığı altın

daki, slaç çıkarmayla ilgili (e) maddesinde, slaç torbalarının gemi güvertesinde birikim yapmadan 
sahile alınacağı, hükmüne aykırı hareket edildiği tespit edilmiştir. (Ek:4) 

Bilirkişi Raporunun Sonuç bölümünde; M/T TPAO Kaptanı Cem YÜCER'in; Temelde düşün
ce olarak daha güvenli bir durumu amaçlayarak, slop-hampetrol-su karışımları ve tuzlu su aktarma 
işlemleri sırasında patlayıcı gaz karışımları oluşmasına yol açmış olmakla ihmalinin bulunduğu, 

DİTAŞ ve GEMSAN'ın patlama olayında bir ihmalinin olmadığı, itfaiye görevlileri ve itfaiye 
erlerinin elbise sevk ve idare yönünden bir yanlışlık yapmadıkları, M/T TPAO'da çalışan gemi 
adamları ile GEMSAN Tersanesi çalışanlarının kurallara uygun olarak davranmış oldukları, M/T 
TPAO'da 13.02.1997 günü saat 17.45 sıralarında oluşan patlama ve yangın olayının; fizik ve kim
ya yasaları ile patlama ya da yanma olayının doğasına dayalı olarak gerçekleşerek gelişmiş olduğu 
ifade edilmekle birlikte, Komisyonumuzca yapılan araştırmaya göre olayların bu yönde gelişme
sinde GEMSAN ve DİTAŞ'ın ilk başta ilgili yerlere yaptıkları beyanların etkili olduğu anlaşılmak
tadır. 

Sonuç olarak Kaptan Cem YÜCER'e, tedbirsizlik ve dikkatsizlik, nizam ve emirlere riayetsiz
lik neticesi iki kişinin ölümü ile 19 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan yangına sebebiyet vermek 
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suçundan Kartal Cumhuriyet Savcılığınca iddianame hazırlanarak, Kartal 1. Ağır Ceza Mahkeme
sinde 1997/177 esas numarası ile kamu davası açılmıştır. 

Olayla ilgili olarak itfaiye görevlisi Muhittin SOĞUKOĞLU, Şükrü ÖZTÜRK ve Mehmet 
SÜRMELİ ve bir kısım arkadaşları hakkında Pendik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından idari yön
den gereğinin takdiri ve Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanuna göre işlem yapılmak üzere İs
tanbul Valiliğine yetkisizlik kararı ile evrak gönderilmiştir. (Ek:2) < 

İstanbul Valiliğince konuyla ilgili olarak gerekiyorsa inceleme ve soruşturma yapılması ama
cıyla konunun İçişleri Bakanlığına sunulduğu bilinmekle, konunun Mülkiye Müfettişi i ğince ince
lendiği ve Raporda; 

13.02.1997 tarihinde Tuzla Tersanesi'nde DİTAŞ'a ait TPAO İstanbul Tankerinde çıkan yan
gının söndürülmesi sırasında Gemi Kaptanı Cüneyt Cem YÜCER'in ve itfaiye görevlilerinin yan
ması ve yaralanmaları yanısıra, bunlardan iki itfaiye görevlisinin bilahare ölmesi olayında, uzman 
üç bilirkişinin tanzim etmiş olduğu rapora göre itfaiye görevlilerinin olaya müdahalelerinde, sevk 
ve idarelerinde ve giyilmiş olan elbiselerde emir ve kurallara uyulduğu, bunların yangına kendi in-
siyatifleri ile girmiş oldukları belirtilmiş olmasının yanısıra, dosyayı itfaiye görevlileri yönünden 
tefrik ederek, Memurin Muhakematı Kanununa göre yasal gereğinin takdir ve ifa edilmesi için İs
tanbul Valiliğine 29.04.1997 tarih ve 97/3514-88 Hz. sayı ile yazı yazmış olan Pendik Savcılığının 
yazısında dahi "itfaiye görevlilerine herhangi bir kusur isnad edilememişse de" demek suretiyle 
Savcılıkça da, ayrıca Müfettişliğimizce ifadelerine başvurulan ifadeleri sonunda yangına müdaha
le eden görevlilerin suçsuzluklarının anlaşılmış olduğu, bu nedenle yangın söndürme olayında yan
ma suretiyle yaralanma ve ölüm olayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip ER
DOĞAN, Genel Sekreter Mustafa AÇIKALIN, Genel Sekreter Yardımcısı İdris Naim ŞAHİN, İt
faiye Müdürü Muhittin SOĞUKOĞLU, olaya müdahale eden İtfaiye Müdür Yardımcıları Şükrü 
ÖZTÜRK ve Mehmet SÜMELİ'nin sorumlulukları cihetine gidilmesinin mümkün olamayacağı, 
olayda suçlu bulunmuş olan Tanker Kaptanı Cüneyt Cem YÜCER hakkında Kartal Ağır Ceza 
Mahkemesinde, iki itfaiyecinin ölümü ve 19 itfaiyecinin yaralanmasına sebebiyet vermekten dava 
açılmış olduğu, 

Kanaat ve sonucuna varıldığı ifade edilmektedir. (Ek: 14) 
Denizcilik Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan Komisyonca düzenlenen raporda M/T TPAO. 

tankerinin patlaması ve daha sonra yanması olayında hata değil, hatalar zinciriyle karşılaşıldığı, 
Tankerin 100 tondan fazla slopla tersaneye girmesinin 31.01.1997 tarihli gas free raporunda "ateş
le çalışma yapılabilir" ibaresinin olmasının çok ilginç bulunduğu, slaçı ve slopu bulunan bir tanke
re böyle bir raporun verilmesinin kabul edilemeyecek bir durum olduğu, TPAO tankerinin Tuzla
ya gelişinde, istem üzerine, tankerde "onarım yapılacağının" belirtilmesinin, 1600 ton slacın temiz
leneceğinden söz edilmemesinin dikkat çekici olduğu, Liman Denet Şefinin slaç torbalarını güver
tede istiflenmesini görmemesi ve anlamamasının mümkün olmadığı, belirtilmekte hatalar zinciri
nin neler olduğu özetlenmektedir. Buradari da kazanın oluşumunda birçok faktörün etkili olduğu 
anlaşılmaktadır. 

4- Kazada Yaralanan İtfaiye Görevlilerinin Tedavi Hizmetlerinin Yeterliliği Konusu; 
Raporumuzun inceleme bölümünde de belirtildiği üzere İstanbul İtfaiye Müdürlüğünün 

04.08.1997 tarihli yazısına göre, yaralanan 19 itfaiye görevlisinden ikisinin henüz göreve başlaya
madığı, göreve başlayan itfaiye görevlilerinden sekizinin ise halen tedavilerin'n Cerrahpaşa Tıp Fa
kültesi Plastik Cerrahi bölümünde sürdüğü bilinmektedir. 
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Komisyonumuzun İstanbul'daki çalışmalarında yaralanan itfaiye görevlilerinden bazıları ile 
görüşülmüş olup, tam olarak tedavilerinin tamamlanmadığı müşahade edilmiştir. Tam olarak iyi
leşmelerinin ise 1-2 yıl süreceği bilinmektedir. (Ek: 1,21,23) 

5- Gemide Meydana Gelen Patlama ve Yangının Çevreye Verdiği Zararlar; 
M/T TPAO'da meydana gelen patlama ve sonrasındaki yangın neticesinde çevrede çok mik

tarda hasar ve zararın meydana geldiği gerek Kriz Masasınca, gerekse İstanbul İtfaiye Müdürlüğün
ce düzenlenen Yangın Raporunda belirtilmiştir. 

Kriz Masası Ön Hasar Tespit Komisyonu raporlarına göre çok sayıda binanın camlarının kı
rıldığı tespit edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün 13.2.1997 tarihli 
Yangın Raporu ekinde TPAO adlı tankeri yakınında bulunan.Salih C, Clazina C isimli gemilerden, 
Salih C isimli olanında zarar-ziyan tespit edilmediği, Clazina C isimli kuru yük gemisindeki zarar--
ziyanın ise ne miktarda olduğunun tespit edilemediği belirtilmektedir. 

Yangın Raporunda çevrede zarar gören tersane ve diğer yerlerde belirtilmiştir. Ayrıntısı önce
ki bölümde belirtilen Dostel, Çindemir, Hidrodinamik, Gemak, Desan, Şahin, Çelik, PKM, Sedef, 
Tuzla Tersanecilik, Yıldırım, Anadolu, Dearsan, Rota, Torlak, Yıldız, Tuzla, Torgem ve Gemi İn
şa Sanayicileri Birliği bina, işgücü kaybı, petrol atığı temizliği, iş kaybı gibi zararlara uğramışlar
dır. (Ek:21,24,25) 

6- Geminin Kiralanması, Satın Alınması ve DİTAŞ Tarafından Çalıştırıldığı Sürede Ya
pılan Onarımlar; 

DİTAŞ tarafından verilen bilgiye göre; M/T TPAO Leasing usulüyle,120 adel aylık eşit taksit 
ödenmek ve 1999 yılında mülkiyetin DİTAŞ'a devri aşamasında da 1.000.000 ABD doları ödemek 
üzere US$ 29.657.000.- bedelle 3.3.1989 tarihinde akdolunan finansal kiralama sözleşmesiyle Va
kıf Finansal Kiralama A.Ş.'den kiralanmış, 14.12.1993 tarihinde 9.636.728 US$ bedelle Vakıf Fi
nansal Kiralama A.Ş.'den satın alınmıştır. 

Tankerin 1991 yılında büyük bakımı, 1994 yılında ise ara bakımı yapılmıştır. 1991 yılı büyük 
bakımında havuz ve saç işleri Gemi Sanayi A.Ş. Pendik tersanesinde anlaşma ile yapılmış olup, 
toplam 1300 ton saç değiştirilmiştir. Bu bakım 6.000.000.US$'a mal olmuştur. Bakım sırasında ge
mi 14.4.1991-30.10.1991 tarihleri arasında sefer dışı kalmıştır. 1994 yılındaki ara bakımda saç iş
lerinin Tuzla Gemak Tersanesine 489.922 US$ bedelle, saç işlerinin yapılabilmesi için slaç temiz
liği Yeda Firmasına 215.318 US$ bedelle, pompa bakımları, boru işleri, müteferrik işleri, Net De
nizcilik Firmasına 386.192 US$ bedelle, havuzlanma işi 100.769 US$ bedelle Pendik Tersanesin
de yapılmıştır. Bu bakım sırasında gemi 29.1.1994-10.4.1994 tarihleri arasında sefer dışı kalmıştır. 
(Ek:4) 

7- İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Onarım Bakım Kapasitesi ve Konumu Bakımından GEM
SAN Tersanesinin Yeterliliği; 

Komisyonumuzun 25.5.1997 gün ve 9 sayılı yazısı ile GEMSAN Tersanesinden talep edilen 
ve GEMSAN Tersanesinin 30.05.1997 tarihli yazısında sunduğu bilgiler ve sözkonusu yazı ekinde 
yeralan dokümanlar değerlendirildiğinde GEMSAN Tersanesinin idari kadroda 17 teknik kadroda 
43 olmak üzere toplam 60 personel çalıştırdığı, tersanenin tüm personelinin periyodik sağlık mu
ayenelerinin zamanında yaptırıldığı, GEMSAN Tersanesinde ilk yardım ile ilgili gerekli ilaç ve 
malzemelerin sürekli olarak hazır bulundurulduğu, tersanede işçi sağlığı ve iş güvenliği konuların
da koordinasyonu sağlamak amacıyla İş Güvenlik Amiri bulundurulduğu, iş güvenlik amirinin özel 
eğilim görmüş Deniz Kuvvetlerinden emekli bir Astsubay olduğu, tersanede personelin topluca bıı-
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lunduğu yemekhane ve yoğun dikkat gerektiren çalışmaların yapıldığı yerlere eğitici nitelikli iş gü
venliği uyarı levhaları asıldığı, ayrıca işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel bilgileri içeren özel 
broşürlerin tüm işçilere dağıtıldığı, iş güvenlik amiri tarafından işçilere gerekli eğitimin verildiği, 
iş güvenliği için iş tulumu, baret, güvenli iş ayakkabısı, emniyet kemeri, toz maskesi v.b. koruyu
cu giyeceklerin işçilere eksiksiz olarak verildiği, 

GEMSAN Tersanesi onarım, bakım kapasitesi ve teknik özellikleri bakımından değerlendiril
diğinde; Tuzla-Aydınlık koyu, özel tersaneler bölgesinde 5926 m2 olan üzerinde ekli yerleşim pla
nına uygun olarak düzenlendiği, tersanenin bakım onarım tersanesi olduğu, ekli listede de sunulan 
büyük gemilerin bakım-onarım tersanesi olduğu ekli listede de sunulan büyük gemilerin bakım-
onarım işleminin su derinliğinin de uygun olması dolayısıyla yapılabilmekte olduğu, 

Diğer yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 10.10.1997 tarih ve 026401 sayılı 
yazısından; GEMSAN Gemi ve Gemi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. tersanesinin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne verdiği işyeri bildirgesinin 24.01.1997 
tarihli olduğu, tersanenin mevzuat gereği alma zorunluluğu bulunan "işletme belgesi" ni henüz al
madığı, 

İş mevzuatı kapsamına giren tüm işyerlerinde, işverenlerin, yasal yükümlülüklerini yerine ge
tirip getirmediklerini inceleme, kontrol ve genel denetimler sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İş Müfettişlerince incelenerek saptanan hususların yerine getirilmemesi halinde, gerekli 
işlemler ile cezai yaptırımların sözkonusü bakanlığın yetkisinde olduğu anlaşılmaktadır. (Ek:27, 
62))' 

8-) Geminin Hangi Maksatla ve Hangi Güvenlik Önlemleri Alınarak GEMSAN Tersa
nesine Alındığı Konusu; 

Gerek GEMSAN gerekse DİTAŞ firmalarının beyanlarına göre geminin gas free raporlarının 
alınarak Tuzla Liman Denet Şefliğine verilmesinden sonra Slaç Temizleme Sözleşmesi gereği ve 
Tuzla Liman Denet Şefliğinin verdiği ordinoya istinaden slaç temizliği yapılmak amacıyla GEM
SAN Tersanesine kıçtan kara yanaşmıştır. 

Raporumuzun inceleme bölümünden de anlaşılacağı üzere GEMSAN Tersanesinin bazı ted
birleri aldığı, ancak GEMSAN Tersanesinin Tuzla Denet Şefliğinin şifahi talebi üzerine 04.02.1997 
tarihli yazısında geminin onarım yapılmak üzere yanaşmasını talep ettikleri slaç temizliğinden bah
sedilmediği anlaşılmaktadır. Nitekim Tersane Müdürü Mustafa ÖCAL Komisyonumuza yaptığı 
açıklamalarda bir soru üzerine slaç temizliğini bir onarım işlemi olarak kabul ettiklerini beyan et
miştir. (Ek:31,1) 

Buna karşın slobu bulunan bir tankere gas free raporunun nasıl verildiği, böyle bir durumun 
tersanece nasıl tespit edilemediği anlaşılamayan hususlar olarak görülmektedir. 

