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A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - İçel Milletvekili Halil Çin'in, Öğretim Birliği Yasasının kabulünün 74 

üncü yılı nedeniyle öğretimin birleştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması 
ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın cevabı 

2. - Şırnak Milletvekili Bayar Ökten'in, Şırnak İli Silopi ve İdil İlçelerin
de uzman hekim bulunmamasına ilişkin gündemdışı konuşması ve Sağlık Ba
kanı Halil İbrahim Özsoy'un cevabı 

3. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Sarp Hudut Kapısından 
sınır ticareti kapsamında ithal edilen akaryakıtın pazarlanmasında çıkan sorun
lara ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Mehmet Salih Yıldınm'ın 
cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Ulaştırma Bakanı Necdet 

Menzir'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Refaiddin Şahin'in vekâlet etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1324) 
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uevıeı rsaıcanı ŞUKRI sına uureı in veKaıeı etmesinin uygun goruıaugune ııışKin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1325) 295 

3. - İspanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşü
ne kadar, TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vekâlet etmesine ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1326) 296 

4. - İspanya ve Almanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı İbrahim Gürdal 'a, 
dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in 
vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1327) , 296 

5. - İspanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e, dönüşüne ka
dar, Kültür Bakanı M.İstemihan Talay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1328) 296 

6. - Fransa'ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Ta-
şar'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1329) 296:297 

7. - İspanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'ye, dönüşüne kadar, 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1330) 297 

8. - Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Nami Çağan'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Öz
kan'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1331) 297 

9. - Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın (6/854) esas numaralı sözlü so
rusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/313) 297:298 

10. - Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/1332) 306 

1 1 ; - İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre'ye ödenek ve yolluğunun 
verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1333) 306:307 

12. - Devlet Bakanı Burhan Kara'nın, Pakistan ve Moğolistan'a yaptığı res
mî ziyarete katılması uygun görülen milletvekiline ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/1334) 307 

13. - İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'un, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Ka
nun Teklifinin (2/787) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/314) 311:313 

14. - Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa İlinde Büyükşe-
hir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/120) doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/315) 313:314 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 298 

1. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'Un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1166) (S. Sayısı : 509) 298 
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2. - Giresun Milletvekili Ergun Özdemir'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/911) (S. Sayısı: 510) 299 

3. -Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/938) (S. Sayısı : 511) .299:300 

4. - Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/317) (S. Sayısı : 512) 300 

,5. - İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/829) (S. Sayısı: 515) 301 

6. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/972) (S. Sayısı : 517) 301:302 

7. - Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/313) (S. Sayısı: 518) 302:303 

8. - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/833) (S. Sayısı: 519) 303 

9. - Kastamonu Milletvekili Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/854) (S. Sayısı : 520) 303:304 

10. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/892) (S. Sayısı : 522) 304-305 

11. - Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/238) (S. Sayısı : 523) 305 

VI.-ÖNERİLER 307 
A) ÖAN1ŞMA KURULU ÖNERİLERİ 307 

1. - (10/219) esas numaralı "Kadının statüsünün araştırılarak kadınlara kar
şı her türlü ayırımcılığın önlenmesi" konusundaki Meclis araştırması önergesinin 
görüşme günü ve çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi * 307:308 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 308 

1. - 553 sıra sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının gündem
deki yerine ilişkin ANAP, DSP, DTP, DYP ve FP Gruplarının müşterek önerisi 308:31 1 

VII. - SEÇİMLER 315 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 315 
1. - Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 315 
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VIII. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 315 

1. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşı, Konya Milletvekili 
Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşı, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 ar
kadaşı, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 22 arkadaşı, İzmir Milletvekili Ve
li Aksoy ve 20 arkadaşı ile Afyon Milletvekili H. İbrahim Özsoy ve 21 arkadaşı
nın, Ülke kaynaklarının tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve (10/18, 27, 30,68, 113, 170) esas nu
maralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 419) 315:352 

IX. - SORULAR VE CEVAPLAR 353 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 353 
1. - Giresun Milletvekili Ergun Özdemir'in, sınır ticareti yoluyla kalitesiz 

akaryakıt sokulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Işın 
Çelebi'nin yazılı cevabı (7/4296) 353-354 

2. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, TBMM Genel Kurul Salonu yenile
me inşaatı ihalesindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları üzerine bürokratlardan 
mal bildirimi istenip istenmeyeceğine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/4302) 354:356 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, şekerpancarı üreticilerinin mağdu
riyetine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in yazılı cevabı 
(7/4310) 356:357 

4. - Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, merkez valilerine ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yazılı cevabı (7/4311) 357:359 

5. - Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, personel atamalarına iliş
kin sorusu ve Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay'in yazılı cevabı (7/4324) 359:360 

6. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, geçici olarak başka ile nak
ledilen Erzincan Polis Okuluna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgi
oğlu'nun yazılı cevabı (7/4345) 360 

7. - Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel 'in, personel atamalarına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/4346) •> 361:362 

8. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, İstanbul'daki bazı sit alanlarının 
yapılaşmaya açılmasına ilişkin soruları ve Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Ta-
lay'ın yazılı cevabı (7/4356) 362:363 

9. - Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt-Şirvan'daki orman alan
larının yok edildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ersin Taranoğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/4362) 363,369 

10. -Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'nın, Gaziantep Sana
yi Fuarında meydana gelen bombalama olayının faillerine ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Murat. Başesgioğlu'nun yazılı cevabı (7/4364) 369"370 

11. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç'in, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'ın yazılı cevabı (7/4371) 370:374 
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12. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, bir milletvekilinin katıldığı 
parti kongresinde uğradığı saldırıya ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/4383) 374:375 

13. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç'in, Kazdağı ve Edremit Körfezi 
çevresinde madencilik faaliyetlerine izin verilmesinin turizme etkileri konusunda 
sorusu ve Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'ın yazılı cevabı (7/4384) 375:378 

14. - Bolu Milletvekili Feti Görür'ün, et ithalatına ilişkin sorusu ve Tarım 
ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'ın yazılı cevabı (7/4391) 379 

15. - Bilecik Milletvekili Şerif Çim'in, İstanbul'da turizme açılan alanlara 
ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'ın yazılı cevabı (7/4398) 3g0 

- 2 7 9 -



T.B.M.M. B : 6 1 3 . 3 . 1 9 9 8 0 : 1 
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Samsun Milletvekili Ayhan Gürel'in, Samsun İli Kavak İlçesinde kurulmakta olan organize 

sanayi bölgesine ilişkin gündemdışı konuşmasına, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal, 
Manisa Milletvekili H. Ayseli Göksoy'un, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'da Ermeniler 

tarafından yapılan mezalime ve bu nedenle Azerbaycan Millî Meclisi tarafından ilân edilmiş bulu
nan 26 Şubat Matem Gününe ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı A. Ahat Andican, 

Cevap verdiler, 
f ' . 

Manisa Milletvekili Yahya Uslu, Ege ekici tütün piyasasına ilişkin gündemdışı bir konuşma 
yaptı. 

(10/19, 29, 40, 88, 98, 127, 150, 166) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkan
lığının, süre uzatımına ilişkin tezkeresi okundu; daha önce kendisine verilen 3 aylık çalışma süre
sini doldurması nedeniyle, İçtüzüğün 105 inci maddesine göre Komisyona 1 aylık kesin süre veril
diği açıklandı. \ 

26.2.1998 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan ülke kaynaklarının tespi
ti konusundaki (10/18, 27, 30, 68, 113, 170) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 419 
sıra sayılı raporunun, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve gö
rüşmelerinin 3.3.1998 Salı günkü birleşimde yapılmasına ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar 
çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan 132, 

I 2 nci sırasında bulunan 232, 
JSıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır 

bulunmadıklarından, ' 
3 üncü sırasında bulunan ve Hükümetçe Komisyona geri alınan 338 sıra sayılı kanun teklifi

nin görüşmeleri de, Komisyon Raporu gelmediğinden, 
Ertelendi; 
4 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasın

da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın (1/486) (S. Sayısı : 161), 
5 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Gelir Üzerinden Alı

nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
(1/595) (S. Sayısı: 325), 

6 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki 
Protokolün (1/545) (S. Sayısı : 233), 

7 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Ebedi Dostluk 
ve İşbirliği Anlaşmasının (1/688) (S. Sayısı : 474), 

8 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın (1/652) (S. Sayısı : 504), 

9 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Endonezya Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın (1/643) (S. Sayısı : 501), 
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10 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ve Letonya Cumhuriyeti Arasında Yatırım

ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın (1/618) (S. Sayısı: 502), 
11 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ve Estonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımla

rın Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın (1/649) (S. Sayısı : 503), 

12 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının (1/678) (S. Sayısı : 505), 

13 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçak
çılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün (1/639) (S. Sayısı : 506), 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının, yapılan açık oylamalardan son
ra kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı; 

14 üncü sırasında bulunan, Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık 
Programına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/589) (S. Sayısı : 361) görüşmelerine baş
landı; Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunda yapılan oylamalarda karar yetersayı
sı bulunamadığı anlaşıldığından; 

Ülke kaynaklarının tespiti konusundaki Meclis Araştırması Komisyonu Raporu ile diğer dene
tim konularını sırasıyla görüşmek için, 3 Mart 1998 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, bir
leşime 17.56'da son verildi. 

Uluç Gürkan 
Başkanvekili 

Ünal Yaşar Ali Günaydın 

v Gaziantep Konya 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Kâtip Üye 

_ Q _ • -
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

27.2.1998 CUMA 

Sözlü Soru Önergesi 

1. -Ankara Milletvekili İrfan Köksalan'ın, Cumhuriyet'in 75 inci kuruluş yıldönümü kutla
malarının Tarih Vakfı'na ihale edileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/899) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1998) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Antalya Milletvekili Osman Bcrberoğlu'nun, Antalya-Kumluca-Finike ve Demre ilçele

rinde sel felaketinden zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/4498) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.1998) 

2. - Giresun Milletvekili Ergun Özdemir'in, fmdık taban fiyatına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/4499) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.1998) • 

3. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Tekel Müzesi'ne ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/4500) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1998) 

4. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, yolcu ve yük taşımacılığı mesleğine giriş ile 
ilgili kanun tasarısı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4501) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 26.2.1998) 

5. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, MTA'nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4502) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.2.1998) 

6. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Maden Kanununun revize edilmesi çalışmala
rına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4503) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 26.2.1998) 

7. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, tarım ürünleri sigortası ile ilgili kanun tasarı
sı çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4504) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.2.1998) 

8. - Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Konya-Karapınar Tarım İlçe Müdürüne ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4505) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1998) 

9. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi hakkındaki ba
zı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4506) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.2.1998) 

10. - Kastamonu Milletvekili Haluk Yıldız'ın, Kastamonu'da üniversite kurulması için çalış
ma yapılıp yapılmadığına ve Millî Eğitim Müdürlüğünde yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4507) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1998) 

11. - Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç'ın, Washington Büyükelçimizin bir beyanına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4508) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1998) 

12. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça bazı belediyelerden usulsüz ata
malar yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından'yazılı soru önergesi (7/4509) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 26.2.1998) 

13. - Bursa Milletvekili Yüksel Aksu'nun, turizme açılan sit alanlarına ilişkin Turizm Baka
nından yazılı soru önergesi (7/4501) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1998) 
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14. - Bursa Milletvekili Yüksel Aksu'nun, turizme açılan orman alanlarına ilişkin Orman Ba

kanından yazılı soru önergesi (7/4511) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1998) 
15. - Bursa Milletvekili Yüksel Aksu'nun, sit alanıyken turizm merkezi yapılan araziler için 

onay alınmadığına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/4512) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.2.1998) 

No.: 90 

2 . 3 . 1 9 9 8 PAZARTESİ 

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

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/271) (S. Sayısı : 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) (GÜNDEME) 

2. - Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/880) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) (GÜNDEME) 

3. - Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/834) (S. Sayısı : 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi.: 2.3.1998) (GÜNDEME) 

4. - İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/981) (S. Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) (GÜNDEME) 

5. - İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/973) (S. Sayısı : 569) (Dağıtma tarihi : ,2.3.1998) (GÜNDEME) 

6. - İstanbul Milletvekili Mehmet Fuat Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/893) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) (GÜNDEME) 

7. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/835) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) (GÜNDEME) 

8. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/309) (S. Sayısı : 559) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) (GÜNDEME) 

9. - İstanbul Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/987) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) (GÜNDEME) 

10. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/967) (S. Sayısı : 561) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) (GÜNDEME) 

- 283 -



T.B.M.M. B : 6 1 3 . 3 . 1 9 9 8 0 : 1 
1 1 . - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/105.1) (S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 2.3.1998) (GÜNDEME) 

12. - Mardin Milletvekili Mahmut Duyan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/842) (S. Sayısı: 563) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) (GÜNDEME) 

13. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/227) (S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) (GÜNDEME) 

14. - İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/1071) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) (GÜNDEME) 

15. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/1049) (S. Sayısı : 566) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) (GÜNDEME) 

16. - Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/992) (S. Sayısı : 567) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) (GÜNDEME) 

17. - Hatay Milletvekili Hüseyin Yayla'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da' Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/850) (S. Sayısı : 570) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) (GÜNDEME) 

18. -Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Mutludere/Rezovska Deresi 
Mansap Bölgesindeki Sınırın Belirlenmesi ve İki Ülke Arasında Karadeniz'de Deniz Yetki Alan
larının Sınırlandırılması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

-ve Dışişleri Komisyon Raporu (1/704) (S. Sayısı : 572) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) (GÜNDEME) 
19. - Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuru

luşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/399) (S. Sa
yısı : 576) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) (GÜNDEME) 

20. - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 19 uncu Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/400, 1/711) (S. Sa
yısı : 578) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) (GÜNDEME) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru önergeleri 
1. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, MİT'in çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı so

ru önergesi (7/4250) : 

2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, ham petrol ve doğal gaz üretimine ve ithaline ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4254) 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazı
lı soru önergesi (7/4255) 

4. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, özel bir firmaya verilen maden arama ruhsatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4268) 

5. -Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, telefonunun dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/4269) 
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6. -Aydın Milletvekili Muhammet Polat'ın, Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan 

kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4272) 
7. - Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız'ın, Muş Bulanık-Bitlis Ovakışla, Malazgirt-Karaha-

san, Nurettinli yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (74273) 
8. - Antalya Milletvekili Yusuf Öztop'un, İsparta Belediye Başkanına ilişkin Adalet Bakanın

dan yazılı soru önergesi (7/4275) 
9. - Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın, teşvik amaçlı yatırımlara uygulanan elektrik fi

yatı indirimi kapsamına Erzurum'un da alınıp alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4276) 

10. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, doğalgaz talebi miktarına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4278) 

•11. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa-Mudanya-Aydınpınar köyü Çaylaklar 
Mevkiinde yapılan imar planı değişikliğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/4279) 

12. - İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar'ın, Taşucu-Girne feribot seferlerinin kaldırılmasının ne
denine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4284) 

13. -Trabzon Milletvekili Kemalettih Göktaş'ın, Trabzon ve Rize Belediyelerine Başbakan
lık Acil Hizmet Fonundan yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/4286) 

14. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç'in, "Yunan vatandaşı ", "Haymatlos" ve "Statüsüz" 
olarak Türkiye'de yaşayan göçmenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4289) 

No. :91 
3.3.1998 SALI 

Tasarı 
1. - Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/721) (Adalet Ko

misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1998) 

Teklifler 
1. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun; Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müs

teşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/1072) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1998) 

2. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun; İş Kanununun 98 inci Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1073) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1998) 

3. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun; Vakıflar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1074) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 24.2.1998) 

4. - İstanbul Milletvekili Mehmet Aydın'ın; Devlet Memurları Kanununa Ekli Makam Tazmi
natı Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1075) (İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1998) 

5. - Burdur Milletvekili Kazım Üstüner'in; Islahı Hayvanat Kanununa İki Ek Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1076) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Tarım, Orman ve 
Köyişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.1998) 

- 2 8 5 -



T.B.M.M. B:61 3 . 3 . 1 9 9 8 0 : 1 
6. - Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Demokratik Sol 

Parti Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Demokrat Türkiye Partisi Grup Baş
kanvekili Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan, Fazilet Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Millet
vekili Lütfü Esengün, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlüka-
ya ile Şırnak Milletvekili M. Salih Yıldırım'ın; 21.1.1998 Tarih ve 4325 Sayılı Olağanüstü Hal 
Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edil
mesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/1077) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1998) 

7. - Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun; Millî 
Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1078) 
(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1998) 

8. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün; Tür
kiye Otelciler Birliği Kanun Teklifi (2/1079) (Adalet ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1998) 

9. - Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 82 Arkadaşının; 
Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1080) (Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1998) 

Tezkere 
1. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın

da Başbakanlık Tezkeresi (3/1323) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1998) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Antalya Milletvekili Bekir Kumbuİ'un, Antalya merkeze bağlı Cihadiye ve Çamköy köy

lerinin Aksu Belediyesi mücavir alanına alınmasına ilişkin Bayındırlık ye İskân Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/4513) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.2.1998) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında açı
lan soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4514) (Başkanlığa geliş tari
hi : 27.2.1998) 

3. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, tekstil sektörünün sorunlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/4515) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.1998) 

4. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, 1998 yılı yatırım programındaki bazı projelere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4516) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1998) 

5. - Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un, Florya ve Yıldız Parlamenter Konukevlerine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4517) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.3.1998) 

6. -Şırnak Milletvekili BayarÖkten'in, mazota dayalı sınır ticaretine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/4518) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1998) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

3 Mart 1998 Salı 
BAŞKAN : Başkanvckili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER : Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Abdulhaluk MUTLU (Bitlis) 

© — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61 inci Birleşimini açıyorum. 

III. - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletve

killerinin, Genel Kurul salonunda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
]. - İçel Milletvekili Halil Çin'in, Öğretim Birliği Yasasının kabulünün 74 üncü yılı nedeniy

le öğretimin birleştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Ulıığ-
bay'in cevabı 

BAŞKAN - Birinci gündemdışı söz, Öğretimin Birleştirilmesi Kanununun kabulünün 74 ün
cü yılı münasebetiyle, gündemdışı söz isteyen, İçel Milletvekili Sayın Prof. Dr. Halil Çin'e veril
miştir efendim. 

Buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
HALİL CİN (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öğretimin birleştirilmesinin 74 ün

cü yılı münasebetiyle söz almış bulunuyorum; hepinizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selam
larım. 

Dar anlamda, tevhidi tedrisat, Evkaf ve Şeriyye Bakanlıkları ve özel vakıfların idaresinde olan 
mektep ve medreselerin Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmasıdır. Geniş anlamda, tevhidi tedrisat, 
Türk millî eğitiminde dinî eğitimden laik eğitime, laik öğretime geçiştir. Eğitimde, eskimiş, anlam 
ve içeriğini yitirmiş, klişeleşmiş esasların yerine, aklın, bilimin ve bunların sonucu olan değişim 
unsurunun geçmesidir. Eğitim, insanı ve onun tüm maddî ve manevî potansiyelini geliştirip güç
lendiren bir değişim sürecidir. 

Osmanlı döneminin son ikiyüz yılında, dinî eğitim yapan medreselerin yanında bilimsel esas
lara göre modern eğitim yapan okullar açıldı. Bilimsellikten ve akıl temelinden yoksun bırakılmış 
medreselerle çağa uygun eğitim öğretim yapan okullar, toplumda iki farklı insan, iki karşı zihniyet 
ve değişik iki kültür oluşturmuştur. Yozlaşan medrese öğretimi, İslam Dinini -Kur'an hükümleri
ne göre değil- birkaç asırdan beri topluma yerleşmiş yanlış, uydurma, dindışı birtakım safsatalarla 
karıştırmış ve bunları, öğrencilere, bilgi diye vermiştir. 

Tevhidi tedrisatın amacı, çağdaş medeniyetin onurlu bir üyesi olmak isteyen Türk insanını, bi
lim ve teknolojiye ve gelişen ve değişen ihtiyaçlara cevap verecek bilgi ve yeteneklere sahip kıl-
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maktı. Bu tarihî reform, iddia edildiği gibi, tek tip insan yetiştirmek için değil, çağa uygun, düşü
nen, araştıran, yapıcı ve üretici, hür insan yetiştirmek için yapılmıştır. Tevhidi tedrisat, Türk insa
nını, ortaçağdan yakınçağa yükseltmiş ve çağdaş medeniyete doğru yöneltmiştir. 

3 Mart 1924 tarihli kanun, aydın din adamı yetiştirmek için ilahiyat fakülteleri, din hizmetle
rinin görülmesi için imam - hatip okulları açılmasını amirdi; ancak, İslam Dininin doğru öğretilme
sine hizmet edecek bu kurumlara, o zaman, yeterli ve gerekli ilgi gösterilemedi. Buna ilaveten, 
1927, yılında yapılan program değişikliğiyle, ortaokul ve liselerden din dersi kaldırıldı. Bu, halkı
mızda, dinimiz hakkındaki cehaletin sürmesine yaradı. 

Cumhuriyetten önceki eğitimimizin çağdışı kalmasının önemli sebeplerinden biri, İslam Dini
nin doğru öğretilmemesiydi. İslamın mümeyyiz vasıfları olan akıl, bilim, yenilikçilik, sevgi ve hoş
görü yerine, nakilcilik, hurafecilik, bağnazlık ve taassup geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti için çağ
daş bir hayat kaynağı olan laiklik ile halkımızın en kutsal değeri olan dininin doğru anlaşılıp doğ
ru yaşanması, Türk toplum, siyaset ve devlet hayatının barış ve huzur içinde devamı için şarttır. 

Topluma kavga yerine uzlaşma getirmeyi hedefleyen, geniş anlamda laiklik, farklı inanç ve 
düşüncelere hoşgörüyle bakmaktır. Başka bir deyimle laiklik, demokrasinin temel taşlarından biri
dir. Laiklik, topluma sürekli yasaklar koymaz. Dinimizin esası da hoşgörüdür, dinde zorlama yok
tur. Demokratik rejim, halkın dinî inançlarına saygı duyar. Türk Halkı ne laiklikten vazgeçebilir ne 
de dininden... Din ve laiklik kavgasını bitirmenin çaresi, doğru din, doğru laiklik anlayışında bir
leşmektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hocam, süreniz bitti. Size 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, toparlayın 

efendim. 
HALİL CİN (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Türk Milletinin birlik ve beraberliğini, demokratik rejimi, ülke ve millet bütünlüğünü sağla

manın yolu da bundan geçer. 
Laiklik ve din, çatışan değil, birbiriyle örtüşen değerlerdir; aralarındaki fark, birinin beşerî, di

ğerinin ilahî kökenli olmasıdır; ikisinin de özü hoşgörüdür. Laiklik ve siyasî İslam kavgalarını bi
tirmiş bir Türkiye, yetişmiş insangücü potansiyelini daha verimli kullanma potansiyeline sahip 
olur. Bu konuda, Yüce Meclise önemli görevler düşmektedir. Büyük önderimiz Atatürk' ün bize ka
zandırdığı bu büyük inkılap, geç de olsa, 8 yıllık eğitim reformuyla tamamlanmıştır. 

Öğretimin birleştirilmesinin 74 üncü yılında, Büyük Atatürk'ü minnetle anar, hepinize saygı
larımı sunarım. (ANAP, DYP, DSP, CHP ve DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hocam. 

Sayın Bakan, cevap verecek misiniz efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Cevap vermek istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Millî Eğitim Bakanımız gündemdışı konuşmaya cevap verecekler. 
Buyurun Sayın Ulüğbay. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Öğretim Birliği Yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmesinin 74 üncü yıl
dönümü nedeniyle gündcmdışı konuşma yapan İçel Milletvekili Sayın Halil Çin'e teşekkür ederek 
sözlerime başlamak istiyorum. 

- 2 8 8 -



T.B.M.M. B : 6 1 3 . 3 . 1 9 9 8 0 : 1 
Değerli milletvekilleri, Öğretim Birliği Yasası, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 

olan cumhuriyetimizin sonsuza dek sürmesini güvence altına alan temel dayanakların en önemlile
rinden birisidir. Türkiye Cumhuriyetini kurma onur ve kıvancını taşıyan Büyük Atatürk ve arka
daşları, cumhuriyetin sonsuza dek gelişerek güçlenmesini sağlayacak birçok kalıcı reforma da im
zalarını atmışlardır. Cumhuriyet kurulmadan önce bu harekete karşı olanlar olduğu gibi, cumhuri
yet kurulduktan sonra da onu güçsüzlüğe uğratmak için çaba harcayanlar olmuştur ve ileride de, 
muhtemelen, olmaya devam edecektir. Bugün, ülkemizde, öğretim birliğini yasadışı kurslarla del
mek isteyenler, yurtdışına, laik cumhuriyete karşı öğretim veren kurumlara öğrenim için öğrenci 
gönderenler ve bunları özendirenler vardır; ancak, bu yıl 75 inci yaşını kutlayacak olan cumhuri
yetimiz, bu sorunları aşacak güçtedir. Ayrıca, Öğretim Birliği Yasası ve diğer reformlarla destek
lenmiş olan millî eğitimimizin, Büyük Atatürk'ün "öğretmenler, cumhuriyet, fikren, ilmen, bede
nen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister; yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek 
sizin elinizdedir" sözleri doğrultusunda yetiştirdiği cumhuriyet kuşaklan, ülkemizi, her geçen gün, 
çağdaş uygarlığı belirleyecek ülkeler arasındaki yerine biraz daha yaklaştırmak için, bilinçle, azim
le ve kararlılıkla çalışmaktadırlar. Bu, cumhuriyet kuşaklarının, cumhuriyeti kuranlara yönelik 
onur borcu ve sorumluluğudur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarih, eğitimde çağın gerisinde kalan ülkelerin sosyal ve 
ekonomik sıkıntılardan kurtulamayacağını kanıtlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, her zaman, 
eğitimin çağdaş düzeye gelmesi için önemli adımlar atmış ve cumhuriyetin temelini oluşturan re
formlara sahip çıkmıştır. 20 nci Dönem ise, bu konuda köklü adımlar atmıştır ve atmaya da devam 
edeceğine güvenim tamdır; 8 yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretimden sonra, önümüzdeki günlerde 
öğretmenlerin özlük haklarını iyileştiren ve 158 bin yeni genç öğretmenin atamasına izin veren ta
sarıları kabul ederek, çağdaş eğitim konusunda kararlılığını bir kez daha sergileyecektir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, cumhuriyeti her geçen gün daha da güçlendirerek geliştirme onur ve kıvan
cını sonsuza dek taşıyacaktır. 

Başta Öğretim Birliği Yasası olmak üzere, cumhuriyetimizi sonsuza dek sürdürecek köklü re
formları yapan Büyük Atatürk ve arkadaşlarının aziz anıları önünde saygıyla eğilir, hepinize say
gılarımı sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. , 
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
2. - Şırnak Milletvekili Boyar Ökten'in, Şırnakili Silopi ve İdil İlçelerinde uzman hekim bu

lunmamasına ilişkin gündemdışı konuşması ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy'un cevabı 
BAŞKAN - İkinci gündemdışı söz, Şırnak İli Silopi ve İdil İlçelerinde uzman hekim bulun

maması konusunda gündemdışı söz isteyen Şırnak Milletvekili Sayın Bayar Ökten'e verilmiştir. 
Buyurun Sayın Ökten. (DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır. ' 
BAYAR ÖKTEN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şırnak İli Silopi ve İdil İl

çelerimizde uzman hekim bulunmamasıyla ilgili söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, Yüce He
yetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, Şırnak İlimiz ekonomik ve sosyal açıdan büyük sorunlar yaşamaktadır. 
Bölgemizin en hayatî ve öncelikli çözüm bekleyen sorunlarından biri sağlık sorunudur. Biliyoruz 
ki, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da bölgelerarası büyük dengesizlikler yaşanmaktadır. Söz 
konusu dengesizlik ve eşitsizlikler, hastane, sağlık ocağı, sağlıkevi gibi altyapı hizmetlerinde oldu
ğu gibi, bu kuruluşlarda hizmet verecek sağlık personeli açısından da önemli boyutlara ulaşmıştır. 
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Değerli milletvekilleri, ilimizde sadece Şırnak Merkez İlçe, Cizre, İdil ve Silopi İlçelerimizde 

devlet hastanesi mevcuttur. Bu hastanelerimiz ise tam teşekküllü değildir. Hatta Silopi Hastanemiz, 
geçici olarak, belediyenin binasında bulunmakta, birkaç yıl önce başlatılan devlet hastanemizin bi
nası maalesef tamamlanmamıştır. Oysa, sıklıkla, sağlık alanına yapılan yatırımlardan ve özellikle 
doğu ve güneydoğu bölgemize yönlendirilen hizmetlerden bahsedilmektedir. 

Bakınız, sizlere, ilimize ait bazı istatistikleri veriyorum: İlimiz yaklaşık 300 bin nüfusa sahip
tir. İlimizde toplam 4 devlet hastanesi -ki, bunlar, daha önce de değindiğim gibi, tam teşekküllü de
ğildirler- 22 sağlık ocağı, 70 sağlık evi mevcuttur. Sağlık ocakları ve sağlık evlerinde ise hizmet
ler istenilen düzeyde yürUtülememekte, hatta çoğunda sağlık personeli bile bulunmamaktadır. Şu 
anda, ilimizde 5 kalıcı, 5 geçici uzman hekim, 44 pratisyen, 5 diş hekimi, 122 hemşire, 49 sağlık 
memuru ve 72 ebe hizmet vermektedir. 

Bu rakamları sağlık personeline düşen kişi sayısı ve Türkiye ortalamasıyla karşılaştırdığımız
da durumun ne kadar acı olduğu görülmektedir. Örneğin, Türkiye'de uzman hekim başına yakla
şık 5 bin kişi düşerken ilimizde 35 bin kişi düşmekte, Türkiye'de 990 kişi başına 1 pratisyen he
kim düşerken bu rakam ilimizde 8 300'e yükselmekte, yine, Türkiye ortalamasına göre 600 kişiye 
1 ebe düşerken ilimizde bu sayı yaklaşık 4 bin kişiye yükselmektedir. • 

İlimiz geneli böyleyken, yaklaşık 80 bin nüfuslu Silopi İlçemiz -ki, bu rakamın, Habur sınır 
kapısı nedeniyle gelen araçlarla gündüz 100 binlere ulaştığı bilinmekte- ve yaklaşık 60 bin nüfus
lu İdil İlçemizde hastane olmasına rağmen sürekli hizmet veren uzman hekim bulunmamaktadır. 
Şimdi, mutlaka, Sayın Bakan da çıkacak burada diyecek ki: "Efendim, biz bundan on gün evvel bir 
uzman hekim gönderdik." 

Bunların yanı sıra, Uludere, Beytüşşebap, Güçliikonak İlçelerimizde ise devlet hastanesi bile 
bulunmamakta, insanımız, hasta olduğunda çaresiz kalmakta ve ölüme terk edilmektedir. Bütün 
bunların sonucu olarak, bölgemizde, bebek ölümleri, çocuk ölümleri, ana ölümleri ve yetişkin ölüm 
hızları oldukça yüksektir. Gerek koruyucu gerekse tedavi edici hizmetlerin yeterince sunulamama-
sı, maalesef, insanımızı bir kez daha yıkıma uğratmaktadır. 

Pek tabiî ki, Sağlık Bakanlığının, Dünya Bankası desteğiyle yürütmekte olduğu sağlık projesi 
kapsamında önceden planlanan ve 1998 yılında hayata geçirmeyi planladığı yatırımlar, tarafımca 
bilinmekte ve izlenmektedir. Planlanan bu hizmetlerin etkili ve verimli olarak yerine getirilebile
ceğini umuyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ökten, konuşma süreniz bitti; lütfen, konuşmanızı 1 dakikada tamamlayın 
efendim. 

BAYAR ÖKTEN (Devamla) - Olur efendim. 
Geçim sıkıntısının en fazla yaşandığı ilimizde, insanımızın, bir de hasta olduğunda tedavi edi

lememesi, hatta acil doğum için bir hastanın Mardin İline veya Diyarbakır'a, 260 kilometre yol ka-
tederek götürülmeye çalışılması ve yeterli düzeyde koruyucu sağlık hizmetini bile alamaması insa
na utanç vermektedir. 

Sağlık hakkı, bir insan hakkıdır ve bu hak, Anayasamız tarafından da güvence altına alınmış 
ve ayırım yapılmaksızın tüm vatandaşlarımıza sunulması öngörülmüştür. Bunun yerine getirilmesi 
göreviyse devlete verilmiştir. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak konunun acilen değerlen
dirilmesini ve bölgelerarası dengesizliği ortadan kaldıracak personel politikalarının belirlenmesini 
diliyorum. 
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Ayrıca, Şırnak için büyük bir şans, bir milletvekilimizin, 55 inci Hükümette hem doktor hem 

de bakan olması; ama, Sayın Bakanımız, doktor olduğu halde, mevcut olan doktorlarımızı, Hükü
met kurulduktan sonra geri almışlardır. 

MEHMET SALİH YILDIRIM (Şırnak) - Ben mi?!. 

BAYAR ÖKTEN (Devamla) - Evet siz... Bütün Şırnak şahittir buna. 

BAŞKAN - Neyse efendim, siz sataşmayın da son cümlenizi söyleyin; çünkü, süreniz bitti. 

BAYAR ÖKTEN (Devamla) - Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. • 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ökten. 
Gündemdışı konuşmaya, Sağlık Bakanımız Sayın Özsoy cevap verecekler. 

Buyurun Sayın Bakanım. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

SAĞLIK BAKANI HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Şırnak Milletvekili Sayın Bayar Ökten'in gündemdışı konuşmalarına cevap vermek üzere hu
zurlarınızdayım; hepinizi, bu vesileyle saygıyla selamlıyorum. 

Şırnak İlimiz, Cizre, İdil, Silopi, Beytüşşebap ve Uludere İlçelerinden müteşekkil ve 213 068 
nüfuslu, yeni illerimizden biridir. Şırnak il hudutları içerisinde 6 tane yataklı tedavi kurumumuz 
var; bunlardaki yatak sayısı 215. Bunlardan, Şırnak Devlet Hastanesi 50, Cizre Devlet Hastanesi 
75, İdil Devlet Hastanesi 30, Silopi Devlet Hastanesi 30, Beytüşşebap ve Uludere Sağlık Merkez
leri de 15'er yataklıdır. 2'si merkezde, 3'ü ilçelerde olmak üzere, 5 tane devlet hastanesi inşaatımız 
devam etmektedir. 

Şırnak İli yataklı tedavi kurumlarına 1997 Temmuzundan itibaren makine, teçhizat, demirbaş 
ve mefruşat için gönderilen para 37 milyar 750 milyon liradır. Yine, cari harcamalar olarak 1997 
Temmuzunun Finden itibaren gönderilen miktar 17 milyar 146 milyon liradır. 1998 yılı içerisinde 
de yine fondan 3 milyar 75 milyon 425 bin lira gönderilmiştir. Bu paraların gönderilmesinde, sizin 
de ifade ettiğiniz gibi, Şırnak Milletvekilimiz Sayın Doktor Salih Yıldırım'ın büyük katkıları vardır. 

Gelelim doktor durumuna Sayın Ökten. 
BAYAR ÖKTEN (Şırnak) - Vatandaş görüyor... 
SAĞLIK BAKANI HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - Ya siz Şırnak'a gitmemişsiniz 

veyahut da size Şırnak'tan yanlış veya eksik bilgi verilmiş. 
BAYAR ÖKTEN (Şırnak) - Ben yeni geldim oradan; vatandaş görüyor... 

SAĞLIK BAKANI HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - Şırnak Devlet Hastanesinde, şu 
gün itibariyle, 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 genel cerrah, 1 çocuk hastalıkları uzmanı, 1 kadın-doğum 
uzmanı, 1 ortopedi uzmanı, 4 pratisyen bulunmaktadır. 1997'nin temmuzundan itibaren, Şırnak 
Merkez'e, 13 uzman, rotasyonla görevlendirilmiştir. Cizre Devlet Hastanesinde ise, 2 iç hastalık
ları uzmanı, 2 kadın hastalıkları uzmanı, 1 çocuk hastalıkları uzmanı, 1 göz hastalıkları uzmanı, 1 
ortopedist ve 1 genel cerrah ile 3 pratisyen hekim mevcuttur. İdil Devlet Hastanemizin ameliyatha
ne inşaatı devam etmektedir -hükümet konağından bozma olduğu için- ve burada da halen 3 pra
tisyen hekim görevlidir. Silopi Devlet Hastanemizde, I iç hastalıkları uzmanı ve 1 genel cerrahı
mız görevine devam etmektedir. 

Sayın Ökten, siz "biraz sonra Sayın Bakan çıkacak, on gün evvel bunları gönderdim diyecek" 
dediniz; ama, ben öyle demeyeceğim, Silopi'ye telefon ederek bunların doğru olup olmadığını öğ
renin diyeceğim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAYAR ÖKTEN (Şırnak) - Ben yeni geldim oradan; kırk gündür oradaydım... 
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SAĞLIK BAKANI HALİL İBRAHİM ÖZSOY (DeVamla) - Şimdi, bütün bunları toplarsak, 

10 uzman hekim, 59 pratisyen, 78 ebe, 134 hemşire, 56 sağlık memuru, 5 dişçi, 1 eczacı, 20 labo-
ratuvar teknisyeni, 14 röntgen teknisyeni, 5 narkoz teknisyeni, 2 çevre sağlığı teknisyeni ve 2 diş 
protez teknisyeni görev yapmaktadır. 

Sayın Ökten, şimdi de senelere göre değerlendirme yaparsak: Geçen sene, Şırnak'ta uzman he
kim sayısı 4 iken bugün 10, pratisyen hekim sayısı 48 iken bugün 59, hemşire sayısı 85 iken bu
gün 134, ebe sayısı 70 iken bugün 78'dir. Sayın milletvekilleri, yine de yeterli görmüyoruz; 1995 
yılının ağustos ayında, 2514 sayılı Devlet Yükümlülük Kanunu askıya alınmasaydı, bu rotasyonlar 
da olmayacaktı, giden hekim de mecburen orada hizmet verecekti. Ancak, biz, özendirici tedbirler 
veya -rotasyon usulü- geçici tedbirlerle oradaki hekim açığını kapatmaya çalışıyoruz. İnşallah, bun
ları kökünden halledecek tedbirleri getireceğiz; o zaman, Şırnaklılar da her türlü sağlık hizmetine 
kavuşmuş olacaklardır. 

Şırnak'a yaptığımız hizmetleri anlatma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyor, hepinize saygı
lar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
BAYAR ÖKTEN (Şırnak)-, Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ökten. 

BAYAR ÖKTEN (Şırnak) - Ben kırk gündür Silopi'deydim, yeni geldim; dün geldim; ister
seniz uçak biletimi getirir gösteririm bu Meclise. On gün evvel bir uzman gönderilmişti. Eminim, 
10 gün sonra, o uzman da geri gelecektir; öyle anlaşılıyor... 

BAŞKAN - Efendim, maalesef, doğuya, güneydoğuya doktor gitmiyor. Bizim ilimize de ta
yin yapılıyor; gitmiyor. Ne yapalım? Aslında, buna alıştırmak lazım. Yani, bunu zorunlu kılmak la
zımdır. Bugün, mesela, Tunceli'nin Hozat İlçesinde hiç doktor yok. Ne yapalım?.. 

BAYAR ÖKTEN (Şırnak) - Hükümetlerin işi ne?!. 
3. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Sarp Hudut Kapısından sınır ticareti kapsa

mında ithal edilen akaryakıtın pazarlanmasında çıkan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması ve 
Devlet Bakanı Mehmet Salih Yıldırım'in cevabı 

BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü konuşma, Artvin Sarp hudut kapısından, Artvin halkının, sı
nır ticaret belgesiyle ithal ettiği akaryakıtın pazarlanmasındaki sorunlar nedeniyle, Artvin Millet
vekili Sayın Metin Arifağaoğlu'na verilmiştir. 

Buyurun Sayın Arifağaöğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır efendim. 
METİN ARİFAĞAÖĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Artvin Sarp hudut 

kapısından, sınır ticareti kapsamı yoluyla ithal edilen akaryakıtın pazarlanması konusunda çıkan 
sorunlar hakkında gündemdışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Sınır Ticareti Yönetmeliği kapsamında, bir defasında 50 bin doları geçmeyen miktarda mal 
yurda sokulabilmektedir. Bu yönetmeliğe dayanarak, 9 yıldır Sarp kapısında sınır ticareti yapıl
maktadır. 

Artvinli müteşebbislerce, Gürcistan Cumhuriyetinin Batum Şehrinden motorin satın alınarak, 
Sarp hudut kapısında her türlü gümrük ve fonlar yatırılarak akaryakıt ithal edilmektedir. Bu kısma 
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kadar herhangi bir aksama veya engelleme söz konusu değildir. Bu şekilde yurda giren motorin, 
Artvin İlinin ihtiyacından fazla olduğu için, Hopa'da diğer müşterilerine satılır veya bizzat sınır ti
careti yapanlarca başka bir ildeki müşterilerine gönderilir. 

Bu şekilde yola çıkan tankerler, 25 Şubat 1998 günü Hopa'dan hareket ederler; ancak, polis 
memurları tarafından, Rize şehir girişinde durdurulurlar. Tankerlerin yüklü olarak geçişine müsa
ade edilmeyeceği belirtilir; boş tankerler geçebilir, yüklü tankerler geçemez uygulamasıyla karşı
laşılır. Durdurulan tanker şoförleri, fatura ve diğer evraklarını gösterirler, olumlu bir yanıt alamaz
lar. Bu tankerlerin tamamını, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna muhalefetten 
yargıya intikal ettirirler. Bu durumu haber alan diğer yüklü tankerler, Hopa ile Çayeli arasında en
dişeyle beklemeye başlarlar; cuma akşamı olur, müspet bir netice alınamaz. 

Ekonomik imkânları dar olan hatta iki üç şahsın bir araya gelerek, bir tanker motorini ithal 
edecek durumda olanlar veya ellerindeki malı mutlaka paraya çevirmek zorunda kalanlar veyahut 
da verdikleri sözü veya taahhütlerini yerine getirmek isteyenler, Hopa-Trabzon arasındaki üç saat
lik yolun güzergâhını değiştirerek, Artvin, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane üzerinden Trabzon'a 16-
17 saatte ulaşabilirler. 

Değerli milletvekilleri, sınır ticareti kapsamında ithal edilen motorin, Rize'ye geliyor, kaçak. 
sayılıyor, bu tankerler, Artvin üzerinden Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon'a geliyor, her 
hangi bir engelle karşılaşmıyor, kaçak da sayılmıyor... Şimdi, ben, Sayın Bakandan soruyorum: Bu 
insanlara yazık, günah değil mi? Hükümetler, milletin refah ve mutluluğu için vardır. Çözüm hü
kümeti olacağız diye ısrar ediyorsunuz; çözümden vazgeçtik, mevcut sorunları artıran bir uygula
manın içinde bulunuyorsunuz... 

Sayın milletvekilleri, Rize'de yaşanan olayın benzeri, 1991 yılında Erciş Ağır Ceza Mahke
mesinde yaşanmış. Suçlu gösterilenler, 1918 sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefetten yargılan
mış; ancak, Yargıtay 7 nci Ceza Dairesi, 5 Mayıs 1992 tarihli kararla Erciş Ağır Ceza Mahkeme
sinin kararını bozmuş, neticede, suçlu görülenler beraat etmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Arifağaoğlu, efendim, süreniz bitti. 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen to

parlar mısınız. 
METİN ARİFAĞAOĞLU (Devamla) - Buradan görülüyor ki, Rize'deki iddiaların akıbeti de 

beraatla neticelenecektir. Öyleyse, bu insanlar beş gün süreyle karakollarda neden bekletildi? Bu 
borçlu insanlara yazık, günah olmadı mı? Artvinlilerin kazandığı birkaç kuruşta birçoğunun gözü 
mü vardı? Sınır ticareti yapanları, nakliye sektörünü ve şoförü mağdur eden uygulamalar niçin ya
pılmıştır; yapılanlar hakkında ne düşünülmektedir? 

Teşekkür ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Arifağaoğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, izin verirseniz... 
BAŞKAN - Siz, bakan değilsiniz Sayın Hatinoğlu... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, katkıda bulunacak..; 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Bakan cevap verecek. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, Bakanın cevap vereceğinden haberi yoktu, yerin- . 

den katkıda bulunacaktı. 
BAŞKAN - Efendim, olur mu?!. O zaman, her milletvekili, bakanın yerine çıkar konuşursa 

olur mu?! Hayır... 

- 293 -



T.B.M.M. B : 61 3 . 3 . 1 9 9 8 O : 1 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, Bakan, sizin adınıza konuşur. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bakın, dokuz yıldır, açılan bu kapıdan bugüne kadar 

motorin gelmiyordu, altı aydır motorin taşınıyor. Problem iki günlük bir anlaşmazlıktan kaynaklan
mıştır. Bir haftadır bir problem yoktur, olay düzeltilmiştir. 

BAŞKAN - Efendim, şimdi, Sayın Bakan ona cevap verecek. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIRIM (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Artvin Milletvekili Sayın Metin Arifağaoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısıyla ilgili gündemdışı ko
nuşmasına yanıt vermek üzere huzurunuzdayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, sınır ticareti uygulaması, halen sınır ticaretinin düzenlenmesine ilişkin 
27.1.1997 tarihinde yürürlüğe giren; ancak, Resmî Gazetede yayımlanmayan 96/9025 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararı çerçevesinde, toplam 13 ilde bulunan sınır kapılarından Ağrı, Ardahan, Art
vin, Edirne, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, İğdır, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Van İllerinde yapıl
maktadır. Bu illerimizle Gürcistan, İran, Suriye, Nahcivan ve Irak'la karşılıklı olarak sınır ticareti 
yürütülmektedir. Söz konusu karar kapsamında yapılan ithalat işlemlerinde, yetkili valiliklerin il 
değerlendirme kurullarınca düzenlenen uygunluk belgesi aranmakta olup, adı geçen kurul tarafın
dan, sınır ticaretine ilişkin ithal talepleri, il ihtiyaçları dikkate alınarak sonuçlandırılmaktadır. 