9-) Yangına Müdahale Eden Kara ve Deniz Araçları ile Personelin Yeterliliği Konusu; 
Detayları raporumuzun inceleme bölümünde ifade edildiği üzere yangın söndürme çalışmala

rına çok sayıda kara itfaiyesi aracının müdahale ettiği, buna karşın Denizden müdahale eden araç
ların olay anından, ancak 1,5-2 saat kadar sonra olay yerine gelebildikleri anlaşılmıştır. (Ek:33-34) 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün beyanlarından; Yangına öncelikle Tuz
la ve Pendik Müfrezeleri ile Kadıköy, Üsküdar, Kartal ve Ümraniye gruplarından, bilahare Fatih, 
Beyoğlu, Bakırköy, Beşiktaş gruplarından olmak üzere 4 adet merdiven aracı, 12 adet çok maksat
lı araç, 20 adet su tankı, 4 adet imdat aracı ve 5 adet motopomp sevk edildiği, bu araçlara 13 Şubat 
1997 gününden 22 Şubat 1997 gününe kadar 20 amir personelin komuta ettiği, araç tanklarında ve 
bidonlar halinde olmak üzere toplam 8000 litre sentetik köpüğün olay yerine sevk edildiği, 
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Yangın seyrini tespit komisyonunca hazırlanan rapordan ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğünün Komisyonumuza gönderdiği 29.5.1997 tarih, 1586 ve 19.6.1997 tarih ve 2886 
sayılı yazılarında belirtildiğine göre çok sayıda deniz aracının olaya müdahale ettiği, ancak ilk sön
düren gemisinin ihbar saatinden ancak 2 saat sonra gelebildiği, 

Komisyonumuza yapılan beyanlardan Tuzla Tersaneler Bölgesinde bu tür olaylara müdahale 
edecek Yangın Söndürme Teşkilatının kurulamamış olduğu anlaşılmakla, yangının ilk anda kont
rol altına alınamamasının önemli bir nedenini teşkil ettiği bilinmektedir. (Ek:33-36) 

Ayrıca bu tür yangınlarda yangının şiddet ve tehlikesinin analizi amacıyla ve söndürme ama
cıyla helikopter gibi havadan izleme ve müdahale araçlarının bulunmaması bir eksiklik olarak dü
şünülmektedir. ' 

10-) Olayda Yaralanan İtfaiye Personelinin Hangi Teçhizata Sahip Olarak Olay Yerine Sevk 
Edildiği Konusu; V 

İstanbul İtfaiye Müdürlüğünün beyanlarından olayda yaralanan itfaiye personelinin üzerinde, 
teçhizat olarak, giyecek yönetmeliğine göre diğer yangınlarda giydikleri melbusat ile (kask, mu
şamba, kazak, elbise, eldiven) olay yerine sevk edildiği anlaşılmıştır. (Ek:21) 

11-) Geminin Yangın Söndürme ile İlgili Kendi Donanımlarının Kullanılıp Kullanılma
dığı Konusu: 

Geminin olay sırasında yangını söndürmek amacıyla kendi donanımlarının kullanılıp kullanıl
madığı konusunda, DİTAŞ, GEMSAN, gemi kaptanı ve İtfaiye Müdür Yardımcısı Mehmet SÜ-
MELİ'nin beyanlarından; 

Gemide yangın söndürme amacı ile kullanılmak üzere C02 sistemi ve foam sisteminin oldu
ğu, C02 sisteminin sadece makina dairesinde çıkan yangınlara müdahalede kullanıldığı, Foam sis
teminin ise tazyikli deniz suyu ile devreye sürülen Foam maddesi ile köpük oluşturarak güvertede 
meydana gelen yangınlara karşı müessir bir sistem olduğu, 

Yangının; No 10 merkez ve çok kısa bir süre sonra No 9 ve No 8 merkez tankta meydana ge
len büyük bir infilakı müteakip başlaması ve infilak neticesinde tüm yangın ve boru devrelerinin 
parçalanması sebebiyle deniz suyu pompalarının makina dairesinden çalıştırılmasına rağmen foam 
sisteminin kullanılamadığı, 

Gemide meydana gelen infilak ve müteakiben çıkan yangın dolayısıyla C02 sisteminin bulun
duğu bölgenin tamamen duman ve alev altında olması nedeniyle gemi kaptanı tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen içeriye girilemediği, 

Anlaşılmaktadır. (Ek:27,40,l) 

12-) Mevzuat Açısından Olayın Doğması ile Gelişmesi ve Sonuçlandırılması Yönlerinden 
Yetki, Görev, Sorumluluk, Çalışkanlıklarıyla Yetersizliklerin Bulunup Bulunmadığı Konusu; 

Komisyonumuzca yapılan incelemelerden 25 Şubat 1983 Tarih ve 17970 Sayılı Resmi Gaze
tede yayınlanan Tuzla Liman Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre; "tankerler Tuzla Liman sı
nırları içinde tank temizliği yapamazlar" hükmüne karşın bu bölgede (Tuzla tersaneler bölgesi) 
başka slaç temizliklerinin de yapıldığı, aynı şekilde DİTAŞ ile GEMSAN tersanesi arasında TPAO 
için "Slaç Temizliği Sözleşmesi" yapıldığı ve olayın tank temizliğinden ziyade taraflarca onarım 
ve bakım kapsamında görüldüğü tarafların beyanlarından anlaşılmıştır. (Ek:41,l) 

Tankerin tersaneye girmeden önce 10 numaralı merkez tankta slöp bulunması ve böyle bir 
tank için gas free raporu verilmesi olayın diğer bir çelişkisini gözönüne sermektedir. 
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Tankerde 4 tank ardarda patladığına göre gas free ölçümlerinin yetersiz olduğu, oysa Patlayı
cı ve Parlayıcı Maddeler Tüzüğüne göre tankların gaz ve hava karışımlarının tehlike sınırının altın
da tutulmasına ilişkin hükmüne karşın bu tür patlamaların bu kurala uyulmadığını göstermektedir. 

Diğer bir çelişki ise; tankerin slop ile birlikte tehlikeli bir şekilde olduğu halde tersaneye ya
naşmasına karşın GEMSAN yetkilisinin sloptan haberleri olmadığı şeklindeki beyanı olmuştur. 

GEMSAN tersanesinin gemideki slobu alacak kara slop tankı olmamasına karşın ülkemizin de 
taraf olduğu 24 Haziran 1990 Tarihli Resmi Gazetede ilan edilen Milletlerarası Sözleşme (MAR-
POL) ye göre Hükümetçe yaptırılması gerekli alım tesisinin de bu bölgede mevcut olmadığı ve hü
kümetlerin bu yükümlülüğü henüz yerine getiremedikleri anlaşılmaktadır. (Ek:42,43) 

13-) GEMSAN Tersanesinin Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Geçer
li, Hukuka Uygun Kira Sözleşmesi Olup Olmadığı Konusu; 

Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen 22.08.1997 
gün ve 34663 sayılı yazıdan; Hazineye ait 28 pafta 5454 parsel no'lu ve 5926 m2 yüzölçümlü taT 
sınmaz mal üzerinde GEMSAN Gemi ve Gemi İşletmeciliği A.Ş. lehine taahhüt senedinde belirti
len şartlarla 49 yıl süreli irtifak hakları tesis edilmesinin uygun görülmüş olduğu, 

Ancak adı geçen Şirketin kendisine tahsis edilen 5454 no'lu parsel dışında irtifak hakkı söz
leşmesinin 11. maddesine aykırı olarak, kara ve deniz yönünde genişleme yaptığının tespit edilme
si üzerine, irtifak hakkı sözleşmesinin iptali ve hakkın tapu kütüğünden terkini davası açıldığı, 

. Açılan bu dava sonucunda Pendik I. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.12.1994 gün ve 990/884 
esas, 994/628 sayılı kararı ile dava konusu inşaat hakkı sözleşmesinin iptali ve kaydın tapu kütüğüıv 
den terkini yönündeki Hazine talebinin reddine karar verilmiş olduğu ve bu kararın kesinleştiği, 

Mevcut durumda söz konusu 5454 parsel no'lu taşınmaz mal üzerinde adı geçen şirket lehine 
tesis edilen irtifak hakkının devam etmekte olduğu, 

Anlaşılmaktadır. (Ek:44-45) 
14-) Tersanenin Periyodik ve Zorunlu Denetimlerinin Yapılmadığı İddiası: 
Komisyonumuza bilgi veren kişilerin beyanlarından ve kurumlarca gönderilen yazılardan, yal

nızca GEMSAN Tersanesinin değil, bu bölgedeki bütün tersanelerin yeterince denetimlerinin ya--
pılamadığı anlaşılmaktadır. (Ek:41,46-49) 

15-) Pendik Tersanesinin Neden Seçilmediği Konusu: 
Konuyla ilgili olarak DİTAŞ ve Pendik Tersanesi MüdUrü Neptün ALGAN'ın beyanlarından 

DİTAŞ'ca teklif istenen 6 firma arasında Türkiye Gemi Sanayi A.Ş., Pendik Tersanesi Ağır Sana
yi Tesisleri Müdürlüğünün de bulunduğu, Pendik Tersanesinin dönem içindeki siparişlerinin yo
ğunluğu nedeniyle ihaleye katılamayacağını bildirdiği anlaşılmıştır. (Ek: 1,4) 

B) İtfaiye Teşkilatının Sorunları Konusunun Değerlendirilmesi: 
Raporumuzun inceleme bölümünde ayrı ayrı olarak ele alınan "İtfaiye Teşkilatının Sorunları 

ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi", "Deniz İtfaiyesinin Çağdaş Teknoloji İle Donatılmadığı, 
Yangınla Mücadele İçin Helikopter Birimlerinin Kurulamadığı Konusu" ile "Yangınla Mücadele 
Eden Ekiplerin (Kara-Deniz) Aynı Frekansı Kullanıp Kullanmadıkları Konusu" birleştirilerek tüm 
olarak yukarıdaki başlık altında değerlendirilmektedir. > 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu İstanbul İtfaiye Müdürlüğü, Ankara İtfaiye Mü
dürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, İstanbul İtfaiye Mensupları Yardım
laşma Derneği tarafından Komisyonumuza sunulan bilgi, belge ve dokümanlar ile itfaiye görcvli-
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lerinin beyanlarından ve ilgililerin beyanlarından çıkarılan sonuçlar itibariyle itfaiye teşkilatının 
başlıca sorunları; : 

1) Araç-gereç ve tüm ekipmanlarda belli bir standardın olmaması, 
2) Rütbe ve yangın mevzuatında genel bir standardın olmaması, 
3) Tuzla'da 13 Şubat 1997 günü meydana gelen tanker yangınında da görüldüğü gibi gemi 

yangınlarının şehir itfaiyesinin görevi kapsamında olup olmamasının tartışılır halde bulunması ve 
bu ekiplerin bu tür yangınlara müdahale etme sorumluluğu ve görevi olmamasına kavsın tehlikenin 
önlenmesi amacıyla çalışmada bulunmaları, ancak kıyıda oluşan yangınlar konusunda eğitimleri
nin ve sözkonusu yangınları önlemeye yönelik araç-gereç ve donanımdan yoksun olmaları, 

4) İtfaiye görevlilerinin işlerinin gereği, nitelikli, diğer görevlilerden ayrı olarak (temizlik iş
çisi v.b) elbise mevzuatı hükmünün olmaması, 

5) Yurdumuzda sağlıklı bir şekilde imalatı yapılamayan bazı ürünlerin değişik temsilcilikler 
marifetiyle yurtdışından temin edilmesinin pahalıya malolması ve düşük kalitede araç-gercçlcrin 
bu yolla temin edilmesi sorunu, 

6) İşyerlerinin ruhsat safhasında yangın tedbirleri yönünden denetlenmesi görevini itfaiyeye 
verilmiş oımasına karşın, proje safhasında görüş bildirme yetkisinin olmamasının uygulamada bit
miş bina yada işyerinden birçok zorluklar doğurması sorunu, 

7) Ülkemizde birçok binanın proje amacına aykırı olarak kullanılmasının bir sonucu olarak it-1 

faiye mensuplarının buralarda kullanım amacına uygun yangın merdiveni yada yangın tahliye yo
lu bulmasının mümkün olmaması nedeniyle can kaybının artması, 

8) Özellikle büyük şehirlerimizde yoğun trafik nedeniyle kısa sürede olay mahalline ulaşım 
imkanının olmaması, 

9) İtfaiye personelinin sosyal haklar, eğitim bakımından yeterli imkanların sağlanmaması, 
10) Yeterli ve modern araç gerecin olmaması yanında, büyükşehirlerde dahi itfaiye bünyesin

de helikopter gibi havadan müdahale araçlarının olmaması, 
11) Büyük olaylarda itfaiye ve diğer teşkillerin ayrf telsiz frekanslarını kullanmaları neticesi, 

olayların önlenmesinde koordinasyon bozukluğu ve eksikliği oluşması, 
12) İtfaiye Teşkilatına bütçeden pay ayrılamaması, 
13) Deniz İtfaiyesinin oluşturulamamış olması, 
şeklinde belirlenmektedir. (Ek: 1,55,51,52,33) 

C) Boğazlardaki Tehlikeler ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Konusu: 
1-) Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Özelleştirme Kapsamında Ol

ması Nedeniyle Gelirlerini Türk Boğazlarındaki Seyir Düzenini İyileştirmek İçin Kullanama
dığı İddiası: 

Konuyla ilgili olarak Komisyonumuzca bilgisine başvurulan gerek sözkonusu Genel Müdür
lük yetkili ve temsilcilerinin gerekse diğer bilgisine başvurduğumuz uzmanların beyanlarında; Tür
kiye Denizcilik İşletmelerinin özelleştirme kapsamında olmalarından dolayı yeni söndüren gemile
ri, kılavuz kaptan ve güçlü botlar alamadıkları, bu nedenle de kılavuz kaptanların gereken nokta
larda yeterince hizmet veremedikleri, kılavuz kaptan sayısının önceki yıllara göre azalmasına kar
şın talep edilen hizmet sayısının artmakta olduğu, bu sıkıntının gün geçtikçe büyüdüğü belirtilmek
le birlikte aynı sıkıntıların kurum özelleştirme kapsamına alınmadan önce yıllardır yaşandığı, bu 
konuda genel olarak bir ihmalin sözkonusu olduğu anlaşılmaktadır. 
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2-) Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkındaki Tüzük Hükümleri 
İhlallerinin Tespiti: 

Raporumuzun inceleme bölümünde kılavuzluk hizmetlerinin verileceği yerler belirtilmekle 
birlikte bir önceki maddede belirtilen nedenlerle kılavuzluk hizmetlerinin sözkonusu Tüzük gerek
lerine uygun olarak yerine getirilemediği anlaşılmaktadır. (Ek: 1,57) 

3-) Radar Kontrollü Gemi Trafik Hizmet Sisteminin, Denizden Yangın Söndürme ve 
Çevre Güvenliğinin Sağlanması, Gerekli Yangın Gemisi, Kurtarma Gemisi Gibi Araç-Gereç 
İhtiyacının Tespiti Konusu: 

Radar kontrollü gemi trafik hizmet sisteminin oluşturulması konusunda yapılan çalışmalarla 
ilgili olarak gerek Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı yetkilileri, gerekse Türkiye Denizcilik İş
letmeleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgi ve belgelerden; boğaz geçişleri ile ilgili gü
venlik önlemlerinin yerine getirilmesi konusundaki alt yapının kurularak güven ve emniyet ile ge
milerin seyrini sağlayacak ve muhtemel bir hadiseye zamanında müdahale edilebilmesi için "Bil
gisayar Destekli Gemi Trafik Kontrol Sistemi" kurulması amacıyla TDİ Genel Müdürlüğü tarafın
dan 1991 yılında Uluslararası ihaleye çıkıldığı, neticede gelen 10 adet teklifin değerlendirildiği, 
teknik ve idari şartname isteklerine uygun bir teklif bulunamadığından saha temin çalışmalarının 
TDİ tarafından yapılması yönüyle ihalenin iptal edildiği, 

Daha sonra 1994 yılında aynı kurum tarafından ihaleye çıkıldığı, Başbakanlık Ekonomik ve 
Mali İşler Başkanlığının talimatıyla denizcilik konularında görev yapan kuruluşlarca yürütülen çe
şitli projelerle Gemi Trafik Kontrol Sistemi Projesinin entegrasyonunun sağlanması amacıyla Ge
nel Kurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, PTT, Seyir ve 
Hidrografi Dairesi, Sahil Güvenlik Komutanlığının katıldığı bir toplantının yapıldığı, bunun üzeri
ne ihalede teklif verme süresinin uzatıldığı, 

Aralık 1994 ve Ocak 1995 aylarında devam eden toplantılar sonucunda bazı hususlarda muta
bık kalındığı, bazı hususlarda ise mutabakat sağlanamadığı, 

Genelkurmay Başkanlığınca alternatif şartname hazırlandığı ve bunun da firmalara verildiği, 
bu şekilde teklif verme süresi devam ederken Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığınca 
ihalenin iptal edildiği, neticede 24.07.1996 Tarih ve 96/8370 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla İs
tanbul ve Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi Gemi Trafik Kontrol Sistemi Projesinin Türkiye 
Denizcilik İşletmelerinin yatırım programından çıkartılarak Denizcilik Müsteşarlığı yatırım prog
ramına alındığı anlaşılmaktadır. (Ek:58) 

Sözkonusu Bakanlar Kurulu Kararının alınmasından sonra teknik şartname hazırlığına yöne
lik çalışmaların Denizcilik Müsteşarlığı tarafından başlatıldığı ve halen sürdürüldüğü, proje bünye
sinde 24 adet insanlı ve insansız radar istasyon mevkileri ve merkezlerinin yeraldığı, bu yerlerden 
22 tanesinin radar istasyonu olarak, 1 tanesinin merkez (İstanbul-Kavacık), 1 tanesinin de merkez 
ve radar istasyonu olarak (Çanakkale-Asmalıtepe) planlandığı, yer tahsisleri için çalışmaların ya
pıldığı Denizcilik Müsteşarlığının 21.07.1997 gün ve 3536 sayılı yazısından anlaşılmaktadır. 
(Ek:59) 

Denizden yangın söndürme ve çevre güvenliğinin sağlanması, gerekli yangın gemisi, güvenli 
geçiş ve doğabilecek kazalar yönünden gerekli olan araç ve gereç ihtiyacının tesbiti konusunda De
nizcilik Müsteşarlığının 22.09.1997 gün ve 4590 sayılı yazısından; İstanbul'da 32, Çanakkale'de 
20 olmak üzere toplam 52 kılavuz kaptan istihdamı, İstanbul'da 4, Çanakkale'de 4 adet 250-300 
beygir gücünde pilot motoru, talep halinde kullanılmak üzere İstanbul'da 2, Çanakkale'de 1 adet 
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eskort römorkörü, yangınla mücadele ve çekme maksatlı İstanbul'da 2, Çanakkale'de 3 adet römor
kör, denizli havalarda gemilere Boğazlara girmeden kılavuz verilebilmesini teminen, Karadeniz ve 
Ege girişlerinde pilot gemisi ve helikopter tesisi ihtiyacının olduğu Denizcilik Müsteşarlığının be
yanından anlaşılmıştır. 

IV-SONUÇ VE KANAAT 

Komisyonumuz çalışmaları sırasında toplanan bilgi, belge ve dokümanların incelenip, değer
lendirilmesi neticesinde, Komisyonumuzun kuruluşuna ilişkin olarak verilen önergelerde yer alan 
konular çerçevesinde aşağıdaki sonuç ve kanaatlere varılmıştır. 