Sınır ticareti yapılan illerin 1998 yılı ihtiyaçlarının tespit edilmesi amacıyla, 1.12.1997 tarih 
6457 sayılı yazımızla, ilgili valiliklerden, il ihtiyacı kriteri çerçevesinde sınır ticaretine konu olabi
lecek mallara ilişkin listelerin hazırlanarak, 17.12.1997 tarihine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığına 
iletilmesi istenilmiş; ayrıca, il ihtiyacını aşmayacak derecede ithalata uygunluk belgesi verilmesi, 
ithal edilen eşyanın il dışına çıkarılmaması yönünde azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususu 
vurgulanmıştır. 

Diğer taraftan, Dış Ticaret Müsteşarlığına intikal ettirilen, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kuru
lu Başkanlığı elemanlarınca, Sarp Gümrük Kapısında yapılan denetlemelere ilişkin raporlarda, sı
nır ticareti yoluyla ayda 20 bin ton civarında motorin ithal edildiği hususu, Artvin Valiliğine 
13.1.1998 tarih ve 142 sayılı yazıyla bildirilerek, adı geçen valilikten, gerekli incelemenin yapıl
ması, il ihtiyaçlarının ivedilikle Müsteşarlığa gönderilmesi istenmiştir. 

Konuya ilişkin olarak Artvin Valiliğinden alınan 23.1.1998 tarihli yazıda, sınır ticareti kapsa
mında yapılacak motorin ithalatında il ihtiyacının tespitinde esas alınacak kıstas belirtilmediğin
den, söz konusu miktarın tespitinde tereddiite düşüldüğü ifade edilmektedir. Adı geçen valiliğin söz 
konusu tereddütleri üzerine konunun yerinde incelenmesini teminen 5-6 Şubat 1998 tarihinde Dış 
Ticaret Müsteşarlığınca görevlendiren uzmanın raporuna da istinaden, 12 Şubat 1998 tarih 6895 sa
yılı yazıyla, Artvin Valiliğine, sınır ticareti kapsamında ithal edilen motorinin il sınırları içerisinde 
tüketilmeksizin, il dışına çıkarılmasının, sınır ticareti kararına uygun olup olmadığı hususu tekrar 
sorulmuştur. 

Şimdi değerli milletvekilinin belirttiği hususun önemli bir bölümünü, sınır ticareti yapan ille
rin tümünün yaşadığını belirtmek istiyorum. Mevzuata göre, ithal edilen bu motorinin il sınırları dı
şına çıkarılmasının, yasa açısından sıkıntı yarattığı ortadadır; ama, ortada bir başka gerçek de var
dır: Yöredeki insanların sosyoekonomik durumu ve sorunları, bu yasanın uygulanmasında elastiki
yete gereksinim gösterdiği gerçeğini ortaya koymaktadır. 

- 2 9 4 -



T.B.M.M. B : 61 3 . 3 . 1 9 9 8 O : 1 
Sayın Metin Arifağaoğlu gibi, Artvin Milletvekilimiz Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun da, son 

bir haftadan beri, konuyla yakın ilgisi vardır. Bu konuyu birlikte yakinen takip ettik ve son üç gün
den beri, valilikle birlikte alınan tedbirlerle, sıkıntı aşılmış durumdadır. Ümit ediyorum ki, bu ko
nuyla alakalı sıkıntı ve sorunların aşılmasına vesile olacak yönetmelikteki düzenlemeler en kısa 
süre içerisinde yapılacaktır ve yine ümit ediyorum ki, Artvinlilerin sıkıntı yaşamasına sebep olabi
lecek durum ortaya çıkmayacaktır. 

Bana bu konuda açıklama fırsatı verdiği için, Sayın Arifağaoğlu'na teşekkür ediyor, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
Genel Kurula diğer sunuşlar vardır; ancak, sunuşlar çok ve uzun olduğu için, Divan Üyesi ar

kadaşımızın oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir'e, dönüşü

ne kadar, Devlet Bakanı Refaiddin Şahin 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1324) 

23 Şubat 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Şubat 1998 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gide
cek olan Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir'in dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Refaiddin Şahin'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 

2. - Ürdün 'e gidecek olan Dışişleri Bakam İsmail Cem 'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şük
rü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1325) 

25 Şubat 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Şubat 1998 tarihinde Ürdün'e gidecek olan Dışişleri Baka
nı İsmail Cem'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gü-
rcl'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
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3. - İspanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM 

Başkanı Hikmet Çetin'in vekâlet etmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1326) 
2 Mart 1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İspanya Kralı Juan Carlos I'in davetlisi olarak 3-5 Mart 1998 tarihlerinde İspanya'ya resmî bir 

ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin vekâlet ede
cektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Dcmirel 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
4. - İspanya ve Almanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'a, dönüşüne kadar, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Er Sümer'in vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (İl 1327) 

27 Şubat 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Mart 1998 tarihinden itibaren İspanya ve Almanya'ya gide
cek olan Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'ın dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. , 

Süleyman Dcmirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
5. - İspanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e, dönüşüne kadar, Kültür Bakanı 

M. İstemihan Talay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1328) 

27 Şubat 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Mart 1998 tarihinde İspanya'ya gidecek olan Dışişleri Ba
kanı İsmail Cem'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Kültür Bakanı İstemihan Talay'ın ve
kâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
6. - Fransa'ya gidecek olan Tarım ve Köy işleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'a, dönüşüne ka

dar, Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (311329) ı 
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27 Şubat 1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Tarım Komitesinin Bakanlar Toplantısına ka
tılmak üzere, 3 Mart 1998 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Ta
şar'in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
7. - İspanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'ye, dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İs

kân Bakanı Yaşar Topçu 'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (311330) 

• . 27Şubatl'998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Mart 1998 tarihinde İspanya'ya gidecek olan Devlet Baka
nı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Top
çu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 

8. - Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Ça
ğan 'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan 'in vekâlet etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311331) 

27 Şubat 1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Mart 1998 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek 

olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Nami Çağan'in dönüşüne kadar; Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, sözlü soru önergesinin geri verilmesine dair bir önerge vardır; okutu

y o r u m : • • ' . ' • ' • 

9. - Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'in (6/854) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (41313) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 123 üncü sırasında yer alan (6/854) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Mehmet Aykaç 

Çorum 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmının 1 ilâ 11 inci sıralarında, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Kar
ma Komisyonun, bazı milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarına ilişkin raporları vardır; ayrı 
ayrı okutup, bilgilerinize sunacağım. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/ . - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/1166) (S. Sayısı: 509) (1) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 28.11.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen, Kayseri Milletvekili 

Abdullah GüTün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı Komisyo
numuzca İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere ve
rilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla Devletin as
kerî kuvvetlerini ve adliyenin şahsiyetini tahkir ve tezyif etmek suçu isnat olunan Kayseri Millet
vekili Abdullah Gül'ün hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar verilmiştir. 

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. 

Bu nedenle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Kayseri Milletvekili Abdullah 
Gül hakkındaki kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
verilmiştir. 

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

Hatay 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Öteki raporu okutuyorum : 

(/) 509 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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2. - Giresun Milletvekili Ergim Özdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın

da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (31911) (S. Sayısı : 510) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 21.9.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen, Giresun Milletvekili 
Ergun Özdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, Komis
yonumuzun; 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre 
kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevli me
mura görevinden dolayı, basın yoluyla hakaret suçu isnat olunan Giresun Milletvekili Ergun Özde
mir'in hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

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

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

Hatay 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Öteki raporu okutuyorum: 

3. - Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/938) (S. Sayısı : 511) (2) 

Türkiye Büyük Millet*Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 18.7.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen, Tekirdağ Milletvekili 

Enis Süliin'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyo
numuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre ku
rulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevi kötü
ye kullanma suçu isnat olunan Tekirdağ Milletvekili Enis Süliin'ün 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 gi-

(}) 510 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 511 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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bi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığı
nı, ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek ol
madığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlılarımn bir başka yönden de güvence altına alınması ama
cına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün hakkındaki kovuşturmanın, milletvekil
liği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

' ı '; Atilâ Sav 
Hatay 

Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Öteki raporu okutuyorum: 
4. - Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/3 J 7) (S. Sayısı: 512) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 6.6.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen, Çorum Milletvekili Ya
sin Hatiboğlu'nun 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 2911 sayılı 
Kanuna muhalefet suçu isnat olunan Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun hakkındaki kovuş
turmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek olma
dığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışma
larına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacı
na yöneldiğini gözönüne almıştır.'Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. Çorum Milletvekili Yasin Hatiboglu hakkındaki kovuşturmanın, milletvekil
liği 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. 

Öteki raporu okutuyorum: , 

(1) 512 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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5. - İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/829) (S. Sayısı: 515) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 9.6.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen, İçel Milletvekili D. Fik
ri Sağlar'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 görevli memu
ra hakaret suçu isnat olunan İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'in hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği 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, İçel Mil
letvekili D. Fikri Sağlar hakkındaki kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Hatay 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Öteki raporu okutuyorum: 

6. - Kayseri Milletvekili Salih Kapımız'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/972) (S. Sayısı: 517) (2) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 4.8.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen, Kayseri Milletvekili Sa-, 

lih Kapusuz'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 Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği 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, 

(/) 5/5 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 517 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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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, Kayseri 
Milletvekili Salih Kapusuz hakkındaki kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Hatay 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 

7. - Samsun Milletvekili Murat Karayalçın 'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/313) (S. Sayısı: 518) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 6.6.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen, Samsun Milletvekili 

Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı; Ko
misyonumuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine 
göre'kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevini kötü
ye kullanma suçu isnad olunan Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın hakkındaki kovuşturma
nın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

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

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

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

Hatay 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

(1) 518 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Öteki raporu okutuyorum : 

8. - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/833) (S. Sayısı : 519) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 9.6.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen, Muğla Milletvekili Zeki 
Çakıroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyo
numuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre ku
rulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevi kötüye 
kullanma suçu isnad olunan Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun 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'nın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnad olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, Muğla 
Milletvekili Zeki Çakıroğlu hakkındaki kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Hatay 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Öteki raporu okutuyorum: 
9. - Kastamonu Milletvekili Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/854) (S. Sayısı: 520) (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, 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 2908 ve 2860 
sayılı Kanunlara muhalefet suçu isnat olunan Kastamonu Milletvekili Hadi Dilekçi'nin hakkında
ki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. Kas
tamonu Milletvekili Hadi Dilekçi Komisyonumuza gelerek savunma yapmıştır. 

(1) 519 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 520 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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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. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Kastamo
nu Milletvekili Hadi Dilekçi hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Hatay 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Öteki raporu okutuyorum: 

10. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/892) (S. Sayısı: 522) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 24.6.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İzmir Milletvekili Sab
ri Ergül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonu
muzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kuru
lan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu] inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevli me
mura görevden dolayı, görevi başında tehdit suçu isnat olunan İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün 
hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar veril-

ı ' ' • " 

mıştır. 
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. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak İzmir Mil
letvekili Sabri Ergül hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar erte
lenmesine karar verilmiştir. , 

Raporumuz Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
AtilâSav 

Hatay 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

(/) 522 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Son raporu okutuyorum: 
11. - Erzurum Milletvekili Abdıılilah Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/238) (S. Sayısı: 523) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 22.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Erzurum Milletvekili 
Abdulilah Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, Komis
yonumuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre 
kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Erzrum Milletvekili Abdulilah Fırat Komisyonumuza gelerek konu ile ilgili sözlü savunma 
yapmıştır. Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevli 
memura hakaret suçu isnat olunan Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın 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 amacının onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline ge
tirmek olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Mec
lis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alın
ması amacına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa da
yandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır. 

Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, Erzurum Milletvekili Ab
dulilah Fırat hakkındaki kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesi
ne karar verilmiştir. 

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

Hatay 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, bu raporların hepsi de, kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona er

mesine kadar ertelenmesine dairdir; 10 gün içinde itiraz olunmadığı takdirde, bu raporlar kesinleş
miş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, bazı sayın milletvekillerinin izinli sayılmalarına 
dair tezkereleri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

(I) 523 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
W. - Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1332) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli sa
yılmaları, Başkanlık Divanının 26.2.1998 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

Hikmet Çetin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

"Ankara Milletvekili Agâh Oktay Güner, hastalığı nedeniyle 28.1.1998 tarihinden geçerli ol
mak üzere 25 gün," • 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu, mazereti nedeniyle 14.1.1998 tarihinden geçerli ol

mak üzere 15 gün," 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"İstanbul Milletvekili Hüsnü Doğan, mazereti nedeniyle 20.2.1998 tarihinden geçerli olmak 
üzere 19 gün," 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre, hastalığı nedeniyle 12.1.1998 tarihinden geçerli 
olmak üzere 95 gün," 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"İstanbul Milletvekili Bahri Zengin, hastalığı nedeniyle 13.2.1998 tarihinden geçerli olmak 
üzere 20 gün," 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Konya Milletvekili Abdullah Gencer, hastalığı nedeniyle 5.2.1998 tarihinden geçerli olmak 

üzere 20 gün," 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 
"Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, hastalığı nedeniyle 8.12.1997 tarihinden geçerli olmak 

üzere 20 gün," 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Şırnak Milletvekili Mehmet Tatar, hastalığı nedeniyle 2.2.1998 tarihinden geçerli olmak üze

re 20 gün," 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, bir sayın milletvekilinin 
ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

/ / . - İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre'ye ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/1333) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız olarak iki aydan fazla izin alan İstanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'ye, İçtüzüğün 154 üncü maddesi gereğince, ödenek ve yolluğunun 
verilebilmesi, Başkanlık Divanının 26.2.1998 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Hikmet Çetin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Süleyman Arif Emre bir ameliyat geçirmiştir; arkadaşımıza şifalar diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkere
si vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

12. - Devlet Bakam Burhan Kara'nın, Pakistan ve Moğolistan'a yaptığı resmî ziyarete katıl
ması uygun görülen milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (311334) 

26.2.1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Burhan Kara'nın, İslamabad'da yapılan Türkiye-Pakistan Ekonomik ve Teknik 
İşbirliği Bakanlararası Karma Komisyonu 11 inci dönem toplantısı ile Ulan Bator'da yapılan Tür-
kiye-Moğolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 2 nci dönem toplantısına katılmak üzere bir 
heyetle birlikte 9-20 Şubat 1998 tarihleri arasında Pakistan ve Moğolistan'a yaptığı resmî ziyarete, 
Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın da iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakan
lar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 
i BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 
VI.-ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - (101219) esas numaralı "Kadının statüsünün araştırılarak kadınlara karşı her türlü ayı-

rımcıhğın önlenmesi" konusundaki Meclis araştırması önergesinin görüşme günü ve çalışma süre
sine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 

No. : 103 2.3.1998 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 

170 inci sırasında yer alan (10/219) esas numaralı, kadının statüsünün araştırılarak kadınlara karşı 
her türlü ayırımcılığın önlenmesi konusundaki Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin 

v 10.3.1998 Salı günkü Birleşimde yapılmasının ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma sü
resinin uzatılmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Hikmet Çetin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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Ülkü Güney Salih Kapusuz 

ANAP Grubu Başkanvekili FP Grubu Başkanvekili 
Turhan Güven Metin Bostancıoğlu 

DYP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili 
Oya Araslı Mahmut Yılbaş' 

CHP Grubu Başkanvekili DTP Grubu Başkanı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beş siyasî parti grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş müşterek bir önerisi 
vardır; önce, okutup işleme alacağım, sonra oylarınıza sunacağım: 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
I. - 553 sıra sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının gündemdeki yerine ilişkin 

ANAP, DSP, DTP, DYP ve FP Gruplarının müşterek önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 2.3.1998 Pazartesi günü yapılan toplantısında siyasî parti grupları arasın
da oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın aşağıdaki müşterek önerisinin İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Mahmut Yılbaş Ülkü Güney 

DTP Grubu Başkanı ANAP Grubu Başkanvekili 
Salih Kapusuz Turhan Güven 

FP Grubu Başkanvekili DYP Grubu Başkanvekili 
Metin Bostancıoğlu 

DSP Grubu Başkanvekili 
Öneri: 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 203 

üncü sırasında yer alan 553 sıra sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının, bu kıs
mın 4 üncü sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Önerinin aleyhinde konuşmak üzere, Sayın Bekir Yurdagül; buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 

BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. . ' >• 

Değerli arkadaşlar, kamu çalışanları, sekiz on yıl önce kurdukları sendikalarıyla, gerçekten, 
Türkiye'nin dört bir yanında tüm işkollarında örgütlendiler ve kamu çalışanları, bugün gelinen nok
tada, grevli, toplusözleşmeli sendikal bir yasanın çıkarılması beklentisi içerisindeler; fakat, önümü
ze getirilen Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı, kamu çalışanlarının sekiz on yıllık mü
cadelelerini yok sayan, mevcut fiilî durumun gerisinde ve kamu çalışanlarını pasifize etmeye yö
nelik, onları disiplin altına almaya yönelik yeni yasaklan beraberinde getiren bir yasal düzenlemedir. 

Değerli arkadaşlar, biz, elbette ki, kamu çalışanlarının grevli, toplusözleşmeli sendikal hakla
ra kavuşmasını istiyoruz. Özellikle, bu tasarı komisyonda görüşülürken, tüm siyasî partilerimiz, ka
mu çalışanlarına, grevli, toplusözleşmeli sendikal hakların verilmesi doğrultusunda düşünce birliği 
içerisinde olduklarını ifade ettiler; ancak, dediler ki "mevcut Anayasa, grevli, toplusözleşmeli sen
dika yasasına engel." Tabiî, bu, Türkiyede tartışılıyor; bilimadamları tarafından tartışılıyor, sendi-
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kacılar tarafından tartışılıyor. Gerçekten, bu Anayasa, kamu çalışanlarına, grevli, toplusözleşmeli 
sendikal hakkı yasaklamış mı; yasaklamamış mı? Bu konuda çok çeşitli düşünceler var. Bana gö
re, yasaklamamış; çünkü, Anayasada, aksine bir görüş belirtilmemiş. İşçiler için, grevli, toplusöz
leşmeli sendikal düzenlemeden bahsedilmiş; ama, kamu çalışanları için, Anayasamız bir yasak ge
tirmemiş. 

Diyelim ki, Anayasamız, grevli, toplusözleşmeli sendikal düzenlemeye müsait değil... 

Değerli arkadaşlar, kamu çalışanları, bu tasarının geçmesini sekiz on yıldır bekliyorlar; grev
li, toplusözleşmeli sendikal düzenlemeyi bekliyorlar. Bugüne kadar verilen mücadelenin sonucun
da da, gerçekten, bu yasa tasarısının bu şekilde çıkması gerekiyor. Beklentiler ve hedefler o doğ
rultudaydı; ama, bu tasanda, ne yazık ki, bu yok. 

Değerli arkadaşlar, mevcut fiilî durumun gerisinde, az önce belirttiğim gibi, bu, şu anda, ku
rulmuş olan iki kamu çalışanı sendikasını kapatan ve 300 bine yakın kamu çalışanını örgütsüz bı
rakan bir sendikal düzenleme. 

Kamu çalışanları diyor ki "bize göre, Anayasa, grevli, toplusözleşmeli sendikal düzenlemeye 
cevaz veriyor." Mademki, siyasî partilerimiz, Anayasanın buna engel olduğunu söylüyorlar ve ken
dilerinin de grevli, toplusözleşmeli sendikal düzenlemeden yana olduklarını belirtiyorlar; oturalım, 
bu konuda tüm siyasî partilerimiz bir komisyon kuralım. Kamu çalışanları sekiz on yıldır bekliyor

lar; üç beş ay daha beklesinler. Biz, Anayasamızda, bazı partilerimize göre engel görülen düzenle
meleri gerçekleştirelim ve ondan sonra, kamu çalışanlarına, çağımıza uygun, demokrasimize uygun 
ve Türkiye'yi götürmek istediğimiz yere uygun, grevli, toplusözleşmeli sendikal düzenlemeyi ya
şama geçirebilelim. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de çalışanların örgütlenmesi, elbette ki çok önemli; ama, Hükü
metimizin iki ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu bir tasarı var; öğretmenlere yüzde 
18'lik ek zam. Gelin, bu öğretmenlerimize ek zam verecek tasarıyı Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden bir an önce geçirelim; gelin, işçi emeklilerimizi perişan eden bu intibak yasa tasarısını Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden geçirelim ve tek gösterge sistemine geçelim; işçi emeklilerimiz ara
sındaki ayırıma son verelim; gelin, zorunlu tasarruf sorununu çözelim; çalışanların Zorunlu Tasar
ruf Fonunda biriken 1 katrilyon liraya yakın paralarını, anaparası ve nemalarıyla, işçisiyle memu
ruyla tüm çalışanlarımıza iade edelim. Önceliklerimiz, elbette ki bunlar olmalı diye düşünüyorum. 
Ondan sonra, kamu çalışanlarının sekiz on yıllık mücadelesini yok sayan bu düzenlemeden vazge
çelim ve onlara, layık oldukları grevli, toplusözleşmeli sendikal yasayı sunalım ve bu da, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onlara sunduğu bir armağan olsun, onların bu mücadelelerinin karşılığın
da hak ettikleri bir yasa olsun diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, genelde partilerimiz, hükümetlerimiz kamu çalışanlarının sendikal hakla
rını çağdaş ve demokratik bir hak olarak görmekten çok, bir maliyet ve bir yönetim sorunu olarak 
görüyorlar; yani, kamu çalışanına grevli, toplusözleşmeli sendikal hak tanınırsa, kamu yönetimi 
zorlaşacak, ücretleri baskı altına alma politikalarının yaşama geçmesi kolay olamayacaktır. Oysa, 
soruna bu boyutuyla bakmak, demokratik ve çağdaş bir bakış açısı olamaz. Sorun, 2 milyona ya
kın insanın temel demokratik ve ekonomik hakkı sorunudur. Özellikle Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, olaya, bu çerçevede, bu perspektifte bakması gerektiğine inanıyorum. 

Ayrıca, hazırlanan, Kamu Çalışanları Sendikaları Yasa Tasarısı, 2821 sayılı Sendikalar Yasa
sının çok kötü bir kopyası ve kamu çalışanları bu konuda çok duyarlılar, çok hassaslar; çünkü, se
kiz on yıllık mücadelelerini yok sayan bir tasarıyla karşı, karşıyalar. Türkiye'nin dört bir yanından 
gelen telefonlarla, fakslarla bu konudaki tepkilerini alıyoruz. Kamu çalışanları ayaktalar, kamu ça
lışanları teyakkuz durumundalar. 

\ ' 
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Gelin, hep beraber uzlaşalım ve Anayasa bu konuda bir engelse, partilerimiz arasında, komis

yonlarda oluşan konsensüsü sağlayalım ve Anayasamızdaki değişiklikleri gerçekleştirelim ve ka
mu çalışanlarına, çağdaş ve demokratik bir yasa sunalım değerli arkadaşlarım. 

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, bu yasa tasarısıyla getirilen, mevcut fiilî durumun 
ilerisinde hiçbir düzenleme yok. "Toplugörüşme" deniliyor. Zaten, kamu çalışanları, düşünceleri
ni, çeşitli etkinliklerle, çeşitli platformlarda hükümet edenlere anlatıyorlar, taleplerini bir şekilde 
iletiyorlar ve hükümetler, bunu dikkate alıyorlar veya almıyorlar. Bu yasa tasarısı yaşama geçerse, 
bugünkü durumdan farklı bir şey olmayacak; yine, kamu çalışanları, en büyük sendikal örgütleri 
aracılığıyla, bu taleplerini, hükümet edenlere anlatacaklar, iletecekler. Sonuçta, kararı, yine hükü
met partileri verecek, siyasî iktidar verecek; yani, şu anki durumun ilerisinde hiçbir düzenleme ge
tirmiyor bu yasa tasarısı. 

Değerli arkadaşlar, evet, çalışanların sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisinin çözmesi ge
rekiyor. Öncelikleri de, elbette ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi belirleyecek; ama, gelin, önce, öğ
retmenlere yüzde 18'iik ek zammı Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirelim; gelin, zorunlu ta
sarrufun tasfiyesini gerçekleştirelim, anapara ve nemasıyla beraber, zorunlu tasarrufu, hak sahibi 
çalışanlara iade edelim; ama, kamu çalışanlarına, hiçbir yeni hak getirmeyen bu yasal düzenleme
yi bir müddet daha bekletelim. Mademki, Anayasanın engel olduğunu söylüyorsunuz, Anayasada
ki düzenlemeleri hep beraber yaşama geçirelim ve kamu çalışanlarına, hak ettikleri, çağdaş, de
mokratik düzenlemeyi hep beraber sunalım. ; 

Bu anlamda, bu, Kamu Çalışanları Sendikaları Yasa Tasarısının, gündemde, en sondan, 4 ün
cü sıraya alınmasını doğru bulmuyoruz ve bunun, kamuoyunu aldatmaya yönelik, kamuoyuna yan
lış bilgiler vermeye yönelik olduğunu "reform" adı altında sunulan bu tasarının, gerçekte, hiçbir re
form yönünün olmadığını, yeni hiçbir şey getirmediğini ifade ediyorum. 

Hepinizi, saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yurdagül. 
Öneri hakkında başka söz isteyen?.. 

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Lehinde konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yılbaş. ! ' 
Süreniz 10 dakika. 

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu grup önerisi doğrultu
sunda, ben de lehte görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzyadım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı, sadece bir grubun ve 
Hükümetin getirdiği bir teklif değildir. Bu, dört ayrı grup tarafından getirilmiş ve Komisyonca da 
bir araya getirilerek, bütünleştirilmiş bir tasarıdır. Başta, Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal 
ve 39 arkadaşının; takiben, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 arkadaşının; yine, Trabzon 
Milletvekili Yusuf Bahadır ve 9 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 arkadaşının 
teklifleri Komisyonda görüşülmek üzere mezcedilmiş bir kanun tasarısıdır. 

Evet; ben de, biraz önceki sözcü arkadaşımızın temennilerine, isteklerine katılıyorum; gönül 
isterdi ki, grevli bir toplusözleşmeyi bu Meclisten çıkarma imkânımız olsun; ama, orta yerde, 1995 
yılında yapılmış olan bir anayasa değişikliğiyle birçok alanda uyum yasası çıkarılmış olmasına rağ
men, bu konuda, Anayasamızın 53 üncü ve 54 üncü maddelerinde yapılan değişikliğe rağmen, bir 
uyum yasası geliştirilememiş, Genel Kurulumuza sunulamamış ve buradan da yasalaştırılarak çı
karılamamıştır. 
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Kamu çalışanlarının tamamının, bu yasanın çıkması doğrultusunda bir istikamette düşüncesi 

olduğunu burada ifade etmek, gerçeklere uygun değildir. Tasarının bu haliyle yasalaşmasını arzu 
eden geniş bir kamu çalışanları grubu da vardır. Danışma Kurulunda bu konu gündeme getirildi
ğinde, Demokrat Türkiye Partisi, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi Ve Fa
zilet Partisiyle birlikte, bunun, gündemin 4 üncü sırasına alınarak, bir an önce çıkarılıp, yasalaştı
rılmasının toplumu rahatlatma bakımından uygun olacağı görüşü ağırlık kazandı; ama, biraz evvel, 
sözcü arkadaşımızın ifade ettiği gibi, Cumhuriyet Halk Partisi bu görüşe katılmadı. 

Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümüz uyarınca, konu Genel Kurulda tartışılırken, yasaların tek
lifleri, eğer, bir istikamette değiştirilmek isteniyorsa, o konuda öneri getirilerek değiştirilmesi her 
zaman mümkündür. Biz, bu öneri altında imzası bulunan beş grup olarak, bu yasa tasarısının gün
demin dördüncü maddesine getirilerek bir an önce yasalaştırılması ve böylece, kamu çalışanlarımı
zın büyük bir kısmının heyecanla beklediği bu reform kanunun gerçekleştirilmesi doğrultusunda 
düşünceye sahibiz; bu yönde alacağımız bir karar, toplumu rahatlatacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum; teşekkür ediyorum efendim. (DTP, ANAP ve DSP sıralarından 
alkışlar) '< 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yılbaş. 

Başka konuşmak isteyen?.. Yok. 
Öneriyi bir daha okutup, oylarınıza sunacağım: 

Öneri: 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 203 ün

cü sırasında yer alan 553 sıra sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının bu kısmın 4 
üncü sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul 
edilmiştir. 

İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş iki adet doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; 
bunları sırasıyla işleme koyacağım. 

Birinci önergeyi okutuyorum: 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
13. - İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'un, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifinin 

(2/787) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (41314) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

6.5.1997 tarihinde Başkanlığınıza sunduğum 2/787 esas numaralı Bir İlçe Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi, Başkanlığınızca, 9.5.1997 tarihlerinde havale edildiği İçişleri ve Plan Ve Bütçe Ko
misyonlarında bugüne kadar görüşülmemiştir. Teklifimin, İçtüzüğümüzün 37 nci maddesi gereğin
ce doğrudan Genel Kurulun gündemine alınmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 15.8.1997 
Ali Rıza Bodur 

İzmir 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu önergeyle ilgili Hükümetin ve Komisyonun herhangi bir 
söz isteği yok. 

Şahsı adına, Sayın Ali Rıza Bodur söz istemişlerdir. 
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Buyurun Sayın Bodur. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir'in Bayraklısını, bil
mem, bilmeyeniniz var mı?.. Bayraklı, gerçekten, nüfus yoğunluğu bakımından, ekonomik faktör
ler bakımından ve sosyolojik olgu bakımından ilçe olmaya hak kazanmış hatta ve hatta geç kalmış 
güzel bir beldemizdir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun teklifini verirken, geçmiş yıllarda da bütün siyasî partilerimi
zin ortaklaşa fikir birliğine vardıkları Bayraklı'nın... (Gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Bodur, bir dakikanızı rica edeyim... 
Sayın milletvekilleri, arkadaşlarımız Genel Kurul salonunda, hep, ayaktalar. Lütfen, oturur 

musunuz... Böyle Genel Kurul salonu olmaz efendim; konuşulan anlaşılmıyor.. Arkadaşlar, lütfen 
oturur musunuz... Oturmayanlar dışarı çıksın. 

Buyurun efendim. 
ALİ RIZA BODUR (Devamla) - Bayraklı'nın ilçe olması konusunda, geçen dönemde de, bü-

'tün partilere mensup sayın milletvekilleri yasa teklifi vermişlerdir. Gerçekten, Bayraklılılar, bugün 
Yüce Meclisin kendilerini ilçe statüsüne kavuşturmasını büyük bir özlemle beklemektedirler; çün
kü, Bayraklı'yı tanıyan bütün yurttaşlarımızın, Bayraklı'yı tanıyan bütün milletvekillerinin "zaten 
orası ilçe olmayı hak etmiş, geçmiş bile" dediklerine tanık oluyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Ben sözü fazla uzatmadan, oradaki bütün partilerin yerel örgütlerinin düşündaş olduğu, hem
fikir olduğu bu teklifin doğrudan gündeme alınmasında tüm siyasî partilerimizin desteğini bekli
yor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bodur. 
Aynı konuda Sayın İsmail Yılmaz da söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Yılmaz. (FP sıralarından alkışlar) 
5 dakika da size söz verelim. 
İSMAİL YILMAZ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıy

la selamlıyorum. 
İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınma önergesi üzerinde şahsım adı

na söz almış bulunuyorum. 
Değerli milletvekilleri, gerçekten, yerel yönetimlerin yapısal olarak yeni yapılanmalara gittik-

lerinde, yapısal olarak küçüldüklerinde hizmet itibariyle çevrelerine daha etkin, daha çabuk, daha 
verimli olduklarını görüyoruz. 

Şimdi, İzmir, Türkiye'nin üçüncü büyük kenti ve yaklaşık 3,5 milyon nüfusa sahip. Bayrak-
lı'nın bağlı olduğu Karşıyaka İlçesi ise yaklaşık 600 bin nüfusa sahip; yani, Karşıyaka İlçesi, do
ğudaki, belki 15-20 vilayetimizin toplam büyüklüğünde bir ilçe, 

Konumu itibariyle, Bayraklı, Karşıyaka'dan fiziksel anlamda uzak, arada bağlantısı olmayan, 
hizmetlerin çok zor götürüldüğü, daha ziyade dar gelirli, kırsal kesimden gelmiş vatandaşlarımızın 
yaşadığı bir yer. Hizmetler, Karşıyaka merkezden Bayraklı'ya, maalesef, istenilen ölçülerde götü
rülmediği için, Bayraklılılar, altyapı ve belediye hizmetleri açısından, merkezî yönetimin hizmet
leri açısından, bugüne kadar, istedikleri ve bekledikleri hizmetleri alamamışlardır. Böyle bir yapı
lanma, Bayraklı için fevkalade önem arz etmektedir; çünkü, Bayraklı, yaklaşık 11 mahallesi, 100 
bini aşkın nüfusuyla, yine, Doğuda veya İç Anadolu'daki en az 4-5 vilayetimizin toplam büyüklü
ğünde bir yapıya sahiptir. 
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İşte bu önergenin kabulüyle, inşallah, doğrudan gündeme alınması gerçekleştirilecek olan, 

Bayraklılılara hizmetlerin daha etkin ve yerinde götürülmesi, bu yörenin insanlarına, inşallah, siz
lerin de destekleriyle, ilçe olması halinde, yapılacak katkıların daha da fazla olması düşüncesiyle 
bu önergeye destek vereceğiniz umuduyla saygılar sunuyor; hepinize hayırlı günler diliyorum. (FP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Doğrudan gündeme 
alınma önergesi kabul edilmiştir. 

Şimdi, ikinci önergeyi okutuyorum; 

14. - Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa İlinde Büyükşehir Belediyesi Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/120) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/315) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şanlıurfa İlimizin büyükşehir olması amacıyla verilen (2/120) sıra sayılı kanun teklifi, 

29.3.1996 tarihinden beri İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarında görüşülmemektedir. 
İçtüzüğün 37 nci maddesine uyarınca doğrudan Genel Kurulun gündemine alınması hususun

da gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Abdulkadir Öncel 
Şanlıurfa 

\ BAŞKAN - Bu önergeyle ilgili de Komisyon ve Hükümetin bir söz talebi yok. 
Sayın Abdulkadir Öncel'in söz isteği var. 
Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika efendim. 
ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Şanlıurfa İlinde 

büyükşehir belediyesi kurulması hakkında, tüm Urfa milletvekillerinin imzalarını havi kanun tek
lifimizin -komisyonda uzun süre görüşülemediğinden- doğrudan Genel Kurul gündemine alınması 
için söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tarihte büyük medeniyet merkezi olan Urfamız, GAP merkezinde bulunması hasebiyle hızla 
büyümekte ve büyüdükçe sorunları artmaktadır. Son tespitlere göre, ilimiz 1 milyon 313 bin, şehir 
merkezi 404 bin nüfusa ulaşmış, gezgin nüfusla birlikte 500 bini aşmıştır. Nüfusu 1 milyonu aşan 
16 ilden biridir; ancak, Şanlıurfa, devlet imkânlarından yeteri kadar faydalanamamış, altyapısını 
hazııiayamamıştır. Mevcut belediye imkânlarıyla hizmetlerin tam manasıyla yapılması da mümkün 
değildir. Şanlıurfa'nın büyükşehir olmasıyla, 3030 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanması, ge
nel bütçe vergi gelirlerinden daha fazla pay alması mümkün olacaktır. 

Bu vesileyle, Şanlıurfa hakkında Yüce Meclise genel bilgiler arz etmek istiyorum. 
Cumhuriyetimizin en büyük yatırımı olan GAP'in merkezinde bulunmak, sanıldığı gibi, şeh

rimize özel katkı sağlamamış, ilave külfetler getirmiştir. Şüphesiz, hayırlı gelişmeler, sevinçle ya
şanmaktadır; ancak, nimet-külfet dengesi sağlanamamıştır. 

GAP sebebiyle ilave hizmetlerin yapılabilmesi için ek yatırımlara ihtiyaç olup, bu ihtiyaçların 
karşılanması için GAP fonu oluşturulmalı ve GAP kapsamında kalan tüm illere pay verilmelidir. 

GAP sebebiyle, yöreye, özel girişimciler akın etmekte, bunlar çok kârlı işlere girişmekte, yük
sek rant elde etmektedir. Büyük müteşebbisin bölgeye gelmesi sevindiricidir; ancak, meydana ge-
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len müspet gelişmelerden, elde edilen enerji ve her türlü millî hâsıladan, şehrin altyapısını hazırla
makta faydalanmak mümkün olmamaktadır. Bu, bir haksızlıktır. 

Başta Şanlıurfa olmak üzere, GAP kapsamında bulunan tüm illerin, millî hâsıladan hak ettik
leri payı almaları, en tabiî haklarıdır. Bu haktan faydalanmaları için, büyükşehir statüsü kazanma
ları gerekir. • 

Özet olarak, Şanlıurfa, büyükşehir olmanın bütün şartlarını haizdir. Benzer durumda olan di
ğer illerimizin de, objektif kuralları tespit edilip büyükşehir olmaları sağlanmalıdır. Ümit ediyorum 
ki, Yüce Parlamento bizden desteğini esirgemeyecektir. 

Müsamahanıza sığınarak, Harran Üniversitemizle ilgili bilgi sunmak istiyorum. 

Harran Üniversitesi bünyesinde, Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî 
Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veteriner ve Ziraat Fakülteleri ile Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, çok sayıda araştırma mer
kezi ve yüksek okullar araştırma uygulama hastanesi bulunmakta, 6 500 öğrenci de öğrenim gör
mektedir. 

Tarımda sağlanan ürün artışı ve organize sanayi bölgesinin tamamlanması sonucu tarıma da
yalı yan sanayiin gelişmesi nedeniyle, Şanlıurfa'da 10 bin konut açığı bulunmaktadır. 

Köyden ve çevre illerden şehir merkezine yönelen göç nedeniyle çarpık kentleşme oluşmakta, 
belediye hizmetleri yetersiz kalmaktadır. 

Gecekondu önleme bölgelerine, spor ve kültür komplekslerine, turistik tesislere, ilave hasta
nelere, öğrenci yurtlarına, sosyal ve kültürel etkinlikler için çeşitli sosyal tesislere, konferans ve 
sergi salonları ile modern fuar alanlarına, yeni bulvarlara, park ve bahçelere, mesire yerlerine ihti
yaç duyulmaktadır. Bunların alt ve üstyapıları için büyük nâzım imar planlarına ihtiyaç vardır. 

Yukarıdan beri arz ve izahına çalıştığım sebeplerden dolayı, Şanlıurfa İlinin büyükşehir statü
sü kazanması zorunlu bulunmaktadır. Şanlıurfamızın büyükşehir olmasıyla oluşacak alt belediye
ler eliyle, bu hizmetler daha verimli ve etkin olarak verilecektir. 

Siz değerli parlamenter arkadaşlarımın bu imkânı Şanlıurfahlara bahşedeceğine inanıyor, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öncel. 

Başka şöz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Doğrudan gündeme 

alınma önergesi kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bazı siyasî parti grupları ile bağımsızların oranlarında meydana gelen de

ğişiklikler nedeniyle, bağımsız milletvekillerine, Plan ve Bütçe Komisyonunda 1 üyelik, İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonunda 2 üyelik düşmektedir. Aday olmak isteyen bağımsız sayın mil
letvekillerinin yazılı olarak Başkanlığa başvurmalarını rica ediyoruz efendim. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçeceğiz; ancak, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve Fazilet Partisi Grubuna düşen 6 üyenin seçimi yar; 
uygun görürseniz "Seçim" kısmını öne alalım... 

"Seçim" kısmının öne alınmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
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VII.-SEÇİMLER 

l A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 

1. - Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN - Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve Fazilet Partisi Grubuna düşen 6 

üyelik için, Adana Milletvekili Sayın İbrahim Ertan Yülek, Konya Milletvekili Sayın Mustafa 
Ünaldı, Afyon Milletvekili Sayın Sait Açba, Kayseri Milletvekili Sayın Nurettin Kaldırımcı, Erzu
rum Milletvekili Sayın Aslan Polat, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan aday gösterilmişler
dir. Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
VIII. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI 
/. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşı, Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 

39 arkadaşı, Nevşehir Milletvekili Mehmet. Elkatmış ve 13 arkadaşı, Kocaeli Milletvekili Şevket 
Kazan ve 22 arkadaşı, İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 20 arkadaşı ile Afyon Milletvekili H. İbra
him Özsoy ve 21 arkadaşının, ülke kaynaklarının tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve (10/18, 27, 30, 68, 113, 170) esas numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 419) (1) 

BAŞKAN - Genel Kurulun 26.2.1998 tarihli 60 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, bu 
kısımda yer alan, ülke kaynaklarının tespiti konusundaki (10/18, 27, 30, 68, 113, 170) esas numa
ralı Meclis Araştırması Komisyonunun 419 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmelere başlı
yoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

- İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşmelerde ilk 
söz hakkı önerge sahibine aittir; daha sonra, İçtüzüğümüzün 72 nci maddesine göre işlem yapıla
caktır. Buna göre, her parti grubu adına birer üyeye, Hükümete ve Komisyona söz verilecektir. Bu 
suretle, Araştırma Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşmeler tamamlanacaktır. 

Hükümet ve parti grupları adına yapılacak konuşmalar 20'şer dakika, önerge sahipleri adına 
yapılacak konuşmalar da 10 dakikadır. 

Komisyon raporu, 419 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: 
Önerge sahipleri adına; İstanbul Milletvekili Sayın Azmi Ateş. 
Grupları adına; Fazilet Partisi Grubu adına, Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal; Demokra

tik Sol Parti Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Mehmet Büyükyılmaz. 

Şahısları adına; İstanbul Milletvekili Sayın Ziya Aktaş. 
İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 
KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - DYP Grubu adına, Sayın Halil Yıldız konuşacaklar 

efendim. ' 
BAŞKAN - Sayın Azmi Ateş, buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

(1)419 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Sayın Ateş'in iki önergede de imzası olduğundan, iki önerge için söz istemişlerdir. Size; 20 

dakika süre veriyoruz efendim. 
; AZMİ ATEŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, burada, ülke kaynak

larının araştırılmasıyla ilgili olarak kurulmuş olan Araştırma Komisyonunun hazırladığı rapor üze
rinde görüşmelerde bulunuyoruz. Ben, vermiş olduğumuz iki önergedeki, önerge sahipleri adına 
görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi ve televizyonları 
başında bizleri izleyen aziz milletimizi, en derin saygıyla selamlıyorum. 

Milletin mutluluğu üzerine yemin etmiş milletvekilleri olarak, bu mutluluğu temin edecek im
kânları araştırmak, bu imkânları ortaya çıkarmak ve nihayetinde, bu mutluluğu sağlamak en önde 
gelen görevlerimizdendir. 

Ülkemizde, genel olarak, insanımızı ilgilendiren iki husus önplana çıkmaktadır. Bunlardan bi
rincisi, maddî imkânları artırmak; ikincisi ise, kültürel değerleri yaşamak ve yaşatmaktır. 

İnsanların maddî imkânlarını geliştirmek, önce, gayri safî millî hâsılayı artırmak, sonra da bu
nu adil bir şekilde bölüştürmekle mümkündür. Bu, herkesçe kabul edilen bir realitedir. 

İkinci hususa gelince; mutluluğa manevî yönden değer katan kültürel hayatın özgün bir ortam
da yaşanmasının ifade edilebilmesidir. Bunun için, hürriyetlerin alabildiğine kullanıldığı demokra
tik bir ortamın oluşmasına ihtiyaç vardır. Demokratik ortamın oluşmasının, gayri safî millî hâsıla 
ve fert başına düşen millî gelirle çok önemli bir ilişkisi vardır. Dünyada, gayri safî millî hâsılaları 
ve fert başına düşen millî gelirleri düşük olan ülkelerin insanları, her zaman antidemokratik yöne
timle muameleye maruz kalmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında, ülkemiz kaynakları üzerine yapı
lan bu çalışma, bu araştırma, oldukça büyük bir önem taşımaktadır. 

Bazı şeylerin sözünü çok etmekle beraber, maalesef, uygulamasını ya terk ediyor ya da tehir 
ediyoruz. Bunların birisi, belki de en önemlisi ülke kaynaklarının değerlendirilmesi meselesidir. 
Sanki, sihirli bir el, bu mevzuları değerlendirmekten bizi alıkoymaya çalışmaktadır. Bu eksikliğin 
önemini kavrayarak önergelerimizi vermiş bulunmaktayız. Böylece, önergelerdeki imza sahibi ar
kadaşlar olarak, çok önemli bir görevi ifa ettiğimiz kanaatindeyiz. Bu görevin, şu anda, bu raporun 
tamamlanmasıyla bitmiş olduğu kanaatinde değiliz; çünkü, bu görev, süreğendir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde fertler arasındaki gelir dağılımı dengesizliği 
had safhaya ulaşmış bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda, yüzde 5'lik hane halkı dilimlerine gö
re, kullanılabilir gelirin yüzde olarak dağılımında; hane halkı birinci yüzde 5'lik dilimi 1987'de ge
lirden binde 7 pay alırken, 1994'te bu pay onbinde 69'a düşmüştür; yine, hane halkı yirminci yüz
de 5'lik dilimi 1987'de gelirden yüzde 23,1 pay alırken, 1994'te bu pay yüzde 30,34'e çıkmıştır. 
Ayrıca, arada kalan hane halkı 18 adet yüzde 5'lik dilimlerin hepsinde de gelir payı düşmüştür. Bu 
duruma göre, yirminci yüzde 5'lik dilimin gelir payı, birinci yüzde 5'lik dilimin gelir payının tam 
44 katı fazladır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tablo bize, ülkemizde fakirin daha da çok fakirleşti-
ğini, zenginin ise daha fazla zenginleşmekte olduğunu göstermektedir. Böylece, aradaki uçurum gi
derek derinleşmektedir. 