A) TPAO Adlı Petrol Tankerinde Meydana Gelen Facia ile İlgili Olarak; 
1 -) Tankerin GEMSAN Tersanesine yanaşmadan önce "gas free" işleminin yapılıp yapılmadı

ğı konusunda; tankerin yük tanklarının su ile yıkanması ve ardından havalandırılması işleminden 
ibaret olan gas free'nin, Aliağa'da Körfez Bölgesinde gemi personeli tarafından tamamlandığı, bu 
işlemin ardından 31.01.1997 günü, Kimya Yüksek Mühendisi-Muvaffak ARKAN tarafından öl
çümlerin kargo tankları, pompa dairesi ve kofedamlarda yapıldığı, bu yerler için "işçi ve ateşle ça
lışılabilir" biçiminde Gas Fice Raporu düzenlendiği, 

Bu ilk Gas Free Raporundan sonra 01.02.1997 günü Tuzla açıklarına gelen Tankerin Tuzla' 
açıklarında demirli olduğu 02-03-04 Şubat 1997 günleri, ölçümlerinin yine aynı Kimya Yüksek 
Mühendisi tarafından yapıldığı, bu seferki ölçümlerde ise, ilk Gas Free Raporunda belirtilen yerler 
için "... işçi temizlik için ateşsiz çalışabilir." biçiminde Gas Free Raporları düzenlendiği, 

Bir kısım Gas Free raporlarının yandığı, Komisyonumuza sunulan Gas Free raporlarının ara
sında mübayenet olduğu, bu nedenlerle sözkonusu raporların sağlıklı olup olmadığı konusunda ke
sin bir kanaate varılamadığı, 

2-) GEMSAN Tersanesinin siyasal nüfuz ve ekonomik çıkar ilişkileri sonucu tercih edildiği 
iddiası konusunda; Komisyonumuza intikal eden bilgi ve belgelerden böyle bir sonucun elde edil
mesinin mümkün olmadığı, 

3-) Tanker faciasının nedenleri, ihmal, kusur ve sorumluluğu olanların belirlenmesi konusun
da; Komisyonumuzca yapılan araştırmalar sonucunda, Tankerde meydana gelen patlama ve yangı
nın nedenleri ile ilgili olarak üç ihtimalin bulunduğu, bunlardan ilkinin sabotaj, ikincisinin hampet-
rolde bulunan kükürt nedeniyle oluşan korrozyon ürünü demir sülfürün kimyasal reaksiyon sonu
cu kendiliğinden ısınıp yanması, üçüncüsünün tankerde bulunan tanklar arasında yapılan aktarım 
sırasında statik elektriklenme neticesi kıvılcım atlamaları şeklinde olduğu, 

Birinci ihtimal konusunda, Komisyonumuzun bilgisine başvurduğu itfaiye görevlilerin
den Yılmaz DEMİRCİ ve arkadaşlarının beyanlarında sabotaj yapıldığı şeklinde bilgi aldıklarına 
yer verdiklerinden hareketle ve sözkonusu itfaiye görevlilerinin kendilerine sabotaj yapıldığı beya
nını yapan kişiyi teşhis edemeyeceklerini bildirmeleri nedeniyle bu ihtimalin araştırılması için ilgi
li Cumhuriyet Savcılığı'na duyuruda bulunulması gerektiği, 

İkinci ihtimal konusunda, Pendik Cumhuriyet Savcılığına rapor sunan bilirkişilerden Mümtaz 
ÇORUH, İstanbul İtfaiye Müdürü Muhittin SOĞUKOĞLU ve Müdür Yardımcısı Şükrü ÖZ-
TÜRK'e göre M/T TPAO Tankerinde çalışılan tankların, daha güvenli bir çalışma ortamı hazırla
mak amacıyla sürekli olarak havalandırdıkları, kesintisiz sürdürülen havalandırmanın kargo tank-
larının-iç yüzeylerinde ve özellikle yatay elemanlar üzerinde oluşmuş durumda bulunan demir sül
fürü kurutarak, kendiliğinden ısınma ve yanma meydana geldiği, daha sonra patlamaların olduğu, 
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Üçüncü ihtimal konusunda; Mümtaz ÇORUH dışındaki iki bilirkişiye göre, 13 Şubat 1997 gü
nü saat 15.30-17.00 arasında başlatıldığı anlaşılan aktarım işlemlerinde; ilk önce yapılan 10 Numa
ralı Merkez Tankta birikmiş olan slop-hampctrol-su karışımının No 15 sancak taraf Yakıt Tankına 
aktarma işleminde, bu tanklar arasında bağlantı boruları olmaması nedeniyle tankların üzcruıden 
statik elektrik briktirici nitelikli olan metalik telsiz tür bir spiral boru kullanıldığı, bu aktarma işle
mi sırasında 10 Numaralı Merkez Tank ve çevresinde, büyük ihtimalle aktarma işleminden kaynak
lanan hampetrol artıkları ve slop buharlaşması ya da gazlaşması sonucu patlayıcı gaz karışımı oluş-
tıığ , kıvılcım atlamalarının kaynağının ise, 10 Numaralı Merkez Tanktan 15 Numaralı yakıt Tan
kına yapılan aktarım sırasında güçlü k'vılcım atlamaları a neden olabilecek statik elektrik biriki
minin gerçekleşmesi, daha sonra 6 Numaralı İskele tankın sürekli deniz suyu alması nedeniyle is
kele tarafına yatmış durumda olan tankeri doğrultmak amacıyla yapılan, 6 Numaralı İskele tanktan 
10 Numaralı Merkez tanka ecekterle yapılan su aktarımı işlemi sırasında da oluşan kıvılcım atla
malarının olduğu, dolayısıyla sözü edilen gün, saat 17.45 sıralarında oluşmuş durumdaki patlayıcı 
gaz+hava karışımının statik elektrik boşalması sonucu güçlü kıvılcım atlamaları ile ilk olarak 10 
Numaralı Merkez tankta daha sonra aralarındaki saçın zayıflamış olduğu anlaşılan komşusu 6 Nu
maralı Sancak tankta patlamanın meydana geldiği, 

Olayla ilgili ihmal, kusur ve sorumluluğu olanların belirlenmesi hususunda; M/T TPAO kap
tanı Cüneyt Cem YÜCER hakkında, tedbirsizlik ve dikkatsizlik, nizam ve emirlere riayetsizlik ne
ticesi iki kişinin ölümü ile 19 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan yangına sebebiyet vermek suçu ile 
Kartal Cumhuriyet Savcılığınca İddianame ,hazırlandığı, Kartal 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 
1997/177 esas numarası ile kamu davası açıldığı ve yargılamanın devam ettiği, 

Mülkiye Müfettişi Şükrü ERDEM tarafından düzenlenen 02.06.1997 tarih ve 23/15 sayılı İn
celeme ve Soruşturma Raporuna göre; M/T TPAO İstanbul Tankerinde çıkan yangının söndürül
mesi sırasında Gemi Kaptanı Cüneyt Cem YÜCER'in ve İtfaiye görevlilerinin yanması ve yaralan
maları yanısıra, bunlardan iki itfaiye görevlisinin bilahare ölmesi olayında, yangına müdahale eden 
görevlilerin suçsuzluklarının anlaşılmış olduğu, bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Tayyip ERDOĞAN, Genel Sekreter Mustafa AÇIKALIN, Genel Sekreter Yardımcısı İdris 
Naim ŞAHİN, İtfaiye Müdürü Muhittin SOÖUKOĞLU, olaya müdahale eden İtfaiye Müdür Yar
dımcıları Şükrü ÖZTÜRK ve Mehmet SÜMELİ'nin sorumlulukları cihetine gidilmesinin mümkün 
olamayacağı, itfaiye görevlilerinin olaya müdahalelerinde, sevk ve idarelerinde ve giyilmiş olan el
biselerde emir ve kurallara uyulduğu, bunların yangına kendi insiyatifleri ile girmiş oldukları so
nuç ve kanaatine varıldığı, 

Denizcilik Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan Komisyon ve bilirkişi Mümtaz ÇORUH'un 
belirttiğine göre; 10 Numaralı Merkez Tankta slop olduğu halde tankere Gas Free Raporu verilme
sinin hatta "ateşle çalışılabilir" şeklinde Gas Fice Raporu verilmesinin, tanker bu şekilde tehlikeli 
durumda iken tanklarda çalışılmasının birer kusur ve sorumluluğu teşkil ettiği, 

Ayrıca M/T TPAO Slaç Temizliği Sözleşmesi'ne göre, slaç torbaları gemi güvertesinde biri
kim yapmadan sahile alınması gerekirken, hampetrol teressübatının plastik torbalara konulup ağız
ları bağlanmış şekilde ve geminin güvertesine 20-30 ton arasında olmak üzere sıralandığı, gemi gü
vertesinde bu tür tehlikeli maddeler,yığılı iken gemi tanklarına girilmemesi gerekirken tanklara gi
rilip çalışma yapıldığı, ayrıca güvertede yer alan bu teressübatın yangın sırasında havaya ve etrafa 
dağılıp, yangının genişlemesine ve süratlenmesine, hatta gemi üzerinde yangın söndürme çalışma
sı yapan itfaiye görevlilerinin üzerlerine yapışarak yanmalarına yolaçtığı, 
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Diğer yandan gemi tersaneye yanaşmadan önce GEMSAN ve DİTAŞ'ın ilgili yerlere yaptık
ları beyanlarında slaç sözleşmesinden bahsedilmeyip, onarım ve bakım için tersaneye yanaşmadan 
sözcdilmesinin olayın gelişmesini etkileyen bir davranış olduğu, 

Öte yandan Aliağa'da 23 Ocak 1997 günü başladığı beyan olunan slaç temizliğinin ilk resmi 
Gas Free Raporunun tarihi olan 31 Ocak 1997 tarihinden önce başladığı, dolayısıyla Gas Frce Ra
poru olmayan tankerde işçi çalıştırılarak, çalışanların tehlikeye ve riske sokulduğu, 

Yukarıda belirlenen konularda GEMSAN ve DİTAŞ'ın ayrı ayrı sorumlu oldukları, 
4-) Kazada yaralanan itfaiye görevlilerinin tedavi hizmetlerinin yeterliliği konusunda; Ülke

mizde yanık tedavi merkezlerinin bulunmadığı, yaralanan 19 itfaiye görevlisinden 17 sinin görev
lerine başladıkları 2 itfaiye görevlisinin henüz göreve başlayamadığı, göreve başlayan ve başlaya
mayan 10 itfaiye görevlisinin tedavilerinin İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi bölü
münde sürmekte olduğu, 

5-) Gemide meydana gelen patlama ve yangının çevreye verdiği zararlar, konusunda; elde edi
len raporlardan patlama ve yangın neticesinde M/T TPAO'dan denize yayılan hampetrol-slop-su 
karışımının deniz kirliliğine sebep olduğu, patlamalar sırasında çevre binaların camlarının kırıldı
ğı, ayrıntıları ve adları önceki bölümlerde belirtilen Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan birçok ter
sane ve işyerinin çeşitli miktarlarda, bina, işgücü kaybı, petrol atığı temizliği, iş kaybı zararlarına 
uğradığı, 

6-) Geminin kiralanması, satın alınması ve DİTAŞ tarafından çalıştırıldığı sürede yapılan ona
rımlar konusunda; DİTAŞ'ın beyanlarından; geminin 03.03.1989 tarihli sözleşme ile Leasing usu
lüyle 29.657.000 US$ bedelle Vakıf Kiralama A.Ş.'den kiralandığı, bilahare 14.12.1993 tarihinde 
9.636.728 US$ bedelle Vakıf Kiralama A.Ş.'den satın alındığı, 

Tankerin 1991 yılında büyük bakımının, 1994 yılında ara bakımının yapıldığı, 1991 yılı bü
yük bakımının 6.000.000 US$'a mal olduğu, bakım sırasında 1300 ton saç değiştiği, 1994 yılında
ki ara bakımın toplam 1.191.491 US$'a mal olduğu, 

Aynı konuda 1990, 1992, 1993, 1995 ve 1996 yılları için DİTAŞ tarafından Komisyona iste
nilen bilginin verilmediği, dolayısıyla amaçlanan inceleme sonucuna ulaşılamadığı, 

7-) İşçi sağlığı, iş güvenliği ve onarım-bakım kapasitesi ve konumu bakımından GEMSAN 
Tersancsi'nin yeterliliği konusunda; GEMSAN Tersanesinin Komisyonumuza sunmuş olduğu bel
ge ve dokümanlarda Tersanenin İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği bakımından, genel olarak, yeterli oldu
ğunu belirttiği, onarım bakım kapasitesi ve konumu bakımından yapılan beyanlardan tersanenin 
coğrafi konumunun su derinliğine müsait bir ortam hazırlaması nedeniyle büyük gemilerin tersa
neye yanaşabildiği, bu nedenle 30.05.1997 tarihli yazıları ekinde yeralan referans büyük gemiler 
gibi gemilerin yeterli sayıdaki personelle birlikte onarım-bakım işlemlerinin yapılabildiği, 

Ancak, tersanenin ilgili Çalışma Bölge Müdürlüğünden 1475 sayılı İş Kanunu'nım 74. Mad
desi ile bu maddeye istinaden çıkarılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne ve anılan kanuna 
3528 sayılı Kanunla eklenen geçici 12. Maddeye göre alması gerektiği "İşletme Belgesi" ni henüz 
almadığı, saptanan hususa ilişkin gerekli işlemler ile cezai yaptırımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının uhdesmde olduğu. 

8-) Geminin hangi maksatla ve hangi güvenlik önlemleri alınarak GEMSAN Tersanesine alın
dığı konusunda; birinci maddede de belirtilen raporları alarak geminin tersaneye yanaştığı, gemi
nin tersaneye yanaşma amacının ilgili yerlere sunulan belgelerdeki açıklamalarda bakım-onanm 
şeklinde belirtildiği, ancak gerçekte slaç temizliği için alındığı. 
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9-) Yangına müdahale eden kara ve deniz araçları ile personelin yeterliliği konusunda; ayrın
tısı raporumuzun önceki bölümlerinde de ifade edildiği üzere yangın ihbarının alındığı zamandan 
kısa süre sonra çok sayıda kara itfaiyesi araç ve personelinin olay mahalline gelerek başta yanan 
iki yük gemisi olmak üzere olaya müdahale ettiği, 

Yangına müdahale etmek üzere mahallerinden hareket eden deniz araçlarının olay yerine ulaş
malarının vakit aldığı, böylece asıl önemli olan denizden müdahale konusunda geç kalındığı, bu 
konuda; tersanelerin yoğun olarak bulunduğu bölgede denizden müdahale aracının ve personelinin 
yetersizliği, bu bölgede yangın söndürme konusunda bir teşkilatlanmanın olmamasının da etkisinin 
olduğu, ayrıca havadan müdahale imkanlarının bulunmamasının müdahale imkanlarını kısıtladığı, 

10-) Olayda yaralanan itfaiye personelinin hangi teçhizata sahip olarak olay yerine sevk edil
diği konusunda; personelin mevcut giyecek yönetmeliğine göre diğer yangınlarda giyilen giysiler
le (kask, muşamba, kazak, elbise, eldiven) olay yerine sevk edildiği, 

11-) Geminin yangın söndürme ile ilgili kendi donanımlarının kullanılıp kullanılmadığı konu
sunda; gemide yangın söndürme amacına yönelik olarak karbondioksit ve foam sistemleri olarak 
iki sistemin bulunduğu, karbondioksit sisteminin makina dairesinde çıkan yangınlar için, foam sis
teminin ise denizsuyu+foam ile köpük oluşturularak güvertede meydana gelen yangınlara karşı kul
lanılan bir sistem olduğu, 

Yangın ve boru devrelerinin yangın öncesi patlamalara neticesinde parçalanması sebebiyle de
niz suyu pompalarının makina dairesinden çalıştırılmasına rağmen foam sisteminin işlevini yerine 
getiremediği, 

Gemide bulunan Karbondioksit sisteminin yeraldığı bölgenin tamamen duman ve alev altında 
olması nedeniyle M/T TPAO Kaptanı Cünoyt Cem YÜÇER tarafından teşebbüs edilmesine rağmen 
içeriye girilemediği, dolayısıyla bu sistemin kullanılamadığı, 

12-) Mevzuat açısından olayın doğması ile gelişmesi ve sonuçlandırılması yönlerinden yetki, 
görev, sorumluluk, çatışkanlıklarıyla yetersizliklerin bulunup bulunmadığı konusunda; 25 Şubat 
1983 tarih ve 17970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tuzla Liman Yönetmeliğinin 14 üncü 
maddesinde tankerlerin liman sınırları içinde tank temizliği yapamayacakları belirtilmesine karşın 
M/T TPAO gemisinden başka gemilerin de Tuzla tersaneler bölgesinde slaç temizliklerinin yapıl
dığı, bu işlemin onarım ve bakım kapsamında kabul edildiği, böylece sözkonusu yönetmelik hük
münde açıklık olmaması nedeniyle hükmün özüne aykırı yorumlarda bulunulduğu, bu konudaki 
eksikliğin 30 Mayıs 1997 tarih ve 23004 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tuzla Liman Yönetme
liğinin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Yönelik Yönetmelik'in 4. Maddesinde yeralan 'Liman 
sınırları içinde tüm gemiler, "Tehlikeli Maddeler ye Gasfree Demiryeri" dışında gasfree, slaç te
mizliği ve transferi işlerini yapamazlar' değişiklik ifadesi ile sonradan giderildiğinin anlaşıldığı, 

M/T TPAO tankerinin tersanede bulunduğu sırada tanklarının patlamasının gaz ve hava karı
şım oranlarının tehlike sınırının altında tutulamadığı ve gaz kontrolü amacıyla yapılan bazı ölçüm
lerin yetersiz olduğunu gösterdiği, 

Tankerin slop ye slacıyla birlikte tersaneye yanaşmasının ayrı bir çelişki ve yetersizliği gös
terdiği, bu çelişkilerin ve yetersizliklerin doğmasında DİTAŞ'ın bildirim konusundaki tutumunun 
etkili olduğu, ayrıca Tuzla Tersaneler Bölgesinde gemideki slopu alacak kara slop tankı olmama
sının da durumu etkilediği,. 

M/T TPAO Tankerinden çıkarılan slaç torbalarının sözleşmeye aykırı olarak tehlikeli bir bi
çimde güvertede tonlarca olmak üzere istiflendiği, bu durumun yangının genişlemesi ve hızlanma
sında etkili olduğu, 

İlk gas free raporundan önce gemide slaç temizliğinin yapılmaya başlandığının anlaşıldığı, 10 
Numaralı Merkez Kargo Tank'ta slop olduğu halde tankerin bu tankı için de gas free raporu veril
mesinin uygun bir işlem olmadığı, 
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13-) GEMSAN Tersanesinin Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile geçerli, hu
kuka uygun Kira Sözleşmesinin olup olmadığı konusunda; Hazineye ait 28 pafta 5454 parsel no'lu 
ve 5926 m2 yüzölçümlü taşınmaz mal üzerinde sözkonusu Tersanenin lehine taahhüt senedinde bu
lunan şartlarla 49 yıl süreli irtifak hakları tesis edilmesinin uygun görülmüş olduğu, ancak sözko
nusu şirketin sözleşme hükümlerine aykırı olarak, kara ve deniz yönünde genişleme yaptığının tes-
bit edilmesi üzerine irtifak hakkı sözleşmesinin iptali ve hakkın tapu kütüğünden terkini amacıyla 
Pendik 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde 27.12.1994 gün ve 990/884 Esas ile dava açıldığı 994/628 
sayılı mahkeme kararıyla Hazine talebinin reddine karar verildiği, sözkonusu kararın kesinleştiği, 
böylece taşınmaz mal üzerinde adı geçen şirket lehine tesis edilen irtifak hakkının devam etmekte 
olduğu, 

Tersanelerin geleceklerinde güvenli bir şekilde çalışmaları için irtifak haklarının mülkiyet 
hakkına dönüştürülmesi çalışmalarının mutlaka yapılması gerektiği, 

14-) Tersanenin periyodik ve zorunlu denetimlerinin yapılmadığı iddiası konusunda; elde edi
len bilgi ve belgelerden sözkonusu tersanenin ve Tuzla bölgesindeki tersanelerin yeterince denet
lenemediği, 

15-) Pendik Tersanesinin neden seçilmediği konusunda; slaç temizliği için DİTAŞ'ın 5 özel 
firma yanında Pendik Tersanesinden de teklif istediği, ancak Pendik Tersanesinin, dönem içindeki 
siparişlerinin yoğunluğu nedeniyle teklif veremeyeceğini bildirdiği, 

B) İtfaiye Teşkilatının Sorunları ile İlgili Olarak; 
Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda itfaiye teşkilatının birçok sorunla karşı karşı

ya olduğu, bu sorunların en önemlilerinin; deniz itfaiyesinin oluşturulamamış olması, araç-gereç ve 
tüm ekipmanlar ile personelin rütbe mevzuatı ve yangın mevzuatında genel bir standartın olmama
sı, yeterli ve modern araç-gereç eksikliği ve personel eksikliği yanında, büyük şehirlerde bile ha
vadan müdahale araçlarının bulunmaması, itfaiye personeline tanınan sosyal hakların yetersizliği, 
itfaiye personelinin zaman zaman denizde meydana gelen yangınlara müdahale etmek zorunluluğu 
bulunmasının yanısıra bu yöndeki müdahaleler için yeterli eğitim ve tatbikatın verilememesi, itfa
iye görevlileri için ayrı bir elbise mevzuatının olmaması, inşaat projesi safhasında itfaiyenin görü
şünün alınmamasından kaynaklanan sorunlar ile birçok binanın proje amacına aykırı olarak kulla
nılmasının doğurduğu sorunlar, özellikle büyük boyutlu karaya yakın deniz yangınlarında itfaiye 
ve diğer müdahale ekiplerinin farklı telsiz frekanslarını kullanmalarından doğan koordinasyon ek
sikliği ve bozukluğu, büyük şehirlerdeki trafik sorunu, itfaiye teşkilatına bütçeden yeterli pay ayrı-
lamarrjası şeklinde olduğu, 

C) Boğazlardaki Tehlikeler ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Konusu ile İl
gili Olarak; 

1) Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğünün özelleştirme kapsamında olması nede
niyle gelirlerini Türk boğazlarındaki seyir düzenini iyileştirmek için kullanamadığı iddiası konu
sunda; Türk boğazlarındaki seyir düzenini iyileştirmek hususunda geçmiş yıllarda ihmallerin bu
lunduğu, bu ihmallerin özelleştirme bahanesiyle günümüzde de devam ettiği, 

2) Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkındaki Tüzük Hükümleri ihlalle
rinin tesbiti konusunda; ilk başta, Tüzük'ün uygulanması sırasında denetimi sağlayacak radar kont
rollü gemi trafik hizmet sisteminin henüz kurulamadığı, bunun yanısıra Tüzük gereklerine uygun 
olarak yeterli biçimde kılavuzluk hizmetleri verilemediği, 

3) Radar Kontrollü Gemi Trafik Hizmet Sisteminin, denizden yangın söndürme ve çevre gü
venliğinin sağlanması, gerekli yangın gemisi, kurtarma gemisi gibi araç-gereç ihtiyacının tesbiti ko
nusunda; radar kontrollü gemi trafik hizmet sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak 1991 yılın
dan itibaren Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve daha sonra ilgili bazı kurum ve ku
ruluşların birlikte çalışmalar yapıldığı, 1991 ve 1994 yıllarında konuyla ilgili olarak ihalelere çıkıl-
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dığı, 1991 yılındaki ihalenin uygun teklif bulunamadığı için iptal edildiği, 1994 yılında ise aynı ku
rum tarafından ihaleye çıkıldığı, Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığının talimatıyla de
nizcilik konularında görev yapan kuruluşlarca yürütülen çeşitli projelerle Gemi Trafik Kontrol Sis
temi Projesinin entegrasyonunun sağlanması amacıyla toplantılar yapıldığı, bu nedenle ihalede tek
lif verme süresinin uzatıldığı, yapılan toplantılarda bazı hususlarda mutabakat sağlanamadığı Genel
kurmay Başkanlığınca alternatif şartname hazırlandığı ve bunun da firmalara verildiği, bu süreç de
vam ederken Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığınca ihalenin iptal edildiği, neticede 
24.07.1996 tarih ve 96/8370 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla projenin Türkiye Denizcilik İşletme
lerinin yatırım programından çıkartılarak Denizcilik Müsteşarlığı yatırım programına alındığı, . 

Sözkbnusu karardan sonra Denizcilik Müsteşarlığı tarafından teknik şartname hazırlığına yö
nelik çalışmaların başlatıldığı ve halen sürdürüldüğü, proje bünyesinde 24 adet insanlı ve insansız 
radar istasyonu mevkiileri ve merkezleri yeraldığı, yer tahsisleri için çalışmaların devam ettiği, 

Denizden yangın söndürme ve çevre güvenliğinin sağlanması, gerekli yangın gemisi, güvenli 
geçiş, doğabilecek kazalar yönünden; her türlü araç-gereç ve kılavuz kaptan, personelin acilen sağ
lanması gerektiği, 

Sonuç ve kanaatine varılmıştır. 
V-ÖNERİLER: 
A-) 13 Şubat 1997 Günü Tuzla Tersaneler bölgesinde Meydana Gelen Tanker Faciasın

dan Sonra ve Genel Olarak Alınması Gereken Tedbirler; 
1 -) Tehlikeli madde taşıyan gemiler, onarım limanlarına girmeden önce liman otoritesince sağ

lıklı bir denetimden geçirilmelidir. 
2-) Tuzla Tersaneler bölgesindeki yerleşim problemi, ilgili bakanlık nezaretinde süratle çözül

melidir. 
3-) İstanbul için daha önce oluşturulan "Acil Önlem Planı" yeniden gözden geçirilmeli. Belir

li periyodlarla tatbikatlar yapılmalı. Görülen aksaklıklar giderilmeli ve ihtisaslaşmaya önem veril
melidir. 

4-) Bugüne kadar limanlarımızda, tersanelerimizde ve karasularımızda meydana gelen bütün 
kazalar incelenerek gerçek nedenler tespit edilmeli ve bu nedenler ortadan kaldırılarak kazaların 
tekrarını önlemek için tedbirler alınmalıdır. 

5-) Her sektör kendi içinde, çalışan şirketlerini; insan sağlığı, iş güvenliği ve çevre konusun
da disipline etmeli. Personel, teçhizat organizasyon, eğitim ve sistem eksiklikleri giderilmelidir. 
Devlet ve yerel otoriteler, bu denetim ve eğitimi yapmaya yeterli kuruluşları belli kurallar dahilin
de tespit ve ilan etmelidir. 

6-) Tuzla Liman Yönetmeliğinin 22. Maddesi Tuzla Limanında kılavuz ve römorkaj hizmet
lerini yapmayı üstlenen kuruluşa, liman sınırları içinde yangınla mücadele önlemlerini alması ko
nusunda görev vermektedir. Bu hizmeti üstlenen kuruluşun hizmeti yerine getirip getirmediği de-
netlenmelidir. 

7-) Uluslararası sözleşme MARPOL uyarınca yapılması gereken, yükleme ve boşaltma liman 
ve terminalleri ile bakım-onarım yapılan tersanelerde gemilerden zehirli, kirletici, yanıcı sıvı mad
deleri alacak tesislerin kurulması sağlanmalıdır. 

8-) Slaç ve benzeri temizlik işlerinde aranacak standartlar belirlenmeli. Bu hizmeti yerine ge
tirecek personel kurumlaştırılmalıdır. 

B)- İtfaiye Teşkilatının İçinde Bulunduğu Sorunların Çözümüne Yönelik Olarak; 
1-) Havadan destekli Deniz İtfaiyesi Teşkilatı kurularak yangın söndürme, ilkyardım ve kur

tarma faaliyetleri ile ilgili birimler tek bir çatı altında toplanmalıdır. 

'• • I ' • " ' • 
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2-) İtfaiyeye kaynak temini için zorunlu sigorta sistemi geliştirilmeli. Emlak Vergisine itfaiye 
payı konulmalı ve Belediyelerde bütçenin belli bir oranı itfaiyeye ayrılmalı. İtfaiye personelinin 
yangın çalışmalarına paralel prim sistemi getirilmelidir. 

3-) İtfaiye Teknik Liseleri açılarak, üniversitelere Yangın Mühendisliği branşı ilave edilmeli
dir. Aynı zamanda İtfaiye Teknik Lise Mezunlarına Yangın Mühendisliği branşına girmede önce
lik tanınmalıdır. 

4-) İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde ve sanayinin yoğunlaştığı 
merkezlerde acilen yanık tedavi merkezleri kurulmalıdır. 

5-) Türkiye genelinde koordine ve koordinasyonu sağlayacak itfaiye ile ilgili bir kurum oluş
turulmalıdır. 

6-) Mevcut sanayi kuruluşlarında, yeni kurulacak olanlarda ve ilave edilecek birimlerde alına
cak olan yangın emniyet tedbirlerinin yeterli olup olmadığı hususunda, itfaiye görüşünün alınması 
zorunlu hale getirilmelidir. 

7-) İtfaiye teşkilat yapısı, personel ve araç-gereç sayıları uluslararası kabul görmüş kriterlere 
göre belirlenmelidir. 

8-) İtfaiye personeli belli periyodlarla genel bir sağlık kontrolünden geçirilmelidir. 
9-) Gelişen, değişen ve yeni teknolojiler üreten dünya ülkeleri itfaiye teşkilatında olduğu gibi 

itfaiyecilikte uzmanlaşma sağlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 
10-) Araç-gereç ve tüm ekipmanlar ile personelin rütbe ve yangın mevzuatında genel bir stan-

darta gidilmelidir. 
11-) Her.türlü binanın kullanım amacına göre yangın, deprem, sel baskını vb. konusundaki 

standartlar belirlenmeli ve ilan edilmelidir. 
12-) Tüm bina ve işyerlerinde yangın önlemleri hususunda açık bir takım bağlayıcı hükümler 

getirilmelidir. 
13-) Susuz semtlere su dağıtmak, belediye sınırları içinde cadde, sokak, meydan ve yeşil alan

ları sulamak, baca temizliği, afiş ve bez asmak ve benzeri görevler itfaiye teşkilatı bünyesinden alı
narak başka yardımcı birimlere verilmelidir. 

C-) Boğazlardaki Tehlikelere Karşı Alınması Gereken Tedbirler ve Diğer Konular Hak
kındaki Öneriler: 

1-) Türk denizciliğinin en büyük problemi olan yetki kargaşasına son verecek bir Denizcilik 
Bakanlığı kurulmalıdır. "Denizcilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarı-
sı"nın biran önce Meclis Genel Kuruluna gönderilerek kanunlaşması sağlanmalıdır. Böylece ülke
mizin denizcilik alanındaki çıkarlarının elde edilmesi, korunması ve savunulması yönünden Deniz
cilik Bakanlığına kavuşturulması hedefi gerçekleştirilmelidir 

2-) Denizcilik Bakanlığına bağlı deniz güvenliği ile ilgili olarak sadece Boğazlar ve Marmara 
Denizi konusunda görev yapacak bir birim oluşturulmalıdır. 

Ayrıca, sahildarı olduğumuz denizlerde kirliliğin bertaraf edilmesi ile ilgili olarak-da Bakan
lıkta ayrı bir birim oluşturulmalıdır. 

3-) Komisyonumuzca yapılan araştırmaya göre, boğazlarımızda yaşanan sıkıntıların en önem
li kaynaklarından birisi, bugüne kadar milli bir politikanın oluşturulamamış olmasıdır. Bu konuda 
yapılması gereken, konuyla ilgili merkezi ve yerel yönetimlerle, askeri, mesleki kurum-kuruluşlar 
ile sivil toplum örgütlerinin katıldığı çalışmalar yapılarak, uluslararası sözleşmelerle, milli mevzu
atımızın ışığı altında bir politika belirlenrhesidir. 

Belirlenen hu politikaların uluslararası platformlarda konunun uzmanlarından teşkil edilecek 
sürekli heyetlerle takibi ayrıca sağlanmalıdır. 
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4-) Boğazlar bölgesindeki deniz trafiğini girişlerden itibaren bir bütün olarak güvenlik içinde 
organize edecek, zararsız geçişin hızlı ve güvenli akışını sağlayacak ve denetleyebilecek radar 
kontrollü ve bilgisayar destekli ve kılavuz kaptanlarca kullanılacak bir sistem çok acil olarak ku
rulmalıdır. 

5-) Deniz trafiği güvenliğinin sağlanmasında en önemli unsur klavuzluk hizmetleridir. Boğaz
lardan geçecek tüm gemilerin klavuz kaptan almalarını özendirici birtakım düzenlemeler yapılma
lıdır. Boğazlarda görev yapacak klavuz kaptan sayısı yeterli hale getirilmelidir. 

6-) Boğazlarda hizmet veren görevliler, gerek mesleki bakımdan, gerekse beşeri münasebetler 
bakımından yetiştirilmelerine yönelik olarak eğitime tabi tutulmalıdır. 

7-) Boğazlardan, serbest aynı zamanda zararsız geçmesi gereken gemilerin herhangi bir sebep
ten meydana getirebilecekleri deniz kazalarına en kısa zamanda yetişerek zararlarını en alt düzeye 
indirebilecek tedbirler alınmalıdır. 

8-) Boğazlardan geçecek gemilerin can, mal, çevre güvenliği ve kirliliği yönünden doğurabi
lecekleri zararlara karşı tedbir olarak en yüksek sigorta garantisi istenmelidir. Boğazlardan geçecek 
gemilere P&I Klüp Sigortası zorunluluğu getirilmelidir. 

9-) Montreux Sözleşmesi gereğince boğazlardan geçen gemilerden "Altın Frank" birimi üze
rinden alınan resim ve vergilerin hesaplamaları ve uygulanan oran milli menfaatlarımız açısından 
yeniden belirlenmelidir. 