Ayrıca, yine, bu tablo, bize, ülkemiz insanının gelir azlığından doğan bunalımına, bölüşümde-
ki adaletsizlikten kaynaklanan ikinci bir bunalımın eklenmekte olduğunu göstermektedir. Böylece, 
toplumumuzdaki bunalım katmerleşmektedir. 

Ülkemizin içinde bulunduğu bu durumu dünyanın değişik ülkeleriyle mukayese etmek müm
kündür. Bu mukayese, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Fransa veya İngiltere'yle 
yapılabilir; ama, daha çarpıcı olacağı için bu mukayeseyi İspanya'yla yapmak istiyorum. 
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1995'te Türkiye'nin gayri safi millî hâsılası 167 milyar dolar iken, İspanya'nınki 559 milyar 

dolar; 1995'te Türkiye'nin dışticaret hacmi 57 milyar dolar iken, İspanya'nınki 206,9 milyar dolar; 
ayrıca, 1995 yılında Türkiye'de fert başına millî gelir 2 715 dolar iken, İspanya'nınki 14 263 do
lardır. Oysa, 1995 yılında Türkiye'nin nüfusu 61,6 milyon, İspanya'nınki 39,2 milyondur. Ayrıca, 
Türkiye'nin yüzölçümü 779 bin kilometrekare iken, İspanya'nınki 504 bin kilometrekaredir. Buna 
mukabil, İspanya'nın ekonomik potansiyeli ülkemizden çok daha iyi durumdadır. Ayrıca, içborç 
stokomuz devamlı artmakta, dışborç stokumuz ise 85 milyar dolar civarındadır. Ülkemizin bu du
rumu elem vericidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde enflasyonu azdıran, milletimizin hepsini ya
kından ilgilendiren, ülke insanları arasındaki barışı zedeleyen, sosyal patlamalara sebep olabilecek 
olan bu ekonomik kötü gidişe son vermeye katkısı olur düşüncesiyle, ülke kaynaklarının tespiti ve 
değerlendirilmesi için, arkadaşlarımızla 4 ayrı önerge verdik. Diğer partili arkadaşlarımızın da ay
nı konuda vermiş oldukları 2 ayrı önergenin de birleştirilmesiyle, bu Araştırma Komisyonu kuruldu. 

Ayrıca, 54 üncü Refahyol Hükümeti, işbaşına gelir gelmez, bu konuya verdiği önemin bir ifa
desi, bir göstergesi olarak, kaynaklarımızı harekete geçirmek ve bütün partilerin de katkılarını sağ
lamak amacıyla, Meclis Genel Kurulunda bir genel görüşme açılmasını sağladı. 

Aynı zamanda, Komisyon üyesi ve sözcüsü olarak da ifade etmekJsterim ki, biz, bu araştırma 
çalışmalarımızla, sınırlı bir zaman diliminde birtakım zorluklar ve engellere rağmen, yarınlara ışık 
tutacak olan çok faydalı bilgiler elde ettik; ama, Komisyon üyesi arkadaşlar olarak araştırmayı ye
terli bulmamaktayız. 

Bu meyanda eksikliğini hissettiğimiz bir başka husus da, ülkemizde, kaynakların tespit ve de
ğerlendirmesiyle ilgili olarak kurumlar arasında koordineli, planlı, programlı bir şekilde yeterli ça
lışma yapılmadığı veya yapılamadığı kanaatidir. Devjet Planlama Teşkilatı bu boşluğu yeterince 
dolduramamakta, Millî Prodüktivite Merkezi ise, çalışmalarını firma ve kurumlar bazında yapmak
ta olup, ülkemizi bir bütün olarak değerlendirememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, bü
tün komisyon üyeleri olarak, ülkemiz açısından çok önem arz eden ülke kaynaklarının tespiti ve ül
ke ekonomisine kazandırılmasını sağlayacak çalışmaların, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kuru
lacak daimî bir ihtisas komisyonunda ele alınmasının daha doğru olduğu kanaatine varmış bulun
maktayız. Bu nedenle, böyle bir daimî komisyonun kurulması hususu, raporda özellikle Genel Ku
rulun bilgisine arz olunmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu izahtan sonra, konuşmamı, araştırmanın muhtevasıy
la ilgili olarak sürdürmek istiyorum; ama, takdir edersiniz ki, bana tahsis edilen bu kısa sürede ifa
de etmek istediklerimin hepsini aktarmak mümkün değildir. Ümit ediyorum ki, konuşmacı arkadaş
larımız, konunun bütünlüğü içerisinde önemli gördükleri noktalara temas edeceklerdir. Ben ise, 
önerge sahiplerinden birisi ve de bu Komisyonun sözcüsü olarak, hiç olmazsa, birkaç noktaya te
mas etmek istiyorum. 

Ülkemizi, içerisinde bulunduğu bu elem verici kötü ekonomik şartlardan kurtarmak, çağdaş 
gelişmiş.ülkelerin seviyesine yükseltmek için, diğer bütün kaynakları da etkin bir şekilde harekete 
geçirecek olan insan kaynaklarımızı ve potansiyelimizi en verimli bir şekilde değerlendirmek mec
buriyetindeyiz. 

Bugün, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, diğer ülkelerden farklı olarak, çok genç bir nüfu
sa sahip bulunmaktayız. Bu da, ülkemiz için çok önemli avantaj olup, bunu çok iyi değerlendirme
miz gerektiği kanaatindeyiz. Başarılı bir kalkınma, ancak, insan kaynağının en iyi şekilde kullanı
mıyla mümkün olabilir. Kalkınmanın temel unsuru olan insan kaynağından en iyi şekilde yararla
nabilmenin yolu, tüm bireylerin ilgi, istek, yetenek ve başarılarına uygun eğitim yapmalarından ge-
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çer. Eğitim ve öğretimde amaç, dünyadaki değişim sürecini yakalamak, yüksek kalitede insangücü 
yetiştirilmesini sağlamaktır. İlköğretimden başlamak üzere, öğrencilerin, ilgi, istek, kabiliyet ve ba
şarıları doğrultusunda yönlendirilmesi, temel amaçtır. Ayrıca, ekonominin çeşitli insangücü ihtiya
cını karşılamak üzere, orta ve yükseköğretim ve yaygıneğitimde, meslekî ve teknikeğitime ağırlık 
verilmeli; meslekî ve teknikeğitimin niteliği, katılımcı, yeni ve etken bir sistemle denetlenmelidir. 

Aynı zamanda, insan kaynaklarımızın harekete geçirilmesinde en etkin araçlardan birisi de, 
üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasıdır. Üniversiteler, başta sanayi olmak üzere, bütün sektör
lerle üretim ve kaliteye dönük araştırma, geliştirme çalışmalarını sistemli bir şekilde artırmalıdır. 
Bundan dolayı, eğitimin, belirlenen hedefler ve amaçlar doğrultusunda geliştirilmesi için, ilgili 
mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergelerimizde imzası bulunan arkadaşlarımız adına, 
insan kaynaklarımızın en etkin bir şekilde üretime ve ülke kalkınmasına yönlendirilmesi konusun
da, az önce arz ettiğim, insan eğitimiyle ilgili olarak, raporda yer alan tespitlerin hepsine katıldığı
mızı ifade etmek istiyorum. Bu münasebetle, böyle bir çalışmaya vesile olduğumuz için, kendimi
zi, ayrıca mutlu hissediyoruz. İnşallah, sonuçları itibariyle de milletimizin mutluluğuna sebep olur; 
ama, üzülerek ifade edeyim ki, ülkemizde, bugünkü uygulamalar, bu mutluluğa ulaşmaya engel 
teşkil etmektedir. 

Biraz önce önemle üzerinde durduğumuzu ifade ettiğimiz, çocuklarımızı, kabiliyetlerine, ilgi 
ve isteklerine göre, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve aydınlık yarınlara hazırlamak üzere, 5 
yıllık ilköğretimden sonra, yönlendirmeli olarak, en az 6 yıl daha eğitim ve öğretime tabi tutmalı
yız; hatta, imkânlarımızı seferber edip, her isteyene üniversite eğitimi yaptırmalıyız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; oysa, az önce memnuniyetle bahsettiğimiz rapordaki ifa
delerin tam zıddına, bugün, ülkemizde, 8 yıllık kesintisiz eğitim adı altında, çağdaş Batı ülkeleri
nin hiçbirisinde tatbik edilmeyen, tornadan çıkmış, tek tip, ezberci insan yetiştiren, çocuklarımızın 
geleceklerini karartan bir tatbikatla karşı karşıya bulunmaktayız. Çocuklarımızın kabiliyetlerini 
felç eden, yarınlarını karartan, yönlendirme imkânını kaldıran böyle bir uygulama, ancak, totaliter, 
dayatmacı, tahakkümcü rejimlerde mevcuttur. Bu tatbikatın sonucu, sanayi sektörlerinin büyük 
oranda eleman ihtiyacını karşılayan çıraklık eğitim merkezleri de tarihe karışmaktadır. Bunun ne
ticesinde, ülkemiz, büyük bir işgücü kaybına uğratılmış bulunmaktadır. Ayrıca, böyle bir kesinti
siz eğitim mecburiyetinden dolayı, köy çocukları köylere mahkûm edilmekte, Anadolu gençliğinin 
önü kesilmektedir. 

Benzeri bir tatbikat da, bugün, üniversitelerimizde, inancının gereği başını örten kızlarımıza 
reva görülmekte; saçları uzun, sakallı çocuklarımızın da, baskıcı, yasakçı bir zihniyetle okuma hak
ları ellerinden alınmaktadır. Şimdi, soruyorum sizlere; Böyle çağdışı bir uygulamayla, özgür bir in
san, girişimci, katılımcı bir insan yetişir mi?.. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu durum, bize, 1945 öncesi dünyadaki mukaddes dev
let anlayışını hatırlatmaktadır. Halbuki, Batı, 1945 sonrası Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evren
sel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Paris Şartı, Helsinki Nihaî Senedi gibi sözleşme
leri yürürlüğe koyarak bireysel hak ve özgürlükleri yüceltmiştir. 

Bu durum, kâmil anlamda demokrasi demektir. Biz ise, hem 1945 öncesi yönetim anlayışını 
uyguluyoruz hem de bunun adına demokrasi diyoruz. Oysa, demokrasi, Batı'da doğru dürüst uy
gulandığı ülkelerde çözüm üretir ya da bu üretime fırsat verir; bizde ise tehdit üretiyor. Ortalıkta 
"asarım, keserim, kapatırım" diyen eli kamçılılardan geçilmiyor. 

Burada, bir arkadaşımızın gündemdışı konuşmasında da vurguladığı gibi, halk, demokrasinin 
ve ona dayalı siyasetin öznesi mi, nesnesi mi; millet, bu işin neresinde; onun iradesi ne işe yarıyor 

- 3 1 8 -



T.B.M.M. B : 6 1 3 . 3 . 1 9 9 8 0 : 1 
ve nerede geçerli?.. Demokrasinin uygulandığı her ülkede her şey hukukun emrindedir; doğru olan 
da budur. Bizde ise, en başta hukuk olmak üzere, her şey siyâsetin emrindedir; ama, hangi siyase
tin; siyaset üretmekle görevli olanların ürettiği siyasetin değil, siyaset yapmamakla yükümlü olan
ların ürettiği siyasetin emrindedir. 

Yargıtay 4 üncü Ceza Dairesi Başkanı Sayın Doç. Dr. Sami Selçuk bir makalesinde "hukuk 
uygulaması, bağımsız, özerk bir yargının elinde değilse, her şey boşunadır" diyor ve William E. 
Connolly'nin kitabından alıntı yaparak, devamla "hukuktaki, adaletteki adaletsizlik izini temizle
yen bir şey bugüne değin bulunamamıştır" ifadesini vurguluyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi soruyorum sizlere... Böyle, hukukdışı uygulama
ların olduğu bir ülkenin yönetimi, insanına nasıl bir millî heyecan vererek onu gayrete getirip de 
üretime katkısını maksimize edebilir!.. ' 

BAŞKAN - Sayın Ateş, 1 dakikanız var efendim. 

AZMİ ATEŞ (Devamla) - Hay hay efendim. 
Halbuki, kaynağın ortaya konulmasında, işlenmesinde, bilimsel katkılarla geliştirilmesinde, 

dünyanın her köşesine uzanan tanıtımlarla ihracatının gerçekleştirilmesinde bu millî heyecana ihti
yaç vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; netice olarak, hukukun üstünlüğü anlayışının hâkim ol
duğu toplumlarda yönetimler demokratiktir; yönetenle, yönetilenler, el ele, gönül gönüle vererek, 
ülke kaynaklarım insanın emrine tahsis etme seferberliği içerisindedirler; böylece, halk, yönetime 
seyirci olmaktan kurtulup, katılımcı olarak, üretime, yönetime katkıda bulunabilmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, süreniz bitti; lütfen, bitirir misiniz; çünkü, konuşacak daha çok arkadaş var. 
AZMİ ATEŞ (Devamla) - Bitirmek üzereyim efendim. 
Umudumuz odur ki, milletimiz, yaşadığı bunca badireden sonra, tecrübe ve sağduyusuyla ara 

'dönemleri kısa sürede atlatarak, hukuk merkezli bir devlet anlayışına kavuşsun. İşte o zaman, be
lirlenen bu hedeflere doğru yol alınacak, üretim mekanizmaları harekete geçirilecek; böylece, mu
kayese edilen ülke, yerini, referans alınan ülkeye bırakacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama son vermeden önce, özellikle bir hususu da 
burada belirtmekte fayda mülahaza etmekteyim. Raporda, zaruretlerden dolayı, kısaca özetlenmiş 
hususlar, inşallah, kurulacağını ümit ettiğimiz daimî komisyonda detaylı olarak ele alınır ve dina
mik olarak takip edilir. Böylece, ülkenin madenleri, petrolü, suları, sıcak suları, toprak Ürünleri, 
hayvancılığı, ormanları, hedeflerine uygun olarak, en verimli bir şekilde değerlendirilir. Bunların 
en kısa zamanda gerçekleşmesi dileğiyle, bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Yü
ce Heyetinizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ateş. 
Yine, önerge sahipleri adına, Sayın Mehmet Elkatmış; buyurun efendim. (FP sıralarından al

kışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygı ve sev

giyle selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan, 419 sıra sayılı, ülke kaynaklarının tespit edilmesi ve değerlendirilmesi ko

nusundaki Meclis Araştırma Komisyonu raporu üzerinde önerge sahibi olarak söz almış bulunuyo
rum; hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, hepimiz, Türkiye'nin çok zengin olduğunu, her yönden birçok madenlerin 

bulunduğunu, madenin her çeşidinin olduğunu, tabiî kaynaklarımızın çok zengin olduğunu biliriz; 
ama, bunların nerelerde olduğunu, bunlardan nasıl faydalanacağımızı, maalesef bugüne kadar doğ
ru dürüst tespit etmiş değiliz; doğru dürüst tespit edilmediği de şuradan bellidir ki, bunlardan ge
rektiği kadar faydalanamıyoruz ve ne acıdır ki, bu kadar büyük zenginlik içerisinde, ülkemiz, bu
gün, ekonomik sıkıntılar içerisinde bocalamaktadır; iç ve dışborç, devleti tehdit eder vaziyettedir. 

İşte, bu sıralarda, böyle bir önergenin, çeşitli partilere mensup arkadaşlarımız tarafından veri
lerek Türkiye Büyük Millet Meclisimizde müzakere edilmesi, kabul edilmesi, bir komisyon kurul
ması ve bu komisyonda da böyle bir raporun hazırlanması iyi olmuştur. Bundan dolayı, bütün üye 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

Ben, başından sonuna kadar raporu tetkik ettim; gerçekten de, rapor çok güzel hazırlanmış. Bu 
rapora katkısı bulunan bütün değerli arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum; 
ancak, Meclisimizde çeşitli araştırma komisyonları kuruluyor, çeşitli raporlar hazırlanıyor; fakat, 
bu raporlar, tam ve kâmil manada olmuyor; bunun, tabiî ki, çeşitli nedenleri vardır ve arkadaşları
mız da, raporlarda bunlardan bahsetmişlerdir. Bir kere, süre azlığı bunun en büyük nedenidir. Ger
çekten de, son İçtüzük değişikliğinde süre azamî dört aya indirilmiştir. Bana göre, şahsen, bu bir 
hata olmuştur; bu sürenin tekrar artırılarak makul bir süreye çıkarılmasında fayda vardır diye dü
şünüyorum. 

Yine, araştırma komisyonlarının hiçbir yaptırım gücü yoktur; komisyonlara bu yaptırım gücü
nü vermek gerekir; verilmediği takdirde -bu raporda da belirtiliyor, daha evvel kurulan birtakım ko
misyonlarda da bunu yaşadık- birtakım bilgiler gelmiyor, çağrılan kişiler dahi gelmiyor. Hatırlar
sınız, Susurluk Araştırma Komisyonu olarak çalışmalara başladığımızda -örnek olarak söylüyo
rum- Jandarma Komutanı Sayın Teoman Koman gelmedi; gelmediği gibi, zehir zemberek bir yazı 
da yazdı; ama, biz, hiçbir şey yapamadık, beyanı da alamadık. Onun için, komisyonlara mutlak su
rette bir yaptırım gücü getirilmeli; bir yaptırımları olmalı ki, daha güzel, daha faydalı çalışmalar 
yapabilsinler. 

Yine, bir eksiklik de şudur: Komisyonlar, gayet güzel raporlar hazırlayıp veriyorlar -bu rapor
da gayet güzel, biraz evvel de bahsettiğim gibi- ancak, bunlardan gerektiği kadar faydalanılmadığı 
kanaatindeyim; rapor okunuyor, müzakere ediliyor ve arşive kaldırılıyor; içinde ne yazıldığını ve 
bu rapor üzerinde ne yapmak gerektiğini ilgililerin değerlendirdiğini de, ben şahsen zannetmiyo
rum; neden değerlendirilmediğini de şuradan biliyorum: Mesela, bizim hazırladığımız Susurluk 
Komisyonu raporunda çok faydalı bilgiler olmasına rağmen, ben, değerlendirilmediği kanaatinde
yim; olaylar da, zaten değerlendirilmediğini gösteriyor. Onun için, raporların verilmesi, komisyon
ların kurulması önemli değil; önemli olan, bu raporlardan faydalanılmasıdır. 

Şimdi, bu rapor üzerinde birkaç söz söylemek istiyorum. Raporu genel olarak çok olumlu bu
luyorum, çok güzel tespitler yapmışlar. Bu tespitlerin dışında -hepsinden de daha önemli- istatisti-
kî bilgiler de vermişler. Bu bilgilerden, elbette ki, bütün çalışmalarımızda faydalanacağız. Rapora, 
öncelikle insan unsuruyla başlanması da, ayrıca takdir edilecek bir durumdur; çünkü, bir ülke kay
nağının en önemli unsuru insandır. İnsan olmadığı zaman, insan unsurunun bulunmadığı bir yerde, 
diğer kaynakların zenginliği hiçbir işe yaramaz; zaten, bunları değerlendirecek olan, faydalanacak 
olan da insandır. Raporun, insandan başlaması çok önemlidir; bundan dolayı, arkadaşlarımızı, yi
ne, ayrıca tebrik ediyorum. 

Tabiî, insan deyince, akla eğitim gelir. Eğitim konusuna, benden önce konuşan değerli arka
daşımız değindiği için, değinmeyeceğim; ama, maalesef, Türkiye'de, doğru dürüst bir eğitim ya
pılmadığı da hepimizce bilinmektedir ve son günlerde de, bunu, daha müşahhas olarak görüyoruz. 
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Kılığından kıyafetinden dolayı üniversitelere alınmayan, işyerlerine alınmayan kişilere rastlıyoruz; 
bu, gayet ilkel bir tutumdur; bunu yapanları da, bu zihniyette olanları da buradan kınıyorum. 

Yine, iş, sadece eğitimle de kalmıyor; eğitimin dışında, ar-ge çalışmalarına, yani, araştırma ge
liştirme çalışmalarına büyük bir önem vermemiz gerekiyor; ama, görüyoruz ki, 1995 yılında, gay
ri safî millî hâsıladan ar-ge çalışmalarına ayrılan pay sadece binde 38'dir; bu, 1996 yılı bütçesinde 
büyük oranda artırılmıştır, yüzde l'i bulmuştur; ama, bu yeterli değildir; bundan dolayı da, zaten; 
Türkiye, çok az olduğu için, yerinde sayıyor. Şunu da vurgulamak gerekir: ar-ge çalışmalarına ay
rılan para da, özel sektör tarafından değil, genellikle kamu sektörü tarafından, devlet tarafından ay
rılmaktadır; bu da, ayrı bir noksandır. < 

Yine, raporda, vakıflar, kültür ve tabiat varlıkları konusunda da bir araştırma yapılmış. 
Değerli arkadaşlar, biz, ülke olarak, çeşitli kültürlere başşehirlik yapmışız ve çok çeşitli kül

türler bizim ülkemizde hüküm sürmüştür; bu yönden, ülkemizde hem çeşitlilik hem zenginlik var
dır; ama, maalesef, bunu da, biz, gerektiği kadar değerlendiremiyoruz. 

Ormancılık ayrı bir konudur; buna da çok geniş şekilde değinilmiş. Ormanların millî gelir için
deki payı, maalesef, sadece binde 90'dır; halbuki, ülkemizde 8,3 milyon kişi orman köylüsüdür ve 
orman alanlarımız da 20,2 milyon hektar olup, bunun yüzde 44'ünün verimli, yüzde 56'sının da ve
rimsiz olduğu söyleniyor ki, bu, üzücü bir tablodur. Orman köylümüze birtakım yeni imkânlar ta
nınmalı ve onların durumu iyileştirilmelidir. Verimsiz orman alanlarının da mutlak surette ıslah 
edilmesi lazımdır. 

Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasına rağmen ve ülkemizin her tarafında birçok 
akarsu ve göl olmasına rağmen, maalesef, bunlardan da faydalanamamaktayız. Arkadaşlarımız, ra
porda bunları da gayet güzel değerlendirmişler. Bunlardan, en azından enerji yönünden faydalan
mamız gerekir. Kendi özkaynakları göz önüne alınmadan yapılacak bir enerji politikası doğru ol
maz. Biz, bugün, hidroelektrik potansiyelimizin sadece yüzde 29'unu kullanmaktayız ve on yıllık 
periyot içerisinde, enerji tüketimi içerisindeki payı, maalesef, yüzde 49'dan yüzde 40'a inmiştir. 

Balık nesli tükenmiş durumdadır. 
Sulama yeteri kadar yapılamamaktadır. 
Navlunumuzun yüzde 85'ini yabancı ülkelerin gemileriyle yaparak onlara 2 milyar dolarlık bir 

ödemede bulunuyoruz ki, bu, bizim için, en azından, büyük bir ayıptır. 
Raporda, Tuz Golüyle ilgili bir bölüm var; onu da memnuniyetle karşılıyorum. Benim yolu

mun üzerinde olduğu için, devamlı, gidip gelirken görüyorum, Tuz Gölü kuruyor; acilen bir tedbir 
alınması gerektiğine inanıyorum. 

Jeotermal enerjiden de faydalanamadiğımız herkesçe malumdur. Jeotermal enerjiden, kaplıca, 
enerji ve ısıtma yönünden faydalanmaktayız. Mesela, benim ilimin Kozaklı İlçesinde jeotermal 
enerji var; bu enerjiyle şehrin ısıtılması için yatırım yapıldı; birkısım tesis yapıldı; geriye kalan kı
sım atıl vaziyette duruyor. Buraya da, Hükümetimizin, acilen el atıp yardımcı olmasını diliyorum. 

Tabiî, rapor çok geniş... Ülke kaynakları, sadece bu raporda belirtilen kadar da değildir; onu 
da raporda arkadaşlarımız belirtmişler; birçok hususlar da var. Mesela, kendi ilimde yerin altında 
soğuk hava depoları var; ama, devletimizin buraya, bu konuya el attığını ben şahsen görmedim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, süreniz bitti; lütfen, 1 dakika içinde konuşmanızı tamamlayın; çünkü, 

konuşacak daha çok arkadaşımız var. 
Buyurun. 
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MEHMET ELKATMIŞ (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Soğuk hava depoları gerçekten de ülkemiz içip büyük bir değerdir, kaynaktır. Türkiyede yeti
şen bütün limon, patates -ki, bizim bölgemiz yüzde 45'ini karşılıyor- burada depolanmaktadır; ama, 
devlet, hiçbir şekilde yardımcı olmadığı gibi, özellikle de, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu vasıtasıyla her türlü engeli çıkarmaktadır. 

Çıkarılan diğer madenler konusunda da... Mesela, bizim orada çok geniş pomza yatakları var
dır, bir kısmı çıkarılmaktadır; fakat, gelişigüzel çıkarılmaktadır; pomza.çıkarılan arazi ıslah edil
memekte, öyle bırakılmakta ve bir yerde, faydadan çok zarar meydana getirmektedir. Bu madenler 
işletilirken, hiç değilse, ıslah edilmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elkatmış , süreniz bitti. 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (FP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elkatmış. 
Önerge sahipleri adına konuşmalar tamamlanmıştır. 

Fazilet Partisi Grubu adına, Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal; buyurun. (FP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Ünal, süreniz 20 dakikadır. 

FP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 419 sı
ra sayılı araştırma komisyonu raporu üzerindeki görüşlerimi arz etmek üzere, Fazilet Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, görüştüğümüz araştırma raporu, daha önce Genel Kurulda birlikte de
ğerlendirilmesi kararlaştırılan 6 önergeyi de ihtiva etmektedir. Bu 6 önergeden birincisi, ülke kay
naklarının tespiti ve değerlendirilmesi; ikincisi, sıcak su kaynaklarının daha verimli kullanılması
nın sağlanması; üçüncüsü, madencilik sektörünün sorunlarının araştırılması; dördüncüsü, mermer
cilikle ilgili sorunların incelenmesi; beşincisi, altın işletmeciliğinde kullanılan yöntemlerin araştı
rılması ve altıncısı ise, ülkemizdeki petrol ve doğal gaz rezervlerinin tespit edilmesiyle ilgilidir. Gö
rüldüğü gibi, konu oldukça geniştir. Sayın Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının vermiş olduğu, ülke 
kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesiyle ilgili araştırma önergesi, öbür önergeleri de kapsa
maktadır. 

Raporda, kısa da olsa, hemen hemen bütün konulara temas edilmiştir. Komisyon titiz ve dik
katli bir çalışma yapmıştır. Bu vesiyle, başta Komisyon Başkanı Sayın Mustafa Ünaldı olmak üze
re, komisyondaki üye arkadaşlarıma burada teşekkür etmek istiyorum. 

Ancak, raporu incelediğimizde görülecektir ki, Maden Tetkik Arama ve Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlükleri ile kısmen Orman Bakanlığı dışında, bazı kamu kurum ve kuruluşlarından, ko
misyonun kuruluş gayesine uygun bilgi almak mümkün olmamıştır. ,, 

Ayrıca, önemli görevler üstlenen birkısım kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarında mev
cut durumu muhafaza ettikleri, ileriye dönük yeterli proje üretemedikleri, hem kendi içinde hem de 
diğer kuruluşlarla istenilen seviyede koordinasyon sağlayamadıkları görülmüştür. 

Bununla beraber, bazı yerleri bulanık da olsa, ülke kaynaklarının genel bir fotoğrafının çekil
mesi, pratiğe yönelik bir çalışmaya yardımcı olması açısından fevkalade önemlidir. Daha da önem
lisi bu kabil çalışmalar hükümetler için de yol gösterici mahiyettedir. 
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Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, yıllardır ülkemizde ranta dayalı bir ekonomik model 

uygulanmaktadır. Geçen dönemde, rant ekonomisinden reel ekonomiye yumuşak bir geçiş yapıl
mak istenmiştir; ancak, çıkarları zedelenen birtakım çevreler isyan edince, maalesef, bu teşebbüs
ler akim kalmıştır. 

Bu Hükümet, bilinen güç odaklarıyla uyum içinde görünse de, ekonomik göstergeler pek de iç 
açıcı değildir; içinde bulunduğumuz ekonomik tablo bunu teyit etmektedir. Ülke kaynaklarını eko
nomiye kazandırma konusunda ciddî bir çalışma yapılmazsa bu tablonun değiştirilmesi de müm
kün görünmemektedir. 

Mevcut tabloya kısaca göz atarsak, hemen borç ve faiz sarmalıyla karşı karşıya kalırız. İçborç 
faizi, ilk defa olarak, gayri safî millî hâsılanın yüzde 1 l'ine kadar çıkmıştır. Bu rakam, 1997 yılın
da yüzde 6,8 idi. 1998 bütçesinden ödenecek faiz tutarı ise, 6 katrilyondur; konsolide bütçenin yüz
de 40'ını teşkil etmektedir. Bu oran, 1997 yılında yüzde 28,5 idi. 1998'deki vergi gelirlerimiz 9 kat
rilyondur; bunun yüzde 70'i faize gidecektir ve 9 katrilyonluk transfer harcamalarını, ancak, topla
nan vergiler karşılayabilecektir. 1998'de yatırıma sadece 1 katrilyon para ayrılmıştır. Bütçenin üç
te 1'i ise, carî masraflara ve personel harcamalarına gitmektedir. 1998 bütçesi, 4 katrilyon açıkla 
bağlanmıştır; ancak, bu açık, göründüğü kadarıyla, daha da artacaktır. 1997 Eylül sonu itibariyle 
dışborç 84,5 milyar dolar, 1997 Aralık sonu itibariyle içborcumuz da 6,3 katrilyon liradır. 1998 yı
lında, 8 katrilyon lira borç ödenecektir ve ayrıca, 12 katrilyon lira da yeni borç yapılacaktır. 1998 
yılının ilk üç ayı içerisinde de 1,1 katrilyon faiz ödenecektir. 

1998 yılında, 29 milyar dolar ihracat, 50 milyar dolar kadar da ithalat hedeflenmiştir. Alman
ya'nın 520 milyar dolar, Japonya'nın 400 milyar dolar, Güney Kore'nin 125 milyar dolar ihracatı 
dikkate alınırsa, bizim 29 milyar dolarlık ihracatımız, gerçekten çok komik kalmaktadır; İtalya ve 
Fransa, bu rakamı, sadece turizm sektöründen elde etmektedir. , 

1998 yılında, büyüme hedefi yüzde 3 olarak alınmıştır. Bu hedef, 65 milyon nüfusa sahip bir 
Türkiye için, gerçekten ideal bir hedef değildir. En azından, yüzde 7-8 civarında bir büyüme hedef
lenmesi lazımdır; çünkü, millî gelirdeki 1 puanlık artışın 70-80 bin civarında kişiye yeni iş imkânı 
sağladığı düşünülecek olursa, konunun önemi daha iyi anlaşılır. 

1998 yılı gayri safî millî hâsıla hedefi, 49 katrilyondur; ortalama dolar hedefi de 240 bin lira' 
olarak alınmıştır; ancak, bugünkü kura baktığınız zaman, dolar 230 bin lirayı aşmış bulunmaktadır. 
Bu hesaba göre, gayri safî millî hâsılamız 205 milyar dolar olacaktır. 

Fert başına düşen gelirde dünyada 50 nci sırada bulunmaktayız ve paramız, maalesef, dünya
daki en geçersiz, en değersiz paraların arasında yer almaktadır. Artık, ekonomiyi, yalnız, borç ile 
zam ve vergiyle götürmek mümkün görünmemektedir; mutlaka, reel ekonomiye geçmek lazımdır. 
İşte, bugün görüştüğümüz ülke kaynaklarıyla ilgili rapor, Hükümet için çok güzel bir fırsattır. Ra
porun eksikliği olabilir; ama, Hükümet isterse, süratli bir şekilde, ülke kaynaklarının değerlendiril
mesi konusunda bir dizi tedbir alabilir; gerektiriyorsa, yasal düzenlemeleri yapabilir. Bu konuda 
biz, Fazilet Partisi olarak yardımcı olacağımızı belirtmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten, raporu incelediğimiz zaman göreceğiz ki, Türkiye, her bakım
dan büyük yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahiptir; ancak, bu imkânları, bugüne kadar, rantabl ve 
rasyonel bir şekilde kullanabildiğimizi söylemek mümkün değildir. 

Örneğin tarım: Bugün, ülkemiz bir tarım ülkesi olmasına rağmen, dışarıdan et ithal edilmek
tedir, tarım ürünleri ithal edilmektedir. Optimal şartlarda, yeterli ve zamanında tarımsal girdiler 
kullanılması halinde Türkiye'de, elbette ki, tarımsal faaliyetlerdeki verim artacaktır. Gelişmiş ül
kelerle mukayese ettiğiniz zaman -bitkisel üretimde üçte 1, hayvansal ürünler üretiminde de dörtte 
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1 nispetinde- Türkiye'nin, maalesef, çok düşük bir seviyede olduğunu görüyoruz. Şu anda, 4,2 mil
yon hektar saha nadasa bırakılmaktadır. Bugün, dünyada, gelişmiş ülkelerde, artık nadasa bırakmak 
yoktur. Gerçi, birkaç yıldan beri, nadası daraltma projeleri uygulanmaktadır; ancak, şu anda, yeter
li bir seviyeye geldiğini söylemek de mümkün değildir. 

Sulanan saha 4,6 milyon hektardır; halbuki, bugün, Türkiye'de, ekonomik olarak sulanabile
cek saha 8,5 milyon hektardır. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızın toplamı, yani, yılda kullanı
labilir toplamı 110 milyar metreküptür; bunun 12 milyar metreküpünü yeraltı suyu teşkil etmekte
dir. Biz, bu 110 milyar metreküp suyun yılda yaklaşık 30 milyar metreküpünü kullanabilmekteyiz; 
geriye kalan 80 milyar metreküp suyu kullanamıyoruz ve bu suyumuz, maalesef, ya göllere kavuş
makta ya nehirlere veyahut da denizlere akıp gitmektedir; tedbir alınmaz ve büyük oranda ekono
miye katma değer sağlaması hususunda bazı çalışmalar yapılmayacak olursa, maalesef, bu tabloyu 
da değiştirmek mümkün değildir. 

Bugün, ülkemizin büyük projelerinden GAP, aslında, hemen üzerinde durulması, acilen ted
birler alınması gereken bir projedir; 7'si Aşağı Fırat, 6'sı Dicle havzası olmak üzere 13 projeden 
ibarettir. Projenin bedeli 32 milyar dolardır; şimdiye kadar harcanan para 13 milyar dolar olmuştur 
ve 19 milyar dolara daha ihtiyaç vardır. 2005 yılında realize edilmesi halinde -ki, o şekilde prog
ramlanmış- 3,5 milyon insana iş imkânı sağlanacaktır; tamamlandığında 1,7 milyon hektar arazi su
lanacaktır; bunun manası şudur: Yetmiş yıldan beri, Türkiye'de, Devlet Su İşleri tarafından, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ve halk sulamaları kanalıyla sulanan sahanın yüzde 40'ını 
oluşturmaktadır ve ayrıca, yılda 27 milyar kilovat /saat de elektrik üretecektir. Projenin bitmesi 
için, yılda, yaklaşık 2,5 milyar dolara ihtiyaç vardır ve Hükümet, acilen, bu kaynağı da bulmak du
rumundadır. ' • / . " • 

Ayrıca, İç Anadolu Bölgesini ilgilendiren, Karaman'in ovasının bir kısmım veya Konya Ova
sını içine alan, Ankara, Eskişehir gibi illerimizi de kapsayan, KOP dediğimiz, Konya Ovası ve Or
ta Anadolu Projesi de derhal devreye sokulmalıdır; DAP dediğimiz, Doğu Anadolu Projesi ve ay
nı şekilde, KAP dediğimiz, Karadeniz Projesi de hemen, acilen devreye sokulmalıdır. 

Balıkçılık konusunda da, hemen şunu ifade etmemiz mümkündür: Bugün, ülkemizde, büyük 
bir potansiyel vardır; üç tarafımız denizlerle çevrilidir ve 8 333 kilometre kıyı şeridimiz vardır. 26 
milyon hektar su ürünü üretim sahamız mevcut olmasına ve ayrıca 1 247 balık türümüz bulunma
sına, j 100 içsu kaynağımız bulunmasına ve toplam 178 bin kilometre uzunluğunda nehrimiz ol
masına rağmen, maalesef, ülkemizde bir yılda üretilen balık miktarı 650 bin tondur; tedbir alınma
sı halinde, bu, çok rahat bir şekilde, 1 milyon tonu aşabilir ve basit bir hesap yapacak olursak, bun
dan dolayı da ekonomiye, yaklaşık, 1 milyar dolarlık bir katmadeğer sağlanabilir. 

Ormancılık konusunda da aynı şeyleri söylemek mümkündür. Şu andaki 20,2 milyon hektar
lık orman sahamızın 8,8 milyon hektarı verimli, 11,4 milyon hektarı da verimsizdir. İşte, bu 11,4 
milyon hektarın, ağaçlandırılması suretiyle ekonomiye kazandırılması ve ayrıca ülkemizin ham
madde ihtiyacını gidermek, ithalatı önlemek ve dolayısıyla döviz tasarrufu sağlamak da mümkündür. 

Bunun dışında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetişen pistasiye (pistacia) ve kaparis (capa-
ris) denilen -antepfıstığı da bunun içerisinde olmak üzere- bu bitkiler ve ağaç türleri, gerçekten eko
nomiye çok rahat bir şekilde katmadeğer sağlayabilecek durumdadır. 

Değerli milletvekilleri, demin de ifade ettiğim gibi, üç tarafımız denizlerle çevrili olmasına 
rağmen, maalesef, denizcilik konusunda da çok geri kaldık. Deniz ticaret filomuz, dünya sıralama
sında, 7 milyon dvvt ile 23 üncü sırada bulunmaktadır. 96 milyon dvvt ile Liberya 1 inci sırada yer 
alırken, 79 milyon dvvt ile Panama 2 nci sırada, 46 milyon dvvt ile Yunanistan 3 üncü sırada, 36 
milyon dvvt ile Japonya 4 üncü sırada, 35,5 milyon dvvt ile Güney Kıbrıs 5 inci sırada bulunmakta-' 
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dır. Dışticarete konu yüklerimizin yüzde 85'i deniz yoluyla taşınmaktadır. Biz, bir yılda, yabancı 
gemilere, navlun ücreti olarak 2 milyar dolar ödüyoruz. Halbuki, bu filomuzu güçlendirmemiz 
mümkündür. Bizim tersanelerimiz, şu anda, yurtdışına gemi yapıyorlar. Kamu ve özel sektör ol
mak üzere, toplam gemi inşaat kapasitesi 488 bin dwt olmasına rağmen, maalesef, türlü sebepler
le, bunun, ancak yüzde 10'unu değerlendirebiliyoruz. Teorik bakım onarım kapasitesi ise 6,6 mil
yon dvvt'dir. Halen, denizcilik sektörü, ekonomiye 5 milyar dolarlık bir katkı sağlamaktadır. Bu 
tedbirler alındığı takdirde bu rakamın 2-2,5 katına çıkacağı, yine, uzmanlar tarafından ifade edil
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, madencilik konusuna değindiğimiz zaman, gerçekten, ülkemizin ma
dencilik konusunda çok zengin olduğu ortaya çıkacaktır. 

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün araştırmasına göre, Türkiye, maden çeşitliliği yö
nünden, dünyada ilk 10 ülke arasında bulunmaktadır. Maden rezervlerinin parasal değeri ise, 3 tril
yon dolar kadardır. Şu anda, biz, bunun, ancak ve ancak binde 1' ini ekonomiye kazandırabiliyo- -
ruz ve 50 çeşit madenin üretiminden, yılda 2 ilâ 2,5 milyar dolar katmadeğer sağlayabiliyoruz. Bu
nun gayri safi millî hâsıla içindeki payı da yüzde 1,5'tir. Eğer madencilik sektöründe ciddî tedbir
ler alınacak olursa, rahat bir şekilde, bu payı yüzde 12'ye çıkarmak mümkündür; bu da 22 milyar 
dolara tekabül eder. 

Bor tuzları itibariyle, Türkiye'de, rezerv 1,8 milyar tondur -Türkiye, dünyanın en önemli ül
kelerinden biri- ve üretim miktarı, yılda 2 milyon tondur; ancak, 500 bin ton kadarı ihraç edilmek
tedir. Eğer, rezervi parasal olarak değerlendirecek olursak, bunun değeri de 384 milyar dolardır. 

"Trona" dediğimiz doğal soda ise, yine aynı şekilde, 1979 yılında Maden Tetkik Arama Ge
nel Müdürlüğü tarafından bulunmuş ve şimdiye kadar da işletmeye açılmamıştır. Rezerv miktarı 
233 bin tondur. Dünyada, Amerika'dan sonra, ikinci trona yataklarıdır. Dolayısıyla, Amerika'ya bu 
konuda rakiptir; uzun yıllar, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır. 
Geçen dönem, yılda 2 milyon ton trona işlemek üzere teşebbüste bulunulmuştu. Şu anda, inşallah, 
bu Hükümet, konu üzerinde duracak olursa, sanıyorum, ekonomiye çok büyük bir katkı sağlamış 
olur. 

Mermer konusu, yine aynı şekilde, bazı arkadaşlarımızın önergede belirttikleri en önemli ko
nulardan biridir. Bugün, Türkiye'de, mermer rezervi 5 milyar metreküptür -ton itibariyle ifade ede
cek olursak, 14 milyar tondur- üretim miktarı yılda 280 bin metreküptür, tüketimse 200 bin metre
küptür. 

BAŞKAN - Sayın Ünal, bir dakikanız var efendim. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Parasal değer olarak ifade ettiğimiz takdirde, 160 milyar dolarlık 

bir değeri mevcuttur ve dünya mermer yataklarının yüzde 42'si Türkiye'de olmasına rağmen, an
cak ve ancak, 91 milyon dolarlık bir ihracat yapabilmekteyiz. İtalya, bu konuda çok fakir olması
na rağmen, bizden almış oldukları blok şeklindeki bazı mermerleri işleyerek satıyor ve bundan, yıl
da 3,5-4 milyar dolar civarında para kazanıyor. O bakımdan, mermerle ilgili... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Saym Ünal, süreniz bitti; 1 dakikada konuşmanızı tamamlar mısınız efendim. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Tabiî. 
Mermer üreticilerinin bu sorunlarına Hükümetin eğilmesi halinde, gerçekten, ülkemize, en 

azından 4 veya 5 milyar dolar civarında bir katmadeğer sağlayacağı muhakkaktır. 
Değerli milletvekilleri, sözümü burada noktalarken,' hemen şunu ifade etmek istiyorum: Böy

le bir tedbir alınması halinde,'yılda, tahminî olarak, 30 milyar dolarlık bir katmadeğer sağlanacak-
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tır. Bu da -millî gelirimiz, 205 milyar dolar olarak söylendi- aşağı yukarı, yüzde 15'lik bir kalkın
ma hızına tekabül etmektedir; firesini çıkarsak, yüzde 10'luk bir katmadeğer sağlamak demektir. 

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
DSP Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Mehmet Büyükyılmaz; buyurun efendim. (DSP 

sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır Sayın Büyükyılmaz. 
DSP GRUBU ADINA MEHMET BÜYÜKYILMAZ (Adana) - Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; ülke kaynaklarının tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önerge üzerine kurulan araştırma komisyonunun Demokratik Sol Partili üyesi olarak 
huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, ülkemizin kaynaklarını, üç ana kategoride toplayabiliriz: Yeraltı 
kaynaklarımız, yerüstü kaynaklarımız, insan kaynaklarımız. 

Komisyona tanınan süre içerisinde, yeterli olmasa da, bazı araştırmalar yaptık. Bunları size ak
tarıyorum. 

Yeraltı kaynaklarımız ve madenlerimizle ilgili olarak MTA'yla yaptığımız çalışına sonuçları 
şöyle: 

Bugünkü durum itibariyle, madencilik sektörünün Türkiye ekonomisinde fazla bir yeri oldu
ğu söylenemez. Oysa, madencilik, gelişmiş ülkelerdeki gibi, Türkiye'nin kalkınmasında lokomotif 
olabilecek önemli bir sektördür. 

Madencilik, birim sermaye başına en yüksek katmadeğer yaratan bir sektördür; sanayiin ana 
hammadde girdilerini sağlar ve sanayiin gelişebilmesi için uygun temeli oluşturur; emek yoğun bir 
sektör olup, istihdam yaratmak için, sanayi ve hizmet sektörlerine göre, kişi başına daha az yatırım 
gerektirir. 

Madencilik faaliyetleri genellikle kırsal kesimde yürütüldüğünden, kente,göçü önleyici bir rol 
üstlenebilir. Madencilik yapılan bölgelere, yol, su, elektrik gibi altyapı hizmetleri, çoğunlukla ma
dencilikle gider. Madencilik, bölgesel kalkınmayı hızlandırır. 