10-) Boğazlar bölgesinden uluslararası Montreux Boğazlar Rejimi Sözleşmesi, Denizlerin Ge-
milerce Kirlenmesinin Önlenmesine ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL), Uluslararası Can Em
niyeti Sözleşmesi (SOLAS), Uluslararası Deniz Eğitim Sözleşmesi (STCW), Denizde Çatışmayı 
Önleme Uluslararası Kuralları (COLREG) ve Deniz Trafiği Ayırım düzenleri genel kuralları ve 
ulusal yasalar, (Marmara ve Boğazlar'da Deniz Trafiği Düzeni hakkında Tüzük 1994 ve ekinde bu
lunan ve bu bölgeye ait Trafik Ayırım düzenleri, İstanbul Liman Tüzüğü ve Çanakkale Liman Yö
netmeliği) doğrultusunda serbest fakat zararsız geçeceğinden şüphe edilip tespit edilen gemilerin 
geçişini önleyecek önlemler alınmalıdır. 

11-) Türkiye, gerekli olan tüm uluslararası platformlarda en azından aşağıdaki noktaları vur-
gulamalı ve anlatmalıdır. 

a] Türk boğazlarında bugüne kadar olan kazalar dikkate alınarak tehlikelerin boyutlarını, ka
zalarda yalnız Türkiye'nin ve Türk vatandaşlarının mal ve can kaybına sebebiyet verilmediği, can 
ve mal kaybının daha çok geçiş yapan başka ülkelerin insanı olduğunu, 

b| Boğazlarda güvenliği sağlamanın, sahil, liman ve egemen bir devlet olarak kendi görevi, 
yetkisi ve dolayısıyla sorumluluğunda olduğunu, 

c| Boğazlarda uygulanan tüm kuralların bütün geçiş yapan ülke gemilerinin güvenliğini sağ
lamaya yönelik bulunduğunu, 

d| Boğazlarda trafiğin güvenlik içinde hızlı çalıştırılması için eldeki tüm imkanların kullanıl
dığını ve kullanılacağını, zira daha çok diğer ülke gemilerinin bu imkanlardan faydalanacağını ve 
faydalandığını, 

e | Kuralların uygulanmasında herkese eşit davranıldığını, 
f | Boğazlarda güvenliğin sağlanmasının kıyı, liman ve egemen bir devlet olarak Türkiye'nin 

yanında tüm kullanıcıların da yararına olduğunu, 
g| Bazı ülkelerin boğazlardan ticari yarar elde etmesi uğruna güvenlik kurallarından vaz

geçilemeyeceğini. 
Türkiye bu açıklamaları belgeye, bilimsel, teknik ve istatistiki verilere dayandırmalıdır. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgisine saygı ile arz olunur. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
TPAO Adlı Petrol Tankerinde Meydana Gelen Yangın Faciasının Nedenleri ve İtfaiye 

Teşkilâtının Sorunları ile Boğazlar ve Marmara Denizinde Uluslararası Seyir Yapan 
Gemilerin Oluşturduğu Tehlikelerin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin 

Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/162,163,164,175) 

Karar No. : 1 r 

Başkan 

Ekrem Erdem 
İstanbul 

Kâtip 

Hüseyin Olgun Akın 
Ordu 

Üye 

Tahsin Irmak 
Sivas 
Üye 

Ali Talip Özdemir 
İstanbul 

Üye 

Ali Rıza Bodur 
İzmir 

Karar Tarihi : 21.10.1 

Başkanvekili 

Erdoğan Toprak 
İstanbul 

Üye 
Saffet Kaya 

Ardahan 
Üye 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye 
Emin Kul 
İstanbul 

İlave görüşlerim eklidir. 

(10/162,163,164,165) ESAS NUMARALI ARAŞTIRMA KOMİSYONU 

RAPORUNA EK GÖRÜŞ 

TPAO Tankerinde 13.02.1997 tarihinde cereyan eden patlama ve yangın sebeplerinin araştı
rılması yönünden. 

Komisyonumuzun teşkiline esas olan önergelerden (Ankara Milletvekili Hikmet ULUGBAY 
ve 20 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN ve 42 arkadaşının, İstanbul Milletve
kili Emin KUL ve 27 arkadaşının önergeleri) "Meydana Gelen Yangın Faciasının Nedenlerinin" 
öncelikle araştırılması gereğine işaret edilerek, Komisyonumuzca aydınlatılması gerekli konular
dan biri tesbit edilmiştir. 

Komisyonumuz araştırmaları sırasında, konuyla ilgililerin başvurulan ifadeleri ve ilk tahkika
ta esas olarak Pendik Cumhuriyet Savcılığınca teşkil edilen bilirkişiler raporu ile Denizcilik Müs
teşarlığı bünyesinde oluşturulan Komisyonca düzenlenen bir raporu celbederek değerlendirmiş ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 397) 



- 104 -

fakat alınan ifadeler, bilirkişi raporundaki bilirkişi tesbitleri arasındaki mübayenet ile anılan Deniz
cilik Müsteşarlığı Komisyon raporunun bilirkişiler raporuyla aykırılık, eksiklik veya uyumsuzluk 
teşkil eden yönlerini gözlemleyerek Komisyonumuzca görevlendirilerek teşkil edilen bir'/Bilirkişi 
İncelemesi" ne başvuramamış ve bu nedenle de Yüce Genel Kurula Komisyonumuz raporunda 
"SONUÇ VE KANAAT" bölümünde Komisyonca benimsenen bir kanaat sunamamıştır. 

Ayrıca raporumuzun "III.DEĞERLENDİRME/3-" bölümü sonunda "Buradan da kazanın olu
şunda birçok faktörün etkili olduğu anlaşılmaktadır." değerlendirmesinin "SONUÇ VE KANAAT" 
bölümüne aktarılmamış olması da önemli boşluk yaratan bir eksikliktir. 

Komisyonumuzun çalışma süresi içerisinde elde edebildiği kadarıyla mevcut bulguları "Kaza
nın oluşunda birçok faktörün etkili olduğu" şeklindeki değerlendirmesi; en azından "SONUÇ VE 
KANAAT" bölümünde bu "Etkili Faktör" lerden hangilerinin önceliği bulunduğu ve diğerlerine 
baskın olduğunu da tesbit edebilmek imkanına yer vermeliydi. Bu hususun tartışılarak tesbitinin 
imkanı çalışma süresi yönünden bulunamamış olabileceği ve Komisyonumuzun -Tutarlı bir dav
ranış olarak- önlem ve önerilere daha ağırlık vermiş olması gözlemlcnse bile önergelerde yeralan 
yangın faciasının nedenleri konusunda Yüce Genel Kurulu yeterli şekilde aydınlatabilirle görevi 
eksik kalmıştır.Bir yönden bu eksikliğin giderilebilmesi ve diğer yönden Yüce Meclise niyabeten 
yapılan bir araştırmada sadece ve tek başına TPAO Gemisi kaptanı Cem YÜCER'in .sorumlu bu
lunduğu intibaını veren ilk tahkikat safhasındaki bilirkişi raporundan yapılan aktarmalarla iktifa 
edilmesinin ilerideki yargılama safhasını etkilemesine meydan vermemek amacıyla ilave görüşle
rimi arzetmek zorunluluğunu duyuyorum. 

A- Özellikle belirtmek gerekir ki TPAO Tankerinde cereyan eden patlama ve yangında doğ
rudan ve tek başına gemi kaptanının suçlanması mümkün değildir. "Bilirkişi raporu" esas alındı
ğında, bilirkişiler arasındaki kanaat aykırılıkları ve araştırmamızda tesbit edilen ifadeler ile elde 
edilen bilgiler ve maddi vakıalar ışığında bu hususun aydınlatılması gereği inancındayım. Şöyleki: 

1) Patlama ve yangının gerçekleşmesi için genel olarak üç unsurun birarada bulunması gere
kir ve basit, yalın bir yaklaşımla ifade etmek gerekirse bunlar: 

a) Yanıcı madde, ' 

b) Oksijen, 
c) İştial derecesi (tutuşturma sıcaklığı) ' • * 
olarak tanımlanabilir. Patlama ve yangını meydana getiren bu bileşik üç unsurun biri ortadan 

kaldırıldığında yangının söneceği nasıl kesin bir sonuç ise, bunlardan birinin eksikliği de patlanın 
ve yangının olmaması ve başlamaması nedenidir. 

Bu doğal ve bilimsel gerçekten hareket ederek olayımıza baktığımızda: 
a) Yanıcı madde unsurunun varlığı konusunda tereddüt yoktur. Esasen gemi akaryakıt taşıyan 

niteliğiyle de "yanıcı madde" bakımından boş da olsa zengindir. Bu tip gemilerde yanıcı madde 
olarak bulunabilecek, "Yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı gaz" intişarı denetlenebilir ve fakat özellikle 
tanklardaki ccplcnmeler ve slaç temizliği sırasında açığa çıkacak gazlar vs. gibi nedenlerle önlene
mez niteliktedir. 

b) Oksijen unsurunun varlığı da her zaman sözkonusudur. Tanklarda oksijenin patlama ve yan
maya sebebiyet vermeyecek oranlarda tutulması çeşitli önlemlerle denetlenebilir. Ve Takat her an 
değişkenlik gösterebilecek varlığını inkar etmek mümkün değildir. 

c) Ancak yukarıda belirtilen iki unsur biraraya gelse bile (yanıcı madde olarak akaryakıt, slaç 
artıkları, yağ ve ceplenmiş veya açık parlayıcı, patlayıcı gaz ve oksijen oranıylc oksijen) üçüncü bir 
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unsur olarak iştial derecesi (yanmayı ve patlamayı sağlayacak yeterli bir ısı, gaz-hava karışımının 
patlayıcı limiti, kıvılcım, elektrik şerraresi, açık ateş vs.) mevcut iki unsura katılmadıkça patlama 
ve yanma olayı gerçekleşmez. 

2) Bu doğal ve kimyasal gerçekler karşısında ilk tahkikat safhasında yangının sebepleri hak
kında düzenlenen ve Komisyonumuz çalışmalarında sağlanan tek belge olan "Bilirkişi Raporu" 
nda: 

a) Yanıcı ve parlayıcı madde unsuru; 
10 no'lu merkez tankta birikmiş olan slop (ham petrol-su karışımı) nı sancak taraf 15 no'lu ya

kıt tankına aktarma işleminde "büyük bir ihtimalle aktarma işleminden kaynaklanan hampetrol ar
tıkları ve slop buharlaşması yada gazlaşması sonucu patlayıcı gaz karışımı oluşmuştur." şeklinde 
tesbit edilmiştir. 

b) Oksijen unsuru; 
Bu unsura "patlayıcı gaz karışımı tanımlaması dışında değinilmemiş olmakla birlikte patlama 

ve yangına sebep olacak oranda oksijenin varlığının kabul edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 
c) Üçüncü unsur olan "İştial derecesi" unsurunun ise; 

"No 10 Merkez Kargo Tanktan No 15 Yakıt Tankına slop ve hampetrol içeren suyun aktarıl
ması işlemi sırasında güçlü kıvılcım atlamalarına neden olabilecek statik elektrik birikiminin ger
çekleştiği" kaydedilmekte ve ayrıca No 6 İskele Tanktan No 10 Merkez Tankına yapılan su akta
rımı işlemine işaret edilerek "dolayısıyle bu işlem sırasında da statik elektriklenme oluşumuna ne
den olma ihtimali çok yüksektir" denilmek suretiyle "statik elektrik boşalması sonucu oluşan yete
rince güçlü kıvılcımlardan" meydana geldiği kaydedilmektedir. 

Böylece tanklar arasındaki slop ve su transferleri nedeniyle oluşan patlayıcı gaz ile hava karı
şımı bu statik elektrik boşalmasının kıvılcımlarının patlamayı sağlayarak yangın ve patlamanın 
doğduğu sonucuna varılmaktadır. 

Bilirkişi raporunda patlama ve yangına sebep olan unsurların bu şekilde değerlendirilmesi so
nucunda; "TPAO Kaptanı Cem YÜCER'in temelde düşünce olarak daha güvenli bir durumu amaç
layarak, slop-hampetrol-su karışımlarını, ve tuzlu suyu aktarmaişlemleri sırasında patlayıcı gaz ka
rışımları oluşmasına yolaçmakla ihmali bulunduğu" kaydedilerek "M/T TPAO'da 13.02.1997 gü
nü saat 17.45 sıralarında oluşan patlama ve yangın olayının, fizik ve kimya yasalarıyla patlama ve 
yanma olayının doğasına dayalı olarak gerçekleşmiş olduğu" görüş ve kanaatına varıldığı, kaptan
dan başkaca ihmal ve kusur tesbit edilmeksizin Pendik Cumhuriyet Savcılığına bildirilmektedir. 

Böylece de patlama ve yangının doğmasına tek kusurlu olarak Gemi Kaptanı gösterilmek is
tenilmiştir. 

3) Kanaatımca varılan bu sonuç tutarsızdır. I 
Bilirkişi raporunda imzaları bulunan Uç kişilik bilirkişi heyetinden Mümtaz ÇORUH (Yüksek 

Mühendis Üniversity Of Del.USA, MSC- Petrol İşletmeciliğinde yangın ve güvenlik uzmanı) "ek 
görüşlerim, ek bir raporumla verilmiştir." şeklinde bir. itirazı kayıt koyarak raporu imzalamıştır. 
Dolayısıyla rapor ittifakla yapılan bir tesbiti aslında yansıtmamaktadır. 

Gerçekten de Komisyonumuzun çalışmaları sırasında tesbit edilen muhtelif ifadelerden ve ola
yın gelişimi ile maddi unsurlardan, fizik ve kimya yasaları ile patlama yanma olayının doğasında 
yeralan unsurların incelenerek karşılaştırılmasından; doğrudan ve tek başına gemi kaptanı Cem 
YÜCER'in patlama ve yangının sorumlusu olduğunu iddia etmek ve bilirkişi raporunda imzası bu
lunan diğer iki bilirkişiye iltihak etmek mümkün değildin Şöyle ki: 
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a) Gemilerde ve özellikle tankerlerde her zaman rutin bir işlem olarak tanklar arasında su, 
akaryakıt, yağ, slop veya taşınan yükle ilgili transferler yapılır. Kaldı ki -itibar ediliyorsa- tama
mında gazfree işlemi yapılmış ( 10 No'lu Merkez ve 6 No'lu Sancak tank dahil) sürekli gaz ölçü
mü yapıldığı belirtilen bir gemide bu transfer işlemleri sözkoıiusudur. Ayrıca "slaç temizleme söz
leşmesi" nin "işe başlama ve uygulama başlıklı 5. maddesinin c bendinde "tazyikli su ile yıkama 
başlığı" adı altında "slaç çıkarma işleminden önce tazyikli su ile tankların yıkanacağı biriken yıka
ma sularının seyyar pompalar vasıtasıyla geminin uygun bir tankına basılacağı, bilahare bir barca 
verilmek üzere temizlenen kalın pas ve pisliklerle birlikte gemi dışına çıkartılacağı" hususları açık
ça yer almıştır. DİTAŞ ve TERSANE yetkilileri hem mevcut slobu bilmektedir ve hem de bu yı
kamadan doğacak slobu bilerek nasıl işlem yapılacağını da temizlik sözleşmesinde belirtmişlerdir. 
Slobun merkez tankta toplanmış halde durması ve geminin başka bir tankına transferi; özellikle ter
saneler bölgesinde ve GEMSAN Tersanesinde ve genellikle bütün liman ve tersanelerimizde 
MARPOL 73 ve 78 kaidelerine göre bu tür atıkların gemi bünyesinde alınacağı yerlerin yapılması 
zorunluluğu olduğu halde yapılmamış bulunmasından ve bu alandaki denetim yokluğundan kay
naklanmaktadır. 10 No'lu Merkez Tankta biriken slobun ve 6 No'lu İskele Tanka girmekte olan de
niz suyunun; slaç temizliği sözleşmesinin 4. maddesine göre 10 Merkez ve 6 İskele Tanklarının da 
temizlik işlemine dahil olması nedeniyle hem hazırlık ve hem de doğurabileceği tehlike bakımın
dan, temizliğin sözkonusu olmadığı daha güvenli bir tanka transferinin düşünülmesi arzedilen bu 
durumda doğaldır ve kaptana atfı mümkün olan bir kusur değildir. 

b) Kaldı ki tanklar arasında görülecek ihtiyâçlar nedeniyle yapılacak transfer işlemleri sırasın
da doğabileceği söylenen statik elektriğin birikmesi ve şerrareler, güçlü kıvılcımlar şeklinde açığa 
çıkmasını önleyecek şekilde geminin ve özellikle tankerlerin bünyesindeki boru donanımları ara
sında iletken bakır teller ve kaplinler arasında ise özel alışımlı lastik contalar olması gerekmekte
dir. Dolayısıyle normalde statik elektrik konusunda gemi donanımlarında yeralan açığa çıkmayı 
bertaraf edecek teknik malzeme statik elektrik boşalmasını önleyici niteliktedir. Ancak bunların çü
rümesi veya kopmasının kolayca tesbit edilmesi de mümkün değildir. Böyle bir hal ise tankcrcili-
ğin doğasından kaynaklanan bir riziko olarak değerlendirilir. 

c) Patlamanın 10 numaralı Merkez Tanktan 15 numaralı Yakıt Tankına slop transferi sırasın
da olmadığı, bu transfer işleminin 20-30 dakika kadar sürdüğü ve bu transfer işlemi bittikten son
ra 6 numaralı İskele Tanktan, 10 numaralı Merkez Tanka tuzlu su aktarması yapıldığı bir zamanda 
patlama olayının cereyan ettiği dikkate alındığında ve buna ilaveten belirtilen tanklar arasındaki 
uzaklık yükseklik ve tanklardaki derinlik boyutları düşünüldüğünde yukarıda b'de belirtilen gerçe
ğe rağmen statik elektrik kıvılcımlarının atlamasının sözkonusu olması ve transferler nedeniyle sta
tik elektrik birikmesi ve çözülmesi dolayısıyle şerrareler-güçlü kıvılcımlar oluştuğu iddiası tutarlı 
değildir. 

4) Bu durumda patlama ve yangının sebebinin ne olabileceği hakkındaki kanaatim aşağıda yer 
verilen görüşlerimle sunulmuştur. 

TPAO gemisinin 1977 yılında İtalya Palermo'da inşaa edilen akaryakıt taşımacılığı için olduk
ça yaşlı bir gemi olduğu, esasen tanker olarak inşaa edilmediği, merkezde dökme yük taşımaya ay
rılan ambarlarının bulunduğu, daha sonra bu ambar kapaklarının kaynaklanıp sabitleştirildiği, yan
larda sıvı yük taşıması için daha küçük tankların yer aldığı özel yapım bir gemi niteliğinde bulun
duğu, daha sonra yapılan tadillerle tanker'e dönüştürüldüğü, bu nedenle yan tanklarda yatay ve di
key takviye elemanlarının sık dokulu olarak yeraldığı, bu elemanların üzerinde ise fazlaca "demir 
oksit" ihtiva eden paslanmaların daha fazla olarak bulunmasının sözkonusu olacağı, bu nitelikte 
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olan 6 No'lu Sancak Tankın temizlik işleminin 12.02.1997 tarihinde yani olaydan 1 gün önce biti
rildiği, bu işlemler sonrasında sıyrılan slaçlarla beraber pas tabakalarının da kazınabileceği ve bun
ların tank içinde birikebileceği, önceden geminin baca eksoz gazıyla İNERT yapılan bu tankta ok
sijen eksilmesi olduğundan demiroksit paslarının "demir sülfite" dönüşebileceği, daha sonra tank 
boşaltılıp havalandırıldığında oksijen teması neticesinde kükürt S02 ve sıcaklığın açığa çıkacağı, 
bu sıcaklığın demirli-paslı kükürtlü zerrecikleri akkor haline getirebileceği, bu nedenle tankta cep-
lenen veya zuhur eden gazları patlatabileceği olayımızda sözkonusudur. 

Bu durumda patlama ve yanma olayında bulunması gerekli "iştial derecesi" ni oluşturacak ısı 
veya etkili kıvılcımların "statik elektrik çözülmesi"nden kaynaklanamayacağı ve patlamanın ve 
yanmanın merkez 10 numaralı tankta değil sancak 6 numaralı tankta belirtilen nedenlerle gerçek
leştiği, bu patlama ve yangının merkez 10 numaralı tank perdesini kızıştırarak ve burada bulunan 
sloptaki petrolü buharlaştırıp genleştirdiğinden daha sonra 10 numaralı merkez tankta patlamanın 
ve yangının genişlediği hususları daha galip sebeptir kanaatindeyim. 

Bu galip sebeple ilgili kanaatim bilirkişilerden Mümtaz ÇORUH dışındaki 2 bilirkişi tarafın
dan dikkate alınmamıştır. 

Geminin kendi söndürme tesisatının ve bu tesisata bağlı boru hatlarının anında parçalandığı
nın müdahale yapılamamasından anlaşılması ile sancak 6 no'lu tank kapağının açılmış olmasının 
ancak 6 no'lu bu tanktaki bir patlamayla gerçekleşebileceği, 10 no'lu Merkez Tankın patlaması so
nucu bu tankın kapağının 6 No'lu Sancak Tankın kapağını sıyırıp açması ihtimalinin olamayacağı, 
zira 6 no'lu sancak tankın kapağının bu nedenle açılmış olması halinde bu tankta patlama olması
nın sözkonusu bulunmaması gerektiği hususları da yukarıda arzedilen patlama ve yangın sebeple
rini destekleyici mahiyettedir. 

İstanbul İtfaiye Müdürü Muhittin SOĞUKOLUK ve Yardımcısı Şükrü ÖZTÜRK'ün patlama 
ve yangının sebepleri konusunda görüşleri de bu istikamette olup bilirkişilerden Mümtaz ÇO-
RUH'un görüşleriyle aynı doğrultuda birleşmektedir. 

5) Patlama ve yangın olayında sabotaj ihtimalinden sözedilmesine Komisyonumuz araştırma
ları sırasında rastlanılmıştır. . 

Olayda ağır yaralananlardan Üsküdar Bölgesi İtfaiye Grup Amiri Yardımcısı Abdurrahman 
SUNGUR Komisyonumuzdaki ifadesi sırasında, İtfaiye görevlilerinden Yılmaz DEMİR ve İsmet 
GÖL ile birlikte hastahanede yattıkları sırada gelen ziyaretçiler içinde gemide çalışan işçilerden bi
ri olduğunu ifade eden bir şahsın kendilerine aynen: "Arkadaşlar ben sabredemiyorum, konuşaca
ğım" dediğini ve "biz 4 işçiydik. Saat 3.30'da (15.30) tüm tersaneyi boşalttılar, gemiyi bize yaktır
dılar." dediğini, bu hususu niçin olay esnasında itfaiyeyi çevirip kendilerine söylemediğini sorduk
larında, "ben zaten itfaiye araçlarının önüne çıkıp kendimi onların önüne atıp sizi durdurmayı dü
şündüm, ama siz zaten bana inanmayacaktınız, çekindim, söyleyemedim. Ama olaydan çok rahat
sızım" cevabını verdiğini ifade etmiştir. 

Bu muhavereyi, Abdurrahman SUNGUR'un yanında yatan itfaiye görevlilerinden Yılmaz 
DEMİR ve İsmet GÖL Komisyonumuza verdikleri ifadede de doğrulamışlardır. 

Bu ifadeler Komisyonumuzun çalışma süresinin sonlarında 19.08.1997 tarihinde komisyonu
muzca tesbit edilebildiği için ifadelerin doğruluğu yönünden Komisyonumuzca bir çalışma yapıla
mamış, teklifim üzerine Komisyonumuzun bu beyanları Cumhuriyet Savcılığına duyurması gerek
tiği sonucuna varılmıştır. 
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Arzettiğim bu nedenlerle ve sabotaj ihtimali dışında bilirkişi raporunda ycralan; Kaptan Cem 
YÜCER'in tanklar arasında yaptığı transferler sırasında oluşan "statik elektrik boşalması" olduğu, 
bu nedenle de "güçlü kıvılcımlar" atlamasının 10 numaralı merkez tankla patlama ve yangını do
ğuran sebebi teşkil ettiği ihtimalini bu nedenle de kaptanın doğrudan ve tek başına sorumlu bulun
duğuna ve bilirkişi raporunun bütünündeki diğer yorumlara ve sonuçlara katılmıyorum. Bilirkişi
lerden Mümtaz ÇORUH ile İtfaiye Müdürü Muhittin SOĞUKOĞLU ve Yardımcısı Şükrü ÖZ-
TÜRK'ün patlama ve yangın sebebi konusundaki kanaatlerine ( bu izahımla sınırlı olarak) iştirak 
ettiğimi arzediyorum. 

TPAO Gemisindeki patlama ve yangın olayını hazırlayan ve etkileyen diğer unsurların tesbi-
liyle ilgili olarak Komisyon raporunda ycralan konularda öncelik ve etkenlik ayırımı ve sıralaması 
yapılmamış olmasını bir eksiklik olarak görmekle birlikte yapılabilen lesbitlere geneliyle iştirak et
tiğimi de arzederim. 

Netice olarak: TPAO Tankerinde 13.02.1997 günü meydana gelen patlama ve yangın faciası
na 10 Merkez, 6 İskele Kargo ve 15 Yakıt tankları arasındaki transfler işlemlerinin sebep olmadı
ğı, yukarıda ve özellikle 4. maddede yerverdiğim sebebin baskın bulunduğunu, esasen bu hususla
rın (statik elektrik dahil) yanıcı, parlayıcı, patlayıcı yükler taşıyan gemiler için mümkün olabilecek 
doğal rizikoları içerdiğini belirtirken, olayımızda sonucu etkileyen ve hazırlayan ve Komisyonu
muz raporunda ycralan diğer hususların doğal rizikoyu tahrik eden, patlama ve yangının diğer ve 
asıl sebebini teşkil ettiği kanaatindeyim. 

• Bu ilave görüşlerim, Komisyonumuzun elde ettiği bilgileri Yüce Genel Kurula sadece (patla
ma ve yangının oluş sebebini aydınlatma yönüyle) aynıyla intikal ettirmekten ziyade, bu bilgi ve 
belgeler konusunda varılabilecek sonuç ve kanaatin arzcdilmcsi gerektiği nedeniyle sunulmuştur. 

6) Bu konuda son olarak, doğrudan ve sadece gemi kaptanı Cem YÜCER'in "Ölüme ve Ya
ralanmaya Sebebiyet" le suçlanmasındaki illiyet rabıtasının kurulmasınıhda mümkün olamayacağı 
kanaatimi belirtmek isterim, şöyle ki: 

- Patlama anında ve yangının başlangıcında herhangi bir ölüm ve yaralanma olayı olmadığı 
lesbit edilmektedir. 

- Gemi kaptanının patlamayı müteakip yangının yayılabileceği ve yeni patlamaları davet ede
bileceği, geminin kendi imkanları ile yangına müdahalesi ve söndürülrhesinin mümkün bulunma
dığı sonucuna vararak, can kaybına meydan verilmemesi amacıyla "Gemiyi Terk" emri vermiş ol
duğu ve bu emrin uygulanmasınıda sağladığı anlaşılmakla ve tesbit edilmekledir. 

- Olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin herkesi ve bu arada gemi kaplanı Cem YÜCER'i 
olay yerinden uzaklaştırdığı, gemi kaptanının 1 km ötedeki GEMAK Tersanesine gidebildiği ve bu
rada yaklaşık 1,5 saat mahsur kaldığı, Valinin olay hakkında bilgi istemesi üzerine oradan GEM-
SAN Tersanesinin bir lepe üzerinde bulunan idare binasına götürüldüğü, yangının gemi üzerinden 
söndürülemeyeceği, denizden ve havadan müdahale edilebileceğini, tehlikenin boyutları ile birlik
te kaptanın sürekli herkese ifade ettiği, bulunduğu yerden gemi üzerinde dolaşaninsanları (ki bir 
kısım basın mensupları ile itfaiye görevlileri) gördüğünde bunları gemiden indirmek amacı ile İs
rarla gemiye koştuğu ve rastladığı emniyet görevlileri ile itfaiye görevlilerine tehlikeyi bildirip bir 
itfaiye görevlisi ile birlikte gemiye çıkarak bizzat bir kısım basın mensupları ile itfaiye görevlileri
ni gemiden indirmeye çalıştığı ve bu esnada kendisininde yanarak yaralandığı anlaşılmıştır. 

- İtfaiye görevlilerinin TPAO gemisi üzerine ilk patlama ve yangının başlamasından ve gemi
yi terk emrinin verilmesinden çok sonra, mesleklerinin şevki tabiisi ve kendi insiyatifleri ile heye
can ve cesaretle gemiye çıktıkları anlaşılmıştır. 
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Komisyonumuzun araştırmaları sırasında tesbit edilen bilgi ve belgelerden anlaşılan bu durum 
karşısında; sadece ve doğrudan TPAO kaptanı Cem YÜCER'i "Ölüm ve Yaralanmaya Sebebiyet 
Verdiği" yolunda bir suçlamanın ve iddianın illiyet rabıtasının doğrudan kurulması imkanı bulun
madığını da; raporumuzda Cem YÜCER hakkında bu nedenle dava açılmış olmasına işaret edildi
ğinden belirtmek isterim. 

B- TPAO tankerinde 13.2.1997 tarihinde cereyan eden patlama ve yangın olayı faciasıyla il
gili olarak belirtmek istediğim diğer hususlara ise aşağıda yer verilmiştir. 

1) Önergemde araştırılmasını talep ettiğim "Mevzuat açısından olayın doğması ile gelişmesi 
ve sonuçlandırılması yönlerinden yetki, görev ve sorumluluk çatışkanlıkları ile yetersizliklerinin 
bulunup bulunmadığı" konusu hakkında: 

- İtfaiye personelinin statüsünden, teşkilatlanmasına ve kullanacakları teçhizat ve melbusata, 

- Yangın söndürme araç ve gereçlerinin standardizasyonundan, yetersizliğine, 
- Haberleşmenin karmaşıklığından, eğitim ve belgelendirmeye, 
- Ülkemizce kabul edilen "MARPOL 73-78" kuralları yükümlülüklerinin yerine getirilmeme

sinden, liman yönetmeliklerinin gereği gibi düzenlenmemesine, 

- Denizcilik mesleğinin her yönü ile denizcilik kuruluşlarının uyması gereken kuralların çağ
daş bir biçimde düzenlenmemiş bulunmasından, mevcut hali ile bile denetlenmekten uzak bulun
duğuna, 

- Gemi yangınları ile bu tür yangınlara müdahalelerdeki teşkilatsızlık araçsızlık ve kuralsızlık
tan, tersanelerin, limanların ve petrol terminalleri ile iskelelerin güvenliği konusundaki düzenleme 
yoksunluklarından, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki eksiklik ve denetimsizliğe, 

- Çevre sağlığı ve güvenliği konularında kurallandırma denetim ve yaptırım yetersizliğinden, 
iş kanunlarındaki eksiklikler nedeni ile tanımlanamayan ve kurallandırılarak denetlenemeyen çağ 
dışı bir taşeron çalıştırma işleminin yaygınlaşmasına, varıncaya dek olayın doğmasını ve gelişme
sini etkileyen bir dizi mevzuat eksikliği, denetimsizlik, yetki ve görev yetersizliği ile çalışkanlıkla
rının olayımızda yer aldığı açık bir gerçektir. 

Komisyonumuz raporunda bu hususlar ayrıntılı olarak incelenmekten ziyade iyi niyetli genel 
bir yaklaşımla toplu bir kanaat verilmesi tercih edildiğinden tek başına bir komisyon üyesi olarak 
belirttiğim bu ve benzeri konuları ayrıntısına girmeksizin sadece bir konuda örnek olması itibariy
le ilave görüşlerimi arz etmek istiyorum. Şöyleki: 

- 25.2.1983 tarihli ve 17970 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulan Tuzla Li
man Yönetmeliğinin, bu düzenleniş öncesi ve sonrası irdelenmemiştir. Özellikle Tuzla Liman Yö
netmeliğinin 22. maddesinin ne zaman, hangi maksatla ve hangi mesleki gerek, güvenlik ve hizmet 
ihtiyaçlarına göre değiştirildiği tesbit edilememiştir. 

Denizcilik Müsteşarlığı, "Tüzük" ile tesbit edilebilecek konuları, tutarlılığı tartışmalı ve so
nuçları endişe verici bir takım görüşlere dayalı olarak değiştirme kolaylıklarını sağlamak amacı ile 
Yönetmelik, haline getirmiş ve getirmektedir. 

Bu işlemleri yaparken, belli sahalar ve limanlarda klavuzluk ve romokaj hizmetlerinin yapıl
masını dahi dilediği şekilde yönlendirmek hususundaki önceliklere, tartışmalar doğuracak rant da
ğıtımı sağlayacak biçimde yer verirken, güvenlik konularını ikincil bir işlem gibi görme eğilimleri 
yanında liman sınırlarını bile afaki ve tartışmalı tesbitlerle değiştirmeye yönelmiştir. 

Bu tutum denizciliğimiz için vahim ve hazin bir gelişmedir. 
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1983 tarihli Tuzla Liman Yönetmiliğinin 14. maddesini, yönetmeliğin 10,11,12,15,16 ve 17. 
maddeleri ışığında ve birlikte açıkça yorumlamaktan, TPAO tankeri yangınını incelemek için teş
kil edilen komisyon raporunda bile kaçman Denizcilik Müsteşarlığı; TPAO tankeri yangını faci
asından 2 ay sonra 30.5.1997 tarih ve 23004 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan bir yönetmelik de
ğişikliğiyle Tuzla limanı sınırları içerisinde tüm gemileri "Tehlikeli Maddeler ve Gasfree demir ye
ri dışında"" "Gasfree ve slaç temizliği ve transferi işlevini yapamazlar" şeklinde yasaklama hük
münü düzenlemek zorunda kalmıştır. , 

Slaç temizliği ve transferi işlemlerinin varlığı 1983 yılında da ve o tarihten Tuzladaki TPAO 
Tankeri faciasının cereyan ettiği 13.2.1997 tarihine kadar geçen zaman ile bu tarihi izleyen zaman 
dilimindede ilgili ve yetkililerce bilinmekte idi. 

Rant dağıtımı ve paylaşımı sağlayan yöndeki çeşitli değişikliklere öncelik veren Denizcilik 
Müsteşarlığı Tuzla Liman Yönetmeliğinde zamanında ve faciadan önce gerekli mesleki ve güven
lik değişikliklerini yapmış olsa idi ve bunun yanında limanlarda, iskelelerde, terminallerde, tersa
neler ve tersaneler bölgelerinde MARPOL 73-78 kurallarına göre atık alımı tesisleri yapılması ile 
denetlenmesini izlemiş olsa idi, TPAO Tankerinde Tuzla limanı içinde doğan ve yüce Allahın bir 
lütfü ve esirgemesi olarak, yayılarak daha büyük bir faciaya dönüşmeyen gelişmeleri mevzuat yö
nünden başında önlemiş olmayacak mıydı ? 