Gelişmiş ülkelerde, madenciliğin gayri safî millî hâsıla içindeki payı oldukça yüksektir; Ame
rika Birleşik Devletlerinde 285 milyar dolarla yüzde 4,2; Almanya'da 85 milyar dolarla yüzde 4. 
Ülkemizde ise, madenciliğin gayri safî millî hâsıla içindeki payı 2,2 milyar dolarla yüzde 1,2'dir. 

Kuşkusuz, Türkiye'nin maden rezervi, bugün, keşfedilmiş olanlar değildir. Şu ana kadar, je
olojik yapıya bakılarak, Uşak ve Kütahya dışındaki illerde, beklenenden daha az çeşit maden bu
lunduğu tespit edilmiştir. Bu da, daha çok yatakların bulunduğu varsayımını getirmektedir. 

1996 yılında yapılan İkinci Madencilik Kongresinde açıklandığı üzere, Türkiye'nin bugünkü 
değerleri itibariyle rezervleri -keşfedilecekler hariç- 2 trilyon dolardır. Maden kaynaklarımızdan 
daha fazla katmadeğer elde edebilmek, onlardan daha akılcı yararlanabilmek için şu tedbirler öne
rilmektedir: 

Halen yürürlükte olan 3213 sayılı Maden Yasasında sudan sebeplerle ruhsatın iptal edilmesin
den bahsedilmesi, yatırımcıları ürkütmektedir. Ruhsat iptali yerine, para cezalarının getirilmesi da
ha uygun olacaktır. 

Düşük kâr, yüksek faiz, riski yüksek olan madenciliğe yatırımı önlemekte; dolayısıyla, bu yüz
den, ancak yüksek tennürlü, düşük maliyetle işletilebilen yataklar işletmeye alınmakta, bunların da 
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sadece zengin kesimleri üretilmekte ve böylece, çoğu madenlerimiz ekonomiye kazandırılmadan 
telef olmaktadır. 

Maliye Bakanlığımızın hazırladığı vergi oranlarının düşürülmesi, olumlu bir katkıdır; çünkü, 
maden sektörü, diğer kurumlardan farklı olarak, yüzde 5 devlet hakkı, yüzde 5 madencilik fonu, 
yüzde 2 de mücavir alan payı ödemektedir. , x 

Madencilik yatırımları büyük finansman istediğinden, madencilik fonu tüzelkişiliğe kavuştu
rulmalı ve bu fon, üreticiden değil, tüketiciden alınmalıdır. Rezervin ipoteği karşılığında kredi ve- * 
rilmesi uygun olacaktır. Büyük entegre yatırım projelerinde yabancı sermaye ve teknolojiden ya
rarlanma yolları aranmalıdır. 

3213 sayılı Yasada, devlet hakkının, işletme brüt kârının yüzde 5'i olarak alınacağı belirtil
mekte; bu nedenle, yabancı şirketler üretimlerini çok cüzi bir kârla -ya da kârsız- bir başka ülkede
ki şirketine devredip bundan kurtulmaktadır. Halbuki, eski maden kanununda olduğu gibi, devlet 
hakkının, satış sırasında cevherin satış değeri üzerinden alınması daha doğru olacaktır. 

Maden aramalarının desteklenmesi ve teşviki; ülkemizin çeşitli ölçeklerde jeoloji, jeofizik ve 
jeokimya haritalarının hazırlanması; maden kaynaklarının envanterinin tutulması; teknplojik so
runların çözülmesi; MTA'nın güçlü bir yapıya kavuşturulması; 3213 sayılı Yasada değişiklik yapı
larak, MTA'nın, ruhsatlı ruhsatsız tüm sahalarda, kendisi ruhsat almadan ve sahibinin iznine gerek 
olmadan, ruhsat sahibinin çalışmalarını engellememek ve bir hak talep etmemek koşuluyla faaliyet 
göstermesi sağlanmalıdır. 

Ruhsat sahiplerinin faaliyetleri sırasında elde ettikleri arama yönünden önemli haritalama, 
sondaj analiz verilerinin belli bir süre sonra MTA'ya vermeleri zorunluluğunun getirilmesi, verile
rin bütünleştirilmesi ve saklanması bakımından çok önemlidir. 

Maden arama, dağ başlarında, ailesinden uzak, karda, kışta, sıcakta, çamurda, çok zor bir iş
tir. Bu personel, 657 ile etkili bir çalışma yapmaz, yapamaz. Ücretlerde iyileştirme hizmete göre 
olmalıdır. Eldeki tecrübeli elemanlar emekliye ayrılmadan yeni personel alınarak tecrübeler onla
ra aktarılmalı; yoksa, acısı sonra çıkar. 

Kendi kaynaklarımızı değerlendirebileceğimiz yeni teknolojiler geliştirmek için teknoloji 
araştırmalarına büyük kaynak aktarılmalı, MTA ile üniversiteler arasında işbirliğine gidilmelidir. 
Kurulu tesislerde eskimiş teknolojiyi yenileme yatırımlarında yerli araştırmacı kuruluşlardan yarar
lanılmalıdır. 

Madenlere dayalı sanayiin güçlendirilmesi gerekir. Madenleri işleyecek sanayiler olmadan 
madencilik gel işemeyeceği gibi, işlenmemiş maden satarak zenginleşen ülke de yoktur. Hammade-
si bol çıkan ve dış piyasayla rekabet edebilecek, üstünlük sağlayabilecek sanayi kollan teşvik edil
melidir. 

Teknolojinin eski olması ve bazı madenlerin ayrıştırılması ve saflaştırılmasindaen büyük gir
dinin enerji olması dolayısıyla enerjide sübvansiyona gidilmesi, demiryolu ağının ve limanlarımı
zın da uygun hale getirilmesi ve bağlantılarının kurulması, madenciliği teşvik edecektir. 

Madenciliği kısıtlayan mevzuat basitleştirilmeli ve tek elde toplanmalıdır. 
Devlet, özelleştirmeyle işin içinden çekilirken, hakem rolü üstlenmelidir. Millî çıkarlar mutla

ka gözetilmelidir. • 
Üreticilerin, iç pazarda serbest, dış pazarda müşterek hareket etmelerini sağlayacak düzenle

meler yapılabilir; müşterek ihracat firmaları kurulabilir. Böylece, ekabet yüzünden oluşan zararlar 
önlenir. 
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Özelleştirmelerde blok satışdan ziyade, devlet, iç ve dış özel sektör güçlü kombinasyon oluş

turabilir. 
Genellikle maden işleten şirketlerimiz küçük şirketlerdir. Küçük şirketlerin güç birliğine git

meleri teşvik edilmelidir. Böylece, rezerv ve sermayeleri daha güçlü, çağdaş bilgi ve teknolojiden 
yararlanan, bilgi ve teknolojinin önemini kavramış, onu satın almaya değer bulan, çağdaş anlamda 
profesyonel yöneticiler tarafından yönetilen, çok dinamik kuruluşlar doğabilir. Böylece, bilgi ve 
teknikten yoksunluktan dolayı telef olan madenler de kurtulur. 

Özel ihtisas bankaları, madenciliğimiz için yararlı olacaktır. 
MTA'nın yurt dışında da faaliyetlerde bulunabilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması, ma

den borsasının kurulması, madenciliğimiz için yararlı olacaktır. 
Jeotermal'eneji konusuna gelince: Hazırlanmış bulunan jeotermal enerji yasasının çıkmasıyla 

MTA'nın aramacılık alanındaki sıkıntısı ortadan kalkacak; jeotermal enerji, ısısına göre entegre 
olarak kullanıldığından dolayı, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Jeotermal enerji, 
elektrik enerjisi elde etmede, yün ağartmada, tabaklamada, karbondioksit elde etmede, konut ısıt
malarında ve sera ısıtmalarında kullanılmaktadır. Şu anda arama faaliyetleri yetersizdir; arama ça
lışmalarına yeterli kaynak aktarılmalıdır. Jeotermal enerji yasası, bunun için çok önemlidir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, tamamen özelleştirilmeli ve devletten alacakları öden
melidir, daha hızlı hareket edebilen bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

Yeraltından yerüstüne çıktığımız zaman şunları görüyoruz: Yarım kalmış sanayi yatırımları: 
118'i doğu ve güneydoğuda olmak üzere 194 adet tesis yarım kalmış, üretime geçememiş durum
dadır. Toplam kredi ihtiyacı 67 trilyon civarındadır. Bu tesisler faaliyete geçtiği zaman yıllık 119 
trilyon katmadeğer üreteceği hesaplanmaktadır. Bu kaynak temin edilmez ise yatırılmış olanlar da 
atıl kalacağı için, ülke kaynakları yönünden tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunun içeri
sine gireceğini sanıyorum. v 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığıyla yaptığımız çalışmalarda, değindikleri konular şöyledir: 
Tarım politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesinde, çiftçi, meslek odaları, üniversiteler ve 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının işbirliği içinde olmaları zorunludur. . 

Arazi toplulaştırmasının tamamlanarak arazi kullanım planlamasının yapılması, optimum 
arazi büyüklüklerinin oluşturulması, tarım ürünlerinin modern pazarlama yöntemleriyle değerlen
dirilmesi, toprakların erozyon ve yanlış kullanımdan kurtarılması, tarım sektöründe eğitimli ve bil
giyi satın almaya değer bulan çiftçi tipinin oluşturulması, su kaynaklarından en bilinçli şekilde ya
rarlanılması, üretici birliklerinin kurulması, tarıma modern teknolojinin girmesi, tarım ve hayvan
cılığın birlikte yapılması, işletmelerin küçülmesinin önüne geçmek için miras hukukunda tarım ara
zileri konusunda yeni düzenlemelerin getirilmesi... 

Ayrıca, sulamanın yüzde 75'lere çıkarılmasının, devlet üretme çiftlik ve haralarının örnek iş
letmeler haline getirilmesinin tarımın ülke kaynaklarına katkısını üç kat artıracağı ifade edilmiştir. 

İnsanımızın, gözüyle görmeden bir işe başlamadığı düşünülecek olursa, Tarım Bakanlığı, Or
man Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığının işbirliğiyle otoyol kenarlarına yapılacak ceplere, teşvik 
edilen ürünlerin yetiştirileceği örnek çiftliklerin, bahçelerin serpiştirilmesi veya hayvan besi yerle
rinin konulması, bu hayvan çeşitlerinin ve bitki çeşitlerinin yayılmasına yardımcı olacaktır. Aynı 
durum balıkçılık için de düşünülebilir. 

Orman Bakanlığının vermiş olduğu brifingde, ormanlarımızın millî gelire katkısı binde 9 ola
rak ifade edilmiş; orman alanı gözüken 20,2 milyon hektar alanın ancak 8,8 milyon hektarı verim-
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li orman, geri kalanın ise kayıtlara "bozuk orman" yahut da "orman" diye geçtiği belirtilmiştir. Şid
detle, hızlı bir şekilde ağaçlandırmaya ihtiyaç vardır. 

Orman içi ve çevresinde 8 milyon civarında insanımız yaşamaktadır. Bunların çoğunluğunun 
ormanla ihtilafı vardır. Bu ihtilaflar giderilmeli, orman köylüsü sosyal güvence altına alınmalı, al
ternatif geçim kaynakları geliştirilmelidir. 

. İkincil orman ürünleri, ham olarak değil, işlenmiş olarak satılmalıdır. 
Bozuk orman alanlarında bulunan "sakızlık" yahut "menengiç" denilen ağaçlara antepfıstığı 

aşılanması durumunda, üç beş yıl içerisinde çok büyük girdiler sağlanacaktır. Aynı şekilde, bozuk 
zeytinliklerin aşılanması, kıraç yerlere kapari ekilmesi ülke ekonomisine büyük katkıda bulunacaktır. 

Ağaçlandırma, sadece orman ürünü elde etmek için değil, en büyük sorunlarımızdan olan 
erozyonun önüne geçmek için de çok önemlidir. Bu sayede, barajlarımızın ömrü de uzayacaktır. 

Tarım alanlarında, tekniğine uygun, rüzgâr kırıcı olarak kavak ekilmesi durumunda, yıllık 2 
milyon metreküp kavak üretilebileceği tahmin edilmektedir. 

Bütün bunlar, azımsanamayacak kaynaklar sağlayacaktır; tahminî, birkaç tane Irak boru hattı 
getirişi nispetinde. 

Vakıf arazilerinin ve personel, araç gereç yokluğundan rantabl işletilemeyen emlâkin satılma
sı, gecekondulaşmayı önlemek bakımından da hazine arazilerinin derhal parselasyonunun yapıla
rak satılması, hem üretimi artıracak hem de önemli bir kaynak olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, dört aylık çalışma süremizde, elimizden geldiğince yoğun çalışarak bir 
rapor hazırladık. Şimdi, her parti sözcüsü, bu rapordan kendince önemli küçük pasajlar alarak ak
tarıyor. İşte, bir israf daha. Her sözcü çıkıp yirmi dakika bu rapordan okusaydı, sanıyorum, rapo
run tamamı okunur, sizlere de daha detaylı bilgi sunulmuş olurdu. 

Değerli arkadaşlarım, sizlere, DSİ'dcn, Köy Hizmetlerinden, TTK'dan, TKİ'dcn, TÜBİ
TAK'tan bahsetmeye fırsat kalmadı. 

Değerli arkadaşlarım, ülke kaynaklarının en önemlisi insandır. Az önce isimlerini verebildiği
miz ve veremediğimiz kaynaklar, insan için gereklidir ve insan tarafından hizmete sunulur. İşte, bu 
sonuçlar, insan eğitim ve öğretimiyle yakından ilgilidir. İyi eğitim görmüş ve bilgiyle donanmış in
sanlar, kaynak bulmakta ve bu kaynakları insanlığın emrine sunmakta zorlanmazlar. Onun için, 
bizlerin üzerinde durması gereken konu eğitimdir. Eğitim, insan için beşerî bir sermayedir. 

Eğitim konusunda sayısal yönden önemli gelişmeler sağlanmasına rağmen, kalite yönünden 
aynı şeyleri söylemek zordur. İş piyasasının ihtiyacına uygun insangücü yetiştirme ve bölgelerara-
sı dağılımı bakımından sorunlar devam etmektedir. 

Millî Prodüktivite Merkezinin bu konulardaki tavsiyelerini sıralarsak, yarım saat sürer. Millî 
Prodüktivite Merkezinin önerileri, mutlaka dikkate alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, henüz, sanayicilerimizle görüşmedik; tüccar, esnaf, sanatkârlarımızla, 
köylümüzle, sendikalarımızla, tüketici ve üretici birliklerimizle görüşemedik; vatandaş ali, vatan
daş ahmetle görüşemedik; basınımızla, medyamızla, yazarlarımızla, çizerlerimizle görüşemedik. 

Sonuç olarak, kaynak üretimi, dinamik bir karaktere sahiptir; bu Komisyon, sürekli bir komis
yon olmalıdır ve diğer komisyonlara tabandan gelen konuları sevk ederek takip etmelidir; vatan
daşla yasaların, vatandaşla yönetmeliklerin, vatandaşla bürokrasinin uygunsuzluklarına çareler 
üretmelidir der, bu Komisyonun daimi komisyon yapılması konusunda vereceğiniz destekler için, 
şimdiden, şahsım ve Demokratik Sol Parti Grubu adına teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. 
(DSP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Büyiikyılmaz. 

ANAP Grubu adına, Konya Millctvpkili Sayın Ahmet Alkan; buyurun efendim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA AHMET ALKAN (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; Yüce Meclisin değişik partilere mensup milletvekillerince, ülke kaynaklarının tespit edil
mesi ve değerlendirilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin olarak verilen altı ayrı 
önergenin birlikte ele alındığı (10/18, 27, 30, 68, 113, 170) esas numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonu raporu üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda
yım; bilvesile, Yüce Heyetinizi, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Rapor üzerinde görüşlerimizi arz etmeden evvel, akademik bir heyet disiplini ve anlayışı için
de çalışan Komisyon üyelerine ve Sayın Başkana huzurlarınızda teşekkürü zevkli bir görev adde
diyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Komisyonun kuruluş amacı, ülkemizin maddî ve manevî kay
naklarını, bilimsel verilere dayanarak, rantabl ve rasyonel bir şekilde ekonomiye kazandırmak için 
gerekli araştırmaları yapmak ve neticede, millî gelirin artırılması, refahın yaygınlaştırılması, sosyal 
adaletin sağlanması, bölgelerarası karaktere sahiptir; bu Komisyon, sürekli bir komisyon olmalıdır 
ve diğer komisyonlara tabandan gelen konuları sevk ederek takip etmelidir; vatandaşla yasaların, 
vatandaşla yönetmeliklerin, vatandaşla bürokrasinin uygunsuzluklarına çareler üretmelidir der, bu 
Komisyonun daimi komisyon yapılması konusunda vereceğiniz destekler için, şimdiden, şahsım ve 
Demokratik Sol Parti Grubu adına teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. (DSP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Büyükyılmaz. 

ANAP Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Ahmet Alkan; buyurun efendim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA AHMET ALKAN (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; Yüce Meclisin değişik partilere mensup milletvekillerince, ülke kaynaklarının tespit edil
mesi ve değerlendirilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin olarak verilen altı ayrı 
önergenin birlikte ele alındığı (10/18, 27, 30, 68, 113, 170) esas numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonu raporu üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda
yım; bilvesile, Yüce Heyetinizi, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. ' 

Rapor üzerinde görüşlerimizi arz etmeden evvel, akademik bir heyet disiplini ve anlayışı için
de çalışan Komisyon üyelerine ve Sayın Başkana huzurlarınızda teşekkülü zevkli bir görev adde
diyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Komisyonun kuruluş amacı, ülkemizin maddî ve manevî kay
naklarını, bilimsel verilere dayanarak, rantabl ve rasyonel bir şekilde ekonomiye kazandırmak için 
gerekli araştırmaları yapmak ve neticede, millî gelirin artırılması, refahın yaygınlaştırılması, sosyal 
adaletin sağlanması, bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesi doğrultusunda yapılan çalışmalara 
katkıda bulunmak olarak açıklanmıştır. Bu amaç, süresi ve çalışma şartlan kısıtlı bir komisyon için, 
oldukça iddialı bir tespittir; kapsamı oldukça geniş, bir tür ülke planlama çalışmasının hedefleri 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu, şüphesiz, Komisyonun kuruluş amacından ve çok sayıda, sınırlı konu
da verilmiş önergelerin birleştirilerek, Komisyonun önüne, bütün ülke kaynaklarının tespiti ve eko
nomiye kazandırılması gibi devasa bir konuyu koymaktan da kaynaklanmıştır. Bu sebepledir ki, ra-
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porun sonuç bölümünde, Komisyonun çalışmalarının tamamlanması bir yana, yeniden çalışmaları
na devam edebilmesi için sürekli bir ihtisas komisyonuna dönüştürülmesi önerilmektedir. Bu iti
barla, konunun cesameti ile bir araştırma komisyonun, çalışma usul, imkân ve zamanı arasındaki 
çelişki, Komisyonun çalışmalarının en önemli handikabı olarak tebarüz etmiştir. 

Komisyon, çalışma metodu olarak, muhtelif kamu kuruluşlarından, ülke kaynaklarıyla ilgili 
bilgi toplamaya yönelmiştir. Böylece, kaynakların tespitinden, ilgili kurumlarınca bilinen veya tes
pit edilmiş olan kaynakların, Komisyonun bilgi bankasına toplanması gibi bir algılamayla yola çı
kılmıştır. Örneğin, vakıflarla ilgili olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğünden hem kaynak envanteri 
hem de bu kaynakların, Komisyonun amaçlan doğrultusunda ülke ekonomisine kazandırılması hu
susunda öneriler alınmıştır. Bu önerilerden bir bölümü, Komisyonun çalışmaları devam ederken, 
vakıflardan sorumlu Devlet Bakanlığınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirilmiş, 
kanun çıkarılıp yürürlüğe de girmiştir. Şimdi, bugün huzurlarınızdaki raporda1, bu kanunda yer alan 
bazı hükümler, öneri olarak bulunmaktadır. 

Bu çelişkiyi de, Komisyonumuzun yaşadığı zorluklardan biri olarak ifade etmekte fayda görü
yorum ve araştırma komisyonlarının çalışma alanlarının sınırlandırılmasında, bu tecrübeden, gele
cekte yararlanılacağını ümit etmek istiyorum. Yöntem konusunda yaşadığımız bu iki temel zorlu
ğu ifade ettikten sonra, ayrıntılarda kaybolmamaya gayret sarf ederek -çünkü, konu, kapsamı itiba
riyle buna çok müsait- Komisyonumuzun çalışmalarından elde ettiğimiz önemli başlıkları bilgile
rinize sunmak dileğindeyim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ülkemiz, gerçekten,- maddî ve manevî kaynaklar bakımından 
dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Bütün Türkiye için araştırmadım -total bir kaynak tespiti ya
pılabildi mi, bilmiyorum; oldukça zor- ama, kendi seçim bölgem, kendi şehrim Konya'da, sadece 
Maden Tetkik ve Arama kurumu tarafından yapılan, bugüne kadar tespit edilebilen yeraltı kaynak
larının tüvana malzeme olarak değerinin 325 milyar dolar olduğunu söylersem, Türkiye'nin kay
nak zenginliği hakkında zannediyorum bir fikir vermiş olurum. Sadece bu rakam bile -kaldı ki, 
Konya, maden yatakları bakımından son derece sınırlı bir ilimizdir- ülkemizin ne denli zengin kay
naklara sahip olduğu hakkında bize fikir veriyor. Ama, bu kaynakların yeteri kadar kullanıldığını 
söylemek imkânına sahip değiliz. Böylesine yeraltı zenginliği olan Konya'nın, doğrudan ihracatı
nın 200 milyon dolarda kalması, büyükşehirlerle bağlantılı, yani dolaylı ihracatının tahminî 500 
milyon dolar seviyesinde bulunması, bu kaynaklardan yeterince yararlanamadığımızın açık göster
gesi. Peki, neden?.. İşte, Komisyonumuzun çalışmalarında belki de en önemli sonuç, bu sorunun 
cevabı olmuştur; ancak, hemen ifade edeyim ki, bu cevaplar da, konunun kapsamıyla orantılı ola
rak kapsamlı ve ülkenin hemen her gün üzerinde konuşulan temel problemleriyle bağlantılı olmuş
tur. Bu temel problemleri çözmeden ülkemizde verimli kaynak kullanımını da sağlamak mümkün 
gözükmemektedir. Bu cümleden olarak: Birincisi, devletin yeniden yapılandırılması zarureti bir ke
re daha ortaya çıkmıştır. Devletin ekonomideki denetleyici ve yönlendirici konuma çekilmesi ve 
özelleştirmenin teşviki, kurumlararası görev ve yetki dağılımının yeniden ve rasyonel düzenlenme
si, kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması başta olmak üzere hantal devlet yapısının terk 
edilmesi, kaynakları verimli kullanabilmenin önşartı olarak görülmektedir; raporumuzda da bu tev
sik edilmiştir. 

İkincisi, ülke kaynaklarını kullanan kamu ve özel sektör kuruluşlarının önünde ya yasal engel
ler bulunmaktadır ya da yasal boşluklar. Sistemdeki tıkanıklığın aşılabilmesi için, ciddî bir hukuk 
ve idare reformuna ihtiyaç vardır. Yine, bu incelemenin ve araştırmanın önemli sonuçlarından biri 
de, içinde bulunduğumuz hukuk düzeninin yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacıdır. 

Üçüncüsü, kaynakları ekonomiye kazandırmak kadar, onları verimli kullanabilmek de önem
lidir. Bunun için, üretim-tüketim sürecinde verimliliği artıracak, sürece hız ve potansiyel kazandı-
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racak malî düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu düzenlemeleri yapmadan, kaynakları rasyonel bir şe
kilde harekete geçirecek finansmana kavuşma imkânı da yoktur. Faizde, repoda ve dövizde yoğun
laşan sermayeyi yatırıma yönlendirecek malî reformlar, kaynak kullanımının önündeki ciddî engel
lerden biri olmaya devam etmektedir. 

Dördüncüsü, her ülkenin olduğu gibi, bizim de en önemli kaynağımız insan kaynağıdır; kal
kınmanın temel göstergesi de insandır, insana yapılan yatırımdır, insanın yaşayış biçimidir. 21 in
ci Yüzyılın bilgi ve proses çağı olacağı, bu çağı bugünden yaşamaya başladığımız her zeminde en 
sık kullanılan sözler haline geldi. Öyleyse, Türkiye, 21 inci Yüzyılda ortaya koyduğu dünya dev
leti olma iddiasına sahip çıkacaksa, bu yarışı görmezlikten gelemez, bu yarışın dışında ve uzağın
da kalamaz. Dikkat buyurunuz, hızla dünyanın en zenginlerinin isimleri değişiyor; dünyanın en 
zengin ve güçlü firmaları yer değiştiriyor; sanayie ve sınaî üretime dayanan kişi ve kurumların ye
rini, bilgi ve teknoloji üreten ve bunları pazarlayan kişi ve kurumlar alıyor; yani, insan, tarihin her 
döneminden daha çok öne çıkıyor; onun beyninde sakladığı bilgi ve bilgiyi üretime dönüştüren pro
ses, ülkelerin en önemli ve kıymetli potansiyeli haline geliyor. O halde, bizim, ülke olarak, üzerin
de hassasiyetle durmamız gereken olgu, bu bilgi ve prosese hükmeden insanı yetiştirmek olmalı
dır; ama,-nasıl... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bunu, yüzde 46'sı tarım, yüzde 22'si sanayi ve yüzde 
34'ü hizmet sektöründe istihdam edilen bir toplum yapısıyla gerçekleştiremezsiniz. Bunu, çalışabi
lir nüfusunun yüzde 20'sine yakını işsiz olan, çalışanlarının 38- 43 yaşında emekli olduğu, iflas et
miş bir sosyal güvenlik sistemi içerisinde yapamazsınız. Bunu, tabanı ile tavanı arasında ilçe ba
zında 130 kat farklılık bulunan bir gelir dağılımıyla yapamazsınız. Bunu, araştırma geliştirme fa
aliyetlerinde bütçesinde fon ayrılmayan sanayi yapısıyla da yapamazsınız. Bunu, kapısında 2 mil
yon gencin beklediği, 80 kişilik sınıflarda, lise şartlarından geride imkânlarla eğitim vermeye çalı
şan üniversitelerle hiç yapamazsınız. Bunu, sırtını dünyaya dönmüş, ufku sadece kendi ikbaliyle sı
nırlanmış, kısır içpolitik çekişmelerle günlük endişelerin zindanına hapsolmuş siyasîlerle ve o si
yasîlerin nabzına göre şerbet vermekle makamını koruma gayreti içerisindeki bürokratlarla da ya
pamazsınız. Bu olumluzlukları artırmak mümkün; ama, bu araştırmanın ortaya koyduğu en önem
li sonuç, bize göre, ihmal ettiğimiz insan ve onun eğitimi konusunun yeniden, acilen ve önemle ele 
alınması gereğidir. 

Bu ülkenin geleceğini kurtacak potansiyel, insan kaynağıdır; genç, rekabete açık ve eğitilme
ye ehil nüfusudur; ancak, bu nüfusun iyi ve doğru yetiştirilmesi esastır, şarttır. Artık, Türkiye, so
kakta işsiz binlerce ziraat mühendisi, jeolog, maden mühendisi varken, yeni ziraat, maden, jeoloji 
fakülteleri açan ya da var olan fakültelere gece bölümlerini ekleyen ülke olmak yanlışından hızla 
kurtulmak zorundadır. Yapılması gereken, öncelikle de bu konunun araştırılması olmalıdır. 

Esasen, bu Komisyonun görev alanını çok geniş bulan Grubumuz, sadece insan kaynaklarımı
zın araştırılması, ülkemizi bilgi ve bilgi ötesi çağa taşıyacak neslin yetiştirilmesini sağlayacak eği
lim planlamasının tartışılması amacıyla, daha dar kapsamlı bir araştırma önergesini Yüce Meclise 
kısa sürede sunacaktır. İnanıyorum ki, bu sınırlı önerge değerli milletvekillerince desteklenecek ve 
geleceğin Türkiyesini teslim edeceğimiz neslin daha iyi eğitimi bu çatı altında ayrıntılarıyla tartı
şılıp, en doğru kararlar üretilecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; sonuç olarak, Komisyonumuz, zor bir görevi yerine getirmeye 
çalışmıştır. Tespit edilen problemler ve önerilen çözümler, geneli itibariyle, ülkemizin kalkınma 
sürecinde yaşadığı temel problemlerle örtüşmektedir. Geleceğin Tiirkiyesinin ihtiyaçlarına uygun, 
dünyayla rekabete hazır bir nesil yetiştirilmesi açısından, öncelikle insana yönelme zarureti vardır. 
İnsana yatırım, bizim en çok ihmal ettiğimiz konu olmaya devam etmektedir. Bu eksikliğin en kı
sa zamanda giderilmesi, hepimizin en temel görevidir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aziz milletimize Yüce Mevla'nın lütfü olan bu cennet ül

kenin, bu muhteşem coğrafyanın kaynaklan, bize ve çocuklarımıza yetecek kadar zengindir. Geli
niz, el ele verip, bu kaynakları en verimli şekilde kullanabilmenin çarelerini arayalım; bizlere ema
net edilen bu ülkeyi ve çok büyük fedakârlıklarla, zorluklarla kurduğumuz cumhuriyeti, çocukları
mıza daha güçlü, daha müreffeh olarak devredebilmek için, maddî manevî kaynaklarımızı hareke
te geçirelim. -

Bugün, işbaşında bir azınhk hükümeti var; beğenir ya da beğenmezsiniz, sever ya da sevmez
siniz; ama, iyiniyetle, bugün bu raporda ifade edilen pek çok hususu hayata geçirmek için, çoğun
luk hükümetlerinden daha samimî ve daha cesur bir gayretin içerisinde olduğunu teslim etmek 
mecburiyetindesiniz. Geliniz, özellikle, bu tedbirlerin hukukî ve yapısal değişim boyutunu oluştu
ran kanun tasarılarına destek verelim; milletimizin faydasına olan ve yıllardır her partinin gerçek
leştirmek için gayret sarf ettiği bu reformları hayata geçirelim. Bu ülke bizim ve gidebileceğimiz 
bir başka yer yok. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Alkan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, İsparta Milletvekili Sayın Halil Yıldız; buyurun. (DYP sırala

rından alkışlar) 
Sayın Yıldız, süreniz 20 dakika. 
DYP GRUBU ADINA HALİL YILDIZ (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülke 

kaynaklarının tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu üzerinde, Doğru Yol Partisinin görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, şahsım ve Grubum adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türk ekonomisinde kaynakların harekete geçirilebilmesi, bir başka ifadeyle, sürekli ve sürdü
rülebilir bir büyüme ortamının temini için, bugün, mevcut meselelerimizin tespiti ve çözüm teklif
lerinin geliştirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizin, gerek bu 
potansiyelden gerekse coğrafî ve kültürel konumundan yeterince yararlanabilmesi için, uzun dö
nemli bir perspektifi içine alan stratejileri geliştirmesi şarttır. 

Konuşmamda, Türk ekonomisinin mevcut meselelerinden bazıları ve bunlara ait çözüm teklif
leri ile harekete geçirilebilecek kaynaklar ve yapılabilecek düzenlemeler üzerinde durmak istiyorum. 

Ülkemizin sorunlarının başında yüksek enflasyon gelmektedir. Ülkemizde yaşanmakta olan 
enflasyonun, kamu açıkları ve bu açıkların finansmanından kaynaklanan talep yönlü ücret, faiz ve 
kurlardaki gelişmeler sonucunda oluşan maliyet yönlü sebepleri dışında, hızlı nüfus artışı, sağlık
sız kentleşme ve piyasaların yapısından kaynaklanan sebepleri de bulunmaktadır. Ancak, Türki
ye'de son yıllarda yaşanan enflasyonun en önemli kaynağını, malumlarınız olduğu üzere, yüksek 
kamu açıkları oluşturmaktadır. Kamu kesiminin malî sistem üzerindeki baskısının giderek artması, 
malî derinleşmenin yeterince sağlanamadığı bir ortamda, faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte, 
vade yapısının kısalmasına ve enflasyonist bekleyişlerin süreklilik kazanmasına yol açmaktadır. 

Türkiye ekonomisinde enflasyonun kalıcı bir biçimde düşürülmesi, enflasyonla mücadelede 
yapısal reformların gerçekleştirilmesine öncelik veren orta vadeli bir programın uygulamaya ko
nulmasıyla mümkün olabilecektir. Orta vadeli program çerçevesinde kamu açıklarında sağlanacak 
daralma, verimlilik artışıyla uyumlu gelirler politikası, kamunun, Merkez Bankası ve malî piyasa
lar üzerindeki baskısının hafiflemesi sonucunda para politikasının etkinliğinin artması ve yapısal 
reformlarla sağlanacak gelişmelere bağlı olarak enflasyonun tedricen düşmesi mümkün hale gele
cektir. Kamu kesimi borçlanma gereğinin gayri safî millî hâsılaya oranının azalması, kamunun ma-
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lî piyasalardaki kullanılabilir fon talebini azaltacak, bu da reel faiz oranlarında düşmeye sebep ola
caktır. Ayrıca, özel kesimin kullandığı fonların maliyeti, malî tasarrufların artırılması ve malî sis
temin etkinleştirilmesi suretiyle düşecektir. Böylece, enflasyonun aşağı çekilmesinde, artan üretim 
kapasitesinin de katkısıyla, üretim genişlemesi, önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. 

Tarımsal destekleme politikaları, üretimin serbest rekabet şartlarında pazara uygun gelişmesi 
esas alınarak ve bu amaçla ayrılan kamu kaynaklarının daha rasyonel kullanılması gözetilerek ye
niden yapılandırılmalıdır. Bu çerçevede, tarım ürünleri fiyatlarına olan devlet müdahaleleri azaltı
larak, bunun yerine, kayıtlı hedef kitleye doğrudan gelir desteği verilmesi yoluna gidilmelidir. Gir
di destekleri aşamalı olarak azaltılmalıdır. Arz fazlası olan ürünlerin üretimleri, ekim alanları sınır
landırılmalıdır. İç ve dış talebi olan ürünlerin üretimine yönelme sağlanmalıdır. Tarımsal üretimin 
yönlendirilmesi, pazaıianması ve üreticilere hizmet götürülmesi konularında faaliyet göstermek 
üzere üretici birliklerinin kurulmaları ve kooperatiflerin geliştirilmeleri özendirilmelidir. Çiftçi ge
lirlerine istikrar kazandırmak üzere, tarım ürünlerinin sigortalanması sistemi geliştirilmelidir. Tarı
ma dayalı sanayi teşvik edilmeli, işlenmiş tarım ürünlerinin ihracatı desteklenmelidir. Destekleme 
alımı kapsamındaki arz fazlası olan tütün, çay ürünlerinin yerine, talebi olan alternatif ürünlerin ta
rıma dayalı sanayi kuruluşları tarafından üreticiye ektirilmesi sağlanmalıdır. 

Ekonomide enflasyonist bekleyişlerin sürmesi, finans sektöründeki kurumların geleceğe yöne
lik tahmin yapmalarını güçleştirerek, uzun vadeli finansman kaynaklarının yaratılabilmesini engel
lemiştir. İzlenen ekonomik politikalar, yasalarla getirilen zorunluluklar ve kamu kesiminin yüksek 
oranlı borçlanma gereği gibi sebeplerle, bankalar, fonlarının büyük bir bölümünü devlet içborçlan-
ma senetlerine plase etmişlerdir. Yatırımcıları, malî araçların riski konusunda aydınlatan derecelen
dirme kurumları kurulamamış, bağımsız dışdenetim kuruluşlarının faaliyetleri sağlıklı bir yapıya 
kavuşturulamamıştır. Ayrıca, finansal araçların vergilendirilmesinde de tarafsız bir yapı, bugüne 
kadar oluşturulamamıştır. Malî araçların geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ile malî tasarrufların ar
tırılması yönündeki politikalar, iktisadî konjonktür de dikkate alınarak, malî derinleşme mutlaka 
sağlanmalıdır. Etkin bir risk koruma sisteminin oluşturulabilmesi için gerekli kurumsal ve mevzu
atla ilgili düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. Bu çerçevede, bankaların likidite gücü artırılarak, de
netim ve gözetim sistemleri uluslararası düzeye çıkarılmalıdır. Malî sistemde rekabet ortamı'geliş
tirilerek, kamu ticarî bankaları öncelikle özelleştirilmeli ve kamunun malî sistemdeki ağırlığı azal
tılmalıdır. « 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik kurumlarının finansman açıkları, 
1990'lı yılların başından itibaren, kamu kesimi açıklan içerisinde önemli bir miktarı teşkil etmek
tedir. Ülkemizde aktif ve pasif sigortalılar arasındaki dengenin bozulması, primlerin zamanında 
tahsil edilememesi, kurumların organizasyon yapılarının iyileştirilememesi, plasmanların verimli 
şekilde değerlendirilememesi, aktuaryel dengelere bakılmaksızın kurum mevzuatlarında değişikli
ğe gidilmesi, yaş sınırı olmaksızın emeklilik hakkının sağlanmış olması, prim karşılığı olmadan ya
pılan sosyal yardım zammı ödemeleri ve sigortacılıkla bağdaşmayan yükümlülükler, sosyal güven
lik kurumlarının finansman sıkıntılarını artırmıştır. Bu durum, işçi ve memur emekli aylıklarının. 
düşük olmasına rağmen, bütçeye önemli miktarda bir yük getirmektedir. 

' Bu sebeplerden dolayı, sosyal güvenlik kurumlarıyla ilgili reform niteliğinde düzenlemelere 
gidilmesi kaçınılmaz bir görevdir. Reform sürecinde, sosyal devlet anlayışı içerisinde sosyal gü
venlik ve sağlık hizmetlerini toplumun bütününe aşama aşama yaygınlaştıran, çağdaş, etkin ve bü
tün finansal kaynakları belirgin bir sistemin oluşturulması amaçlanmalıdır. 

Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanması amacı doğrultusunda, sigortalılara 
sağlanan haklar ve sorumluluklarda norm ve standart birliğine gidilmelidir. 
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Asgarî ücretten alınan vergi tedricen kaldırılarak, sigortasız çalıştırılan işçilerin sigorta kapsa

mına alınması sağlanmalı ve bu şekilde SSK'ya kaynak yaratılarak, çalışan-emekli dengesinin 
olumlu hale getirilmesi temin edilmelidir. 

Siyasî mülahazalarla sürekli müdahale edilen emekli olma yaşıyla, gerekli düzenlemeler ya
pıldıktan sonra kesinlikle oynanmamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1980' 1 i yıllarda kamu kesiminin ekonomideki nispî pa
yının küçültülmesi ve bu doğrultuda, KİT'ler özelleştirilerek ekonomik etkinliğin artırılması, gün
demdeki yerini sürekli korumuştur ve korumaya devam etmektedir. Bu amaçla, 1984 yılından iti
baren bir dizi yasal tedbir alınmıştır, yeni düzenlemeler yapılmıştır. Başta, özelleştirmenin yasal ve 
kurumsal altyapısında gözlenen aksaklıklar ve eksiklikler olmak üzere, toplumsal uzlaşma zemini
ne dayandırılmaması sebebiyle, özelleştirme çalışmalarının, başlangıcından bu yana geçen on yıl
lık dönemde beklenen hedeflere ulaştığını söylemek mümkün değildir. 

Özelleştirme programının temel amacı, dünya piyasalarına entegre olma ve Avrupa Birliğine 
tam üyelik hedefi ve gümrük birliği süreci doğrultusunda, ekonomide verimliliğin ve maliyet yapı
sının rekabet edebilir seviyelere getirilmesi ve serbest piyasa şartlarının sağlanmasıdır. Bu amaçla, 
KİT'ler süratle özelleştirilmelidir. Böylece, sermayenin tabana yayılması, teknolojik yenilenme, 
kamu açıklarının azaltılması, kamunun malî piyasalar üzerindeki baskısını hafifletmek ve kamu 
borç stokunu düşürmek mümkün olacaktır. 

Özelleştirmede, rekabet ortamında faaliyet gösteren, nihaî mal ve hizmet üreten, büyük ve acil 
yatırım gerektiren, zarar eden ve güvenlik bakımından stratejik önem taşımayan kuruluşlara önce
lik verilmelidir. 

Siyasî menfaatlar uğruna, devletin ve belediyelerin elindeki işletmeler, gizli işsiz deposu gibi 
kullanılmaktadır. Bunların ürettiği mal ve hizmetlerin fiyatları, gerçek maliyetlerin çok altında be
lirlenmektedir. Halkın karnının doyurulması amacıyla, halka balık tutulmasının öğretilmesi yerine, 
onlar için balık tutulması yolu izlenmektedir. 

Fiyatların, kamu imkânları kullanılarak düşük tutulması suretiyle, özel sektöre karşı haksız bir 
rekabet uygulanmaktadır. Bundan dolayı, KİT'lerin ve BÎT'lerin hızla özelleştirilmesi, ekonominin 
rasyonel yapılanması ve kurulu düzenin, insan onurunun ve ekonominin popülizm tasallutundan 
kurtarılması açısından büyük bir önem taşımaktadır. 

Yurt dışında bulunan 3 milyonun üzerindeki Türk işçisi ve aile fertlerinin Türkiye'ye gönder
miş olduğu yıllık ortalama 3 milyar dolarlık döviz girdisinin yanı sıra, işçilerimizin birikimlerinin 
özelleştirme kapsamındaki kârlı KİT'lere kanalize edilmesini sağlayıcı tedbirler üretilmeli ve mut
laka gerçekleştirilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın bu kısmında da, harekete geçirilebilecek 
kaynaklar ve yapılabilecek düzenlemeler hakkında görüşlerimi ifade etmeye çalışacağım. 

Türkiye'de, her yıl, ortalama 8,5 oranında bir elektrik enerjisi talep artışı olmaktadır. Şu anda, 
21 500 megavat kurulu elektrik enerjisi gücü mevcuttur. Bu güce, her yıl, yaklaşık 1 800-1 900 
megavat kapasitede yeni üretim tesislerinin ilave edilmesi gerekmektedir. 

Enerji üretim politikalarımızı belirlerken şüphesiz çok önemli bir husus da, enerji tasarrufunu 
içeren teknolojilerin uygulamaya konulmasının desteklenmesidir. Gelişmiş ülkelerde, kısa sürede 
üretime geçiş ve enerji tasarrufu sağlaması bakımından, birleşik ısı güç ve üretim sistemleri yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Milletlerarası literatürde kojenerasyon (cogeneration) olarak adlandırılan 
bu yöntem, gelişmiş ülkelerde -özellikle de İskandinav ülkelerinde, Almanya'da ve Amerika Bir
leşik Devletlerinde- neredeyse yüz yıla yakın bir zamandır uygulanıyor olmasına rağmen, iilkemiz-
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de yeni yeni uygulanmaya başlanmıştır. Bu sistem, belirlenen ülkelerde, ısıyı ve elektrik enerjisini 
birlikte kullanan sanayi dallarında ve toplukonut alanlarında yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bunun gerçekleştirilebilmesi için, yetkililerin, kojeneras-
yon projelerinin -yani, birleşik ısı güç ve ısı üretim tesislerinin- ana girdisi olan doğalgazı temin 
edecek şekilde gerekli önlemleri alması lazımdır. Bakanlıkta incelenmekte olan kojenerasyon pro
jeleri onaylanıp kısa bir sürede hayata geçirildiği zaman, yaklaşık 7,5 milyar kilovat/saatlik bir 
elektrik enerjisi katkısıyla, ısı yönünden de, 1,5 milyon ton petrol eşdeğeri enerjiyi millî ekonomi
ye kazandırmak mümkün hale gelecek; ayrıca, 1 milyar doların üzerindeki enerji yatırımı özel sek
tör tarafından yapılmış olacaktır. Bugünkü şartlarda, Türkiye'de tesis edilecek birleşik ısı güç üre
tim sistemleri, eşdeğer enerjiyi, TEDAŞ'ın enerji satış fiyatlarının yüzde 50'si civarında mal ede
bilecekleri için, bu tesislerin geri ödeme süresi 2 ilâ 3 yıl olmaktadır. Özellikle Anadolu'da büyük 
bir sanayileşme heyecanının yaşandığı bölgelerde, 6 numaralı fuel-oile dayalı sistemlerin dektek-
lenmesi, kısa vadede elektrik enerjisi çözümü için bir alternatif olarak önümüzde durmaktadır. Bu 
sebeple, doğalgaz temini mümkün olmayan bölgelerde, 6 numaralı fuel-oil siibvanse edilerek, bir 
başka ifadeyle, üzerindeki ATV, yani Akaryakıt Tüketim Vergisi kaldırılarak, yine bir başka ifa
deyle, ihraç fiyatı ile iç piyasa fiyatı eşitlenerek, birleşik ısı güç üretim sistemi yatırımları teşvik 
edilmelidir. 

1994 yılı sonu itibariyle, toplam ekonomik hidroelektrik potansiyelimizin ancak yüzde 29,5'i 
değerlendirilmiş durumdadır. İnşa halindeki tüm hidroelektrik santralların devreye girmesiyle, po
tansiyelin yaklaşık yüzde 35'i değerlendirilmiş olacaktır. Bu potansiyel dışında, 0 ilâ 10 megavat 
arasındaki küçük HES'lere ait 800 megavat kurulu güç ve aşağı yukarı 4 milyon ortalama enerji 
potansiyeli mevcuttur. Yapımları tamamlanan ve şu anda atıl durumda bulunan küçük HES'lerin 
işletme haklarının özel sektöre devri yoluyla üretken hale getirilebilmesi sağlanmalı, kapasiteyi ve 
üretimi artırıcı tedbirler alınmalıdır. Küçük HES'lerin, 3096 sayılı Yasa kapsamında, üretim şirket
lerine yaptırılması teşvik edilmelidir. Bunun için, bu şirketlerle, uzun süre alan detaylı sözleşmeler 
yerine, sadece fiyat belirlenmek suretiyle uzun dönemli yetki belgesi imzalanabilir. 

Yine bu noktada belirtmek istediğim bir konu da -benden önceki konuşmacı arkadaşlarım da 
ifade ettiler- jeotermal enerjinin müstakil bir kanuna kavuşması son derece önemli bir olay; bu ba
kımdan, 84 arkadaşımızla birlikte 1996 yılında Meclis Başkanlığına vermiş olduğumuz kanun tek
lifinin dikkate alınacağını umuyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin elindeki en önemli özkaynak olan sınıraşı-
ran sular kapsamındaki Fırat ve Dicle Nehirleri konusunda da bir hidrostrateji oluşturulmalı ve bu, 
uzun dönemde, tavizsiz bir şekilde uygulanabileceği hidropolitike dönüştürülmelidir. Ortadoğu'da
ki suyla birlikte, petrol dahil bütün kaynakların ortak kullanımını sağlayacak politikalar oluştur
mak; Barış Suyu Projesi gibi, bölge ülkelerini karşılıklı olarak birbirine bağlayacak, barış ve istik
rarın teminatı olacak, Rusya-Türkiye-İsrail doğalgaz boru hattı, Bakü-Ceyhan petrol boru hattı, 
Gürcistan-Türkiye doğalgaz boru hattı ve Türkmcnistan-İran-Türkiye-Avrupa doğalgaz boru hattı 
gibi stratejik projeleri kesinlikle gerçekleştirmek zorundayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın bu kısmında da, arkadaşlarımın değinme
diği ve üyesi bulunduğum Komisyonun raporunda da çok kısa olarak geçilen yurtdışı müteahhitlik 
hizmetleri konusunda -ki, ülkeye kaynak kazandırma konuşunda önemli bir kaynak olduğu düşün
cesi içerisindeyim- kısa olarak görüşlerimi ifade etmek istiyorum. 

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri de, teknoloji birikimi, istihdam, döviz girdisi ve ihracat açı
sından, ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir sektördür. 1997 yılı sonu itibariyle, Türk 
müteahhitlerinin yurtdışında üstlendikleri işlerin toplam tutarı 40 milyar dolar olup, bunun 15 mil-
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yar dolarlık kısmı halen devam eden projelerdir. 30'a yakın ülkede, 400 civarında proje yürütül
mekte ve bu işlerde de, aşağı yukarı 25 bin Türk işçisi çalışmaktadır. Sektörün ülke ekonomisine 
sağladığı döviz girdisinin miktarını, sektörün özellikleri ve resmî kayıtların yapısı nedeniyle kesin 
olarak belirleyebilmek mümkün değil ise de, ulaşılan yıllık pazar payı ve sektörel deneyimlere gö
re, bu miktarın, yıllık 1 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; firmalarımız tarafından yurt dışında üstlenilen projeler
de kullanılan malzeme, yarı mamul ve mamuller ve ayrıca, çalışmaların ihtiyaçları, önemli oranda 
ülkemizden götürülerek, ihracata doğrudan katkı sağlanmaktadır. Diğer yandan, yurt dışında çalı
şan ve tasarruf yapan işçilerimizin, ülkemize döndükten sonra kendi işlerini kurması, bu gelişme, 
ülkemiz ekonomisine ek bir katkı olarak ortaya çıkmaktadır. Yakın zamana kadar, uluslararası pi-. 
yasalarda etkin olabilmek için gerekli olan teknik yeterlik ve uygun fiyat verme olguları, günümüz
de, değişen şartların etkisiyle, eski ağırlığını ve önemini kaybetmiştir. Bugün, pazar ülkelerin yö-
netimleriyle üst düzey ilişkiler, ikili bölgesel ekonomik ve politik çıkarlar, teşvikler, proje finans
manı paketi ve yaygın mühendislik ve müşavirlik hizmetleri gibi hususlar, sektörde daha aktif ol
mak için mutlaka gerekli olan unsurlardır. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan bu sek
törün bu katkılarının artırılması için bazı meselelerin hızla çözülmesinin gerekli olduğunu ifade et
mek istiyorum. Çok kısa olarak özetlemek gerekirse, bunlar: 

1. Eximbank'ın sorumluluğunda bulunan yurtdışı proje sözleşmelerinin politik risk sigortası 
programına mutlaka işlerlik kazandırılmalıdır. 

2. Sektörün kullanımına yönelik sendikasyon kredileri sisteminin oluşturulması gerekmektedir. 
3. Yurtdışı mühendislik ve müşavirlik hizmet sektörünün desteklenmesi ve yurtdışına Türk iş

çisi götürme gibi konularda uygulanan mevzuatın gözden geçirilmesi, kaynaklarımızın geliştiril
mesi açısından öncelikle ele alınarak çözüme kavuşturulmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin yurtdışı çalış
ma alanları yanında yurtiçi çalışma alanlarının da geliştirilmesi, kaynakların optimum kullanımı 
açısından önemlidir. Özellikle, bugün, kamu kurumlarının ana görevlerinden birinin, yatırımların 
gerçekleştirilmesinde denetim görevi olduğu kabul edilirse, cari harcamaların, denetlenen yatırım 
bedeline oranının çok yüksek olduğu görülmektedir. Aynı görevi özel sektörün yapması halinde, 
maliyetler yüzde 20 ilâ 30 oranında düşmektedir. Mesela, inşaat sektöründe müşavirlik, mühendis
lik ve kontrollük hizmetleri, özel firmalarca, yatırım bedelinin yüzde 3'ü ilâ 5'i tutarında yapılabil
mesine rağmen, kamu kuruluşlarında denetim hizmetleri için yapılan cari harcamaların yatırıma 
oranı yüzde 20 ilâ 50 arasında değişmektedir. 

Ülkemizde teknik müşavirlik hizmetinin, yatırımlara öncülük görevini yapabilmesi, ekonomi
ye büyük miktarda girdiler sağlayabilmesi ve kaliteli mühendislik eserlerinin ortaya çıkabilmesi 
için proje kontrol müşavirliği yönetmeliği uygulamaya konulmalı; meslekî sorumluluk sigortası ve 
zorunlu inşaat sigortası uygulamaları başlatılmalı; proje müşavirlik ve kontrollük hizmetleri için 
yeni bir ihale yasası çıkarılmalı; müşavir firmaların, yaptıkları hizmet dolayısıyla maddî ve mesle
kî mesuliyet taşıması sağlanmalı ve bunu temin için, kanunla, proje sigortası mutlaka ihdas edilme
lidir. Yine, Uluslararası Müşavir ve Mühendisler Federasyonu kurallarının Türkiye'de yerleşmesi 
için gerekli yasal tedbirler alınmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; komisyon raporunda da ifade edildiği gibi, daimi bir ih
tisas komisyonu kurulması, son derece önemli olan bu meselenin takibi açısından, bizce de yerin
de bir tekliftir. Doğru Yol Partisi Grubu olarak da daimî bir ihtisas komisyonu kurulması gerekti
ğine inandığımızı ifade ediyorum. 
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Bu düşünceler içerisinde, şahsım ve Grubum adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

(DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yıldız, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ali Topuz; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Topuz, süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülke kay

naklarının tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda oluşturulmuş bulunan Meclis araştırma
sı komisyonunun raporu üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere 
huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle çok sayıda milletvekili arkadaşımızın, ülke kaynaklarının de
ğerlendirilmesine dönük olarak verdiği önergelere dayanarak kurulan komisyonun, sayın başkanı 
ve komisyonun çok sayıda üyesinin, iyi niyetle ve çok ciddi bir çalışma temposu içinde yürüttük
leri çalışmalardan dolayı -bu komisyonun bir üyesi olma sıfatıyla da ayrıca- arkadaşlarıma teşek
kür etmek istiyorum; çünkü, bu komisyon çalışmalarına belki de en az katkısı olan üye benim. Ar
kadaşlarımın büyük bir gayret saıf ettiğini biliyorum, onlara teşekkür ediyorum. 

Komisyon raporu, bir araştırma komisyonu raporudur. Araştırma komisyonu raporlarının so
nuç olarak neler getirebileceğini düşündüğümüz zaman, bu, emek verilmiş olan çalışmadan ileriye 
dönük olarak ne kadar yararlanabileceğimiz konusunda çok fazla umutlu olmadığımı konuşmamın. 
başında ifade etmeyi gerekli gördüm. Çünkü, bu tip çalışmalar, esas itibariyle, devletin ve hüküme
tin varlık nedenidir. Yani, kaynakların araştırılması, saptanması, değerlendirilmesi -tqplum yararı
na değerlendirilmesi, insanların mutluluğu için, gelişme için, kalkınma için değerlendirilmesi- dev
let kurumlarının ve özellikle hükümetlerin görevidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu konularda birtakım uyanlarda bulunabilir, yol gösterebilir; 
yapılması gereken işlerle ilgili olarak, eğer yasal düzenleme gerekiyorsa onu yapabilir; ama, görev 
hükümetindir. Hükümet de, bunu, devlet kurumlarının uzmanlarıyla birlikte değerlendirir ve onla
rı bir politikaya^ uygulama planına bağlar. 

Şimdi, biz bu araştırmayla ne buluyoruz: Zaten, herkesin bildiği birtakım gerçekleri bir rapor
da bir araya getirerek, daha dikkat çekici ve ilgilileri harekete geçirmesi bakımından, belki bir etki 
yapabilecek konuma getirmekten ibarettir; yoksa, araştırma sonunda, uygulamaya dönük talimat 
verme yetkimiz yoktur. Araştırmanın sonunda, eğer, ülke kaynaklarının değerlendirilmesiyle ilgi
li, saptanmasıyla ilgili büyük bir ihmal bulursak, ondan dolayı bir soruşturma açılması talebini ge
tirebiliriz; daha ileri bir şey yapma imkânımız yok. 

Mecliste, bu çalışmayı, çok az sayıda milletvekili arkadaşımız dinliyor, izliyor. Meclis zabıt
larının okunması konusunda bütün milletvekili arkadaşlarımın bildiği durumu da, burada bir defa 
daha söylemeye gerek yok. 

AHMET TAN (İstanbul) - Gelecek kuşaklar okuyacak. 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Bunlar kayıtlara bir defa daha geçecek, gelecek kuşaklar okuyacak; 

doğrudur..; Zaten, devletin başka başka yerlerinde var olan bilgiler, bir de topluca burada var. 
Biraz evvel burada konuşan bir değerli arkadaşımın ifade ettiği gibi, Hükümetimiz, bu kaynak

ların değerlendirilmesi konusunda büyük bir çaba içindeymiş. Ben, temenni ediyorum ki, o çaba
larını, bir an önce, bizim ide katkımızı ortaya koyabileceğimiz bir aşamaya getirirler ve böylece, bu 
çalışmadan da somut bir sonuç çıkarmış oluruz; onu temenni ediyorum. Hükümet, kaynak değer
lendirmeye dönük, Meclisten alacağı yetkiye veya Meclisin çıkaracağı yasalara ihtiyaç duyuyorsa, 
onları çıkarmak suretiyle, Meclis olarak, bu konuda katkı yapma fırsatını da elde etmiş olacağız. 

- 338 -



T.B.M.M. B:61 3 . 3 . 1 9 9 8 0 : 1 
Şimdi, Komisyonumuz, izct olarak ne yapmış; yaptığı incelemelerin sonunda birtakım önem

li saptamalar yapmış; ben, bin da onların üzerinde durmak istiyorum. Meselenin teknik tarafı üze
rinde -işte, madenciliği nasıl gc ştiririz, yeraltı kaynaklarını nasıl daha etkin hale getirebiliriz, na
sıl daha yararlı kullanabiliriz, tar nda, ormanda, su kaynaklarında nasıl yeni şeyler yapabiliriz- bu
rada çok fazla tartışmaya gerek ye k; bunlar teknik konulardır ve cevapları da biliniyor; ama, siya
set adamları olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, partiler olarak, milletvekilleri olarak, 
Hükümeti oluşturanlar olarak bize düşen birtakım sorumluluklar olduğunu görüyorum ve onların 
altını çizmek istiyorum. 

Bu rapor, en önemli bir tespit olarak, ekonomik koşulların, yüksek enflasyonun, sermaye ye
tersizliğinin, eğitim düzeyinin düşük oluşunun, yetişmiş insangüciinün yeterli sayıda olmayışının 
çok önemli bir etken olduğunu saptıyor. Bu saydığı konular, verimlilikte, kaynak kullanımında 
Türk siyasetinin, Türk devlet yönetiminin, devlet idaresinin, hükümetlerinin mutlaka çözmesi ge
reken konular. Bunlar doğrudur, haklıdır. Türkiye'de ekonomik koşullar var olan kaynaklarımızı 
değerlendirmemize imkân vermiyor, yüksek enflasyon aynı şekilde... O halde, demek ki, öncelik
le yapmamız gereken ve öncelikle sorumluluğumuz altında olan bazı konular var; onlara, bildiği
miz gerçeklere bir defa daha dikkat çekiyor; o bakımdan, ben de altını çiziyorum. 

İkinci olarak, raporda deniliyor ki, "kamu kurumları ve kuruluşlarının ileriye dönük yeterli 
proje üretemedikleri görülüyor." Bu da çok önemli bir tespittir, bilinen bir tespittir ve maalesef, 
devletimizin, kamu kurumlarımızın, bazı hallerde, belki, kaynak kullanımında, özel kurumların, 
özel girişimlerin, bu kaynakları daha verimli kullanma konusunda ileriye dönük anlamlı projeler 
bakımından çok fakir olduğunu gösteriyor; bu da üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Birtakım kurumlar arasındaki koordinasyonun çok zayıf olduğu raporda zikrediliyor. Bu da, 
bizim çözmemiz gereken, siyasal olarak çözmemiz gereken çok önemli sorunlardan birisi. Hep şi
kâyet ediyoruz; devlet tıkandı, hantallaştı, işlemiyor... İşte, bu raporla da, onun, bu alanda çok 
önemli birtakım belgeleri, kanıtları ortaya konuluyor. 

Raporda, madenciliğin çok gerilemiş olduğu, jeotermal enerji kaynaklarının kullanılamadığı, 
her türlü kaynağın kullanılamadığı belirtiliyor ve insan kaynağına da büyük önem verilerek, sapta
malar yapılıyor. Şimdi, bence de en önemli saptama, insan kaynağıyla ilgili saptamadır. Bizim gi
bi henüz gelişmesini tamamlayamamış ülkelerin, öteki ülkelerle yarışabilmesi için, en başta geliş
tirmeye mecbur olduğu kaynak, insan kaynağıdır; çünkü, maden kaynakları, yeraltı kaynakları, ye
rüstü kaynakları, tarımsal kaynaklar, diğer kaynaklar, hatta parasal kaynaklar, şöyle veya böyle, 
belli bir düzeyin üzerine çıkarılamaz; onlar, fizikî olarak da sınırlıdır. Gelişme, ilerleme ve daha 
verimli olma açısından hiçbir sınırı olmayan tek kaynak, insan kaynağıdır. Eğer, insan kaynağını, 
bu sınırsız gelişme şansını kullanmaya ağırlık verecek olursak, öteki kaynaklardaki eksikliğimizi, 
insan kaynağının bize sağlayacağı üstünlükle aşma imkânımız vardır. Artık, günümüzde, her şey
den daha değerli olanın bilgi olduğu biliniyor, bilgiyi kullanma becerisi olduğu biliniyor; o halde, 
biz, başka ülkelerin yavaş yavaş gelişerek geldikleri noktaya bir sıçrama yaparak yapışabiliriz ve 
dünyada var olan bilgi ve beceri birikiminin en üst noktasından sisteme katılabiliriz. Bunu yapabil
menin yolu, insana önem vermektir; onun başlangıcı da, gerçek çağdaş, bilimsel bir eğitimi yerli 
yerine oturtmaktır. • 

Eğitimin önemi, ötekilerle kıyaslanmayacak kadar fazladır. Şimdi, hem eğitimin öneminde 
mutabık olacağız hem eğitimde öteki ülkelerle yarışmayı dikkate alarak kendimizi yetiştirecek şe
kilde programlar yapacağız hem de çağdaşlıkla bağdaşma olanağı bulunmayan birtakım sabit fikir
lerle, birbirimize karşı, siyasal olarak birtakım suçlamalar yönelterek çatışma yaratacağız. Eğitim, 
insan aklının, insanın yeteneklerinin sınırsız bir şekilde ortaya çıkarılabilmesi ve hiçbir etki altına 
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sokulmadan, önce kendi gelişmesini sağlaması, ondan sonra kendi kararıyla, kendi geleceğiyle il
gili insanların karar verebilmelerine imkân sağlamak yoluyla olur. Bunu yaparken, kendimizi, ça
ğın en gelişmiş eğitim tekniklerini uygulama noktasında herhangi bir engelle karşı karşıya bırak
mamamız gerektiğini düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, kaynakların geliştirilmesi ve o geliştirilmiş kaynaklarla gelişme
nin, kalkınmanın, refaha ulaşmanın yolunu aramak, siyasetin temel bir görevidir. Bunu yaparken 
de planlı programlı çalışmak gerekiyor; yani, eğer, biz, var olan imkânlarımızı, hedef seçtiğimiz 
noktalara bizi taşıyacak biçimde değerlendirmek için, önümüzü, kısa, orta ve uzun vadeli aşamala
ra göre planlayıp, programlayıp, onun gerektirdiği tedbirleri zamanında almazsak, her şeyi günü 
birlik çözümlerle halletme yolunu seçersek, o zaman, ne kadar insan kaynağımız olursa olsun, ne 
kadar diğer kaynaklarımız olursa olsun, kendimizi, elimizdeki imkânları en iyi şekilde değerlendir
miş sayamayız. 

O nedenle, mesele, bir program meseleslesidir, ileriye doğru bilerek bakma meselesidir, önü
nü görme meselesidir ve bunu yaparken de gerçekçi (rasyonel) olma meselesidir". Onun için, her 
şeyden önce, planlı hareket etmeyi, programlı hareket etmeyi, ciddî tavır içinde olmayı seçmemiz 
gerekir. 

Ben, öyle anlıyorum ki, devlet kurumlarımız, hükümetlerimiz, hatta Parlamentomuz, son yıl
larda, giderek, bu saydığım niteliklerden ağır ağır uzaklaşıyor gibi bir izlenim vermektedir. 

O nedenle, her şeyden önce, daha evvel var olduğuna inandığım, zamanla kaybedilmiş olan 
birtakım değerleri yeniden kazanmalıyız ve çağdaş dünyanın bütün yollarını ve yöntemlerini, her-

, kesin kullandığı yol ve yöntemleri izleyerek, ama sistemli bir çalışma içerisinde her şeye bakarak 
önümüzü açmalıyız. 

Bu yolda, bu çalışmanın, bilgilerin hepsini bir araya getirdiği için ilgililere yararlı olacağına 
inanıyorum; ama, komisyon raporundaki bir noktaya katılmadığımızı ifade ederek sözlerimi bitir
mek istiyorum. Komisyon raporunda, bu çalışmanın, sürekli bir çalışmaya dönüşebilmesi için, 
Mecliste, sürekli, ülke kaynaklarını belirleme ve araştırma komisyonu kurulması önerisi var. Bu
nu, ben, birkaç bakımdan yanlış buluyorum; bir kere, bu görev Parlamentonun görevi değildir; ya
sama, yürütme ve yargı erkinin birbirinden ayrılığı ilkesini benimsemiş bir devlet yapısı içinde, 
arada bir bu tip araştırmalar yapılabilir, buradan bazı sonuçlar çıkararak ilgililere yol gösterilebilir; 
fakat, bizzat Parlamento, kendisini, bu sorunları çözecek mevkiye taşıyacak bir organ oluşturamaz; 
bunu doğru bulmuyoruz, bunu yanlış buluyoruz. Komisyondaki değerli arkadaşlarımın, beni bu ko
nuda mazur görmelerini diliyorum ve bu düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla tekrar selamlıyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Topuz. 
Demokrat Türkiye Partisi adına, Sayın Mahmut Yılbaş; buyurun efendim. (Alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
DTP GRUBU ADINA MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

ülke kaynaklarının tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Meclisimizce açılmış araştırma
nın sonunda düzenlenmiş olan rapor konusunda, Demokrat Türkiye Partisinin ve Grubumuzun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ben, vaktimi fazla aşmayacağım, 20 dakikayı da tamamen kullanacağımı zannetmiyorum. 
Meclisin çalışma süresi içerisinde bu işin bitmesi gereğine inanıyorum. 

Başlangıçta, raporun hazırlanmasında emek sarf ettikleri için ve böyle bir konuyu bu şekilde -
hiç olmazsa-Yüce Meclisin huzuruna getirdikleri için, teşekkür ediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, raporu ayrıntılarıyla inceledim; bir emek sarf edilmiş, değişik kesimler

le görüşmeler yapılmış, bilgiler toplanmış; ancak, raporun içeriğine baktığımızda -bende o intibaı 
bıraktı- ormandan ziyade ağaçlarla meşgul olunmuş gibi bir hava yaratıldığını görüyoruz. Sağ ol
sunlar, tarımdan madenlere kadar, madenlerden ormanlara kadar, her konuda ne yapılabilir ne ya
pılmaz konularını incelemişler, ilgililerle görüşmüşler. Tabiî, yararsız bir şey değil; ancak, ülkenin 
potansiyelini dikkate alabilmek ve tümü üzerinde, burada, daha kalıcı ve geleceğimizi ilgilendiren 
konulara da değinilmesinin yerinde olacağı düşüncesindeyim. Kısaca, bu konulara da değinmek is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel, tabiî ki, her ülkenin yeraltı zenginlikleri vardır, yerüs
tü zenginlikleri vardır, suyu vardır, ormanı vardır; tabiî, olmayanlar da vardır. Bunun yanı sıra, ül
kemizin tarihsel, fevkalade önemi olan, her çağda bu topraklar üzerinde yaşayan toplulukların, ül
kelerin, devletlerin kullandığı ve iyi kullanıldığında, ülke toprakları üzerinde her çağda, yaşayan 
insanlara refah getiren bir durumu vardır; o da, ülkenin jeopolitik durumudur. 

Bazı tarih yazarları "Asya'ya hâkim olan dünyaya, küçük Asya'ya hâkim olan da Asya'ya hâ
kim olur" derler. Ecdadımız. Anadolu'nun bu özelliğini yüzyıllar boyunca, yedi yüzyıla yakın sü
re kullanmışlar ve sadece Avrupa'ya değil, Asya, Afrika ve Arap Yarımadasına yayılan büyük bir 
imparatorluk kurmuşlardır. Onun için, dışpolitikada uygulanacak olan siyaset, ülkemizin refahı ve 
geleceği bakımından son derece önemlidir. Bunun için, burada, kısaca ifade edebileceğimiz şey şu
dur: Mutlaka, komşularımızla iyi ilişkileri tesis edecek bir politikanın sürekliliğini sağlamak mec
buriyetindeyiz. Politikalarımızda, her şeyden evvel, ülkemizin menfaatini önplanda tutmak mecbu
riyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım/biliyorsunuz, Körfez kriziyle alakalı, geçen haftaki görüşmelerimizde 
de burada dile getirildi, hepimizin hafızasındadır: Birinci Körfez krizinde, ülkemizin, dolarla ifade 
edilen kaybı 25 ilâ 35 milyar dolar. Biz, on yıllarca madenlerimize ve diğerkaynaklarımıza, yatı
rım yapsak dahi, bunu karşılamamız mümkün değil. Demek ki, biz, o günlerde iyi bir dışpolitikay-
la bu krizin önünü alabilseydik, parayla ifade edilen şekliyle 35 milyar dolarlık bir tasarruf etmiş 
olurduk. 

Değerli arkadaşlarım, sözümü tutmak için süratleneceğim. 
Sosyal yönden de yapacaklarımız var. Güneydoğu ve Doğuyla alakalı, siviliyle askeriyle, kim 

olursa olsun, üniversitesiyle, toplumun her kesiminde, bu işe artık bir son verip, bir nokta koymak 
mecburiyetindeyiz. Niçin bunu söylüyorum... 

Değerli arkadaşlarım, yine bu işin parayla ifade edilen -manevî yönünü bırakıyorum- yönünü 
gündeme getirdiğimizde, çeşitli hesapları da dikkate aldığımızda, yılda 10 milyar dolara varan bir 
ülke gideri oluyor. Bu para, hiç olmazsa, Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun kalkınma
sına harcansa, ülke süratle kendisini toparlar ve ekonomide, gelir dağılımında, gayri safî millî hâ
sılada hiç üzerinde durulmayacak olan noktalara taşınır. 

Değerli arkadaşlarım, yine son istatistik umut verici oldu. Demek ki ülkede, bu konudaki po
litikalara devam edildiğinde, nüfus artışının dengelenmesi, artık, ciddî olarak ele alınabilir ve bu
nun sonucu alınabilir. Devletin ve sivil toplum örgütlerinin ve gönüllü toplum kuruluşlarının da bu
nun üzerinde durmasında ve bu yöndeki çalışmalarını devam ettirmesinde yarar görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bir de her ferdin, her vatandaşımızın günlük yaşamında, artık, mutlaka, 
rasyonel düşünmesi ve rasyonel olarak emeğini kullanması gereklidir. Biz, toplum olarak, maale-, 
sef günlük yaşamımızda buna dikkat etmediğimiz için enerjimizi boşuna sarf ediyoruz. Bu konu
da, Yüce Meclis olarak ne yapabiliriz, tüm toplum kesimlerini içerisine alan bir meseledir; ama. 
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öyle zannediyorum ki, bu alanda, siyasetin de, yapabileceği çok ciddî hareketler olabilir, takınaca
ğı tavırlar olabilir, alacağı kararlar olabilir; bunu da, göz önünde bulundurmanın yararı vardır. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, istihdam dediğimiz, ülkede iş imkânlarının yaratılması mese
lesi, mutlaka çok ciddî yatırımlar yaparak gündeme getirilecek bir mesele değildir. Ben, rahatlıkla 
ifade edebilirim ki, doğanın bize bahşetmiş olduğu bir flora vardır. Bu floradan, gerektiği gibi ya-
rarlanabildiğimizi ifade etmek mümkün değildir. Neden; çünkü, değerli arkadaşlarım, bıraktığım 
yıllarda, ülkenin, arıcılık konusundaki potansiyeli 1 milyon kovan civarında idi. Eğer üzerinde du
rursak, bunu, büyük yatırımlar gerekmeden, çok kısa zamanda, bir veya iki yıl gibi bir süre içeri
sinde, 2 milyon, 3 milyon kovana taşımamız hiç de zor değildir. 

Ayrıca, orman bölgelerimizde, gerçekten küçük yatırımlarla, insanlarımızı üretken hale getir
mek mümkündür. İnsanlarımızın, tarımla meşgul olup, gizli işsiz kalmalarını önleyebilecek politi
kalarla, bu işi, yararlı bir düzeye çekmemiz mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, ilaveten, el sanatları, artık -insanlarımıza iş bulan bir alan olarak değil-
ekonomik koşullar içerisinde, ekonomik perspektif ve çerçeve içerisinde ele alınarak, ülke insanı
nın istihdamını sağlayacak bir noktada gündeme getirilmelidir. Komşu ülkelerin bazılarına yaptı
ğımız ziyaretlerde görüyorduk ki, el sanatları, o ülkelerin, istihdam yaratmada fevkalade yoğun 
kullandığı bir olaydır. Bugün, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da, özellikle kilimcilik ve halıcılık 
alanında ciddî yatırımlar yapılmakta, bu alanlardaki işsizlik süratle giderilmekte ve ekonomiye kat
kı sağlanarak, kilim ve halıcılık sektöründe ihracat yapılmak suretiyle, ekonomiye gelir sağlanmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, dışpolitika ve ekonomik politikaların, ülke kaynaklarını doğru kullan
mada birinci derecede etkili olduğunu belirtmek istiyorum. Evet; diğer imkânlarımızı küçük yatı
rımlarla devreye sokabiliriz; ama, dış politikada, akılcı ve ekonomik politikalarda kararlı ve istik
rarlı davrandığımız takdirde, ülkemizin kaynaklarını israf etmemiş ve hem ülkeyi hem de insanla
rımızı refaha kavuşturmuş olacağımıza kesinlikle inanmaktayım. 

Bu vesileyle, hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Başkanımıza da teşekkür 
ediyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yılbaş. 

Efendim, gruplar adına konuşmalar bitti. 
Komisyon da söz istiyor. 

Buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakika Sayın Başkan. 

(10/18,27,30,68,113,170) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, ülke 
kaynakları üzerinde hazırlamış olduğumuz raporumuz üzerinde görüşmelerimizi yapıyoruz. He
men hemen bütün grup mensubu arkadaşlarımız görüşlerini burada belirttiler. Ben de, Komisyon 
olarak, görüşmeler ve konuşmalar çerçevesinde, düşündüklerimi ifade etmek istiyorum; onun için 
huzurlarınızdayım. Önce, hepinizi, en iyi dileklerimle, saygılarımla selamlıyorum. 

Tabiî, hem Komisyon Başkanıyım hem de altı tane önergeden ikisini hazırlamış, vermiş bir 
arkadaşınız olarak buradayım. Önergelerimizi hazırlarken de, Komisyonumuzu çalıştırırken de, gö-
zönünde bulundurduğumuz en önemli hareket noktası, milletvekilleri olarak yaptığımız yeminde 
kullandığımız "milletin mutluluğu".ifadesidir. Milletin mutluluğuna katkıda bulunmak, bu mutlu
luğu engelleyen olayları ortadan kaldırmak, hepimizin -yeminimizin de içerisinde kullandığımız 

- 3 4 2 -



T.B.M.M. B : 61 3 . 3 . 1 9 9 8 0 : 1 
' anlamıyla- görevidir; dolayısıyla, buna imkân aramak mecburiyetindeyiz. Bu mutluluğu ortaya ko

yabilmek için, önce, ülkenin kalkınmışlığını artırmak, sonra da, insan haklan ve hukukun üstünlü
ğüne dayalı, yaşanabilir bir ülke ortamını geliştirmeye çalışmak gerekmektedir. 

İnsanimizin kendisine sorduğumuz zaman, bu mutluluğunu engelleyen -veya talep ettiği- hu
suslar nedir diye sorduğumuz zaman, iki olayı her zaman tekrarladığını görüyoruz; bunlardan biri
si, geçim sıkıntısını gidermek, geçimini rahatlatmak; ikincisi ise, kültürünü ifade edebilme, kültü
rünü yaşayabilme arzusudur. 

Önce kalkınma ve kalkınmışlık kavramıyla bu kavramların bağıntısını ifade etmek istiyorum. 
Kalkınmışlık nasıl ölçülür; ekonomik büyümeyle, geliri artırmakla ölçülür; eğitim ve sağlık başta 
olmak üzere hizmetlerden yararlanmayla ölçülür; bireylerin gelişmesiyle ölçülür; insan haklarını ve 
insan gücünü tüm yetenekleriyle ortaya koymak, çağın imkânlarını kullanabilir bir hayatı yaşata
bilmekle ölçülür. Bir başka husus da, açlık ve işsizliğe karşı sosyal altyapıyı geliştirmektir. Bunlar 
oluşursa kalkınma gelişmiş olur, kalkınma gelişince de hem vatandaşın geçim sıkıntıları ortadan 
kalkar, geçimle ilgili talepleri hem de kültürel olaylarla ilgili talepleri yerine gelmiş olur. 

Bir başka açıdan, Birleşmiş Milletlerin bu konudaki değerlendirmesine bakarsak, kalkınmayı, 
Birleşrniş Milletler, yine, dört hususta değerlendirmektedir; okuryazarlık, okullaşma, beklenen 
ömür düzeyi ve millî gelir. Bu değerlendirmeleri toparlayıp, daha kısa ifade edecek olursak, yine, 
vatandaşın talebi seviyesinde ikiye indirmek mümkün. Birincisi, gelir ve iş. İkincisi, temiz, güven
li bir çevre. 

Bütün bunlar, bugün, üzerinde durmaya çalıştığımız konular, rapor metninde, bazı noktalarda 
tekrar tekrar dokunduğumuz hususlarla ilgili: Gayri safî millî hâsılayı artırmak -yani, kaynak üret
mek- ve bunun adil bir bölüşümünü gerçekleştirmek; ama, bunun yanında, bu olaylarla çok yakın
dan ilgili, onunla bağlantılı olan, insanımızın mutluluğunu en önemli şekilde artıran, manevî kay
nak, kültürel ifade... 

Nasıl tarif edilirse edilsin, hangi tasniflerle söylenilirse söylensin, ülkenin kalkınabilme şansı, 
herhangi bir ülkenin kalkınabilme şansı, kendi millî kaynaklarını daha etkin ve akılcı kullanabil
mesine bağlıdır. İşte, bu çalışma, bu araştırma böyle bir hedefe yönelik olarak talep edilmiş, yapıl
mış, rapor olarak da huzurunuza getirilmiş, takdim edilmiştir. 

Hemen herkesin kabul ettiği bir husustur ki, ekonomik göstergeler açık vermektedir, hem de 
gittikçe büyüyerek açık vermektedir, millî üretimi yok edecek şekilde açık vermektedir; ama, açık 
bununla kalmıyor, ülkemizde bir başka açık daha var. Biraz evvel çeşitli yönlerden değerlendirme
ye, çalıştığımız, kalkınmışlık ifadeleriyle de yerini bulan bir başka açık, hukukun üstünlüğü, de
mokrasi ve insan hakları yönünden olan açıktır. Diğer açık ne kadar önemli, insanımızı mutsuz kı
lıcı ise, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü yönünden olan açık da aynı şekilde insanı
mızı mutsuz kılmakta, kültürel yaşamına da önemli derecede engel olmaktadır ve ülke kaynakla
rıyla da yakından alakadardır. Yani, ülke kaynakları deyince gayri safî millî hâsılayla olan ilgisini 
herkes kabul ediyor da demokrasiyle olan ilgisini çok kere tartışıyoruz. 

Hayatı, insan haklarından mahrum olmadan, hukukun üstün olduğu, sivil inisiyatifli bir top
lumda yaşamak, kemaliyle bir demokrasi ortamı oluşturmak gayri safî millî hâsılanın büyüklüğüy
le çok yakından alakadar bir taleptir. Bununla ilgili çeşitli değerlendirmeler vardır. Ülkeler, bilin
diği gibi az gelişmiş, gelişmekte olan veya gelişmiş ülkeler diye sınıflandırılıyor. Buna göre de yö
netimler gelişiyor, yönetimlerin biçimi, şekli gelişiyor. Bununla ilgili değerlendirmeler var. Az ge
lişmiş ülkeler veya bir başka tasnifle fert başına millî geliri bin doların altında olan ülkeler, yaban
cı ordular tarafından idare edilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler veya bir başka tasnifle bin ilâ 5 
bin dolar arasında ferdî gelire sahip olan ülkeler de kendi orduları tarafından yönlendirilmektedir. 
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Gelişmiş ülkeler, halk iradesi ile demokrasiyle idare olunuyor, deniliyor ki, bunlar da 5 bin dolar
dan daha fazla fert başına millî gelire sahip olan ülkelerdir. Yani "çağdaş demokrasi, çağdaş de
mokrasi" diye çok tekrarladığımız olayı gerçekleştirebilmek, yalnız demokrasi kavramını bilmek, 
onu tarif etmek yetmiyor; gayri safî millî hâsılayı büyütecek ülke kaynaklarını geliştirmeyi de onun 
yanında şart koşuyor. . 

Bu değerlendirmeleri şunun için yaptım: Bu hazırladığımız raporda bahsettiğimiz konular, 
yaptığımız çalışma ve araştırmalar, bugünkü güncel olaylarla çok yakından ilgilidir. 

Burada arkadaşlarımız, konuları çok güzel toparladıkları için ben tekrar detaya girmek istemi
yorum; bazı hususlara değineceğim. Önerge sahipleri olarak konuşan arkadaşlarımızdan -tabiî bi
zim düşüncelerimizi de tekrarlamak durumunda oldukları- özellikle Sayın Ateş'e teşekkür ediyo
rum, şu hususu vurguladılar: Bazı şeylerin sözünü çok ediyoruz, icraatını ise ya tehir diyoruz ya da 
terk ediyoruz; bunlardan biri de herhalde ülke kaynakları konusudur. Raporda da bahsediyoruz, ko
nuşmacı arkadaşlarımız da vurguladılar, bu ülke kaynaklarıyla ilgili kamu kuruluşları arasında ko
ordinasyon bozukluğu var, yeni projeler üretme eksikliği ve ihtiyacı var. Peki nasıl giderilecek? 
Kendi kendilerine harekete geçemiyorlar. En son konuşanlardan Sayın Topuz'un konuşmasına bi
raz sonra da değineceğim. Sayın Topuz "böyle bir konunun Meclisimizin gündemine gelmesi ge
rekmezdi; çünkü, bunu devlet yapardı, hükümet yapardı" dediler; ben, buna katılmıyorum; çünkü, 
açıklık orta yerde. Bir ihtiyaç var; bir proje, bir koordinasyon teşvikine ihtiyaç var; bunu da, siya
sî misyon olarak Meclisin üstlenmesi gerekir ve devlet, kurumları arasında bu üretimin gerçekleş
mesini sağlaması gerekir diye, özellikle düşünüyorum. 

Önerge gerekçeleri raporda derç edilmiş bulunuyor. Bunlardan bazılarını, burada tekrarlaya
rak, raporumuzun sonuç kısmında talep ettiklerimizi ifade etmeye çalışacağım. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Özet olarak daha iyi olur tabiî. 

(10/18, 27, 30, 68, 113, 170) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Özetleyeceğim. 

Türkiye'nin, gerek gayri safî millî hâsıla gerekse fert başına düşen millî gelir ve diğer ekono
mik göstergeler itibariyle değerlendirildiğinde, her yönden verimli ve bereketli kaynaklarıyla mü
tenasip bir durumda olmadığını hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Biraz evvel, ekonomik durumun, 
diğer konularla ilgisini de vurgulamaya çalıştım. 

Ülkemizin birçok yerinde sıcak sularımız var; kaynaklardan birisi bu -önergelerimizden birisi 
bu olduğu için ifade ediyorum- fakat, hudayinabit, şimdiye kadar tarih boyunca nasıl gelmişse, o 
şekilde kullanılan, üzerinde çok ciddî değerlendirmeler yapılmayan bir durumda sürüp gidiyor; 
çevre yönünden de çok önemli katkıları olacağı halde kullanılmıyor. 

Ülkemizin, madenler yönünden hem çok zengin olduğunu hem de çalışmalarımızın yetersiz 
olduğunu, arkadaşlarımız konuşmalarında vurguladılar; gerekçelerimizde de, bu, ısrarla ifade edi
liyor. Bir cümleyi, özellikle ifade etmek istiyorum: "Ne acıdır ki, madenlerimizi işletmek için kay
nak bulunmamakta; fakat, ithal için kaynak bulunabilmektedir." Gerekçe uzun, zamana sığdırmak 
mümkün değil; ama, bu çarpıcı cümleyi, burada bir kere daha tekrar etmek istiyorum. 

Petrolle ilgili konuda da, aynı şekilde, petrol politikalarımız ve dünyadaki petrol politikalarıy
la bizim üretimimiz arasındaki bağlantılar, gerekçede zikredilmiş bulunuyor. 

Bütün bunların, Meclisimiz tarafından değerlendirilmesi, araştırılması gerekiyordu, bunu yap
tık. Yaptık da, yeterli bir sonuca varabildik mi; bunu, kesin olarak söylemek mümkün değil, hatta, 
tersiyle "yapamadık" demek bile mümkün. Bunda, olayların gelişmesi, İçtüzük problemleri, birer 
mazeret olarak ortada bulunmaktadır. Bir kere, önergelerden bir tanesi, sadece, ülke kaynaklarının 
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bütününü araştırmayı gerektiren bir önergeyken, bunun yanında, 5 tane daha, özel mahiyet arz 
eden, özel olarak incelenip detaylı birtakım incelemeler sonucunda rapor hazırlanması gereken ko
nuyu bunun peşine takmışız. Tüzükte imkânı bulunan, önce üç ay, sonra, uzatılırsa dört ay olan sü
re içerisinde, hepsini, yani, bu kadar önemli, kapsamlı bir çalışmayı yapıp bitirmek, herhalde, so
nuç olarak tam, mükemmel bir rapor hazırlamayı bekleyecek bir kompozisyon, bir pozisyon değil
dir. Yani, bir yandan ülkenin genel kaynaklarını inceleyeceğiz; ondan sonra, bir tane önergeye ce
vap vermek üzere madenlerini tek başına, tekrar araştıracağız bu dört ay içerisinde; petrolü yine bu
nun yanında, ayrıca araştırma konusu yapacağız; Türkiye'de son zamanlarda çevre yönünden de 
çok tartışılan altın meselesini araştıracağız; mermer meselesini araştıracağız; sıcak su meselesini 
araştıracağız... Tabiî, bunların darlık getirdiğini, hepimiz, herhalde kabulleniriz. 

Arkadaşlarımız da konuşmalarında -özellikle Sayın Ünal- ifade ettiler; İçtüzük, bu yönden, dar 
bir çerçeve oluşturmaktadır. Bunun, yine bizim tarafımızdan, Genel Kurulumuz tarafından aşılma
sı gereken bir durum olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Bir başka zorluk da, bu komisyon çalışmamızın, zor bir dönemde, milletvekili transferlerinin 
çok yoğun olduğu, hükümet değişikliklerinin olduğu, Mecliste belki başka zamanlarda beklenme
yen birçok tartışmaların yapıldığı bir zamanda, bu Meclisin içerisinde bulunan arkadaşlarımızdan 
oluşan bir komisyon tarafından yapılması mecburiyeti vardı. Bundan dolayı da, çok kere katılım
lar zayıf oldu; yeterince, toplantılar yapılamadı. Elimizden geldiğince, bütün gücümüzle, gayreti
mizle çalışmamıza rağmen, beklenen bir çalışmayı yaptığımızı söyleyebilmek, o bakımdan, herhal
de mümkün değildi. ' 

Olabildiği kadar gayret gösterdik. Bu gayretlerimiz sonucu bir rapor hazırladık, huzurunuza 
getirdik. Buna rağmen, şu ifadeyi açıklıkla söylüyorum ki, bu rapor, olması gerekenin onda l'idir. 

MEHMET BÜYÜKYILMAZ (Adana) - Yüzde l'i... 
(10/18, 27, 30, 68, 113, 170) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Böylece değerlendirilirsek, bütününe ermek, bütü
nünün ne olması gerektiğini ifade etmek herhalde kolaylaşır. 

Yine de, ben, bütün olumsuzluklara rağmen gayret gösteren, çalışmalara katılan, emek veren, 
hem Komisyon üyesi arkadaşlarımıza hem de uzmanlarımıza ve yardımcılarımıza huzurlarınızda 
teşekkür etmek istiyorum. Tabiî, bugün, burada, bu raporu görüşürken, bu kürsüye çıkıp fikirlerini 
beyan eden ve değerlendirmelerini yapan arkadaşlarımıza da elbette ki teşekkür borçluyum. 

KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Dinleyenlere yok mu?.. 
(10/18, 27, 30, 68, 113, 170) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Dinleyenlere de efendim... Dinleyenlere de teşek
kür ediyorum; saygılarımı başlangıçta sundum. 

Araştırma konularının kapsamı ve çok yönlü olması nedeniyle çalışmaların titiz ve dikkatli bir 
şekilde yürütülmesinin gerekliliğine inanan Komisyonumuz, daha başlangıçta, hemen hemen bü
tün devlet teşekküllerine, konuyla ilgili kuruluşlara birer yazı yazmak suretiyle, Komisyonumuzun 
brifinglerle, raporlarla bilgilendirilmesini, dokümante edilmesini istemiştir. 

Biraz sonra konuşmacı arkadaşlarıma cevap verirken de ifade edeceğim gibi, maalesef -bun
dan evvelki araştırma komisyonu görüşmelerinde de arkadaşlarımız çok kere ifade ettiler, ben yi
ne burada vurgulamak istiyorum- Meclisimizin bilgi almada sıkıntısı vardır, bu sıkıntı bizim Ko
misyonumuzda da yaşanmıştır. Yani, yazdığımız yazıların cevabını zamanında alamamışız, bilgi
leri zamanında alamamışız. Düşünebiliyor musunuz, bu konuya en yakın müessese Devlet Planla
ma Teşkilatı; uzman istemişiz, uzmanı, Komisyon çalışmalarını bitirip raporu teslim ettikten sonra 
göndermişlerdir; bunu, çarpıcı bir örnek olduğu için, zaman darlığı içerisinde ifade ettim. 
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Tabiî, raporun sonuç kısmını bazı önemli yönleriyle burada ifade etmek istiyordum, zaman da

raldığı için onlara değinmiyorum -arkadaşlarımız zaten kısım kısım değindiler- Özellikle insan kay
naklan, Sayın Ali Topuz'un da söylediği gibi, sınırı olmayan bir kaynak. Bu kaynağın işletilmesi, 
ortaya konulabilmesi yönünde, Sayın Ateş, çok güzel tespitlerde bulundular; aynen kendisine katı
lıyorum. 

BAŞKAN - Sayın (İnaldı, 1 dakikanız var efendim. 

(10/18, 27, 30, 68, 113, 170) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Teşekkür ederim efendim. 