\ Kaldıki liman, gemi ve çevre güvenliği, denizde can ve mal güvenliği, işçi sağlığı ve iş güven
liği vb. ilgili hususlarla ilgili düzenleme eksikliği ile bu konulara özenli bir yaklaşım yoksunluğu 
Tuzla Liman Yönetmeliği ile de sınırlı değildir. 

Komisyonumuz raporunun konu ile ilgili olarak "SONUÇ VE KANAAT" bölümünün 12. 
maddesindeki belirlemelere rağmen, faciayı takiben yapılan anlık perdeleme değişikliği kasdedile-
rek, mevcut eksikliğin "Giderildiğinin anlaşıldığı" şeklinde bir sonuca bağlanmasına; yukarıda yer 
verilen sorunun cevaplandırılmasına yeterli olmayacağından bu iştirakim mümkün değildir. 

2. Komisyon raporunun "SONUÇ VE KAANAAT " bölümünün 5. maddesinde "Gemide 
Meydana Gelen Patlama ve Yangının Çevreye Verdiği Zararlar Konusunda": Komisyonumuzca 
yeterli bir araştırma yapılamamış, özellikle deniz ve hava kirliliği ile bunlara bağlı zararlar ve za
rarların sigorta yönünden tazmini ilişkilerinin safahatı irdelenmemiştir. 

TPAO tankeri Güven Sigortaya "Tekne-Makina" itirabariyle 10 Milyon Dolara sigortalanmış-
tır. 

Koruma ve tazminat sigortası olarak (Pand I) 500 Milyon Dolarlık sigorta bulunmakta, çevre 
zararlarının karşılanması bakımından ise limitsiz sigortasının bulunduğu söylenmektedir. 

Bu durumda 3. şahıslara verilen zararların nasıl ve ne miktarda karşılandığı veya karşılanıp 
karşılanmadığı araştırılmamıştır. Özellikle Tuzla Limanında ve çevresinde patlama ve yangın do
layısıyla doğan deniz kirliliği, çevre kirliliğiyle meydana gelen zararlar ile bu zararların giderilme
si için yapılan masrafların karşılanıp, karşılanmadığı veya ne safhada bulunduğu da araştırılmamış
tır. 

Benzeri her olaydan sonra, çeşitli oyunlarla çevreye verilen zararlar ve bunların giderilmesi 
için yapılan masrafların karşılanması, birlikte ört-bast edilmekte, yükün devletin sırtında kaldığı ve 
vatandaşın sağlığına yüklendiği bir tablonun doğmasına böylece yol açıldığı dikkate alındığında, 
önergemizde araştırılması önerilen bu hususun cevabı boşlukta kalmaktadır. 

İlgili makamların ve yetkililerin bu konuda dikkatlerinin çekilerek faaliyete geçirilmeleri ye 
sonucun kamuoyuna açıklanması sağlanmalıdır kanaatindeyim. 
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Gemiden çıkartılan "Slaçlann" yani ham petrol artıkları, tortuları ve çamurları ile pasların çev
re sağlığı için fevkalade zararlı ve tehlike arz eden nitelikte oldukları açık bir gerçektir. 

Slaç temizliği sözleşmesine göre bu maddelerin temizlik yapılan tanklarda bırakılmayıp torba
lanarak hergün gemi dışına çıkartılması gerekmektedir. Yaklaşım 1600 ton olduğu söylenen bu 
slaçlann tersane dışına çıkarılması için beheri 20'şer tonluk 80 kamyona ihtiyaç olduğu açıktır. 
Bunların çevreye zarar vermeyecek bir mahalde taşınması ve zararsız hale getirilmesi için ne gibi 
bir işlem yapıldığı Komisyonumuzca araştırılmamış ve bu durum meçhul kalmıştır. Bu hususunda 
ilgili mercilerce takibi ve açıklığa kavuşturulması gerektiği kanaatindeyim. 

3. "TPAO tankerinin kiralanması ve satınalınması ile DİTAŞ tarafından çalıştırıldığı sürece 
yapılan onarımlar" konusu komisyonumuza intikal ettirilen eksik bilgiler dolayısıyla önergemizde 
yer alan şekilde araştırılamamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisati Teşebbüsleri Komisyonunda DİTAŞ yetkilileri
ne bu konuda sorduğum sorulara verilen yazılı cevapta: 1991 yılı için toplam 6.468.000 ABD Do
lan, 1994 yılı için toplam 1.920.200 ABD Doları masraf yapıldığı ifade edilmiştir. 1990 - 1992 -
1993 - 1994 - 1995 - 96 yılları için gemiye yapılan masraflar, komisyonumuzun sorusuna rağmen-
de komisyonumuza bildirilmemiştir. Ana makina bakımı için FICANTIERİ isimli bir firmaya her 
yıl için 388.000 ABD Doları ödeme yapıldığıda verilen eksik bilgilerden anlaşılmaktadır. 

Yine verilen cevaptan "3 Mart 1989 tarihinde Leasing usulü ile 120 ay taksitle ödenmek üze
re 29.657.000 ABD Doları bedelle 1999 yılına kadar Vakıf Finans Kiralama A.Ş. aracılığı ile kira
lanan" geminin " Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin halka açılması nedeniyle T.T.K. 823. madde
sine göre Türk Bayrağı çekme hakkını kaybedeceğinden" gerekçesi ile 14 Aralık 1993 tarihinde 
9.636.728 ABD Doları bedelle DİTAŞ tarafından satınalındığı yazılı cevap olarak belirtilmekte, bu 
eylemin doğru bir davranış olduğunu ispatlamak amacıyla, DİTAŞ'ın böylece herhalde Leasing 
sözleşmesi kasdedilerek" 12.359.917 ABD Doları tutarında bir ödemeden kurtulduğu" belirtilerek 
adeta karlı bir işlem yapıldığı savunulmaktadır. 

Gemiye sadece 1991 ve 1994 yılları için toplam 8388.200 ABD Doları (Makina bakım gider
leri hariç) masraf yapıldığı ve diğer yılların masraflarından hiç bahsedilmediği dikkate alınırsa, fa
aliyetinin bütününü gemi kiralamak işine tahsis eden kuruluşun, satın alma işlemini dayadığı ge
rekçeyi kabul etmek ve bu hesaba akıl erdirmek mümkün değildir. 

Aslında DİTAŞ 1994 yılı başında hurda bir gemi olan TPAO gemisini satın almış olmaktadır. 

Zira 19.11.1996 tarihinde yani gemi satın alındıktan 2 yıl sonra DİTAŞ Genel Müdürlüğü; yö
netim kuruluna yazdığı 57 numaralı önerisinde aynen: "TPAO gemimizin 4. special survey mas
raflarının 4 Milyon US Dolarını aşacağından korkulduğu için satışı düşünülmüş ve satış izni ala
bilmek bakımından Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvurulmuş idi", " ancak korkarız ki özel
leştirme idaresi başkanlığı Aralık sonuna kadar onay alarak bize tebliğde bulunacak durumda de
ğildir.", "gemi satılırsa büyük bir ihtimal ile hurdaya gideceğinden, hurdaya teslimi için gasfree iş
lemi yapılmak zorundadır" şeklinde başvuruda bulunmuştur. 

DİTAŞ yönetim kurulu ise, 21.11.1996 tarihli toplantısında aldığı 317/5 numaralı kararında; 
"gemi satılırsa büyük bir ihtimal ile hurdaya gideceğinden" bahisle gasfree temizliğinin yapılması
na karar vermiştir. 

Böylece makina bakımı gideri hariç 2 yıl için (1991 ve 1994) 8.388.200 ABD Doları onarım 
masrafı yapılan ve 1994 yılında da 9.636.728 ABD Doları ödenerek satın alınan bu geminin aslın
da akaryakıt taşımacılığı yönünden (Hurda) niteliğinde bulunduğu açıkça belirlenmiş ve ikrar edil-
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mistir. Ve bu "hurda gemi" yine hurdaya satılmak üzere Tuzla Tersaneler bölgesi gibi dar ve iskar-
ça bir limana; tutarsız gasfree raporlarıyla, slopu içinde olarak, slaç temizliği işlemi yapılacağı ve 
slobu liman denet memurluğundan gizlenerek (bakım-onarım) bildirimiyle, 73.6 Milyar TL. karşı
lığı temizlik sözleşmesi yapılarak ve fakat bu sözleşme bedeli tutarının %10'u olan 7.5 Milyar'a ta
şerona verilerek DİTAŞ tarafından sokulabilmiştir. 

• TPAO tankerindeki patlama ve yangını hazırlayan ve etkileyen bütün unsurlardan haberdar 
bulunan DİTAŞ'ın, hurda olduğunu bildiği bir gemiyi satın alıp 2 yıl sonrada hurdaya satması he
defi, satınalma işlemi gibi kahatince garabetlerle doludur. 

Ülkemiz yılda yaklaşık 25 Milyon Ton petrol ithal etmektedir. Bu ithalatın taşınmasında Dİ
TAŞ aracı bir kuruluş olarak piyasaya girip taşımaları kiraladığı çeşitli gemilere yaptırmaktadır. 
Milyonlarca dolarlık navlun ödemesi DİTAŞ'ın elinde ve yönlendirmesindedir. 

Bu taşımalarda Türk bayraklı gemilerin çeşitli zorluklarla karşı-karşıya bırakıldığı ve taşıma
lardan yeterli pay alamadığı gibi, taşıtma tercihini elinde bulunduran ithalatçı ülke olarak bu taşı
maları yapacak hem yaş ve hem de tonaj bakımından yeterli bir flomuzun olmadığı maalesef bir 
gerçektir. 

Diğer yönden bir çok yabancı bayraklı gemi yanında, yunan bayraklı gemilere kendi petrol ta
şımalarımız için DİTAŞ'ın 1991 yılında 5.203.576 ABD Doları, 1993 yılında 3.095.683 ABD Do
ları, 1996 yılında 2.226.765 ABD Doları ödemiş bulunması dikkat çekicidir. Kaldıki örneklenen bu 
ödemeler legal yunan bayraklı gemiler içindir. Oysaki yunan sermayeli ve fakat yunan bayrağı ta
şımayan gemilere yapılan ödemelerle toplam ödeme, bu değerleri kolayca üçe katlayabilir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı DİTAŞ'ın ortaklarındandır. Milyarlarca navlunu 
yabancı bayraklı gemilere ve Yunan bayraklı gemilere ödeyen DİTAŞ'ın bu Vakfa ödediği en yük
sek kar payı ise 1995 yılında ancak 31.416.438.267 Türk Lirası1 gibi bir seviyede kalmaktadır. 
1990-95 yılları ortalaması alınırsa bu miktar, yılda 9 Milyar TL'ye kadar düşmektedir. 

Kanaatimce DİTAŞ'ın faaliyetine son verilmeli ve bu güne kadarkti faaliyetlerinin her safha
sında incelemeye alınmalıdır. Türk Silahları Güçlendirme Vakfının bu nedenle kaybedebileceği ge
lir, alınacak başka önlemler ve yapılacak düzenlemelerle misli ile artırılabilecektir. 

Petrol ithalatında kesinlikle Türk bayraklı gemiler her hal ve şartta öncelikle tercih edilmeli
dir. Türk bayraklı yeterli bir tanker filosunu çevremizdeki ve dünyadaki gelişmelerde gözlemlene
rek oluşturulması öncelikle hedeflenerek, özel girişimciler desteklenmeli bu navlun kanaması dur
durulmalı, petrol taşımalarımız güvenlik altına alınmalıdır kanaatindeyim. 

C) Araştırmaya esas önergemin 2. bölümü b. bendinde boğazlar bölgesindeki güvenli geçiş ve 
doğabilecek kazalar yönünden yapılmasını önerdiğim araştırmalar hakkında. 

Komisyonumuz, bu konudaki önerilerim içerisinde yer alan "Radar ̂ Kontrollü Gemi Trafik 
Hizmeti sisteminin oluşturulmasında gecikme nedenleri" ni araştırma imkanı bulamamış, gecikme
li olarak Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığına ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlü
ğüne yazdığı yazılara bu konular hakkında yeterli bir cevap alamamış ve ilgililerden yeterli bilgi 
sağlayamamıştır. , 

Boğazlar bölgesindeki "Serbest Geçiş" kuralının, "Zararsız Geçiş" kuralı ile bağdaştırılarak, 
bir kiyı ve liman devleti ve egemen devlet vasfıyla ancak ülkemizin alabileceği önlemler konusun
da araştırmanın ortaya çıkardığı öneriler, özetle sunulmaya çalışılmıştır. 

Raporumuzda yer alan öneriler, hiç bir hal ve şartta yakın bir gelecekle Türk boğazları bölge
sinde cereyan edebilecek petrol taşımalanyla ilişkilendirilmeden, ulusumuza ve bu bölgede oturan 
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vatandaşlarımızla bu bölgeyi ticari amaçla kullanan dünya ülkeleri ve onların gemi adamlarına, can 
ve mal güvenliği sağlamak, Türk Boğazları Bölgesini her zaman ticari tirafiğe açık tutmak yönle
rinden devletimizin hizmet ve görevi olarak değerlendirilmelidir. 

Ancak, bu hizmetin daha çağdaş ve teknolojik imkanlar kullanılarak yerine getirilmesindeki 
oldukça garabet dolu gecikme sebeplerini araştırıp tesbit etmek ve sorumlularını bulmak bu konu
da derlediğimiz öneriler kadar kanaatimce önemlidir. 

Bu alandaki önlemleri almak ve geçişlerle ilgili güvenliği sağlamak konusuyla görevli Türki
ye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğünün özelleştirme idaresine bağlanmasını, gecikmelerin 
gerekçesi olarak görmek ve göstermekde mümkün değildir. Zira Türkiye Denizcilik İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğünün selef idarelerinden ve değişen bütün siyasi iktidarlardan bu yana bir ihmalin ve 
yetersizliğin bulunduğu açıktır. 

Bu ihmal, bir kaynak sorunu olmaktan da uzaktır. Gerek TDİ ve gerekse selef idarelerinde bu 
alana tahsis edilebilecek kaynağın varlığı bilindiği gibi, bu denli hayati ve üstelik kendisini 5-10 
yılda finanse edebilecek bir alana devletin kaynaklarını tahsis edememeside asla düşünülemez. 

Bunun içindir ki bu alanda güvenliği sağlayacak sistemin gerçekleştirilmesindeki gecikmele
rin sadece son safhalarına baktığımızda, endişe ve araştırma ihtiyacı duymamak mümkün değildir. 

Komisyonumuzun dar çalışma süresi içerisinde başlı-başına bir araştırma konusu olan bu alan
daki gecikmelere teşhis koyma gayretleri toplanılabilen kısır ve legal belgelerle sınırlı kalmıştır. 

Ancak bu sınırlı belgelerin analizinden el yordamı ile ortaya çıkan gerçekler düşündürücüdür ve 
bu konunun mutlaka tek başına araştırılmasını gerektirecek ip uçları ve kanaatleri doğurmaktadır. 

Komisyonumuzun bir üyesi olarak yüce genel kurulun önergemizde yer alan bu konunun araş
tırılmasında verdiği görev nedeniyle eldeki sınırlı ve kısır belge ve bilgilerden çıkarabildiğim so
nuçları raporumuza ek görüş olarak bu nedenlerle kaydetmek zorunluluğunu görev saydığımı arz 
etmek isterim. Şöyleki: 

1- Öncelikle belirtmek gerekir ki Türk boğazları bölgesinde güvenli-zararsız geçişi düzenle
yen 1994 yılında yürürlüğe giren tüzük'te oluşturulan kurallar, klavuz kaptanlar tarafından yöneti
lecek "Radar Kontrollü Gemi Trafik Hizmeti Sistemi" kurulmadan ve buna ilaveten, oluşabilecek 
kazaların doğurabileceği zararları önleyecek araç, gereç, eğitimli personelle desteklenmeden işler
liğe kavuşmaksızın kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur. 

Türk boğazları bölgesinden geçişle ilgili 1994 yılından önce de düzenlenmiş tutarlı kurallar 
mevcuttu. Fakat bu kurallar da arzettiğim oluşumlarla desteklenmediği içindir ki bu bölgede faci
alara dönüşebilecek çeşitli kazalar ve olaylar meydana gelmiştir. 

Dolayısıyla bu destekleyici ihtiyaç 1994 tüzüğünden öncede sözkonusu olmuş fakat kesinlik
le ve sürekli bağışlanmaz bir ihmale uğramıştır. 