Tarım, su kaynakları ve madencilikle ilgili olarak da, Mehmet Bey, burada, en güzel şekilde, 
detaylı anlattılar; girmiyorum. 

Zeki Ünal Bey'in, tarım ve ormanla ilgili tespitleri, aynı şekilde, katıldığım, çok güzel ifade
lerdi. 

Daimî komisyon talebimizde ısrarlıyız. Sayın Ali Topuz, burada "daimî komisyon gereksiz, 
bizim Meclisimizin işi değil" dedi; ama, biraz evvel, onu vurgulamaya çalıştım. 

Sayın Elkatmış'm, bizim raporumuzda olmayan bir hususu gündeme getirmesi, çok önemlidir; 
katkısına teşekkür ediyorum. Yeraltı soğuk hava sistemi veya soğutma sistemlerini bir kaynak ola
rak değerlendirmek, herhalde gerekirdi. 

Yeterli bilgi olmadığını söyleyen arkadaşlarımız oldu; Zeki Ünal başta, diğer arkadaşlarımız 
da tekrarladılar. Bunu vurgulamaya çalıştım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ünaldı, lütfen; 1 dakikada toparlayın. 
(10/18, 27, 30, 68, 113, 170) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Sayın Başkan, eğer, biraz lütufkâr davranırsanız 
başka hususlara girmek istiyorum. 

BAŞKAN - Hayır, hayır... Rica ederim... Fazla lütufkârlık yok... Zaten, raporunuz ortada... 

Buyurun. 
(10/18, 27, 30, 68, 113, 170) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Şimdi, İngiltere'de, Meclise bilgi vermemek, en bü
yük suçlardan sayılıyor; ama, bizim Meclisimizde, maalesef, böyle bir suç sayma yok; hatta, bel
ki, tersine, Parlamentoya sataşmak, prim bile yapıyor. 

Zaman ve İçtüzük meselesini vurguladım. Birçok konuşmadığım husus oldu. Sayın Mehmet 
Büyükyılmaz Bey vurguladı; doğrudur. Biraz evvel de, zaten, zaman darlığını ifade etmeye çalıştım. 

Ahmet Alkan Bey'in bir başka araştırma komisyonu talebi, aslında, bizim daimî komisyon ta
lebimize de uyan bir taleptir. İnsan kaynaklarının geliştirilmesiyle ilgili talep, daimî komisyon ku
rulursa, onun içerisinde yine değerlendirilir. Bu daimî komisyonu istememizin sebebi şu. Plan ve 
Bütçe Komisyonu da, aslında bu konuyla ilgili; ama... 

BAŞKAN - Sayın Ünaldı, teşekkür ederim efendim, süreniz bitti. 
'•(10/18, 27, 30, 68, 113, 170) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - ... o kadar yoğun ki... 
BAŞKAN - Teşekkür ederim, sağ olun. 
(10/18, 27, 30, 68, 113, 170) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Sayın Başkan, burada, vermek istediğim... 
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BAŞKAN - Tamam, raporunuz ortada,.. Kimse, fazla ciddî bir tenkit getirmedi. 

(10/18, 27, 30, 68, 113, 170) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - İki cümleyle ifade etmeme müsaade eder misiniz. 

BAŞKAN - Yok... Tamam... Yeter... Süreniz bitti artık; 1 dakika da fazla konuştunuz. 
Zaten, anlıyoruz... Raporu okuyan arkadaşlarımız da anlıyorlar. 

(10/18, 27, 30, 68, 113, 170) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Raporda olmayan, konuşmalarla ilgili söyleyecek
lerim var. 

BAŞKAN - Efendim, sizi burada tenkit etmediler ki cevap veresiniz. 

(10/18, 27, 30, 68, 113, 170) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Tenkit etmediler; açıklama... 

BAŞKAN - Konuşanların hepsi de komisyon üyesi ve ayrışık oyları yok; böyle olunca, aşağı 
yukarı oybirliğiyle yazılmış bir rapor. Aslında, Komisyon Başkanı olarak bunlara ayrı ayrı cevap 
verme gereği niye duydunuz, onu da anlamadım. 

(10/18, 27, 30, 68, 113, 170) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Sayın Başkan, bu da bir kaynak meselesidir. 

BAŞKAN - Peki efendim, kaynakları iyi kullanalım. 
(10/18, 27, 30, 68, 113, 170) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Saygılar sunarım efendim. (FP, DYP ve ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sağolun. 

Şahsı adına, Sayın Ziya Aktaş; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
Sayın Aktaş, süreniz 10 dakika. 
A. ZİYA AKTAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli üyeler; Ülke Kaynaklarının Tespit Edil

mesi ve Değerlendirilmesi Konusunda Meclis Araştırması raporu üzerinde kişisel görüşlerimi sun
mak üzere huzurunuzdayım; Yüce Meclisi, basın görevlilerini ve bizi izleyen halkımızı sevgi ve 
saygılarla selamlıyorum. 

Önce, bu araştırma çalışmasını gerçekleştirip, ortaya yararlı bir rapor koyan bütün milletveki
li ve uzman arkadaşlarıma -parti ayırımı yapmaksızın- teşekkür etmek istiyorum. 

Rapora baktığımızda ve değerli konuşmacıları dinlediğimizde, eğitim, sağlık, ticaret, tarım, 
orman, enerji, madencilik gibi pek çok konudaki kaynak sorunlarımızın üzerinde durulduğunu, çö
züm için öneriler oluşturulduğunu görüyoruz; ancak, çok önemli olduğuna inandığım bir konunun 
raporda eksik olduğunu vurgulamak istiyorum. Gerçi üç değerli konuşmacı arkadaşım -Sayın Bü-
yükyılmaz, Sayın Alkan ve Sayın Topuz- adını andılar; ama, ben, birkaç dakikalık süre içerisinde, 
izninizle konuyu biraz açmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, son birkaç yıldır, ülkemizde de, çeşitli vesilelerle bilgiden, bilgi çağından 
ve bilgi toplumundan söz ediyoruz. Biliyorsunuz, bilgi, dünyadaki bütün ülkeler ve kamu-özel ayı
rımı olmaksızın tüm kuruluşlar için en önemli kaynak olma konumuna ulaşmıştır. Her düzeydeki 
yöneticilerin karar alma sürecinde gerekli bilgiye gerekli zamanda erişmelerinin yaşamsal önem ta
şıdığı çeşitli vesilelerle dile getirilmektedir. Bilginin, yalnızca ekonomiyi değil, ülke yönetimini de 
kuruluşların yönetimini de hızla değiştirmekte olduğu sıkça dile getiriliyor. Daha şimdiden dijital 
vatandaştan, hatta dijital devletten söz edilmekte; ama, gelin görün ki, araştırma raporunda ve nc-
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redeyse tüm konuşmalarda bilginin adı dahi geçmiyor. Bu eksikliğin giderilmesi ve bu konuya dik
katlerin çekilmesi için böyle bir konuşma yapmayı yararlı görüyorum; umarım bana katılırsınız. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, Türkiye'de son aylarda, hatta haftalarda bazı gelişmeler yaşa
nıyor. Bilgisayar ağlarında, özellikle Internet kullanımı nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü 
için, Ulaştırma Bakanlığının girişimiyle Internet Üst Kurulu oluşturuldu; ardından, eğitim ile bilgi 
teknolojileri arasındaki yakın etkileşim nedeniyle de Eğitim Teknolojilerini Yükseltme Üst Kuru
lunun kurulduğunu öğreniyoruz. Son birkaç gün içinde de Başbakanlık Müsteşarının girişimiyle 
Kamunet Üst Kurulu adıyla, öncelikle kamu kurumlarının ağ sorunlarını ele almayı amaçlayan bir 
başka oluşumun ortaya çıktığını görüyoruz. Bütün bunlar iyi; ama, ne yazık ki, sorunun çözümün
den oldukça uzak olduğunu düşünüyorum. Bir inceleme yaparsanız, göreceksiniz, gelişmiş ülkeler 
bir yana, gelişmekte olan ülkelerin bile neredeyse tümünde, o ülkelerin bilgi ve bilgi teknolojisi ala
nında politikalar üretecek, gelişmeyi izleyecek ve yönlendirecek kurumsal yapıların olduğunu gö
rüyoruz; hepsinde bu konularda yetkili ve sorumlu en az bir kurumun, hatta kiminde bir bakanlığın 
da olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ise böyle bir kurumsal yapı hâlâ yok; sadece bazı sivil toplum 
örgütleri var, bir de az önce sözünü ettiğiniz kurullara benzer ve yıllardır zaman zaman kurulan 
başka kurullar, komiteler var. 

Halbuki, 1996 ve 2000 yıllan arasında geçerli olacak Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, 
dünyaya entegrasyon, demokrasinin işlemesi ve rantların azaltılması bakımından önem arz eden 
bilgiye, ilgili tüm kişi ve kuruluşların ulaşabilmesinin sağlanması amaçlanmış; ayrıca, bilgi altya
pısı sistemiyle ilgili kurumlararası organizasyon ve koordinasyona ilişkin sorunların çözümüne yö
nelik bir yapılanma sağlanması öngörülmüştür; ama, ne yazık ki, bir Dünya Bankası raporunda da 
ifade edildiği gibi, Türkiye'de halen bilgi ve bilgi teknolojisi alanında belirli bir politika bulunma
maktadır. Neredeyse hemen her kurum veya kuruluş, kendine göre bir politikayı bu alanda belirle
yip uygulamakta veya politikayla hiç ilgilenmeyip uygulamayı kendine göre, gelişigüzel yapabil
mektedir. 

Son zamanlarda sıkça sözünü ettiğimiz ve çağdaş uygarlık ile eşanlamlı olarak kullandığımız 
bir terim, bilgi çağı veya bilgi toplumu terimidir. Şimdiden, toplumların gelişmişlik düzeyleri, bil
gi toplumu olma yönünde sağladıkları başarıyla ölçülmektedir. Bilim ve bilgi insanoğlu için her 
çağda, her toplumda önemli ve değerli olmuştur. O zaman, durup dururken, 2000' I i yıllara, bilim 
değil de, neden bilgi çağı denildiğini anlayabilmek için, özellikle 1970'li yıllardan sonra gelişen 
bilgi teknolojisi araçlarını anımsamak gerekir. 

Bilgisayar donanım ve yazılımında, veri iletişiminde, veri depolamada ve çoklu ortamlarda -
multimedya dediğimiz- sağlanan ve insan gücünün çok üstündeki hız ve boyut, bu araçlar yardı
mıyla bilginin insanlık tarihinde şimdiye kadar hiç görülmediği bir önem ve değerini ortaya çıkar
mış, yeni bir çağın, bilgi çağının, yeni bir toplumun, bilgi toplumunun nedeni olmuştur. Böyle bir 
ortamda, sadece bilimsel bilgi dahi, yaklaşık olarak her 20 yılda ikiye katlanarak artmakta, bilgi 
teknolojisi araçları üç beş yılda tümüyle yenilenmektedir. Bilgi çağına girmeyi, ona ayak uydurma
yı her ülke için zorunlu kılan temel neden, kamudaki veya özel sektördeki tüm yöneticilerin, aldık
ları kararların sağlıklı olabilmesi için, gerekli bilgiye, gerekli zamanda ve gerekli miktarda erişe
bilmelerinin giderek daha çok kaçınılmaz oluşudur. Bireyin bilgi hakkı ve açıklık veya saydamlık, 
bir ülkedeki yerleşik demokrasinin en temel koşullarıdır. Bilgi çağına girilirken bu koşulların sağ
lanması zorunludur; bunun için de, ülkede, bilgi altyapısı gerekir. 

Batının gelişmiş ülkelerinde, son otuz yıl içinde, organizasyonların verdikleri hizmetlerde ve 
ürettikleri ürünlerde ve yönetimle ilgili işlevlerde bilgi yoğunluğu giderek, hızla artmaktadır. 

Sonuç olarak, bilgi ve bilgi teknolojisi, hammaddeden üretime, satışa ve dağıtıma kadar, tüm 
kademelerde olduğu kadar, planlama, eşgüdüm ve denetim gibi üç temel yönetim işlevinde de çok 
önemli bir etkime yapmaktadır. 
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Arkadaşlar, Türkiye, birçok parametreye göre dünyada ilk yirmi arasında olan ve insangiicii, 

bilgi ve bilim birikimi, sanayi ve teknolojisiyle dünyada gerçekten büyük sayılabilecek bir ülkedir. 
Bu ülkenin, büyüklüğüne layık bir yönetimi de hak ettiğine inanıyoruz. Böylesi bir yönetimin en 
temel koşullarından birisi, bilgi ve bilgi teknolojisi konularında kamu kuruluşları, özel kesim ve si
vil toplum örgütlerinin görüş ve katkılarından yararlanarak, ülke yararına strateji oluşturacak ve bu 
stratejiye uygun uygulamalar yapacak bir kurumsal yapının kurulması ve işletilmesidir. Bu ise, Hü
kümetin, bilgi reformu adıyla yapacağı bir atılımla olabilecektir. Böylesi bir reformun başarısı için, 
toplumun tüm kesimlerini de içeren geniş tabanlı bir katılım şarttır. İdarî yapı ve süreklilik de, en 
az geniş tabanlı katılım kadar önemlidir. Türkiye için yapılması öngörülen kamu yönetimi reformu 
ve ilgili diğer reformların kritik bir parçası ve önkoşulu olarak bilgi reformunun ele alınmasının 
Türkiye için gerçekçi ve yararlı olacağına inanıyorum. Özellikle teknolojide gelişmiş ülkeler, yıl
lar önce, bilgi ve bilgi teknolojisi alanında ülke düzeyinde koordineli bir politika belirlenmesinin 
ve izlenmesinin gerek ve yararını görmüşler ve açık, net politikalar saptamış ve gereken kurumsal 
yapıyı yıllar öncesinden oluşturmuşlardır. Bilgi ve bilgi teknolojisi alanında açık ve net politikalar 
saptanmış ve ilgili kurumsal yapı tamamlanmış ülkelerde, bilgi ve bilgi teknolojisi, tüm ekonomik 
verimlilik ve rekabet gücünü artıran teknolojik olanaklar demeti olarak algılanmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Aktaş, konuşma süreniz bitti; 1 dakika eksiire veriyorum; lütfen, 1 dakika
da tamamlayın efendim. 

A. ZÎYA AKTAŞ (Devamla)"- Peki, teşekkür ederim. 
Türkiye'de kurulması öngörülen bilgi ve teknoloji bakanlığı ile bu bakanlığın sekıetaryasını 

yürütecek teknik uygulama ve eşgüdüm aracı olacak Türkiye bilgi kurumunun, sadece kamunun ve 
üniversitelerin değil, özel sektör ve sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere, tüm Türkiye'nin 
mevcut bilgi yapısını gözden geçirip, özellikle gelecekte ihtiyaç duyulacak bilgi altyapısını oluş
turmakta çok önemli işlevleri olacaktır. Bu nedenle, bütün bu kesimlerin temsil edildiği ve başkan
lığını sayın başbakan veya yardımcısının yapacağı ve adına ulusal bilgi konseyi denilen bir konse
yin ivedi olarak oluşturulması için gerekli kanun hükmünde kararnamenin en kısa zamanda hazır
lanmasını öneriyorum. 

Bu görüş ve düşüncelerle, hepinize saygılar sunarım.(Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aktaş. 

Son konuşmayı yapmak üzere, İbrahim Ertan Yülek; buyurun efendim.(FP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakika, Sayın Yülek. 
İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlı

yorum. 

Üzerinde konuştuğumuz, görüşme yaptığımız ülke kaynaklarının tespiti konusundaki raporla 
alakalı olarak yeni bir boyut getirmek üzere; yani, dördüncü bir boyut getirmek üzere, huzurları
nızda bulunuyorum ve bu geç saatte de sabrınızı taşırmamaya gayret edeceğim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi, böyle bir komisyon kurulması ve araştırma yapıl
ması, muhtelif arkadaşlarımız tarafından teklif edildi ve bu Yüce Meclis tarafından kabul edilerek 
kurulan bir komisyon tarafından hazırlanan, gerçekten, içerisinde değerli bilgiler olan bir rapor eli
mize geldi; ama, müsaade ederseniz, bir hususu belirtmek istiyorum: Bu ve buna benzeyen rapor
lar... Devlet Planlama Teşkilatına gittiğiniz zaman, her konuda, burada bahsedilen her konuda, çok 
daha derinliği olan ve çok daha geniş bilgileri ihtiva eden ihtisas komisyonları vardır. Yani, eğer, 
ormancılıksa, ormancılık ihtisas komisyonuna gidersiniz, hayvancılıksa, hayvancılık ihtisas komis-
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yonuna gidersiniz, sanayiyse sanayi, enerjiyse enerji... Bunların hepsini, buradakinden çok daha 
geniş bulmak mümkündür. Dolayısıyla, bana, arkadaşlar, böyle bir komisyon kurulması için öner
geyi getirdiklerinde, ben, şahsen imzalamadım, sebebini de arz ediyorum; çünkü, mühim olan ra
por tespit etmek değil, meseleleri tespit etmek değil, mühim olan icra etmektir. İcra edilmediği sü
rece, bu raporlar kalır ve yönetimde Mecliste olmadığı için, icra da bu meseleyi yerine getirmez
se, çok da değerli bir iş yapmış olmayız; ama, bununla beraber, böyle bir hadiseyi Meclisin konuş
ması yararlı olmuştur diyorum. 

Ben, şimdi, başka bir konuya geleceğim, rapordaki eksiklikten bahsedeceğim. Rapor, dikkat 
edilirse, içerisinde en önemli, çağımızda, şu anda üzerinde en çok durulan insan kaynağı unsurunu 
ihmal etmiştir. Ben, yıllarca, üniversitede hocalık yaptım ve bir üretimdeki kaynakları düşünürken, 
hep, 5M derdik, İngilizcesiyle; -çok affedersiniz, bilgiçlik taslamak için söylemiyorum; ama, hani-
material, machine, money, man, manegement; yani, malzeme, makine, para, insan ve yönetim der
dik. Bu 5'i bir araya geldiği zaman, manegement kabiliyetiyle en iyi ürünü en ucuza alırız derdik. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Bir de maneviyat var. 
İ. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Evet. ' 
Şimdi, burada, tabiî, bunlar yıllarca evvel bizim talebelere öğrettiğimiz şeylerdi. Dikkat edilir

se, burada en önemli hadise, insanı bir işgücü olarak kabul ediyor ve 5'ten l'i olarak kabul ediyor. 
Halbuki, modern gelişme, bunu insan kaynakları olarak kabul etmekte ve insanı, bir işgücü olmak
tan çıkararak, üretimin bütün unsurlarını en etkin şekilde kullanan ve insan kaynağını, işletmede, 
finansmanı da, üretimi de, pazarlamayı da üzerine çeken ve esası insan olan bir kaynak olarak ele 
almaktadır. 

Bunun neticesi olarak, bakınız, Türkiye'de, çok Önemli kuruluşlarda, artık, personel depart
manları kalkmış, yerini, insan kaynakları başkanlığı veya insan kaynakları departmanı almış. Bu, 
bize, Amerika'dan ve Japonya'dan gelmiş. 

Tabiî, bu insan kaynağından evvel de "yalın üretim tekniği" diye bir teknik gelmiş; onun da 
mihveri, esası, insan olarak kabul edilmiş; yani, yalın üretim tekniği, bizim bildiğimiz hiyerarşik 
kademeleri azaltan ve insana neyi, nasıl yapacağını öğreten bir teknik değil ve diyor ki: "Bu iş se
nindir, bu işi senin yapman lazımdır; ama, nasıl yapılacağına, toplam kaliteyi içine alan bir anlayış 
içerisinde, en ucuza, en kaliteli, eksiksiz malı nasıl yapacağına sen karar ver." Bu insanlar veya in
san grupları bir araya geliyorlar, bu üretimi, en iyi şekilde, en ucuz şekilde, toplam kalite -öyle ifa
de ediyorum- esaslarına riayet ederek yapıyorlar. Tabiî, insan kaynağına bu açıdan baktığımız za-
rrian, raporda bu iş eksik. 

Ben, bununla ilişkili olarak, hemen başka hususlara geçmek istiyorum. 
Bakınız, eğer, fizikî kaynaklar gerçekten çok önemli olsaydı, herhalde, fizikî kaynağı çok az 

olan bir Japonya, fizikî kaynağı çok az olan bir Belçika, fizikî kaynağı çok az olan bir İsviçre, bu
gün, millî gelirlerini 30 bin doların üzerine çıkaramazlardı. Dolayısıyla, buradaki insan kaynağı, 
kendi fizikî kaynakları olmasa dahi, dışarıdan en uygun şekilde almayı bilebilmişler ve bunun ne
ticesinde bu kalkınmayı gösterebilmişler. 

Bakınız, Sovyetler Birliğini bir misal olarak vermek istiyorum: Sovyetler Birliğinin fizikî kay
nakları Amerika'dan daha fazlaydı; dünyanın beşte Tidir; tam 21 milyon kilometrekaredir; halbu
ki, Amerika 9 milyon kilometrekaredir. Şimdi, nüfus, aşağı yukarı birbirine denk ve Almanya'nın, 
Japonya'nın nüfusuna baktığımız zaman çok daha az. Peki, ne oldu da koskoca Sovyetler Birliği 
yok oldu; oranın üzerinde durmamız lazım... 

AHMET ALKAN (Konya) - Yok olur mu?!. 
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İ. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Efendim, Sovyetler Birliği yok oldu; Rusya var... 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Dünyada hiçbir şey yok olmaz... 
İ. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Yerinde 15 tane cumhuriyet var. Bunun sebebi nedir diye 

baktığımızda, bakınız, burada, Sovyetler Birliğini bugünkü Türkiye'yle mukayese ettiğimde, bazı 
meselelerde çok daha demokrat kafaları olmasına rağmen, insanın düşünceleri, hal ve hareketleri 
zincirlendiği için milletlerarası.yarışta geri kalmıştır. Ben, Sovyetler Birliğinde çok uzun süre bu
lundum. Mesela, bir ilkokuluna veya ortaokuluna gittiğiniz zaman, inanınız ki, giyim kuşam bakı
mından çokrenklilik görülüyordu; kimisinin başı örtülü, kimisinin başı açık, kimisinin ayağında bir 
pantolon var, kimisinde hatta, blucin veya bir eşofman var. Bütün bunlara rağmen, bakın, o çeşit
lilik kafî gelmemiş. Sovyetler Birliğini dağıtan husus, onların beyinlerine vurulmuş olan ve düşün
celerini alabildiğine açmayan bir zihniyetti. 

Şimdi, Türkiye'ye geliyorsun, Türkiye'de de, bugün, insan kaynağımızı bu şekildeki serbest 
düşünceyi hâkim kılan bir yapıda değiliz. Misal mi; işte, üniversitelerimizin hali... Bakın, Türki
ye'nin çatışmaya ihtiyacı yok; Türkiye'nin büyümeye ihtiyacı var; Türkiye'nin insan kaynaklarını 
en iyi şekilde kullanmaya ihtiyacı var; ama, siz çatışmanızı, enerjinizi, onun kafası böyle, bunun 
başı böyle, onun saçı uzun, bunun sakalı var diye harcarsanız, işte bu halde kalırız, millî gelir 3 bin 
doları geçmez.' (FP sıralarından alkışlar) Bunu söylemek istiyorum; geçmez. 

Peki "eğitim sistemi "dediniz. Tek tip eğitim sistemi... Çeşitlilik olmayan yerde tek tip olursa, 
işte bu halde kalırsınız ve ben bu yönden Türkiye'nin geleceğini, insan kaynaklarını iyi kullanama
dığı için, birbiriyle çatıştırdığı için maalesef çok parlak göremiyorum. Evet, sayın dostum Ziya Bey 
"biz ilk yirmideyiz" dediler; ama, millî gelir bakımından altmışıncı sıradayız. Toprak büyüklüğü, 
fizikî zenginlikler var, insan var; ama, beyinler açık değil, beyinler kilitlenmeye çalışılıyor. 

A. ZİYA AKTAŞ (İstanbul) - Siz kilitlediniz... 
İ. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Ben hepimiz için diyorum. Burada, şu parti bu parti diye hiç 

kimseden bahsetmiyorum; belki bu bile içimizde. Biz, ilkokuldan itibaren belli düşünce kalıpları
na sokulmaya çalışılmışız; o düşünce içerisinde yaratıcılığı kaybetmişiz, üreticiliği kaybetmişiz. 
Sebep?.. Sebebi belli. Misal: Türkiye'de, bir yılda patent için müracaat edenlerin sayısı toplam 138 
veya 150; komşumuz Yunanistan'da 37 bin, Japonya'da 300 bin... Evet!.. , 

DEMİR BERBEROĞLU (Eskişehir) - Bu rakamları tevsik edin. 

İ. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Efendim, böyle şeylere lüzum yok. Bu iş, bizim üzerinde ıs
rarla, parti gözetmeksizin duracağımız iştir. Bunun yolu nedir; hür düşüncedir; bunun yolu nedir; 
özgürlükleri genişletmektir; bunun yolu, demokrasiyi -elisürmektir. Eğer siz bu memlekette de- . 
mokrasiyi geliştirmezseniz ve güdümlü bir iktidarın iktidarıyla vatandaşı birbirine düşüriirseniz, 
bunun sonucunda, Türkiye, enerjisini birbirini kırmakla geçirir ve Türkiye'nin, milletlerarası yarış
mada layık olduğu yere ulaşması mümkün olmaz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, süreniz bitti; 1 dakika veriyorum size, lütfen bitirin. 

İ. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Elimde çeşitli araştırmalar var bu konuda. Bütün dünya ülkeleri, bütün dünya firmaları, alabil

diğine, bugün, insan kaynaklarını nasıl olur da ekstrem olarak kullanabilirim diyor ve bundan iki 
hafta evvel, Almanya Cumhurbaşkanı Hcrzog, bir düşünürün 200 üncü doğum yıldönümü müna
sebetiyle yapılan bir toplantıda diyor ki: "Alman toplumunun, canını sıkacak düşünürlere ihtiyacı 
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var." Dikkat buyurun... Evet, Türkiye'nin kalkınması için de, Türkiye'nin, canını sıkacak birtakım 
hareketlere ihtiyacı var; çünkü, biz istesek de istemesek de dünya dönüyor ve dünya gelişiyor. 

Hepinize saygılar sunuyorum ve arkadaşları da tebrik ediyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın YUlek. 

Sayın milletvekilleri, ülke kaynaklarının tespiti konusundaki (10/18,27, 30,68, 113, 170) esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Tabiî, ülke kaynaklarının en önemli parçasını teşkil eden Meclis kaynağını ne kadar ülke ya
rarına kullanırsak, ne kadar daha yararlı kullanırsak, ülkeye o kadar faydalı hizmet etmiş oluruz. 

Çalışma süremiz bitti. Bu itibarla, sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüş
mek için, 4 Mart 1998 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.41 

— © — 
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IX. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI . 
I.- Giresun Milletvekili Ergim Özdemir'in, sınır ticareti yoluyla kalitesiz akaryakıt sokuldu

ğu iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin yazılı cevabı (7/4296) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yeralan sorumun delaletinizle Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 21.1.1998 

Op. Dr. Ergun Özdemir 
Giresun 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki sınır illerinin ihtiyaç
larının karşılanması ve yapılacak ihracat sayesinde bu illerde sınaî ve ticarî gelişmelerin sağlanma
sı amacıyla karşılıklı olarak ticarî işlem yapılması için sınır ticaretine izin verilmişti. 

Sınır ticareti kapsamında getirilen motorin, bazı valilikler tarafından ihtiyaç fazlası olduğu ge
rekçesiyle vergi mükellefi olan ve akaryakıt istasyonu bulunan gerçek ve tüzel kişilerin satış fatu
rası ve sevk irsaliyesi de kullanmak suretiyle tankcrlerce motorinin sınır ticareti yapılmasına izin 
verilen illerin dışına çıkmasına izin verdikleri doğru mudur? 

Sınır ticareti kapsamında getirilen bu motorinin kalite kontrolsüz olarak bütün Türkiye'ye da
ğıtıldığı ve bu şekilde ülkemize giren motorin sebebiyle her biri birer millî servet olan makine, ta
şıt ve ekipmanlara maddî yönden telafisi imkânsız zararlar verdiği doğru mudur? 

Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Amasya, Tokat sınır illeri olmadığı halde Sarp 
sınır kapısından her gün giren yüzlerce tankerin bu illere motorin götürdüğü ve sınır ticaretinin ih
lâl edildiği konusunda tarafınızdan yapılan bir çalışma var mıdır? Bu akaryakıtın sınır ticaretine 
izin verilen iller dışına çıkışı yasal mıdır? Devletin bu ticaretten trilyonlarca lira vergi kaybı olmak
tadır. Bu kaybın önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünmektesiniz? 

Karadeniz Bölgemizin akaryakıt bayileri Sarp'tan gelen bu ucuz ve kalitesiz motorinin satışı 
nedeniyle milyarlarca Türk lirası zarara uğramaktadırlar. Bu bölgeye kalitesiz akaryakıt akışı en
gellemek ve akaryakıt bayilerinin zararını telafi etmek için bir çalışmanız var mıdır? 

T.C. 
Başbakanlık 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 
İhracat Genel Müdürlüğü 24.2.1998 

Sayı : B.02.1.DTM.0.02.04.01-106-8942 
Konu : Motorin Ticareti 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliğine 

(Kanun ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İlgi : 2.2.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4296-10723/27107 sayılı yazıları. 
Başbakanlık Makamından alınan ilgide kayıtlı yazıları eki; Giresun Milletvekilli Ergun Özde

mir'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesinde yeralan hususlara açıklık getiren 
bilgi notu ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Işın Çelebi 
Devlet Bakanı 
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Giresun Milletvekili Sn. Ergun Özdemir'in Sayın Başbakanımıza Tevcih Ettiği 

Yazılı Soru Önergesine İlişkin Not 
Malumları olduğu üzere, Körfez Krizi sonucunda Güneydoğu Anadolu Bölgemizde ortaya çı

kan olumsuz ticarî ye ekonomik koşulların getirdiği sorunların hafifletilmesi maksadıyla, Başba
kanlık Makamınca Irak'a giriş çıkış yapan çekicilere montajlı yarı römorklu araçlarla, kamyonlara 
montajlı römorklu araçlara, depolarında ek motorin getirebilme imkânı sağlanmıştır. 

Son olarak, Başbakanlık Makamının 26.11.1996 tarihli talimatları doğrultusunda, Gümrük Ka
nununun 12-1 (a) maddesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanmış olan "Araçların Tadil 
ve Montajı Hakkındaki Yönetmeliğin" 3.5.3 maddesine istinaden, anılan araçlar için 4 ve 8 ton ola
rak belirlenen mutad depo kapasiteleri çerçevesinde Irak menşeli motorinin Türkiye'ye girişine izin 
verilmektedir. 

Bu itibarla, Irak menşeli motorinin ülkemize girişi ve satışı için ilgili uygulamalarda takdir 
yetkisi Başbakanlık Makamına ait bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 27.12.1996 t^rih ve 96/9025 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine ilişkin 
Bakanlar Kurulu Karan (Resmî Gazetede yayımlanmamıştır.) hükümleri çerçevesinde, sınır ticare
ti kapsamında yapılan motorin ithalatı ise, il ihtiyacıyla sınırlı olmak kaydıyla, ilgili Valiliklerin 
yetki ve sorumluluğunda tüm vergilerden muaf olarak (KDV hariç) gerçekleştirilmektedir. 

Ancak, Başbakanlık Makamının 26.11.1997 tarih ve 27155 sayılı talimatlarıyla, Suriye'den sı
nır ticareti yoluyla gerçekleştirilen petrol ürünleri ithalatı durdurulmuştur. 

Ayrıca, sınır ticaretinin "İl ihtiyacı" kriteri ile sınırlı olarak yapılması hususunda bir kez daha 
ilgili Valiliklerden; sınır ticareti kapsamındaki ithalatın, Sınır Ticareti Kararına uygun olarak, il ih
tiyacını aşmayacak miktarda ithalata uygunluk belgesi verilmesi ve ithal edilen eşyanın il dışına çı
karılmaması yönünde azamî dikkat ve özenin gösterilmesi ile sözkonusu ithalata konu olabilecek 
ürünlere ilişkin geçmiş yıllardaki tüketimleri de dikkate alınarak hazırlanacak 1998 yılı il ihtiyaç
ları listesinin Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilmesi istenilmiştir. 

Öte yandan, Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Kontrolörlüğü'nün 9.12.1997 tarihli gizli kayıtlı 
raporunda, Sarp Gümrük Kapasında yapılan denetlemeler sırasında, sınır ticareti yoluyla yapılan 
motorin ithalatı işlemlerinde Sınır Ticareti Kararında belirtilen amaç ve kapsamı aşacak derecede 
ithalat yapıldığının gözlemlendiği (ayda 20 000 ton civarında), aynı zamanda Romanya'dan getiri
len akaryakıtın Gürcistan'ın Batum Limanından alınarak, bahsekonu sınır kapısından ülkemize it
hal edildiği belirtildiğinden, Dış Ticaret Müsteşarlığınca Artvin Valiliğine gönderilen 13.1.1998 ta
rih ve 142 sayılı yazıda il ihtiyaçları listesinin en kısa zamanda bildirilmesi istenilmiştir. 

Ayrıca, Artvin Valiliği ve Sarp Sınır Kapısında yapılan uygulamaları yerinde görmek amacıy
la, 5-6 Şubat 1998 tarihleri arasında, Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafın
dan bir eleman görevlendirilmiştir. 

Yukarıda belirtilen incelemeler çerçevesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığınca yapılan değerlendir
me sonucunda, Artvin Valiliğine gönderilen 12.2.1998 tarihli yazıda, Sınır Ticaretinin Düzenlen
mesine İlişkin Kararın amir hükümleri kapsamında, geçmiş yıllardaki il tüketimi miktarları da gö-
zönünde bulundurulmak suretiyle, illerinde mevcut, üretim ye hizmet sektörleri de dikkate alına
rak, motorin ihtiyacının belirlenmesi ve Dış Ticaret Müsteşarlığına sonucundan ivedilikle bilgi ve
rilmesi hususunda talimat verilmiştir. 

2 . ' - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, TBMM Genel Kurul Salonuyenileme inşaatı ihalesin
deki yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları üzerine bürokratlardan mal bildirimi istenip istenmeyeceği
ne ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/4302) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Meclis Sayın Başkanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla 
dilerim. 

Sabri Ergül 
. İzmir 

1. Genel Kurul Salonu yenileme inşaatının tüm işlerine ait ihale, kontrollük, sözleşmelerin 
uygulanması, süre uzatımı, hakedişlerin düzenlenmesi gibi konularda görev yapan, bu işlemlerde 
imzası, talimatı ve dahli bulunan tüm meclis bürokratlarının; genci sekreter, genel sekreter yardım
cıları, daire başkanı ve müdürler ile dönemin başkanlık özel kalem müdürü, dönemin Başkanı Sa
yın Mustafa Kalemli gibi bedelini ödeyerek veya ödemeyi taahhüt ederek müetahhit firma MESA 
İnşaattan ve/veya ortaklıklarından daire, gayrimenkul satın almışlar veya benzeri satınalma sözleş
meleri yapmışlar mıdır? 

Bunca spekülasyondan sonra hem TBMM'nin ve hem de bu inşaat işi ile ilgili bürokratların 
töhmet altında kalmaması için ilgili bürokratları beyana, yeni mal bildiriminde bulunmaya çağır
mayı düşünüyor musunuz? 

2. Bu bürokratların 3628 sayılı yasaya göre şimdiye kadar vermiş olmaları gereken eski mal 
bildirimlerini en son istenecek, verilecek mal bildirimleriyle mukayese etme görevinizi yerine ge
tirmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 3.3.1998 

KAN.KAR.MD: 
Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4302-10755/27197 

Sayın Sabri Ergül İzmir Milletvekili 
İlgi : 23.1.1998 tarihli yazılı soru önergeniz. 
TBMM Genel Kurul Salonu yenileme inşaatı ihalesindeki usulsüzlük iddiaları üzerine bürok

ratlardan mal bildirimi istenip istenmeyeceğine ilişkin ilgi önergenizde yeralan sorular aşağada ce
vaplandırılmıştır. 

' Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hikmet Çetin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi • 

Başkanı 
Cevap. (1,2) Bilindiği üzere, "19.4.1990 tarih ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" gereğince kimlerin, hangi hallerde ye nereye mal bil
diriminde bulunacağı, bu Kanunun 2,6,7 ve 8 inci maddelerinde belirlenmiş; ayrıca, yine aynı Ka
nunun 17 nci maddesinde sayılan fiilerden dolayı hakkında 18 inci maddeye istinaden Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına yapılan suç duyurusu sonucu soruşturma açıldığı takdirde savcılık veya görevli 
muhakkik veya müfettiş tarafından ilgililerden mal bildiriminde bulunmasının istenebileceği,yine 
bu Kanunun 19 uncu maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Öte yandan, bildirimlerin açılması ve 
açıklanması özel kurallara bağlanmıştır. 
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Bu bağlamda; 

1. Sözkonusu olayla ilgili olarak bir siyasî parti tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
na suç duyusunda bulunulmuştur. 

2. İleri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak üzere Anayasasının 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddelerine göre Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştur. 

3. Ayrcı, sözkonusu yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını incelemek üzere TBMM Başkanlık 
Divanının oluşturduğu alt Komisyon çalışmalarını tamamlamak üzeredir. 

Yapılacak araştırma ve inceleme sorucu, ilgililer hakkında soruşturma açılmasına gerek görül
düğü takdirde TBMM Başkanlığınca görevlendirilecek "Muhakkik" veya olayın intikal ettirildiği 
Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgililerden mal bildiriminde bulunulması istenebilir. Bu takdirde, ye
ni alınan mal bildirimlerinin, daha öncekiler ile karşılaştırılmaları sonucu, Kanunun suç saydığı un
surların tespiti halinde ilgililer hakkında, kanun hükümleri çerçevesinde gereği yapılabilecektir. 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, şekerpancarı üreticilerinin mağduriyetine ilişkin so
rusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Yalım Erez'in yazılı cevabı (714310) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Yalım Erez tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 23.1.1998 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman merkez başta olmak üzere Kâzımkarabekir İlçesinde, Sudurağı, Kılbasan, Yollarba-
şı, Akçaşehir, Kisecik beldelerinde Süleymanhacı, Ortaoba, Çoğlu, Burunoba, Beydili, Ekinözü, 
Alaçatı, Kızık, Sakır, Demiryurt, Eminler, Mesudiye, Yuvatcpe, Çakırbağ, Çiğdemli, Mecidiye, 
Dinek, Hamidiye ,Göztepe, Osmaniye, Eğilmez köylerinde şekerpancarı üretimi yapılmaktadır. 

Bu bölgelerdeki üreticilerden gelen şikâyet mektuplarına göre Bakanlığınız üreticilerin şeker
pancarı teslimatı sırasında bölge şartlarına göre önceden tespit edilen belirli bir tonun üzerine çık
maları halinde alım fiyatından % 25 indirim yapılmaktadır. Bu da üreticilerin mağduriyetine sebep 
olmaktadır. 

Sorularım şunlardır : 
1. Böyle bir uygulamaya ilk defa bu yıl mı başlanmaktadır? 

2. Böyle bir uygulamaya geçişin sebebi nedir? 
3. Yoğun şikâyetler olduğuna göre bu uygulamayı kaldırmayı düşünüyor musunuz? Düşün

müyorsanız şekerpancarı üreticilerimizin bu mağduriyetini gidermek için bakanlığınızca yapılmak
ta olan herhangi bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 26.2.1998 
Sayı :B.14.0.BHİ.01-136 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6.2.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/27287 sayılı yazınız. 
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Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, "şekerpancarı üreticilerinin mağduriyetine" ilişkin olarak 

tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/4310) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız 
ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Yalım Erez 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın Yazılı Sorularına İlişkin Cevaplarımız 
Cevap 1. Şeker üretimindeki istikrarsızlığı önlemek, şeker üretimini arz ve talep doğrultusun

da yönlendirmek amacıyla pancar taahhütleri.ürün miktarına göre alınmakta olup, bu uygulamaya 
bu yıl başlanmıştır 

Cevap 2. Bu uygulamanın nedenleri; 
- İç talep artışına paralel olarak şeker üretilecektir. 

- Şeker üretiminde istikrar sağlanacak, ihracat veya ithalatın olumsuz etkilerinden üretici, tü
ketici ve ülke ekonomisi zarar görmeyecektir. 

- Fabrikalarımız optimal kapasiteyle çalışacaklarından maliyetler düşük olacaktır. 

- Pancar üreticisine düzenli, haklı ve reel (net) gelir artışı sağlanacaktır. Ekeceği ürünü tercih 
yönünden önünü daha rahat görebilecektir. 

- Pancar ekimindeki istikrar diğer ürünlerin ekiminde de istikrar sağlayacaktır. Üretici fiyat 
dalgalanmalarının olumsuz etkilerinden korunacaktır. 

- Çiftçiler, birim alandan daha fazla ürün alacaklardır. (Verim artışı sağlanacaktır.) 

Cevap 3. Taahhüde göre ortalama fiyattan alınacak pancar miktarı marjı çok yüksek (± % 25), 
tutulduğundan çiftçilerimizin mağduriyeti sözkonusu olmayacaktır. 

4. - Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, merkez valilerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mu
rat Başesgioğlu'nun yazılı cevabı(7 14311) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

M. Sıddık Altay 
Ağrı 

Sorular: 

1. Halen Bakanlığınız bünyesinde kaç kişi "Merkez Valisi" olarak istihdam edilmektedir? 

2. Merkezdeki valiler ne kadar süreyle aktif valilik yaptıktan sonra merkeze alınmışlardır? Ne . 
kadar zamandır Merkez Valisi olarak görev yapmaktadırlar? 

3. Merkez valilerinden kaçı bakanlığınız merkez birimlerinde aktif olarak görev yapmaktadır. 
Görevleri ve isimleri nelerdir? 

4. Bakanlık dışında (Başbakanlık ve/veya diğer bakanlıklarda) genel müdürlük ve üstü görev
lerde bulunan vali var mıdır? Varsa isimleri ve görevleri nelerdir? 

5. Bunların dışındaki diğer merkez valilerine yer, araç ve görev verilmekte midir? Verildiyse 
bu görevler nelerdir? 

6. Ankara dışında ikâmet etmekte olan kaç merkez valisi vardır? İsimleri ve ikâmet yerleri nedir? 
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7. Merkez valilerinin devlete yıllık maliyeti nedir? 

8. Devleti en üst düzeyde temsil etmiş, valilik unvanına hak kazanmış bu insanların bilgi ve 
birikimlerinden tam yararlanmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu konudaki plan ve pro
jeleriniz nelerdir? 

9. Kamuda yetişmiş insan sıkıntısı yaşandığı günümüz koşullarında Merkez Vaililerine en 
yüksek düzeyden maaş ödeyip hizmetlerinden yararlanmamayı "kamu yaran"na uygun buluyor 
musunuz? Bulmuyorsanız bü konudaki programınız nedir? 

10. Merkez valiliği veya benzeri bir uygulaması olan Türkiye'den başka bir ülke var mıdır? 
Varsa hangileridir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğü 28.2.1998 
Sayı: B050PGM0710001 -A/658 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
* İlgi : 6.2.1998 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-10925 sayılı yazınız. 

Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği so
ru önergesine (7/4311-10827) ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 
Murat Başesgioğlu 

i İçişleri Bakanı 
i 

Konunun incelenmesi neticesinde; 

1. Halen Bakanlığımız bünyesinde Merkez Valisi olarak 107 kişi istihdam edilmektedir. 
2. Valiler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesine göre istisnaî 

memurlar kapsamına alınmış, buna göre atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselme
sine ilişkin hükümlerine bakılmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile bu kadrolara atama yapıla
bileceği belirtilmiştir. 

Yine, 2451 Sayılı Kanuna ekli (I) Sayılı cetvelde valilere yer verilerek bu göreve Bakanlar Ku
rulu kararı ile atama yapılabileceği belirtilmiştir. 

Buna göre valiler İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun ve Cumhurbaşkanının ona
yı ile tayin olunurlar. Lüzumunda ise yine aynı usulle kadro aylığı ile merkez emrine alınarak İçiş
leri Bakanının, Başbakanın ve Cumhurbaşkanının tensip edeceği işlerde görevlendirilebilirler. Or
talama olarak merkez valileri 3 yıl, 7 ay süreyle il valisi olarak görev yapmaktadırlar. 

3. M. İlyas Aksoy Müsteşar, Hasan Pakir Müsteşar Yardımcısı, Akif Tıg 1 inci Hukuk Müşa
viri, İsmail Günindi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü, Rasim Baş Sivil Savunma Genel 
Müdürü, Necati Bilican Emniyet Genel Müdürü, Mustafa Demirci Olağanüstü Hâl Genel Sekrete
ri olmak üzere Bakanlığımız merkez birimlerinde yedi (7) Merkez Valisi olarak görev yapmakta
dır. 

4. Bakanlık dışında üst görevlerde bulunan Merkez Valisi yoktur. 
5. Merkez valilerine ihtiyaca göre araç tahsis edilmektedir. Bakanlığımız merkezde görevli 

valilere, Yönetmelik, Kanun tasarısı hazırlanması ve mülkî sınırların belirlenmesi v.b. konularda 
görevler vermektedir 
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Ancak bunun yanında Başbakanlığın talebi üzerine Başbakanlık ve diğer bakanlıkların müste

şar, müsteşar yardımcısı, genel müdürlük ve bu görevlere eşdeğer durumda olan diğer üst kademe 
yöneticiliklerine, unvan ve özlük hakları saklı kalmak kaydı ile görevlendirilebilirler. Zaman za
man da bu tür görevlendirmeler yapılmaktadır. 

6. Ankara dışında 34 Merkez Valisi ikâmet etmektedir. Bunlardan; 19 Merkez Valisi İstanbul, 
10 Merkez Valisi İzmir, 3 Merkez Valisi Adana, 1 Merkez Valisi Muğla, 1 Merkez Valisi de De
nizli İlinde görev yapmaktadır. 

Bu sayı ve yerler zaman içerisinde değişmektedir. 
7. Merkez Valilerinin devlete yıllık maliyeti (aylık, maaş ve diğer özjük hakları olarak) 3 042 

096 000TLdir. , . 
8. Valilik unvanına hak kazanarak halen Merkez Valisi olarak görev yapanların bilgi ve biri

kimlerinden faydalanılmaktadır. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 6 ncı maddesine göre valiler lü
zumunda tayinlerindeki usule göre kadro aylığı ile merkez emrine alınarak İçişleri Bakanının ten
sip ettiği işlerde görevlendirilmekte ve Başbakanlıkta, Cumhurbaşkanlığında ve diğer bakanlıkla
rın üst kademe yöneticiliklerinde de görev almaktadırlar. 

9. Merkez Valileri sanıldığı gibi kamu görevlileri içerisinde konumuna göre en yüksek maaşı 
almamaktadırlar. Ancak, yeni göreve başlayan bir valinin bile diğer kamu kurum ve kuruluşların
da ulaşılamayacak bilgi birikimi ve tecrübe düzeyinde olduğu gözönünc alındığında bu düzeye 
ulaşmış profesyonel kamu yöneticilerinin atıl kalmasını kamu yararına uygun bulmuyoruz. Merkez 
Valilerimizin konumunun daha aktif ve kamu yararına uygun hale getirilmesi için Başbakanlıkta, 
Cumhurbaşkanlığında ve diğer bakanlıkların üst kademe yöneticiliklerinde görevlendirilmelerinde 
yarar buluyoruz. Nitekim, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeliklerine seçilerek görev 
yapan merkez valileri bulunmaktadır. 

10. Türkiye'den başka Türk idare yapısının benzeri olan Merkez Valiliği uygulaması Fransa 
ve Belçika'da görülmektedir. 

5. - Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu 'mın, personel atamalarına ilişkin sorusu ve Kül
tür Bakam Mustafa İstemihan Talay'in yazılı cevabı (7/4324) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 4.2.1998 
24.12.1997 tarih ve 7/4100 esas numaralı yazılı soru önergeme verilen cevaplar yeterli olma

dığından, aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın M.İstemihan Talay tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sadi Somuncuoğlu 

Aksaray 
ANASOL-D Hükümetinin göreve başladığı tarihten itibaren 24.12.1997 tarihine kadar: 
1. Bakanlıkta toplam ne kadar atama yapılmıştır? 
2. Yapılan bu atamalarda yeni görevine başlayanlar ne kadardır? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 26.2.1998 

Sayı : B. 16.0.APK.0.12.00.01.940-56 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi KAN.KAR.MÜD.'niin 13.2.1998 gün ve 

A.,01.0.GNS.0.10.00.02-7/4324-10887/27456 sayılı yazısı. 
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Aksaray Milletvekili Sayın Sadi Somuncuoğlu'nun "personel atamalarına ilişkin" 7/4324-

10887 esas nolu yazılı soru önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

M. İstemihan Talay 
Kültür Bakanı 

Cevap 1. ANASOL-D Hükümetinin göreve başladığı tarihten 19.2.1998 tarihine kadar, (Ka
rarlar dahil) toplam (615) atama yapılmıştır. Bunlardan, 47 adedi mahkeme kararlarının uygulan
ması neticesinde gerçekleşmiştir. 

Cevap 2. Merkez ve taşradan yapılan bu tayinler neticesinde ilgililer, yeni yerlerinde görev
lerine başlamışlardır. 

6. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya 'nın, geçici olarak başka ile nakledilen Erzincan 
Polis Okuluna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat, Başesgioğlu'nun yazılı cevabı (7/4345) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafından sözlü olarak cevaplan

dırılmasına delaletlerinizi saygıyla arz ederim. 15.8.1997 
Tevhit Karakaya 

Erzincan 
Mart 1992 Erzincan depreminde hasar gören Erzincan Polis Okulu geçici olarak başka bir ile 

nakledilmiş ancak okulun geçen beş yıl içinde Erzincan'a dönmesi gerçekleştirilememiştir. 
Erzincan Polis Okulunun tadilatı ile ek binaları yapılmış ve okul, hizmete hazır hale getiril

miştir. 
Geçici olarak ilimizden alınan Erzincan Polis Okulunun Erzincan'da, eğitim ve öğretime açıl

ması ne zaman gerçekleşecektir? 

| T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 27.2.1998 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-049655 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 13.2.1998 gün ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/4345-8267/21858 sayı

lı yazısı. 
Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
13.3.1992 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle büyük hasar görerek eğitim ve 

öğretime devam edilemeyecek duruma gelen Erzincan Polis Okulu 12.5.1992 tarihli onay ile kapa
tılmıştır. Ancak okulun günümüzdeki durumu, okul kadrosunun tümünün başka görevlere atanmış 
olması, kullanılan tüm malzemelerin Samsun ve Erzurum Polis Okullarına tahsis edilmiş olması ve 
mevcut polis okullarımızın kapasitesinin ileriki yıllarda teşkilâtımızın ihtiyacını karşılayacak sevi
yede olması nedenlerinden dolayı yeni bir okul açılması uygun görülmemektedir. 

Daha önce polis okulu olarak kullanılan binalar, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât 
ve Çcvikkuvvet Şube Müdürlüğü hizmetine verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Murat Başesgioğlu 

İçişleri Bakanı 
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7. - Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, personel atamalarına ilişkin sorusu ve Mali

ye Bakanı Zekeriya Temizei'in yazılı cevabı (7/4346) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizcl tarafından sözlü olarak cevap
landırılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

Abdulkadir Öncel 
Şanlıurfa 

1. Bakanlığınız merkez biriminde görev yapan yönetici pozisyonundan denetim elemanla
rından boş bulunan daire başkanlığı kadrosuna atama yapılmıştı. Merkezdeki Daire Başkanlıkları 
boş kadroya atanma şeklinde olmuştur. Hükümetiniz döneminde görevinden alınan daire başkan
lıkları yönetmelik ve kanuna uygun mudur? 

Bakanlığınızdaki daire başkanlarının ekonomik hakları ihlâl edilerek tekrar şube müdürlüğü
ne atanmaları hangi kanun maddesine dayanmaktadır? Bu işlemler hangi adalet ve demokratik çer
çevede izah edilebilir? , 

2. Bugüne kadar Maliye Bakanlığında sizlerinde geçmişte aynı teşkilât mensubu olmanız ne
deniyle yapılmayan uygulamalar 55 inci Hükümet döneminde yapılması bundan sonraki hükümet
lere öncülük etmiyor musunuz? Maliye Bakanlığındaki bu uygulamalar personelinizde huzursuz
luk ve verimsizliğe neden olmuyor mu? 

3. Bakanlığınızda yapılan atama ve görevden alınmaların hepsi sizlerin bilgisi dahilindemi 
yapılmaktadır? Bu uygulamalarda çok sevilen ve mesleğinin uzmanı olan kişilerinde görevinden 
alınmaları konusunda başka yönlerde bir empoze sözkonusu mudur? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 2.3.1998 

Sayı : 008012 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 13.2.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/4346-8638/22849 sayılı yazısı. 

Cevaplandırılmak üzere ilgi yazı ekinde gönderilen, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Abdulkadir 
ÖncePe ait (6/645) esas numaralı sözlü soru önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 98 inci maddesi uyarınca yazılı soruya çevrilen (7/4346) esas nolu soru önergesine ilişkin ce
vaplar maddeler halinde aşağıda sunulmuştur. 

1. Bilindiği gibi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesinde; memurların, 
görev ve unvan eşitliği gözetilmeksizin kazanılmış hak aylık dereceleriyle bulundukları kadro de
recelerine eşit veya aynı Kanunun 68 inci maddesindeki esaslar çerçevesinde daha üst başka bir 
kadroya atanabilecekleri hükme bağlanmıştır. 

Bu düzenlemeye göre, atamalarda görev ve unvan eşitliğinin gözetilmesi gibi bir zorunluluk 
bulunmamakta, bu konuda idareye takdir yetkisi tanımaktadır. 

54 üncü Hükümet döneminde Daire Başkanlığına atanmış olan bazı şube müdürlerinin, hükü
metimiz döneminde yeniden şube müdürü olarak atanmaları yukarıda da bahsettiğim gibi liyakat 
ve kariyer unsurları da dikkate alınarak takdir yetkisi sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. 
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2. Bakanlığımızda bugüne kadar kazanılmış hak aylık derecesinin altında başka bir kadroya 

atanan herhangi bir personel bulunmamaktadır. Tarafımdan yapılan atamalarda, mevzuatla belirle
nen usûllere titizlikle riayet edildiği gibi, takdir yetkisi bakanlık hizmetlerinin daha iyi yürütülme
si amacıyla hizmetin gerekleri dikkate alınarak kullanılmakta olup, bu da bakanlığım personeli üze
rinde olumlu etki yaratmış ve çalışmalarında verimliliğin artmasına neden olmuştur. 

3 . Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esaslarına İlişkin 3046 Sayılı Kanunun 21 inci mad
desinde, .bakanlık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, 
kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütülmesinden bakanların sorumlu 
oldukları belirtilmiştir. Aynı madde uyarınca, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de bakan 
sorumludur. 

Maliye Bakanı olarak sorumluluk üstlendiğim ilk günden bu yana, Bakanlığımdaki tüm ata
malar, mevzuata ve bakanlığım geleneklerine uygun olarak, personelin liyakat ve kariyer durum
ları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Zekeriya Temizel 
Maliye Bakanı 

8. -. İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, İstanbul'daki bazı sit alanlarının yapılaşmaya 
açılmasına ilişkin soruları ve Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay'ın yazılı cevabı (7/4356) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yeralan sorularımın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Bakanlar Kurulunun 11 Ocak 1998 tarihli resmî gazetede yayımlanan kararnamesiyle ülkemi
zin bir çok yerinde doğal güzelliği bakımından korunması gereken alanlar've İstanbul'daki bazı 
SİT alanları da "yapılaşmaya" açıldı. 

1. Bu kararı ve özellikle de SİT alanlarının "Turizm Bölgesi" ilan edilerek "yapılaşmaya" açıl
masını doğru buluyor musunuz? 

2. Bu kararname hazırlanırken başbakanlıkça ülkemizin doğal ve tarihi birikimini, SİT alanla
rını korumakla görevli Kültür Bakanlığından ve Koruma Kurullarından görüş istenmiş midir? 

3. İstcndiyse bakanlığın kurum olarak görüşü ne olmuştur? 
4. Yerel yöneticilere, mimar ve mühendis odalarına, şehir planlamacılarına ve kent halkına da

nışılmadan hazırlanan ve onların haklı tepkilerine neden olan bu kararnamenin iptal edilmesi ko
nusunda bir girişiminiz olacak mıdır? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 

, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 26.2.1998 
Sayı : B.İ6.0.APK.0.12.00.01.940-55 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi KAN.KAR.MÜD. nün 13.2.1998 gün A.01.0.GNS.0.10. 

00.02-7/4356-10972/27696 sayılı'yazısı. 
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İstanbul Milletvekili Sayın Ercan Karakaş'ın "İstanbul'daki bazı sit alanlarının yapılaşmaya 

açılmasına ilişkin" 7/4356-10972 esas nolu yazılı soru önergesinin cevabı ekte gönderilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim, 

M. İstemihan Talay 
Kültür Bakanı 

Cevap 1. Turizm Merkezi ilan edilen alanların aynı zamanda sit alanı olması durumunda bu 
alanlarda yapılacak her türlü inşai ve fiziki müdahalelerde karar alma yetkisi 2863 sayılı yasa ge
reği Bakanlığımızın ilgili Koruma Kuruluna aittir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko
ruma Yasasına göre her kimin mülkiyetinde veya idaresinde olursa olsun, taşınmaz kültür ve tabi
at varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve bunların her türlü 
denetimini yapmak bakanlığımızın aslî görevlerindendir. Bakanlığımız Uluslararası antlaşmalarla 
kültürel ve doğal mirasın saptanması, korunması, muhafazası, teşhiri ve gelecek kuşaklara iletilme
sini sağlamak sorumluluğunu üstlenmiş ve bu çerçevede örgütlenmiştir. 

Cevap 2. Sözkonusu kararname hazırlanırken Başbakanlık tarafından değil, Turizm Bakanlir 
ğınca Bakanlığımızın görüşleri istenmiş, 30.12.1997 tarihinde Turizm Bakanlığında yapılan Ba-
kanlıklararası Koordinasyon Toplantısında bu görüşlerimiz sözlü olarak iletilmiştir. 

Cevap 3. Bakanlıklararası Koordinasyon Toplantısına katılan uzmanlarımızca sit alanlarında 
karar alma yetkisinin Koruma Kurullarında bulunduğu, bu alanlarda ilan edilecek Turizm Merkez
leri konusunda Koruma Kurulu Müdürlüklerinin inceleme yaparak Koruma Kurulunca karar alın
ması gerektiği belirtilmiş, ayrıca sit alanlarıyla çakışan turizm merkezlerinde 2863 ve 3386 sayılı 
yasalar ile alınmış ve alınacak tüm kurul kararlarından gelen hükümlerin saklı olduğu ifade edil
miştir. Yazılı görüşümüzün Koruma Kurulu Müdürlüklerince incelemeler tamamlandıktan sonra 
iletileceği belirtilmesine rağmen, bu görüşler beklenmeden Turizm Bakanlığınca ilanı düşünülen 
Turizm Merkezleri Bakanlar Kuruluna iletilmiştir. 

Cevap 4. Bu alanlarda yapılacak her türlü fiziksel ve inşai müdahaleler konusunda bakanlığı
mız 2863 sayılı yasa ile kendisine tanınan tüm yetkiler ile korumanın lehine gerekli çalışmaları ya
pacaktır. 

• 9. - Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'in, Siirt-Şiryan'daki orman alanlarının yok edildi
ği iddialarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu'nıın yazılı cevabı (7/4362) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Orman Bakanından aşağıdaki sorumun sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

3.10.1997 
Mehmet Emin Aydın 

Siirt 
Siirt'in tek orman varlığı olan Şirvan İlçemizdeki ormanlar, plansız programsız bir şekilde bi

çiliyor. 
Komşu il ve ilçelerin odun ihtiyacı bu ormanlardan karşılanıyor. İki yıl sonra Siirt halkının ya

kacak odunu kalmayacak. 
Bu orman talanına son vermeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
, Orman Bakanlığı 2.3.1998 

ÖKM.2/160 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 10.10.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00-6/672-8715/23109 sayılı yazınız. 
b) 21.10.1997 ve ÖKM.2.310 sayılı yazımız. 
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Siirt Milletvekili Sn. Mehmet Emin Aydın'in, Siirt İli Şirvan Ormanlarının plansız, program

sız tahrip derecesinden faydalanılarak ileriki yıllarda yöre halkının büyük sıkıntı çekeceği ve bu or
man talanına son verilmesi hususundaki sözlü soru önergesi mahallen incelettirilmiştir. 

Siirt Orman İşletme Müdürlüğünün halen 6 İşletme Şefliğinden biri olan Merkez İşletme Şef
liği, aynı zamanda Şirvan Kazası Ormanlık alanını da içine almaktadır. 

Siirt Orman İşletmesi Orman Amenajman planları 1973-1992 yılları arasında geçerli olmak 
üzere yapılmış olup, plan müddetleri dolmasına rağmen bölgenin özel şartları sebebiyle yenilene-
memiştir. 

Yöre halkının yakacak ihtiyaçları ile istihdam ihtiyaçları ise devam ettiğinden bu ormanlar 
özel heyetlerce kesim planları yaptırılarak, tanzim olunan bu geçici planlara göre kesime tabi tutul
maktadır. Plansız ve gelişigüzel bir uygulama sözkonusu değildir. 

Diğer taraftan 1992 yılı verilerine göre yöre ormanlarının yıllık faydalanma elası 339 925 ster 
iken, 1997 yılı üretimi halen tüm işletme toplamı olarak 48 727 ster olup bunun 38 447 steri Şir
van'ın da içinde yer aldığı Merkez İşletme Şefliği dahilindedir. 

Görüldüğü üzere halen üretilen bu miktar ormanların üretim kapasitesinin ancak % 14 merte
besindedir. Üretilen odunların % 80'i yöre için uygulanan çok özel indirimli fiatlarla Köylü Pazar 
Satışı olarak üretici köylülere verilerek, ekonomilerine katkı sağlamakta, % 20'side Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarının ihtiyacı için Protokollarla Valiler emrine tahsis olunmaktadır. 

Orman tahribi ve plansız faydalanma sözkonusu değildir. 

'Arz ederim. 
Ersin Taranoğlu 
Orman Bakanı 

T.C. 
Orman Bakanlığı 21.10.1997 

ÖKM.2/310 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10.10.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/672-8715/23109 sayılı yazınız. 

Siirt Milletvekili Sn. Mehmet Emin Aydın'in, Siirt İli Şirvan Ormanlarının plansız, program
sız tahrip derecesinden faydalanılarak ileriki yıllarda yöre halkının büyük sıkıntı çekeceği ve bu or
man talanına son verilmesi hususundaki sözlü soru önergesi mahallen incelettirilmiştir. 

Siirt Orman İşletme Müdürlüğünün halen 6 İşletme Şefliğinden biri olan Merkez İşletme Şef
liği, aynı zamanda Şirvan Kazası Ormanlık alanını da içine almaktadır. 

Siirt Orman İşletmesi Orman Amenajman planları 1973-1992 yılları arasında geçerli olmak 
üzere yapılmış olup, plan müddetleri dolmasına rağmen bölgenin özel şartları sebebiyle yenilcnc-
memiştir. 

Yöre halkının yakacak ihtiyaçları ile istihdam ihtiyaçları ise devam ettiğinden bu ormanlar 
özel heyetlerce kesim planları yaptırılarak, tanzim olunan bu geçici planlara göre kesime tabi tutul
maktadır. Plansız ve gelişigüzel bir uygulama sözkonusu değildir. 

Diğer taraftan 1992 yılı verilerine göre yöre ormanlarının yıllık faydalanma etası 339 925 ster 
iken, 1997 yılı üretimi halen tüm işletme toplamı olarak 48 727 ster olup bunun 38 447 steri Şir
van'ın da içinde yer aldığı Merkez İşletme Şefliği dahilindedir. 

Görüldüğü üzere halen üretilen bu miktar ormanların üretim kapasitesinin ancak % 14 merte
besindedir. Üretilen odunların % 80'i yöre için uygulanan çok özel indirimli fiatlarla Köylü Pazar 
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Satışı olarak üretici köylülere verilerek, ekonomilerine katkı sağlamakta, % 20'side Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarını ihtiyacın için Protokollarla Valiler emrine tahsis olunmaktadır. 

Orman tahribi ve plansız faydalanma sözkonusu değildir. 
Arz ederim. 

Hayri Berk 
Bakan a. 
Müsteşar 

T.C. 
Orman Bakanlığı 

Orman Genel Müdürlüğü 
İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı 13.10.1997 

Sayı: İP-1 MUH-0/836 
Konu : Soru önergesi 

Bakanlık Makamına 
Siirt Milletvekili Sn. Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt İli Şirvan Ormanlarının plansız, program

sız tahrip derecesinde faydalanılarak ileriki yıllarda yöre halkının büyük sıkıntı çekeceği ve bu or
man talanına son verilmesi hususundaki sözlü soru önergesi mahallen incelettirilmiştir. 

Siirt İşletme Müdürlüğünün halen 6 İşletme Şefliğinden biri olan Merkez İşletme Şefliği, ay
nı zamanda Şirvan Kazası Ormanlık alanını da içine almaktadır. 

Siirt İşletmesi Orman Amenajman planları 1973-1992 yılları arasında geçerli olmak üzere ya
pılmış olup, plan müddetleri dolmasına rağmen bölgenin özel şartlan sebebiyle yenilcnememiştir. 

Yöre halkının yakacak ihtiyaçları ile istihdam ihtiyaçları ise devam ettiğinden bu ormanlar 
özel heyetlerce kesim planları yaptırılarak, tanzim olunan bu geçici planlara göre kesime tabi tutul
maktadır. Plansız ve gelişi güzel bir uygulama sözkonusu değildir. 

Diğer taraftan 1992 yılı verilerine göre yöre ormanlarının yıllık faydalanma etası 339 925 ster 
iken, 1997 yılı üretimi halen tüm işletme toplamı olarak 48 727 ster olup bunun 38 447 steri Şir
van'ın da içinde yer aldığı Merkez İşletme Şefliği dahilindedir. 

Görüldüğü üzere halen üretilen bu miktar ormanların üretim kapasitesinin ancak % 14 merte
besindedir. Üretilen odunların % 80'i yöre için uygulanan çok özel indirimli fiatlarla Köylü Pazar 
Satışı olarak üretici köylülere verilerek, ekonomilerine katkı sağlamakta, % 20'side Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarının ihtiyacı için Protokollarla Valilikler emrine tahsis olunmaktadır. 

Orman tahribi ve plansız faydalanma sözkonusu değildir. 
Arz ederim. 

Ömer Coşkun 
Genel Müdür V. 

Ek: 1 rapor 
T.C. 

Orman Bakanılığı 
Orman Genel Müdürlüğü 
Orman Bölge Müdürlüğü 13.10.1997 

Elazığ 
Kısım : İP. 
Dosya: 12 İP83 
Evrak: 7101 
Konu : Üretim Programı ve Faaliyetleri. 
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Orman Genel Müdürlüğüne 

(İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı) 
10.10.1997 günü telefon emiri gereğince 
Siirt Orman İşletme Müdürlüğünün 1997 yılı üretim programı ve faaliyetleri, yapılan incele

me sonucu program dahilinde ve programa uygun olarak yapılmış olduğu tespitiyle tanzim olunan 
rapor ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Osman Öztürk 

Bölge Müdürü Adına 
Bölge Müdürü Yardımcısı 

Eki: Takım Rapor 
Rapor 

Emir: 
Orman Genel Müdürlüğümüzün 10.10.1997 tarihli telefon emirleri üzerine Elazığ Orman Böl

ge Müdürlüğümüze bağlı Siirt Orman İşletme Müdürlüğünün 1997 yılı üretimi hakkında bilgiler is
tenmiştir. 

Konu: 
Siirt Orman İşletme Müdürlüğünün 1997 yılı üretim programı ve faaliyetleri, 
Lüzum ve İzahı: 

•Orman Genel Müdürlüğümüzün 10.10.1997 günü Siirt Orman İşletme Müdürlüğünün üretim 
programı ve faaliyetleri hakkında bilgi istemesi emirleri üzerine tarafımda yapılan tetkik ve ince
leme sonucu, Makama Bilgi arzetmek üzere rapor tanzimine lüzum hasıl olmuştur. 

İnceleme: 
Orman Genel Müdürlüğümüzün 10.10.1997 günlü telefon emirleri gereğince 11.İ0.1997 gü

nü Siirt İşletme Müdürlüğüne gidilerek gerekli tetkik ve incelemeler yapılmıştır. 
İşletme Müdürlüğünün 6 ncı İşletme Şefliği, 43 adet Amenajman planı olup, Amenajman 

planlarının uygulama süreleri 1973-1992, 1992 yılında uygulama süreleri bitmiştir. Amenajman 
planları yenilenmediği için onaylı müretep heyet tarafından avans mukabilinde baltalık kesim pla
nı raporu tanzimiyle makamın uygun görüşleriyle tastikleri sonucu uygulamaya konulmaktadır. Si
irt İşletme Müdürlüğünün onaylı (yetkili) müretep heyeti tarafından tanzim edilmiş ve onaylanmış 
baltalık kesim planı raporu tanzimi ile onay sonucu üretim programı uygulanmıştır. 

Siirt İşletme Müdürlüğünün uygulama müddeti 1992 yılında dolmuş amenajman planlarında 
alınması gereken yıllık eta 339 925 sterdir. Yörede bulunan problemlerden dolayı bu rakama ulaş
mak mümkün değildir. 

İşletme Müdürlüğü programı 9 seri ve 39 nolu bölmelerde üretime girilmiştir. Programı uygu
lamakla başta orman köylerine iş istihdamı sağlamakla* yöre halkınında kışlık tutuşturucu ihtiyacı
nı karşılamıştır. Yöre orman köylüleri başkaca bir işleri olmadıkları için Orman İşletme Müdür
lüğünde iş isteyerek çalışmak talebinde bulundukları sıkça rastlanmaktadır. 

Siirt İşletme Müdürlüğü programı uygulamakla merkez işletme şefliğince Şirvan, Kıbledağı, 
Meşecik, Cevizlik ve Özpınar serilerinde 26 adet bölmede 38 477 ster, Baykan İşletme Şefliği 
Kuledağı ve Ziyaret serilerinde 7 adet bölmede 1250 ster, Pervari İşletme Şefliği Şerefdağı ve 
Palamutlu serilerinde 6 bölmede 9000 ster odun üretilmiş, toplam 48 727 ster odun üretilmiş ve üç 
şeflikte bazı bölmelerde de üretim devam etmektedir. Üretilen odunların % 80 K.P.S. (Köylü pazar 
satışı) olarak üretimi yapan köylüye vermektedir. % 20 ise kurum ve kuruluşların tahsisi karşılan
maktadır. 
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Şirvan İlçesi Merkez İşletme Şefliği kapsamında kalmakta olup, program dahilinde üretim 

yapılmış ve orman köy halkına iç istihdamı sağlanmıştır. 

Sonuç: 

Orman Genel Müdürlüğümüzün 10.10.1997 günü telefon emirleri üzerine 11.10.1997 günü 
Siirt İşletme Müdürlüğüne gidilerek İşletme Müdürlüğünün 1997 yılı üretim program, ve faaliyet
leri tarafından tetkikiyle incelenmiştir. 

Siirt İşletme Müdürlüğünün Merkez, Baykan, Pervari, Eruh, Sason ve Batman olmak üzere 6 
İşletme Şefliği olup, 43 adet Amenajman Planı mevcuttur. Bu amenajman planlarının uygulama 
süresi 1973-1992'dir. 1992 yılında uygulama süresi bitmiştir. Bu planlara göre Siirt İşletme 
Müdürlüğünün yıllık üretim etası 339 925 sterdir. Bugünkü yörenin zor şartlar altında bu rakama 
ulaşmak mümkün değildir. 

Planlar yenilenmediği için onaylı müretep heyet tarafından avans mukabilinde baltalık kesim 
planı raporu hazırlanarak, onayı sonucu program uygulanmaktadır. 

Program dahilinde Merkez İşletme Şefliği seri planlarında Şirvan, Kıbledağı, Meşecik, 
Cevizlik ve Özpınar serilerinde 26 adet bölmede üretime girilmiş 38 477 ster üretimi 
gerçekleştirmiş, bazı bölmelerde de üretim devam etmektedir. 

Şirvan İlçesi Merkez İşletme Şefliği dahilinde kalmaktadır. 

Baykan İşletme Şefliği seri planları Kuledağı ve Ziyaret serilerinde 7 adet bölmede üretime 
girmiş 1250 ster üretilmiş olup, bazı bölmelerden üretim devam etmektedir. 

Pervari İşletme Şefliği Şerefdağı serisi ve Palamutlu serilerinde 6 adet bölmede üretime giril
miş 9000 ster odun üretimi yapılmış ve halen bazı bölmelerde üretim devam etmektedir. 

Üretim tamamen programa uygun olarak yapılmış olup, yöre orman köylülerine iş istihdamı 
sağlanmış olup, üretilmiş odunların % 80 K.P.S. olarak üretici olan orman köylüsüne vermekle 
hem ekonomik imkânları iyileştirilmiş, iş imkânı sağlanmış ve hemde yöre halkının kışlık 
tutuşturucu olarak ihtiyaçları karşılanmıştır. İdaremize kalan % 20'side Kamu Kuruluşların 
ihtiyaçları için Vilayette tahsisen verilmektedir. 

Programa uygun olarak yapılmış ve yapılmakta olan üretim yöre, orman köylüsünün yoğun iş 
talebi ve çalışma şartlarını da gözönüne alınarak açılmış iş sahaları yöre halkına faydalı olduğu, 
fayda sağladığı, yöre halkınında bıuırzuda olduğu kanaatiyle iş bu rapor tarafımdan tanzimi ile 
makama arz olunur. 11.10.1997 

Osman Öztürk 
Orman Bölge Müdür Yardımcısı 

Orman İşletme 

Şefliği. 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 

Serisi 
Kıbledağı 
Kıbledağı 
Kıbledağı 

Kıbledağı 

Kıbledağı 
Kıbledağı 

Bölme No 
16 
32 

16/B 
21 

İl 

9 

Kesim 
Düzeni 

VIII 
I 

V 

VI 
VI 
iv 
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T.B.M.M. 
Orman İşletme 

Şefliği 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 

B : 6 1 

Şerisj 

Kıbledağı 

Kıbledağı 

Kıbledağı 
Kıbledağı 
Kıbledağı 

Şirvan 
Şirvan 
Şirvan 
Şirvan 

Şirvan 

Şirvan 
Şirvan 
Şirvan 
Şirvan 
Meşecik 
Meşecik 
Meşecik 

Meşecik 
Meşecik 
Cevizlik 

3 . 3 . 1 9 9 8 

Bölme No 

18 
20 

3 
9 

12 

235 
270 
84 

30 
8 

29 
70 
71 

85 
16 
21 
20 

9 
16/B 

38 

O 
Kesim 

Düzeni 
VII 

IV 

III 
VIII 

i 
III 
III 
II 
I 

I 
I 

II 
II 

II 
II 

II 

m 
III 

m 
I 

Siirt Orman İşletme Müdürlüğünün Şeflikler Bazında 1997 Yılı 

Orman İşletme 

Şefliği 
Baykan 
Baykan 
Baykan 
Baykan 

Baykan 
Baykan 
Baykan 
Pervari 

Pervari 
Pervari 

Üretim Yapılan ve Devam Eden Seri ve Bölmeleri 

Serisi 
Kuledağı 
Kuledağr 
Kuledağı 

Kuledağı 
Kuledağı 

Kuledağı 
Ziyaret 
Şerefdağı 

Şerefdağı 
Palamutlu 

Bölme No 

1 
6 
3 

32 / 
15 

19 
20/a 
167 

211 
69 

Kesim 

Düzeni 
I 

IV 
V 

VI 
VII 

IX 
II 

III 

IV 
I 

Uygulama 

Programı 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
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Kesim Uygulama 

Bölme No Düzeni Programı 
35 I -

3 II -
7 III -

Vedat Erman 
Orman İşletme Şefi 

10. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri Encetahtacı'nın, Gaziantep Sanayi Fuarında mey
dana gelen bombalama olayının faillerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun 
yazılı cevabı (7/4364) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanımız tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için dela

letlerinizi saygılarımla arz ederim. 
7.10.1997 

Mehmet Bedri İncetahtacı 
Gaziantep 

1. - 14.9.1997 tarihinde Gaziantep Sanayi Fuarı içinde bulunan Müjde yayınevine ait stantta 
meydana gelen bombalama olayının failleri bulundu mu? 

2. - Olayda kullanılan bombaların çalıntı olduğu ifade ediliyor. Bu bombaların Nato standartın-
da parça tesirli bomba olduğu ve Devlete ait kurumlardan çalındığı doğru mu? 

3. - Olayla ilgili olarak tutuklunan 9 kişinin mahkemece serbest bırakıldıktan sonra tekrar tutuk
landığı doğru mu? Doğruysa, sebebi nedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 27.2.1998 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-049656 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 17.2.1998 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-11074-7/4364 sayılı yazısı. 
Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 

tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Gaziantep ilinde 14.9.1997 günü saat 20.30 sıralarında İstasyon Caddesi üzerinde kurulu bu

lunan fuar içerisinde Arsan Seyahat ve Limited Şirketi'nin düzenlemiş olduğu Gıda-Tekstil ve Ti
caret Fuan'nda Müjde Yayıncılığa ait Hıristiyanlık Din'i ile ilgili yayınların satıldığı standa, atılan 
el bombasının patlaması neticesi (1) kişinin ölümü, (21) kişinin yaralanması eylemi ile ilgili radi
kal dinî gruplar içerisinde yer alan Vasat Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonlarda; Damat (K) 
Mehmet Yıldırım, Yaşar Yavuz, Zabit Durmuş, Faruk Öztürkoğlu, Hasan Çomak, Hasan Gölgeli, 
İsa Bozkurt, Kemal Güçlüer, Cemal Güçlüer, Nusret Reşber, Mehmet Karaca ve İrfan Gülmüş ya
kalanarak gözaltına alınmışlardır. . 

Adı geçen şahısların alman ifadelerinde; Radikal Vasat Örgüt Mensubu olduklarını, Gazian
tep il merkezinde örgüt adına (5) ayrı yere değişik tarihlerde zaman ayarlı bomba ile, 14.9.1997 gü
nü İstasyon Caddesi fuar alanında bulunan Müjde Yayıncılığa ait standa el bombası atılması ey
lemlerini gerçekleştirdiklerini itiraf etmişlerdir. 
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Şefliği 
Perari 

Perari 
Perari 

B:( i 

Serisi 

Palamutlu 

Palamutlu 
Palamutlu 
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Aynı eylemden dolayı firari sanık olarak aranan Mehmet Kurt, Abdülhamit Altun, Burhan Ka

ba ve Şahimerdan Sarı aranmakta iken, Burhan Kaba 29.9.1997 günü yakalanmış ve hakkında tan
zim edilen tahkikat evrakı ile birlikte 1.10.1997 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış
tır. Yine. örgüt üyesi ve örgüt kurmak suçundan firarî sanık olarak aranan Şahimerdan Sarı 
19.10.1997 günü yakalanmıştır. 

Yapılan sorgulamasında Vasat Örgütü ile ilişkileri tespit edilen, Yakup Eraslan, Murat Kartal, 
Kadir Karadere ve Halil Yıldız yakalanmış, 24.10.1997 günü sevk edildikleri adli makamlarca tu
tuklanmışlardır. 

Olayda kullanılan el bombasının Nato Standardı ve Alman yapımı savunma tipi parça tesirli 
el bombası olduğu, bombanın herhangi bir devlet kurumundan çalıntı olmadığı. Siirt Emniyet Mü
dürlüğü Kurtalan İlçesi Çevik Kuvvet Grup Amirliği'nde görevli Polis Memuru Halil Yıldız tara
fından temin edilerek Vasat Örgütü mensuplarına verildiği anlaşılmıştır. 

15.9.1997 tarihinde Radikal Vasat Örgütüne yönelik operasyonlarda (12) örgüt mensubu ya
kalanmış ve haklarında düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılı
ğına 22.9.1997 günü sevk edilmiş.Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıkların tamamı tutuklama tale
bi ile mahkemeye sevk edilmiş, 1 inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin 1997/620 sayısına kayden, Da
mat (K) Mehmet Yıldırım, Faruk Öztürkoğlu ve Cemal Giiçliier isimli sanıklar tutuklanmış, (9) sa
nık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir üst mahkeme
ye itirazı üzerine, 2 inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılanmaları neticesi serbest bırakılan, İsa 
Bozkurt, Hasan Çomak, Hasan Gölgeli, Zabit Durmuş ve Mehmet Karaca isimli sanıklar tutuklan
mış, (4) sanık da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardır. 

14.9.1997 günü meydana gelen olayla ilgili toplam (18) örgüt mensubu yakalanmış, (14)'ü tu
tuklanmış, (4) sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, eylemde el bombasını atan 
Mehmet Kurt ile Abdülhamit Altıın firari sanık olarak aranmakta olup, tahkikat adli makamlarca 
sürdürülmektedir. . , 

> Bilgilerinize arz ederim. 
Murat Başesgioğlu 

İçişleri Bakanı 

//.' - Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç'in, tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yöne
tim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa 
Rüştü Taşar'in yazılı cevabı (714371) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mustafa R. Taşar tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması hususunu ve gereğini arz ederim. 
11.2.1998 

Ahmet Bilgiç 
Balıkesir 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 6 ncı Olağan Genci Kurulu 24.6.1997 gü
nü saat 10.00'da DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda 229 Temsilcinin hazır bulunmasıyla 
yapılmıştır/ 

İş bu toplantıda yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun asil ve yedek üyeleri gerekli 
mevzuata uygun olarak seçimleri yapılmıştır. Bu durum Bakanlık Temsilcileri Raporu (24.6.1997) 
ile de tespit edilmiştir. Fakat sayın Bakan'in 23.7.1997 tarih ve 12229 sayılı yazılan ile Genel Ku
rul tutanakları Onaylanmayarak yeni (hangi yetkiye dayandırıldığı anlaşılamayan bir şekilde) Yö
netim ve Denetim Kurulu atanmıştır. 

- 370 -
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1. - 553 sayılı K.H.K.'nin (28.6.1995/22327 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan) 4.c bendine 

ve Anasözleşme'nin 17/a, 22 inci maddelerine göre "Merkez Birliği Yönetim Kurulu, Genel Kurul 
temsilcilerinin kendi aralarında üç sene için seçecekleri dokuz üye'den teşekkül eder" hükmü var
ken 1.8.1997 tarih ve sayılı ÖKM 2-435 sayılı yazıda "Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri gö
rev süresinin iki (2) yılı doldurmaları nedeniyle sona derdiği" iddiasının dayanağı nedir? 

2. - Sözkonusu (1 inci soruda) edilen görev süresi dolmuş olsa bile Anasözleşme (Madde: 22-
Scçim Esasları-(d) gereği görevdeki Yönetim Kurulu, yeni yönetim seçimleri tastik olununcaya ka
dar göreve devam edeceği hükmü neden uygulanmamıştır? Böyle bir durumda Sayın Bakan'in tek 
yetkisi bir an önce Genel Kurulu toplantıya çağırmak olup atama dayanaksız kalmıştır. 

3. - Anasözleşmenin 26 ncı maddesinde "Seçimler tastik olunmayan veya herhangi bir sebep
le üyelikleri sona erenlerin yerlerine, üyelikten ayrılanların temsil ettikleri bölgelerdeki yedek üye
ler, bu mümkün olmadığı takdirde Yönetim Kurulunda temsilcisi bulunmayan bölgelerdekiler, bu
nunda mümkün olmaması halinde, öteki yedeklerden oy alanlar getirilir. Bu yedeklerin katılımı ile 
de Yönetim Kurulu üyelikleri sayısı tamamlanamaz ise Merkez Birliği, Tarım ve Köyişleri Bakan
lığınca Genel Kurul toplantıya çağrılır. Yedek üyelerden getirilenler müteakip Genel Kurula kadar 
devam ederler." denildiği halde Bakan ataması ile partinize yakın olduğu iddia edilen kişileri Yö
netim ve Denetim Kuruluna atadığınız doğru mudur? 

4. - Sayın Bakan tarafından atanan kişilerin ANAP'in aktif üyeleri (aşağıdaki özellikleri dik
kate alınarak) olduğu iddiası doğru mudur? Doğru ise Anasözleşmenin 22/g maddesine aykırı de
ğil midir? 

A) Atanan Yönetim Kurulu Üyeleri 
- Eski Milletvekili (1 Kişi) 
- Milletvekili Adayı (1 Kişi) 
- İl Genel Meclisi Üyesi (2 Kişi) 
- İlçe Başkanı (1 Kişi) 
-İl Sekreteri (1 Kişi) 

- İlçe Yönetim Kurulu Üyesi (1 Kişi) 
- Parti Mensubu (1 Kişi) 
B) Denetim Kurulu Üyeleri 
"- Parti Avukatı (2 Kişi) 

5. -553 sayılı K.H.K.'ye isdinaden (4-c) Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyelerine ödenene-
cek ücret veya huzur hakkının Genel Kurul tarafından tespit edileceği hükmüne rağmen 23.7.1997 
tarihli yazıda bu uygulama neden eleştirilmektedir? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 3.3.1998 

Sayı: KDD.G.4-451 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genci Sekreterliği'nin 17.2.1998 gün ve 

A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/4371-10988727728 sayılı yazısı. 
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İlgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal eden ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç tarafından 

cevaplandırılması istenen 11.2.1998 gün ve 7/4371-10988 sayılı yazılı soru önergesiyle ilgili bilgi
ler, aşağıda verilmiştir: 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 6 ncı Olağan Genel Kurulu 24.6.1997 ta
rihinde saat 10.00'da DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda 229 temsilcinin iştiraki ile ya
pılmıştır. Genel Kurula, yönetim kurulu ile denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimleri mev
zuata uygun olarak yapılmıştır. Bu durum, 24.6.1997 tarihli Bakanlık Temsilcileri Raporu ile tes
pit edilmiştir. Fakat Sayın Bakanın 23.7.1997 tarih ve 12229 sayılı yazıları ile genel kurul tutanak
ları onaylanmayarak, yeni yönetim ve denetim kurulu atanmıştır (hangi yetkiye dayandırıldığı an-
laşılmayanbir şekilde). 

Soru 1. 553 sayılı KHK'nin (28.6.1995/22327 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan) 4.c bendi
ne ve ana sözleşmenin 17/a, 22 nci maddelerine göre, Merkez Birliği Yönetim Kurulu Genel Ku
rul temsilcilerinin kendi aralarından üç sene için seçecekleri dokuz üyeden teşekkül eder" hükmü 
varken, 1.8.1997 tarih ve ÖKM 2-435 sayılı yazıda, "yönetim ve denetim kurulu üyelikleri, iki yıl
lık görev süresini doldurmaları nedeniyle sona ermiştir" iddiasının dayanağı nedir? 

Cevap 1. Ankara Ticaret Sicili Memurluğunun Tarım ve Köyişleri Bakanlığına hitaben yazı
lan 29.7.1997 tarih ve 33745 sayılı yazıdan; en son Yönetim ve Denetim Kurulu seçiminin Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin 28.8.1994 tarihinde yapılan Genel Kurulunda yapılmış ol
duğunun, o tarihte geçerli olan Anasözleşmeye göre Yönetim Kurulunun iki yıl içinde seçildiğinin, 
Olağan Genel Kurula ilişkin belgelerin 23.9.1994 tarihinde Memurluklarına verildiğinin ve tescil 
işleminin 4.10.1994 günü yapıldığının, bu durumda Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 
Tescil tarihini izleyen 2 yıl sonra yani 4.10.1996 tarihinde sona erdiğinin bildirildiğinin anlaşılma
sı üzerine, eski yönetim ve denetim kurulu yerine yenisi atanmıştır. 

Soru 2-3. Birinci soruda sözkonusu edilen görev süreleri dolmuş olsa bile, ana sözleşme (mad
de 22- Seçim Esasları-d) gereği görevdeki yönetim kurulu, yeni yönetimin seçimleri tastik olunun
caya kadar görev devam eder" hükmü neden uygulanmamıştır? Böyle bir durumda Sayın Bakan'ıri 
tek yetkisi bir an önce Genel Kurulu toplantıya çağırmak olup atama dayanıksız kalmıştır. 

Anasözleşmenih 26 ncı maddesinde "seçimleri tastik olunmayan veya herhangi bir sebeple 
üyelikleri sona erenlerin yerlerine, üyelikten ayrılanların temsil ettikleri bölgelerdeki yedek üyeler, 
bu mümkün olmadığı takdirde yönetim kurulunda temsilci bulunmayan bölgelerdekiler, bunun da 
mümkün olmaması halinde, öteki yedeklerden oy alanlar getirilir. Bu yedeklerin katılımı ile de yö
netim kurulu üyelikleri tamamlanamaz ise, merkez birliği , Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca ge
nel kurul toplantısına çağırılır. Yedek üyelerden göreve getirilenler, müteakip genel kurula kadar 
göreve devam ederler" denildiği halde, bakan atamasıyla partinize yakın olduğu iddia edilen kişi
leri, yönetim ve denetim kurullarına atadığınız doğru mudur? 

Cevap 2-3. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğimizin 24.6.1997 tarihinde ya
pılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanakları; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 23.7.1997 tarih ve 
ÖKM-2-403 sayılı talimatları ile Merkez Birliği Anasözleşmesinin 19 uncu maddesinin (d) fıkra
sındaki "Genel Kurulun vereceği kararlar Kanun, Anasözleşme ve mevzuat hükümleri ile talimat
lara aykırı olamaz, "hükmüne rağmen, mezkûr talimatta açıklanan gerekçelerle, 1581 sayılı Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunun 3223 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesi; . 

"Kooperatiflerle, Bölge Birlikleri Genel Kurullarının verecekleri kararlar Merkez Birliğinin 
onayı ile gerçekleşir. 

Kooperatifler için Merkez Birliği bu yetkisini Bölge Birliklerine devredebilir. 
Merkez Birliği Genel Kurullarının verecekleri kararlar Ticaret Bakanlığının onayı ile kesinleşir. 
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Ticaret Bakanlığı ve Merkez Birliği, gönderilen tutanakları geliş tarihinden itibaren en çok bir 

ay içinde inceleyerek tasdik veya redde dair sonucunu ilgili kuruluşlara bildirir. 

Bu müddet içinde incelenmesi bitirilmeyen, mevzuata ve usulüne uygun olarak yapılmış Ge
nel Kurullara ait Tutanaklar tasdik edilmiş sayılır." 