2- Türk boğazları bölgesinde bir-birini izleyerek doğan olayların zorlamasıyla bu bölgeden ge
çişlerin güvenirliliğinin yeterli bir şekilde yönlendirilmesi ve denetlenmesi konusunda, geçmişten 
bu yana yapılan çeşitli girişimler Ulaştırma Bakanlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünde de
ğerlendirilmiş ve nihayet bu sistemin kurulması yolunda Uluslararası boyutta 12 firmanın Ulaştır
ma Bakanlığına başvurulan bulunduğuda anlaşılmıştır. Bu başvuruların incelenmesinin devamı 
safhasında Kanada Ulaştırma Bakanının 1990 yılında Ülkemizi ziyareti sırasında. Bakanın "Gemi 
Trafik Sistemi için bir fizibilite raporunun Kanada Hükümetinin mali desteği ile yapılabileceği 
konusunda bir niyet mektubu vermesi" üzerine, ülkemiz Ulaştırma Bakanlığınca herhangibir taah
hüt altına girilmiş olmamak şartıyla bir ön fizibilite çalışması yapılması kabul edilerek kararlaştırıl
mıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 397) 



- 114 — 

Çeşitli kuruluşların ve Türkiye Denizcilik İşletmelerinin de katılmasıyla yapılan bir dizi top
lantı sonunda, böyle bir sistemin kurulması faydalı görülmüş TBMM nde de bütçe görüşmeleri 
sırasında konunun kapsam genişliği, finansman yükü, gelir kaynağı ve organizasyonları gibi 
sorunlar gündeme getirilmiştir. 

Türk Boğazları Bölgesindeki deniz güvenlik ve geçiş hizmetlerini esasen yürütmekte olan 
Türkiye Denizcilik İşletmelerine Ulaştırma Bakanlığı "bu konudaki çalışmaların yürütülüp sonuç
landırılması" ve "gerek ihale ve gerekse yapım safhalarına geçilebileceği" talimatını zamanın Ulaş
tırma Bakanı merhum Cengiz TUNCER'in imzasıyla 14 Ağustos 1990 tarih ve 15043 sayılı 
yazılarıyla vermiştir. 

3 r Eldeki belgelerden anlaşıldığı kadariyla, 1990 yılı Ağustos ayında verilen bu talimatla TD 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü kurulması gerekli sistemin teknik ve idari şartnamesini yaklaşık 1 yıl
da hazırlayabilmiştir. 

Bu hazırlık için TDİ Genel Müdürlüğünün kendi bünyesinden görevlendirdiği bir elektronik 
mühendisi ve bir klavuz kaptana ilaveten bünye dışından ve isabetsiz bir seçimle Liman ve Deniz 
İşleri Ulaştırma Bölge Müdürü heyete başkan yapılarak yurtdışına incelemeler yapmak üzere 1990 
yılı sonlarında gönderilmişlerdir. 

Bu 3 kişilik heyet; İtalya, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Kanada, Singapur ve Hong-
konk'da mahallinde incelemeler yaparak, 25 Ocak 1991 yılında yurda dönmüş ve kurulacak sis
teme esas olacak şartname hazırlanmıştır. " 

4- 14.08.1991 tarihinde Ulaştırma Bakanlığına TDİ tarafından gönderilen teknik şartname, 
Bakanlığın Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünce incelenerek düzenlenen bir raporla ihaleye 
çıkılması faydalı görülmüştür. 

Ulaştırma Bakanlığı, 23 Ağustos 1991 tarihli ve Bakan İbrahim ÖZDEMİR imzalı bir yazıyla 
"projenin gerçekleştirilmesi maksadıyla ihale işlemlerine İVEDİLİKLE tevessül edilmesi" tali
matını vermiştir. 

Bu talimatı takiben davet usulü ile 10 firmaya şartname gönderilerek 10 Eylül 1991 tarihinde 
TDİ Genel Müdürlüğünce ihaleye çıkılmıştır. 

5- Bu tarihten sonra cereyan eden gelişmeleri- ise endişe ile müşahadc etmemek ve normal bir 
ihale akışı içinde izah etmek mümkün değildir. Şöyleki: . - . 

a) 1 yıllık hazırlıktan sonra çıkılan ihale ile ilgili son teklif verme tarihi 13.1.1992 olarak tes-
bit edilmişken iki defa temdit edilerek 21.04.1992 yılına kadar uzatılmış, 21.4.1992 tarihinde açılan 
(fiyat hariç) teklif zarfları sonucu aradan 9 ay geçtikten sonra 21.01.1993 tarihinde ihale iptal edil
miştir. 

Böylece ihale tarihinden 1 yıl 4 ay sonra ihale iptal edilmiş olmaktadır. 
b) İkinci bir şartname ise iptal tarihinden İ yıl 3 ay sonra düzenlenmiş (27.04.1994); 

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
- Denizcilik Müsteşarlığına 
- Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, İthalat Genel Müdürlüğüne 
- Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına 
- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, İthalat Genel Müdürlüğüne 
- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne 
- Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Daire Başkanlığına 
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İhaleye çıkma izni alabilmek için 1994 yılının Nisan ayı ile Ağustos ayı arasındaki tarihlerde 
gönderilmiştir. 

c) Bu sunuşlara verilen cevaplardan, sadece Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat 
Genel Müdürlüğü, 1994/14 sayılı Başbakanlık Tasarruf Genelgesini ileri sürerek 3.5.1994 tarihin
de olumsuz cevap verdiği görülmekte ise de, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel 
Müdürlüğünün bilahare 23.8.1994 tarihinde ihale müsadesini verdiği anlaşılmaktadır. 

Yukarıda b bendinde belirtilen diğer bütün merciler ise ihaleye çıkılması için olumlu cevap ve 
müsadeyi vermişler, TDİ Genel Müdürlüğü böylece yine davet usulü ile 9 firmadan teklif alınması 
suretiyle 9.9.1994 tarihinde ikinci ihaleye çıkmıştır. 

6- TDİ Genel Müdürlüğünün "Radar Kontrollü Gemi Trafik Hizmeti Sistemi" nin gerçekleş
tirilmesi bakımından 9.9.1994 tarihinde ikinci kez çıktığı ihaleden sonraki safhalar ise daha kar
maşık ve dikkat çekici hale gelmiştir. Şöyleki; 

a) İkinci ihale için ilgili tüm mercilerden alınan müsadeye rağmen bu müsadcleri veren mer
ciler içinde bulunan; 

-Denizcilik Müsteşarlığı 

ile 

- Ve özellikle, Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın 
ihale süresi içerisinde anlaşılamayan çeşitli gerekçelerle bir takım toplantılar düzenlemeye 

başladıkları görülmüş ve şartnamenin incelenmesi, tadili, alternatif şartname düzenlenmesi gibi iş
lemlere başvurdukları tesbit edilmiştir. 

Sonuçta: 18.7.1994 tarihinde ihale müsadesi veren Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı 5.7.1995 tarihli 05433 sayılı bir yazı ile bu ikinci ihalenin iptal edilmesine karar vermiş
tir. 

b) Böylece ikinci ihalede ihale tarihi olan 9.9.1994 tarihinden yaklaşık 10 ay sonra ihale saf
hasında iptal edilmiş, bu iptali izleyen zaman içinde yapılan hedefi belirsiz, devamı engellenen top
lantılar sırasında Yüksek Planlama Kurulunun 18.6.1996 tarihli teklifini onaylayan 24.7.1996 tarih 
ve 8370 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "İstanbul ve Çanakkale boğazı ile Marmara Denizi gemi 
trafik kontrol sistemi projesi" nin TDİ A.Ş. programından çıkartılarak Denizcilik Müsteşarlığı 
programına alınmasına" karar verilmiştir. 

c) Denizcilik Müsteşarlığı ise bu konudaki çalışmaların halen devam ettiğini Komisyonumuza 
21.7.1997 tarihli yazısı ile bildirmiş bulunmaktadır. 

SONUÇ OLARAK: 
Özetlediğim bu gelişmeler karşısında vardığım sonuç ve kanaat aşağıda arzedilmiştir. 
a) İlk ihale ile ilgili İdari ve Teknik Şartnamenin dünyanın çeşitli ülkeleri ve limanları 

dolaşılarak inceleme yapıldığı halde, yeterli bir nitelikte ve içerikte hazırlanmadığı anlaşılmaktadır. 
Ulusal bilimsel çevreler ve üniversitelilerimize başvurulma gereği duyulmadığı gibi, ülkemiz

de böyle bir projenin şartnamesini hazırlayacak bilgi ve deneyim eksikliği sözkonusu ise, bu hazır
lığın uluslararası sahada bilgi ve deneyimi olan kuruluşlara ihale yoluyla yaptırılması öngörül
memiştir. Bu tutumun sebepleri ise çözülmeye muhtaçtır. 

b) Olayın akışı içinde geçen büyük zaman kaybından ve zaman aralıklarından, yapılan iptal iş
lemlerinden ve yetkili mercilerin incelemeler sonucu verdikleri ihale müsadelerine ve bu arada 
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Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Daire Başkanlığının ikinci ihale için verdiği (18.7.1994 tarih
li, Başbakan adına Müsteşar Yardımcısı Kadir GÜNAY imzalı) "uygun görülmüştür" kaydı ile 
biten müsaade yazısına rağmen, aynı mercinin 5.7.1995 tarihli (Başbakan adına, Müsteşar Yardım
cısı Ali Naci TUNCER imzalı) yazısıyla ikinci ihalenin iptaline bütün diğer mercilere takaddüm 
edilerek karar verilmesinden endişe ve kuşku duymamak mümkün değildir. 

c) Bu karardan sonra geçen zaman içinde cereyan eden gelişmelerden; ihaleye katılan taraflar
dan biri, birkaçı veya katılamayan kuruluşların ihaleyi etkeliyecek faaliyetlerinin sözkonusu ola
bileceği gibi ihaleyi yapacak mercinin de değiştirilmesine yönelik gayretlerin bulunabileceği ve bu 
konuda önemli bir mercii yetkilisinin talimatı ile bu işlemlerin yapılabildiği kanaati doğmaktadır. 

Bu husus da açıklığa kavuşturulmaya muhtaçtır. 

Yukarıda a, b ve c bentlerindeki belirttiğim hususlar, ile ilave görüşlerim çerçevesinde bir 
araştırma yapılmaksızın "İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi Gemi Trafik Kontrol 
Sistemi Projesi" nin son safhaları itibarıyla 7 yıldan beri ne sebeple gerçekleştirilmediğini ve gecik
menin asıl sebeplerini tesbit etmenin mümkün bulunmadığı kanaatimi yüce Genel Kurula arzı 
görev sayıyorum. 

d) Son olarak TPAO tankeri yangını faciasında yaralanan çilekeş ve fedakar itfaiye per
sonelinin halen sürmekte olan ve sağlıklarına kavuşmaları için gereken tedavilerinin sağlanması 
için kendilerinden milyarla ölçülecek tedavi masrafı taleplerinde bulunulduğu ve ilginin bir nok
tada kesildiği komisyonumuza verdikleri ifadeleri sırasında tesbit edilerek, durumları müşahade 
edilmiş olduğundan, bu fedakar insanlarımızın tedavilerinin bütün imkanlar kullanılarak devam et
tirilmesi ve izlenmesi için görevli yetkili mercilerin uyarılması gerektiği kanaatında bulun-
duğumuda arz ediyorum. 

Saygılarımla. 

Emin KUL 
İstanbul Milletvekili 
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DİZİ PUSULASI 

EVRAKIN 

S.N. TARİH VE SAYISI 

1 Muhtelif Tarihli 

2 1997/177 

3 27.05.1997+8 
4 28.05.1997+1807 
5 25.04.1997 
6 30.07.1997+72 
7 31.07.1997+2504 
8 27.05.1997+5 
9 27.05.1997+331 
10 06.06.1997+27 
11 10.05.1997+1997/177 
12 30.07.1997+70 
13 06.08.1997+5937 
14. 16.06. i 997+11 
15 05.06.1997+16 ' 
16 01.07.1997+50 
17 21.07.1997+3536 
18 05.06.1997+17 
19 02.07.1997+3120 
20 27.05.1997+3 
21 28.05.1997+4025/HS 
22 30.07.1997+75 
23 04.08.1997+5960 HS 

.24 27.05.1997+2 

25 28.05.1997+362 
26 25.05.1997+9 
27 30.05.1997 
28 21.07.1997+340 

29 13.08.1997+366 

30 09.06.1997 
31 04.02.1997 

32 05.06.1997+19 

SAYFA S. 

480 

412 

77 

2 

OZU 

16 

2 

1 

87 

1 

4 

1 

12 

401 

1 

59 

3 

Komisyon Toplantı Tutanakları 

Kartal 1 .Ağır Ceza Mahkemesi Dosyasının Sureti 

DİTAŞ'a muhatap Komisyon yazısı 

DİTAŞ'ın cevabi yazısı 

Cüneyt Cem YÜCER'in Tuzla Denet Şefliğine Verdiği İfade 

DİTAŞ'a muhatap Komisyon yazısı 

DİTAŞ'ın cevabi yazısı 

Pendik Cumhuriyet Başsavcılığına muhatap Komisyon Yazısı 

Pendik Cumhuriyet Başsavcılığının cevabi yazısı 

Kartal l.Ağır Ceza Mahkemesine muhatap Komisyon Yazısı 

Kartal l.Ağır Ceza Mahkemesinin cevabi yazısı 

İstanbul Valiliğine muhatap Komisyon yazısı 

İstanbul Valiliğinin cevabi yazısı 

İçişleri Bakanlığı yazısı 

Komisyonun Denizcilik Müsteşarlığına muhatap yazısı . 

Komisyonun Denizcilik Müsteşarlığına muhatap tekid yazısı 

Denizcilik Müsteşarlığının cevabi yazısı 

TDİ Genel Müdürlüğüne muhatap Komisyon yazısı 

TDİ Genel Müdürlüğünün cevabi yazısı 

Komisyonun İstanbul İtfaiye Müdürlüğüne muhatap.yazısı 

İstanbul İtfaiye Müdürlüğünün cevabi yazısı 

İstanbul İtfaiye Müdürlüğüne muhatap Komisyon yazısı 

İstanbul İtfaiye Müdürlüğünün cevabi yazısı 

Tuzla Kaymakamlığına muhatap Komisyon Yazısı 

Tuzla Kaymakamlığının cevabi yazısı 

GEMSAN Tersanesine muhatap Komisyon yazısı 

GEMSAN Tersanesinin cevabi yazısı 

Türkiye Liman DOK ve Gemi İşçileri Sendikası Genel 

Merkezinin yazısı 

Türkiye Liman DOK ve Gemi İşçileri Sendikası Genel 

Merkezinin yazısı 

GEMSAN Tersanesinin yazısı 

GEMSAN Tersanesinin Tuzla Liman Denet Şefliğine muhatap 
yazısı 

İstanbul İtfaiye Müdürlüğüne muhatap Komisyon yazısı 
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29.05.1997+1586 
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25.02.1983+17970 
24.06.1990+20558 
22.09.1997+4590 
30.07.1997+76 
22.08.1997+34663 
05.06.1997+24 
19.06.1997+14528 
05.06.1997+23 
17.06.1997+4002 
06.06.1997+30 
21.06.1997+14696 
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SAYFA S. 
2 
9 

50 
16 
1 
1 
1 
24 
6 
1 

101 
1 
11 
1 
1 
1 

. 3 
1 
11 
12 

53 

54 06.06.199.7+31 

55 24.06.1997+139 122 

56 
57 

58 
59 
60 
61 
62 
63 

11.01.1994+21815 

29.07.1997+68 
30.07.1997+892 
13:08.1997+958 
05.08.1997+78 
10.10.1997+026401 
Muhtejif tarihli 

6 
37 

1 
103 
209 
1 
2 

760 
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•• ÖZÜ 

İstanbul İtfaiye Müdürlüğünün cevabi yazısı 

Çevre Bakanlığı, İstanbul Valiliği TPAO Tanker Yangını 
Yangın Seyrini Tesbit Komisyonu Ara Raporu 

TDİ Genel Müdürlüğünün Yazısı 

TDİ Genel Müdürlüğünün Yazısı 

TÜPRAŞ Genel Müdürlüğüne muhatap Komisyon Yazısı 

TÜPRAŞ Genel Müdürlüğünün cevabi yazısı 

Komisyonun DİTAŞ'a muhatap yazısı 

DİTAŞ'ın cevabı yazısı 

Tuzla Liman Yönetmeliği (Resmi Gazete) 

Milletlerarası MARPOL Sözleşmesi (Resmi Gazete) 

Denizcilik Müsteşarlığının yazısı 

Komisyonun Maliye Bakanlığına muhatap yazısı 

Maliye Bakanlığının cevabi yazısı 

Komisyonun Sanayi ve Ticaret Bakanlığına muhatap yazısı 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın cevabi yazısı 

Komisyonun Çevre Bakanlığına muhatap yazısı 

Çevre Bakanlığının cevabi yazısı 

Komisyonun Ankara İtfaiye Müdürlüğüne muhatap yazısı 

Ankara İtfaiye Müdürlüğünün cevabi yazısı 

İstanbul İtfaiye Mensupları Yardımlaşma Derneği tarafından 
Komisyona sunulan bilgi notu 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1996 yılı faaliyet raporu ve 
tanıtım kitabı 

Komisyonun İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğüne muhatap yazısı 

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün cevabi 
yazısı 

Kaptan Saim OGUZÜLGEN'in bir yazısı 

Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında 
Tüzük 

Komisyonun TDİ Genel Müdürlüğüne muhatap yazisı 

TDİ Genel Müdürlüğünün cevabi yazısı 

TDİ Genel Müdürlüğünün ek cevabi yazısı 

Komisyonun Denizcilik Müsteşarlığına muhatap yazısı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yazısı 

Müteferrik Evrak 

3088 

63 Sırada kayıtlı 3088 Sayfadan müteşekkildir. 
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