Hükmüne isdinaden, tasdik edilmesi uygun görülmemiştir. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1.8.1997 tarih ve ÖKM-2-435 sayılı talimatları ile, Türkiye 

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin 28.8.1994 tarihinde yapılan ve Bakanlıkça da onay
lanarak geçerlilik kazanan Merkez Birliğinin Genel Kurul Toplantısında iki yıllık süre için seçil
miş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 1 inci maddede belirtilen sebeple görev süre
lerinin dolmuş olması sebebiyle, görevlerine son verilmiştir. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Anasözleşmesinin 26 ncı maddesi olarak 
belirtilen metnin eski Anasözleşmesinin mezkur maddesi olduğu, dolayısıyla anılan maddenin, Ta
rım ve Köyişleri Bakanlığının 22.2.1997 tarih ve 050 sayılı onayı ile değiştirilmiş son şeklinin ise, 
"Seçimleri tasdik olunmayan veya herhangi bir sebeple üyelikleri sona erenlerin yerine üyelikten 
ayrılanların temsil ettikleri bölgelerdeki yedek üyeler, bu mümkün olmadığı takdirde, Yönetim Ku
rulunda temsilcisi bulunmayan bölgelerdeki yedekler çağrılır. Yedek üyelerin çağrılmasına rağmen 
Yönetim Kurulu üye sayısı tamamlanamaz ise boş bulunan üyeliklere ilk Genel Kurula kadar gö
rev yapmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından atama yapılır. Yedek Üyelerden getirilen
ler müteakip Genel Kurula kadar görevlerine devam ederler. 

Yönetim Kuruluna seçimle gelenlerin ekseriyeti kaybetmesi halinde Genel Kurul, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığınca toplantıya çağrılır." hükmü amir olduğu ve mezkûr Anasözleşmenirt 26 ncı 
maddesi gereğince ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye
liklerine, 

Ertuğrul Özdemir Samsun 
Özdemir Baykal Balıkesir 
İsmail Yamantürk Sakarya 
Hüseyin İlkin Kütahya 
Reşit Kurşun İzmir . 
Şemsettin Demir Konya 

Hacı Mehmet Menteşe Ankara 
Hüseyin Bozhalil Erzurum 
M. Ali Korkmaz Gaziantep 

aynı Anasözleşmenin 29 uncu maddesi gereğinecde, görev süreleri dolması nedeniyle boşalmış 
bulunan Denetçiliklere ise, Atilla Metin ile Mustafa Küçükkonyalı'nın atanmaları uygun görülmüştür. 

Soru 4. Sayın Bakan tarafından atanan kişilerin aşağıdaki özellikleri dikkate alınarak Anap'ın 
aktif üyeleri olduğu iddiası doğru mudur? Doğru ise Anasözleşmenin 22/g maddesine aykırı değil 
midir? 

Atanan Yönetim Kurulu Üyeleri: 
Eski Milletvekili (bir kişi) 
Milletvekili adayı (bir kişi) 
İl genel meclisi üyesi (iki kişi) 
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İlçe Başkanı (bir kişi) 

Jl sekreteri (bir kişi) 

İlçe yönetim kurulu üyesi (bir kişi) 

Parti mensubu (bir kişi) 

Denetim Kurulu Üyeleri : 
Parti avukatı (iki kişi) 
Cevap 4. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyelikleri ve 

Denetçiliklerine atananların herhangi bir siyasî partinin Merkez veya Taşra organlarında görevli ol
duklarına dair bilgi veya belge idaremizde mevcut değildir. 

Soru 5. 553 sayılı KHK'ye isdinaden (4-c), Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyelerine ödene
cek ücret ve huzur haklarının, genel kurul tarafından tespit edileceği hükmüne rağmen, 23.7.1997 
tarihli yazıda bu uygulama neden eleştirilmektedir? 

Cevap 5. 1581 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin 7 nci fıkrasına ve Merkez Birliği Anasözleş-
mesinin 28 inci maddesine göre, "Yönetim Kurulu Üyelerine Merkez Birliği Genel Kurulunca tes
pit edilecek ücret veya hakkı huzur, harcırah ödenir." 

1581 sayılı kanunun (değişik) ek-1 maddesinin 6 nci fıkrasına göre, 
"Kooperatif, Bölge Birlikleri ve Merkez Birliği Denetçileri, ücret veya Huzur hakkından baş

ka herhangi bir ücretten faydalanamazlar." 
Yine merkez Birliği Anasözleşmesinin 32 nci maddesine göre "Denetçilere, Merkez Birliği 

Genel Kurulunca tespit edilecek ücret, hakkı huzur ve harcırah ödenir." 
1163 sayılı kooperatifler kanununun (3476 sayılı kanunla değişik) 56 nci maddesinin son fık

rasına göre; "Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı ve yol
luk dışında hiç bir ad altında başkaca ödeme yapılamaz. Bu fıkraya aykırı hareket eden kooperatif 
ve üst kuruluşlar Yönetim Kurulu Üyeleri ve memurları fiilin önem ve mahiyetine göre 3 aydan 2 
yıla kadar hapis ve yüzbin liradan birmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır." 

Hükmünü amirdir. 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin 7.12.1995 tarihinde yapılan Olağanüs

tü Genel Kurulunda, sadece maaş veya hakkı huzur ve harcırah almaları gerekirken, kanuna aykı
rı olarak diğer personele ödenen sosyal haklarında (Örneğin, ikramiye) Yönetim ve Denetim Ku
rulu Üyelerine ödenmesi hususunda bir karar alınmıştır. 24.6.1997 tarihli Genel Kurul Gündemi
nin 9 uncu maddesinde de hiç bir açıklama yapmadan, sadece "1995 yılında yapılan Merkez Birli
ği Olağanüstü Genel Kurulunda kararlaştırıldığı şekliyle Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine 
ödeme yapılması" hususunun oy çokluğu ile kabul edildiği görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Taşar 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
12. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan 'in, bir milletvekilinin katıldığı parti kongresinde uğ

radığı saldırıya ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin 'in yazılı ce
vabı (7/4383) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

11.2.1998 
Feridun Pehlivan 

Bursa 
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Bildiğiniz gibi CHP Manisa Milletvekili Erdoğan Yetenç, katıldığı bir ilçe kongresinde parti

zan taraftarların saldırısına uğramış, Meclis ve milletvekili saygınlığını yerle bir eden bu görüntü
ler bütün medyada uzun süre yer almıştır. Yaşanan bütün bu olumsuzluklara rağmen tarafınızdan 
bu olayı kınamaya yönelik herhangi bir tavır sadır olmamıştır. Bu çerçevede geç de olsa bir tavır 
almayı ya da açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? Sayın milletvekilinin bu olayı içine sindiri
yor olması sizin ve biz diğer milletvekillerinin de içine sindirmesini gerektiriyor mu? Olayın fail
lerinin adli takibinin ne durumda olduğuna ilişkin size ulaşmış bir bilgi varmı? 

T.G 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 3.3.1998 
Kan.Kar.Md: 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4383-11022/17803 
Sayın Feridun Pehlivan Bursa Milletvekili 
İlgi: 11.2.1998 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Bir milletvekilinin katıldığı parti kongresinde uğradığı saldırıya ilişkin ilgi önergenizde yer alan 

sorular aşağıda cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla Hikmet Çetin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Cevap 1. - Manisa Milletvekili Erdoğan Yetenç'e yapılan fizikî saldırının tasvip edilmesi müm
kün değildir. Başkanlığımızca, menfur saldırının kınanmasına yönelik olarak yapılan 6.1.1998 tarihli 
basın açıklamasının bir örneği ilişikte gönderilmiştir. 

Olayın failleri ve adlî takibatı hakkında Başkanlığımıza ulaşmış bir bilgi bulunmamaktadır. 
TÜRİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI HİKMET ÇETİNİN AÇIKLAMASI 

"Manisa Milletvekili Sayın Erdoğan Yetenç'in, mensup olduğu siyasi partinin Adana Seyhan il
çe kongresinde uğradığı fizikî saldırıdan derin bir üzüntü duydum. Bir milletvekiline karşı girişilen bu 
saldırıyı hoşgörüyle karşılamak mümkün değildir. TBMM Başkanı olarak, bu olayı şiddetle kınıyorum. 

13. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç'in, Kazdağı ve Edremit Körfezi çevresinde madenci
lik faaliyetlerine izin verilmesinin turizme etkileri konusunda sorusu ve Turizm Bakanı İbrahim 
Gürdal'ın yazılı cevabı (7/4384) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına / 
Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Turizm Bakanı Sayın İbrahim Gürdal tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması hususunu ve gereğini arz ederim. 
Ahmet Bilgiç 

Balıkesir 
' Balıkesir ve Çanakkale vilayetleri arasında kalan "Kazdağları" ve çevresi hakkında basında çı

kan haberlerden (10 Ocak 1998/Hürriyet) hareketle; 
1. - Kazdağlarının ve hemen kıyısındaki Edremit Körfezinin ülkemiz turizmi için önemi orta

dadır. Bir çok solunum yolu rahatsızlığı olan hasta oksijen bolluğu ile ünlü bu bölgeye şifa bulmak 
için gelmektedir. Hal böyle iken Kazdağları Millî Parkı içi ve çevresinde Maden arama ve işletme 
faaliyetinin bölgenin havasına ve turizmine nasıl bir etki yapacağı hususu Bakanlığınız tarafından 
incelenmiş midir? Neticesi nedir? 
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2. - Kazdağı çevresinde (özellikle Çanakkale ve Balıkesir kıyı şeridi) ne kadar turistik yatak 

kapasitesi ve turizm potansiyeli vardır? Bölgenin bu gün ve gelecekte sağlık turizminin nasıl ola
cağı öngörülmektedir? Linyit işletmesi bu öngörüyü nasıl etkileyecektir? 

3. - Gür-Tem Mad. Tur. Tic. Ltd. Şirketi tarafından yürütülen maden arama faaliyetlerini Ba
kanlığınız nasıl değerlendirmektedir? Bu konuda Bakanlığınızca onay, izin veya ruhsat verilmiş ise 
iptal edilmesi düşünülmekte midir? 

4. - Dünya Bankası tarafından Kazdağları pilot bölge seçilip ve "Genetik Kaynaklan Yerinde 
Koruma Projesi" kapsamında ve "Türkiye'de Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması Projesinde" 
Bakanlığınız açısından nasıl bir katkı yapılmaktadır? 5,1 Milyon $'lık fondan Bakanlığınız ne ka
dar kullanmıştır? 

T.C. 
Turizm Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği ' 3.3.1998 
Sayı: B.170.HKM.0.00.00.00/512-7134 

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

< İlgi: 20.2.1998 tarih ve 02-7/4384-11041/27807 sayılı yazınız. 
Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Bilgiç tarafından Başkanlığınıza verilen yazılı soru öner

gesi incelenmiştir. 
Yazılı soru önergesinin 2 nci maddesinde istenilen Balıkesir ve Çanakkale illerinde Bakanlı

ğımızdan belgeli tesislere ilişkin istatistiki bilgiler yazımız ekinde gönderilmektedir. 
Ayrıca Balıkesir ve Çanakkale illeri arasında kalan Kazdağları ve çevresi hakkında Bakanlığı

mız Yatırımlar Genel Müdürlüğünde yapılan çalışmalar ise aşağıda belirtilmiştin 
1. - Kazdağları Millî parkı içi ve çevresinde maden arama ve işletme konusunda bu güne ka

dar Bakanlığımıza ulaşmış her hangi bir başvuru bulunmamakta olup, bu konuda Bakanlığımızca 
her hangi bir çalışma da yapılmamaktadır. 

2. - Sözkonusu alanları, içeren 22.3.1994 tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca onanan 
1/25 000 ölçekli Edremit-Ayvalık Çevre Düzeni Plânı ve 18.12.1992 tarihinde yine aynı Bakanlık
ça onanan 1/25 000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Plânı bulunmaktadır. Bu 
alanlarda adı geçen plân kararları ve plân koşulları çerçevesinde uygulama yapılmaktadır. 

3. - Bu alanlarda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası uyarınca Bakanlar Kurulu Karan ile ilan 
edilen turizm alan ve merkezleri şunlardır. 

- Çanakkale Ezine Kestanbol Termal Turizm Merkezi 
- Çanakkale Behramkale Kadırga Koyu Turizm Merkezi 

- Çanakkale Küçükkuyu Turizm Merkezi 
- Çanakkale Geyikli Turizm Merkezi 
- Balıkesir Ayvalık Kale (Dolap) Adası Turizm Merkezi 
Bilgilerinize arz ederim. 

İbrahim Giirdal 
Turizm Bakanı 
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Balıkesir ve Çanakkale İllerindeki Turizm Yatırımı Belgeli Konaklama Tesislerinin 

Tür ve Sınıflarına Göre Dağılımı (17.9.1997) 

Tesisin Türü 

P 
H 

H 
H 

H 

H / 
Balıkesir 
Özel 

TK 

H 
H 
Çanakkale 

ve Sınıfı 

X 
XX 

XXX 
XXXX 
XXXXX 

1 

XX 
XXX 

Tesis S. 

2 

4 , 

14 

10 
1 

' 2 

3_3_ 

1 

1 
4 

• ' . " • - 2 • . . " 

ccı 

Oda S. 
33 

206 
938 

728 
88 

422 

2415 
30 

120 

175 
112 . 
437 

Yatak S. 

69 

420 

1884 

15.15 
191 
901 

4980 
58 

240 . 

373 
228 

899 

Balıkesir ve Çanakkale İllerindeki Turizm Yatırımı Belgeli Konaklama Tesislerinin İlçelere 
Göre Dağılımı (17.9.1997) . 

ilçe Adı 

Ayvalık 
Balya 
Bandırma 
Burhaniye 

Edremit 
Erdek , 
Gönen 

Merkez 
Balıkesir 

Ayvacık 
Gelibolu 

Lapseki 
Merkez 
Çanakkale 

Tesis Savısı 

9 
1 

3 

• 3 

2 . 
12 
1 

2 •' 

23-
4 
1 
1 

'2 
8 

Oda Savısı 
416 

60 
185 

260 
185 
924 
256 

129 

2415 
260 

33-
32 

112 
- 437 

Yatak Savısı 
844 . 
120 
386 
528 

398 
1875 
544 

285 
4980 

535 
72 
64 

228 
899 
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Balıkesir ve Çanakkale İllerindeki Turizm işletmesi Belgeli Konaklama Tesislerinin 

Tür ve Sınıflarına Göre Dağılımı (17.9.1997) 
TS. Türü T.S. Sınıfı 

C 

P 
M 
TK 

H 

H 
H 
H 
H 
Balıkesir 
Özel 

P 

H 
H 
H 

H 
Çanakkale 

2 

- 2 

X 
XX 

XXX 
XXXX 

xxxxx 

X 

XX 
XXX 

xxxx 

Top. TS. 

1 
3 

1 

3 

20 
24 

9 

3 
1 

• 61 
4 
1 

2 

5 
5 
2 ' 

19 

Top. Oda 

120 

' 49 

17 
299 

606 
1434 
894 
386 
164 

3969 
102 

20 

46 

205 
296 

233 
202 

Top. Yatak 

480 
91 

35 

763 

1199 
2865 

1759 
816 
336 

8344 
205 

32 

80 
392 
616 

485 
1810 

Balıkesir ve Çanakkale İllerindeki Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerinin İl ve 
İlçelere Göre Dağılımı (17.9.1997) 

İlçe Adı 

Ayvalık 
Bandırma 

Burhaniye 

Edremit 
Erdek 
Gönen 
Merkez 
Balıkesir 
Ayvacık 
Gelibolu 

Merkez 
Çanakkale, 

Tesis Savısı 

15 

3 
7 

13 
15 
2 

10 

65. 
7 

1 
11 

12 

Oda Savısı 

1270 
143 
494 

570 
923 
226 

343 
3969 

333 

48 
521 

902 

Yatak Savısı 
2573 

272 

1223 
1271 
1896 
407 

702 
8344 

708 
96 

1006 

1810 
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14. - Bolu Milletvekili Feti Görür'ün, et ithalatına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köy işler i Baka

nı Mustafa Rüştü Taşar'in yazılı cevabı (7/4391) • 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sayın Mustafa Taşar tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 

12.2.1998 
Feti Görür 

Bolu 
Soru 1. Gazetelerde yer alan haberlere göre et ithalini serbest bıraktığınız doğru mudur? 
Soru 2. Türkiye, Macaristan arasında yapılan ticarî anlaşmada ne kadar et, ne kadar canlı hay

van ithali anlaşması yapıldı? 

Soru 3. Dışarıdan ithal edilen et ve canlı hayvanlarda gümrük vergisi oranı nedir? 

T.C 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kumlu Başkanlığı 3.3.1998 

Sayı: KDD/SÖ-1/01-449 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20.2.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/27861 sayılı yazınız. 
İlgide tarih ve sayısı kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Bolu Milletvekili Sn. Feti Görür'ün 

7/4391-11053 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Mustafa Taşar 

Tarım ve Köyişleri.Bakanı 
Soru 1. Gazetelerde yer alan haberlere göre et ithalini serbest bıraktığınız doğru mudur? 
Cevap 1. Ülkemiz serbest ticaret rejimini benimsemiş bir ülkedir. 1982 yılından beri, ülkemiz 

şartları gözönüne alınarak, üretimin yetersiz olduğu durumlarda et ithalatına müsaade edilmiştir. 
Ancak, son zamanlarda, Avrupa ülkelerinin bir kısmında BSE (Deli Dana) hastalığının yaygın 

bir şekilde görülmesi nedeniyle 3283 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile uluslararası ku
rallar çerçevesinde, ülkemiz hayvan ve insan sağlığının korunması amacıyla, Ağustos 1996 yılın
dan bu güne kadar, Bakanlığınızca et ithalatı için Kontrol Belgesi düzenlememiştir. 

Soru 2. Türkiye, Macaristan arasında yapılan ticarî anlaşmada ne kadar et, ne kadar canlı hay
van ithali anlaşması yapıldı? 

Cevap 2. Türkiye ile Macaristan arasında % 50 gümrük indirimi ile 4000 ton canlı hayvan ve 
500 ton karkas et ithali anlaşması yapılmıştır. 

Soru 3. Dışarıdan ithal edilen et ve canlı hayvanlarda gümrük vergisi oranı nedir? 
Cevap 3. Ülkemize ithal edilecek kasaplık canlı sığır, hayvan ve keçi ithalâtında gümrük ver

gisi % 115, besili canlı sığırlarda (160-300 kg) gümrük vergisi % 40, sığır, koyun ve keçi etlerin
de ise gümrük vergisi % 200'dür. 
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75. - Bilecik Milletvekili Şerif Çim'in, İstanbul'da turizme açılan alanlara ilişkin sorusu ve 

Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'ın yazılı cevabı (7/4398) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı Sayın İbrahim Gürdal tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Şerif Çim 

Bilecik 
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununa binaen çıkartılan 98/10496 sayılı Bakanlar Kurulu Ka

rarı 11 Ocak 1998 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
1. - Halen yürürlükte olan Kent Yasalarına, İmar Kanununa ve SİT alanı yasalarına göre üzer

lerinde hiçbir yapı yapılamayacak olan bu arsalar niçin ve hangi amaçla Turizme açılmıştır? 
2. - İstanbul'da Turizme açmış bulunduğunuz alanlarda kimlerin ve hangi şirketlerin kaç ITP 

arazisi bulunmaktadır? 
3. - Bakanlar Kurulu Kararıyla Turizme açmış olduğunuz bu arsalar içesinde daha önce de Tu-

zim Merkezi ilan edilmiş, fakat Danıştay tarafından "hukuka aykırıdır" gerekçesiyle kararı iptal edi
len arsalar var mıdır? Varsa Danıştay'ın adalete aykırı bulduğu kararı yeniden yürürlüğe koymayı 
doğru buluyor musunuz? Bu durumda hukukun üstünlüğü prensibini ihlal etmiş olmuyor musunuz? 

T.C. 
Turizm Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 3.3.1998 

Sayı: B.17O.HKM.0.0O.O0.O0/511-7133 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'na) 
İlgi: 23.2.1998 tarih ve 02-7/4398-11093/27938 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde Bakanlığıma gönderilen Bilecik Milletvekili Sayın Şerif Çim tarafından 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen yazılı soru önergesi incelenmiş olup soruların 
maddelere göre yanıtları aşağıdadır. 

1. - Turizm Alan Merkezlerinin ilanı bir sınır tespiti olup, bu sınırlar içindeki yapılaşmalar 
imar plânlarına göre gerçekleştirilmektedir. Bu plânlamalarda Doğal Arkeolojik Sit Kararlarına ve 
diğer koruma kararlarına uyulması imar mevzuatı gereğidir. 

2. -Bakanlığımızca yürütülen Turizm Alan ve Merkezleri ilanı hazırlık çalışmalarında mülki
yetler dikkate alınırken yalnızca kamu ve özel mülkiyet olması değerlendirilmekte, özel mülkiyete 
konu alanlarda sahibinin kim olduğu önem arzetmekte ve araştırılmamaktadır. 

3. - Her Turizm Alan ve Merkezi, kendi sınırları içerisinde, belli bir yatırım ve ülke ekonomi
sine ekonomik katkı amacı ile ilan edilmektedir. 20 nci Grupta ilan edilen İstanbul Beşiktaş Seıen-
cebey Yokuşu Turizm Merkezinin bir bölümü, daha önce 10 uncu Grupta ilan edilen ve yargıda ip
tal edilmiş bulunan İstanbul Beşiktaş Levent Turizm Merkezi Tevsii ile çok dar bir alanda çakış
maktadır. Ancak, bu turizm merkezleri ayrı zamanlarda ayrı yerlerde, ayrı amaçlara yönelik olarak 
düzenlenmiştir. Ortak alanlarının bulunması, daha önce ilan edilen kısmının tamamıyla başka sınır
larla yeniden ilanını engellememektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İbrahim Gürdal 
Turizm Bakanı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
61 İNCİ BİRLEŞİRİ 3 . 3 . 1998 SALI Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'iin Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1166) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma 
tarihi : 6.2.1998) 

2. — Giresun Milletvekili Ergim özdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/911) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tari
hi : 6.2.1998) 

3. —• Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/938) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma 
tarihi : 6.2.1998) 

4. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/317) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi: 
6.2.1998) 

5. — İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/829) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi: 
6.2.1998) 

6. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/972) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi: 
6.2.1998) 

7. —Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/313) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma tarihi: 
6.2.1998) 

8. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/833) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi: 
6.2.1998) ^ 

9. — Kastamonu Milletvekili Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/854) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi: 
6.2.1998) 

— İ — 



10. —- İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/892) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi: 
6.2.1998) (GÜNDEME) 

11. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/238) (S. Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi: 
6.2.1998) 

12. — izmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'un, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifinin (2/787) İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınma 
önergesi. 

13. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, Şanlıurfa ilinde Büyükşehir 
Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/120) (İçtüzüğün 37 nci maddesine 
göre doğrudan Gündeme alınma önergesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 Arkadaşı, Konya Milletvekili 
Mustafa Ünaldı ve 39 Arkadaşı, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 Ar
kadaşı, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 22 Arkadaşı, İzmir Milletvekili Veli Ak-
soy ve 20 Arkadaşı ile Afyon Milletvekili H. ibrahim Özsoy ve 21 Arkadaşının, Ül
ke Kaynaklarının Tespit Edilmesi ve Değerlendirilmesi Konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açıl
masına İlişkin önergeleri ve (10/18, 27, 30, 68, 113, 170) Esas Numaralı Meclis Araş
tırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 26.2.1998) 

3 
S E Ç t M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1 . 5 V 
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

• *s:*#^*?**S§t^t'OK€S*****i *•"%** 
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6 
GENEL GÖRÜŞME VE.MECLtS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, 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) 

4t — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

5. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

6. '-— İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

7. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

8. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

9. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

îQt — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana-
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_ 6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA 3DAÎR ÖNGÖRÜŞMELER 

yasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

ll'H — 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) 

13ı — 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) 

İ3i — 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) 

17., — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya 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) 

İSI. — 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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6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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, içtüzüğün 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 
Kooperatiflcrindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarmm 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) 

23L — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile İşbirliği an
laşmaları imzaladığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/49) 

24, — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/50) 

25, —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

26̂  — İzmir Milletvekili Metin Öney ve 10 arkadaşının, ceza ve tevkifevleri ile 
tutuklu, hükümlü ve yöneticilerin içinde bulundukları durumu araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

27< — Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 18 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

28, — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 13 arkadaşının, sağlık hizmetlerin
deki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

29i — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlıı 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) 

3Ö« — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, iç ve dış borçlar 
ile alınan kredilerin nerelerde kullanıldığının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

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) 

3'2< — 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 Inceöz ve 17 arkadaşının, işsizlik soru
nunun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

343 — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz ve 16 arkadaşının, korunmaya 
muhtaç çocukların sorunlarının araştırılarak gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

35,| — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 44 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiralanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/64) ' ' > 

36,, _— Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 31 arkadaşının, Belediyelerin 
içinde bulundukları sorunların tespiti ve belediye hizmetlerinin daha verimli yapı
labilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 vo 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/65) 

37.1 — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 115 arkadaşının, başörtülü kız öğren
cilerin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 
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38- — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 28 arkadaşının, Rusya ve Ukray
na'dan kalitesiz ve standartlara uygun olmayan 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) 

41, —Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, Refah Partisi üye
si oldukları iddia edilen iki kişinin kurban organizasyonu marifetiyle topladıkları 
paraların nerelerde kullanıldığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

42t — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, bazı turizm şirket
lerinin haç 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) 

45, — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 24 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
içinde bulundukları sorunların ve tütün politikamızın tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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'ın kısa sürede bitirilebilmesi için gerekli yöntemleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

53. — İzmir Milletvekili Ahmet Piriştina ve 59 arkadaşının, kumarhanelerin 
daha iyi denetlenebilmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

54. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 26 arkadaşının, dengeli kalkınmayı 
olumlu etkileyecek bir ulaştırma politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/85) 

55. — Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz ve 23 arkadaşının, MKE Kuru
munun içinde bulunduğu durumun tespit edilmesi ve tam kapasite ile çalıştırılma-
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sini sağlamak için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/87) 

56. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 41 arkadaşının, Kastamonu İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

57a — izmir Milletvekili Hakan Tartan ve 21 arkadaşının, orta öğretimdeki so
runların araştırılarak Anayasal çerçeveye uygun bir millî eğitim politikasının belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

58< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, et ithali ko
nusunu araştırmak ve hayvancılığımızın geliştirilmesi için alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

59. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 26 arkadaşının, İstanbul Per
şembe Pazarı Ticaret Merkezi (PERPA)'nın içinde bulunduğu durumun araştırılarak 
ülke ekonomisine kazandırılabilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

60t — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 24 arkadaşının, Marmara 
Bank, Impexs Bank ve TYT Bank'm 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) 

6İ'< — 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 İ05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/97) 

61, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 26 arkadaşının, Etibank tarafın
dan yapılan alümina ihalesinde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını 
araştırarak, madenlerimizin daha rantabl işletilmesi için alınması gereken tedbir
leri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

631. —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) 

66, — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 49 arkadaşının, orman yangınları
nın Önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler ile yangınlardaki ihmal ve kusurların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

67, — Bartın Milletvekili Koksal Toptan ve 22 arkadaşının, kumarhanelerin ya
rattığı maddî ve ahlakî tahribatların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

68, — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı ve 23 arkadaşının, elektrik dağıtım 
müesseselerinin tahsil ettikleri gelirlerin dağıtılmasında bir kuruma haksız kazanç 
sağlanmak suretiyle TEDAŞ'ın zarara uğratıldığı iddialarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

69, — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan ve 22 arkadaşının, Kahramanma
raş ilinin sorunlarını araştırmak ve alınacak önlemleri tespitNetmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

70, — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 19 arkadaşının, Gediz Nehrinin kirlen
mesinin nedenlerini araştırmak ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

72. — Çankırı Milletvekili Mete Bülgün ve 26 arkadaşının, çiftçilerimizin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
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98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/111) 

73, —Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 19 arkadaşının, Trakya'yı tehdit 
eden çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

74, — İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 47 arkadaşının, spor yapma ola
nakları ile spor kulüpleri ve sporcuların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

75, — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 21 arkadaşının, milletvekilleri 
ve bakmakla yükümlü olduklarına ödenen sağlık harcamalarını araştırarak varsa 
usulsüzlükleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98' inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

16i —İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 25 arkadaşının, Halk Bankası 
tarafından usulsüz kredi verildiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/116) 

77. — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 20 arkadaşının, sağlığa zararlı 
şeker ithal edildiği iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

78. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 22 arkadaşının, üniversite
lere giriş sınav sistemindeki olumsuzlukları bütün boyutlarıyla araştırarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

79. — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 22 arkadaşının, özel iskelele
rin yasal durumları ile ülke ekonomisi ve çevreye verdikleri zararları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

80. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, otomobillerle ilgili 
bedelsiz ithalat rejiminin ülke sanayi ve ticaretine yapacağı olumsuz etkileri araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

•• 81. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, Çocuk Esirgeme 
Kurumu ve kuruma bağlı yetiştirme yurtlarının içinde bulundukları durumun araş-
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tırılarak alınması-- gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/121) 

81, — 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 Âteş 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) 

8ÖH — 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) 

S% — 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, içtüzüğün 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 sonmlarmın araştuılarak 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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9Ö< — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya 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< — İzmir Milletvekili Atilla M utman 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 Kâmran İnan ve 21 arkadaşının, yasama dokunulmaz
lığı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

94. — Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 24 arkadaşının, bazı termik sant
rallerin işletme hakkının devredilmesinin millî çıkarlara ters düştüğü iddiasını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

95. — Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı ve 20 arkadaşının, Trakya 
bölgesinde özellikle Çorlu ve Çerkezköy'deki çarpık sanayileşmenin önlenmesi için 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/138) 

96d — 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 araşürınası açılmasına ilişkin 
önergesi (10/140) 

98. — Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu ve 23 arkadaşının, Diyarba
kır İlinin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 
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9% — Konya Milletvekili Lütfi Yalman ve 56 arkadaşının, bir doktorun türbanlı 
olduğu gerekçesiyle bilimsel çalışmalarının engellendiği iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

10Q. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 34 arkadaşının, İstanbul Şişli'de mey
dana gelen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama olayının aydınlığı kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

101. — İçel Milletvekili Oya Araslı ve 29 arkadaşının, eğitim veya dinî amaçlı ev, 
yurt, tarikat, dergâh gibi kuruluş, örgüt ve yerlerin faaliyetlerinin araştırılarak Atatürk 
ilkelerine ve Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı eylemlerinin önlenmesi için alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

102. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 23 arkadaşının, Burdur İlinin ekono
mik, sosyal ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

103. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 22 arkadaşının, şeker üretimi ve şeker 
fabrikaları ile şeker pancarı üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belilenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 irtci 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. — içel Milletvekili Mustafa İstemihan Talay ve 21 arkadaşının, yeni kuru
lan il ve ilçelerin sorunlarının araştırılarak il ve ilçe kurulmasıyla ilgili daha objektif 
kriterlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

10Ö. —Samsun Milletvekili Biltekin özdemir ve 41 arkadaşının, kamu personel 
rejiminin bütün boyutlarıyla incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

107, — İstanbul Milletvekili Nami Çağan ve 20 arkadaşının, Üniversitelerin so
runlarının araştırılarak yeni üniversite açılmasıyla ilgili daha objektif kriterlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 
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J08. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 23 arkadaşının, EGO Genel Müdiir-
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 Balı 
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) 

,1'lOj — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 24 arkadaşının, Devletin uyuştu
rucuyla mücadele konusunda yetersiz kaldığı iddialarının araştırılarak alınması ge
reken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

111'H — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 77 arkadaşının, Eski Başbakan 
Tansu Çiller hakkındaki Meclis Soruşturması önergesinin oylanması sırasında sahte oy 
kullanıldığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

112. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 22 arkadaşının, yetkililerin uyuş
turucuyla mücadelede yetersiz kaldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

113i — 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) 

114j — 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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Î17ı —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 36 arkadaşının, Bulgaristan'dan yur
dumuza'göç eden soydaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

118. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 27 arkadaşının, K.İ.T.'ler ve 
özel şahıslar tarafından kurulan bazı vakıfların gayeleri dışında faaliyet gösterdikleri 
iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/168) 

119. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 22 arkadaşının, Sayısal loto 
oyununun ülke kaynaklarının yurt dışına aktarılmasına neden olduğu ve ihalelerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

120. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 33 arkadaşının, elektrik santrallerinin 
ve dağıtım hizmetlerinin işletme hakkının devri konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/171) 

121. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 31 arkadaşının, S.S.K.. sınavıyla 
ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

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 Yaztcıoğlu 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) 

123< — 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 Sılay ve 49 arkadaşının, Doğu Türkistan'da 
yaşanan son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

128j — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kastamonu Mil
letvekili Murat Başesgioğlu'nun, kamu personel rijiminin daha adil, dengeli ve çağdaş 
bir yapıya kavuşturulabilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

129. -—İstanbul 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, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/12) 

131', — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 24 arkadaşının, D.H.M.İ.'nce ger
çekleştirilen bazı ihaleler ile Antalya Havalimanı ve Yeni Dış Hatlar Terminal Binası 
ihalesiyle ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/181) 

132, —Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 46 arkadaşının, Türk Devletleri ile 
ilişkilerimizin geliştirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

İ33\ — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 20 arkadaşının, yangınların 
önlenmesi ve itfaiye teşkilâtının yeniden yapılanması için alınması gereken tedbirle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

134. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 21 arkadaşının, İstanbul - Çatal
ca - Sazlıkdere Baraj Gölü civarında bulunan bir araziye imar izni verilmek suretiy
le bir firmaya haksız menfaat sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 

— 1% — (61 inci Birleşim) 
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98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/184) 

135. — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 23 arkadaşının, NATO genişlemesi ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

136. — Hatay Milletvekili. Levent Mıstıkoğtu ve 40 arkadaşının, Hatay İlinin 
sorunlarının araştırılarak kamu hizmetlerinden daha fazla yararlandırılması için alın
ması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

137. •— istanbul Milletvekili Necdet Menzir ve 20 arkadaşının, Türk Polis Teşkilâ
tının sorunlarının araştırılarak yeniden yapılanması için alınması gereken önlemle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

138.'—İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 20 arkadaşının, «itirafçı» kişilerle istih
barat örgütleri ve kolluk güçleri arasındaki ilişkiler hakkında ileri sürülen iddiaları 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya» 
rınca bİr 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, içtüzüğün 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-
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nın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/194) 

144. — îçel 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, içtüzüğün 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 olduğu zararlara karşı alınması gereken tedbirleri belirle
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

151V— 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, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 
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152. —DYP Grup BaşkanvekiUeri Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, İçel 
Milletvekili Turhan Güven ve Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Ziraat 
Bankasınca tarımsal kredi faiz oranlarının arttırılmasının bankanın kârlılık duru
mu ve çiftçiler üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/202) 

153. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 19 arkadaşının, TBMM'nde 
geçici görevli olarak çalışan personelden bir kısmına keyfi bir şekilde kadro ve
rildiği ve usulsüz personel alımı yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün. 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

154. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 21 arkadaşının, sekiz yıllık 
kesintisiz eğitimi öngören Kanunun uygulanmasıyla ilgili sorunların araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/204) 

155. —Sivas Milletvekili Tahsin Irmak ve 22 arkadaşının, partizanca atamalar 
yapıldığı iddialarını araştırmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

156. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 19 arkadaşının, İstanbul'da mey
dana gelen su baskınının nedenlerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

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-
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dığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

161. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 20 arkadaşının, Antlaşmalara göre 
Suriye ile sınırımızın bugünkü durumunun tespit edilmesi ve Suriye'de arazisi bu
lunan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulunması amacıyla Anayasanın 98 nci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/211) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 34 arkadaşının, uygulanan 
tasarruf tedbirlerine rağmen kamu kesiminde özellikle taşıt kullanımında savurgan
lık yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, iç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/214) 

165. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, Doğu Anadolu Böl
gesinin kalkınma sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

166i — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 66 arkadaşının, din görevlilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

1671 — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, YÖK ve Başkanı 
hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/216) 

168. — İstanbul Milletvekili Altan öymen ve 38 arkadaşının, kaçak ve çarpık ya
pılaşmanın çevre ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/217) 

169. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 25 arkadaşının, üniversitelerdeki öğ
renci olaylarının önlenmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana-
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yasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/218) \ 

170. —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, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

171. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 21 arkadaşının, ülkemizde mey
dana gelen yangınların neden olduğu zararların ve itfaiye teşkilâtının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 

önergesi (10/220) 
172. —Aksaray Milletvekili Nevzat Köse ve 25 arkadaşının, Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nde mevzuata aykırı uygulamalar 
yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

173. — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 24 arkadaşının, Iran ve Türkmenis
tan'dan doğalgaz alınması projelerinin geciktiği iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 
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. — içel 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, içtüzüğün 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, smır ticaretinin 
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

179- —Antalya Milletvekili Yusuf öztop ve 20 arkadaşının, Alanya'da meydana 
gelen sel felaketinin neden olduğu zararların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

18Ö< —Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 32 arkadaşının, «Bedelsiz İthalat»la 
ilgili reklâm ihalelerinde yolsuzluk ve partizanlık yapıldığı iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229) 

181'H — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 19 arkadaşının, Mardin İlinde to
humluk dağıtımı ile ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, 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, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) 

183<— Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 20 arkadaşının, TEKEL'in 
özelleştirilmesine yönelik uygulamaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/236) 

184. — Batman Milletvekili Musa Okçu ve 31 arkadaşının, TPAO ve TÜPRAŞ'ın 
içinde bulunduğu durumun araştırılarak daha etkin ve verimli çalışabilmeleri için 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/237) 

185, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, yatırımları teşvik 
mevzuatı ve kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan imkânlar konusunda Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/18) 

18Ö. — 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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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER \ 

187. — Erzurum Milletvekili Zeki Er tugay ve 24 arkadaşının, Türkiye'den yasa
dışı yollarla İtalya'ya kaçış olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin '«önergesi (10/239) 

188. — Tdkat Milletvekili Bekir Sobacı ve 22 arkadaşının, Karadeniz Bölgesinde 
meydana gelen terör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

189. —Erzurum Milletvekili Ömer özyılmaz ve 40 arkadaşının, sekiz yıllık ke
sintisiz temel eğitim uygulamasıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) 

190. — 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 Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 
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1'. —Sivas Milletvekili Tahsin Irmak'in, Sivas'a bağlı belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) (2) 

2. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'm, Ceylanpınar - Kızıltepe yoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) (2) 

3. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin'deki okulların öğretmen, 
onarım ve araç - gereç ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si (6/698) (2) 

4. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, İlahiyat Fakültesi mezunlarının öğ
retmenliğe alınmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/699) (2) 

5. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin - Karakulak - Arıktı grup 
köy yollarının yapımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) (2) 

6. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin - Savur - Bismil yoluna 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) (2) 

7. — Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin, İlahiyat Fakültesi mezunla
rının öğretmenliğe alınmamasına ve İlköğretim okulu sayısına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/703) '(2) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, İSKİ Eski Genel Müdürü Er-
gun Göknel tarafından SHP'ye para aktarıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/706) (2) 

i>. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, başörtülü öğrencilere yapılan uy
gulamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) (2) 

10. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, basına verilen teşvik kredilerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (2) 

11. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, memurlara yapılacak zamla il
gili 'bir beyanına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) (2) 

12. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Belediyelerce basın kuruluş
larına yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) (2) 

13.1 — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, basın kuruluşlarına verilen 
teşvik ve kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) i(2) 

14< -—İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğuİları'nın, izinli olarak Türk vatan
daşlığından çıkanların askere alınıp alınmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan sözül soru önergesi '(6/717) (2) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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15. — İstanbul Milletvekili Osman > Yumakoğulları'nın, başka ülke vatandaş
lığına geçenlerin boşanma kararlarının Türkiye'de geçersiz olduğu iddiasına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/718) (2) 

16. — İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, izinli olarak vatandaş
lıktan çıkma işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/719) (2) 

17. ~ 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) 

H8. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde - Bor'a bağlı 
bazı köylerin sondaj kuyusu ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/733) (1) ' 

19. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Suriye sınırındaki mayınlı 
araziye ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

20. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, bir firma tarafından yapılan ayçi-
çek ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/738)(l) 

21. —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) 

22. — 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) 

23. — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, Yozgat Ziraat Fakültesi'nin ama 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

24. — 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) 

25. — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'tn, Taşıt Kanununa aykırı araç tahsisi 
yapıldığı iddiasına ilişkin - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/743) (1) 

26i ,— Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş'in, SSK'da görevli üç aday memurun 
görevden uzaklaştırılmasının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

27. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, şeker fiyatlarına yapılan zamlara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) (1) 

28. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis'e açılması planlanan SSK 
Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/746) (1) 
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29, — 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) 

30. — Muğla Milletvekili trfettin Akar'ın, personel atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/748) (1) 

31!, — Muğla Milletvekili trf ettin Akar'ın,, görevden alınan personele ve öğret
menlerin özlük haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/749) (1) 

32. — Muğla Milletvekili trf ettin Akar'ın, Muğla'nın Ortaca ilçesinde vergi 
dairesi açılıp açılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) (1) 

.33 . — 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) 

34. — Muğla Milletvekili trfettin 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) 

35..— Muğla Milletvekili trfettin Akar'ın, Muğla Milas Devlet Hastanesi ve 
Bodrum Devlet Hastanesi başhekimlerinin görevden alınmalarının nedenine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) (1) 

36. — Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı'nın, memur maaşlarına yapılan zamma 
ve atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) 

37. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, yurtdışındaki temsilciliklerde 
kullanılan makam araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

38. —Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, bakanlıklarda ve yurdışındaki 
temsilciliklerde kullanılan makam araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/758) 

39. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt ve Bitlis tilerine bağlı köy
lerde yaban domuzu ve ayıların verdiği zararlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka

nından sözlü soru önergesi (6/759) 

40. — 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) 

•41, — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kur'an Kursu öğretmen ve öğ
retici vekillerinin maaşlarım alamadıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/761) 
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42, _ Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Tarsus'ta meydana gelen öğ
retmen cinayetleri hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/762) 

43, — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Şanlıurfa 1. ve 2. Organize Sana
yi Bölgesi projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

44, — İsparta Milletvekili Mustafa K'öylü'nün, Batı Çalışma Grubu'nun faali
yetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/765) 

45< — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, İsparta - Sütçüler - Kesme Li-
sesi'nin öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/766) 

46. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Mısır EZHER Üniversitesinden 
mezun olanlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

47. — 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) 

48. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Türkiye'nin ABD'de tanıtımı işinin 
verildiği firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

49. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, verem hastalıkları ile 
mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/771) 

50. — 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) 

51'j — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt'te sağlık personeli alımın
da yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

52. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Antalya - Venedik feribot 
seferlerinin iptal edilmesinin nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/774) 

53. — 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) 

54. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Antalya'ya ikinci bir Dev
let Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/776) 

55. — Uşak Milletvekili Hasan Karakaya'nın, Uşak Havaalanı inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

56. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, Ceylanpınar SSK Dispanseri 
binasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 
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57, — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Yozgat - Çekerek Süreyyabey Ba
rajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/781) 

58.ı — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bafra Organize Sanayi Bölgesi
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

59. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Tekel'e personel alımlarında 
yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/783) 

60, — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir hâkimin ölümüyle sonuçla
nan trafik kazasındaki araca ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/784) 

6l\ — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, ilköğretim okulu mezunlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

62. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Fener Rum Patriğinin bazı faa
liyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

63. —• Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde Kütüphanesin
den Konya Halk Kütüphanesine taşman eserlere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/787) 

64. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Pirsultan ve Kırım Türkleri Yar
dımlaşma derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

65. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bazı vakıflara ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/789) 

66. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, dernek ve vakıflara tahsis edi
len arazilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

67. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bütçeden yardım alan dernek ve 
vakıflara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) 

68. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bütçeden yardım tlan vakıflara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

69. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bütçeden yardım alan dernek ve 
vakıflara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

70< — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, pirinç üreticilerinin mağduriyetine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

71'. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Evren - Şereflikoçhisar yoluna 
ve E-90 karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/796) 
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72. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Halk Bankası'nca KOBİ'lere 
verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

73. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Vakıflar Bankası'nca kuruluşlara 
ve şahıslara tahsis edilen araçlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/798) i 

74. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Türkiye Kalkınma Bankası'nca 
kuruluşlara ve şahıslara tahsis edilen araçlara ilişkin Devlet Bakanından, sözlü soru 
önergesi (6/799) 

75â — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ziraat Bankası'nca kuruluşlara 
ve şahıslara tahsis edilen araçlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/800) 

lûi — 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) 

77. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Antalya'nın enerji altyapı 
yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 

78j - - Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, genel sağlık sigortası çalışma
larına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

79< — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncelin, S.S.K. emeklilerine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

80. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi in
şaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

81. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Aile Sağlığı Hizmetlerini Ge
liştirme Projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

82. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, R.T.Ü.K.'na ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/809) 

83. — 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) 

84. — Ağrı Milletvekili Gelal Esin'in, Ağrı İline bağlı bazı yerleşim birimlerindeki 
YİBO ve ilköğretim okulu ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/811) 

85. — Ağrı Milletvekili Gelal Esin'in, Ağrı İlindeki köy okullarının araç-gereç 
ve Öğretmen ihtiyacı ile kapalı köy okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/812) 
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86. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Diyadin Barajı Projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 

87. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'nın enerji sorunlarına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

88. —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Tutak Kesik Barajı Projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

89. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı-Tutak İlçesinin laboratuvar ihtiyacına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

90. —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Taşhçay İlçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

91H — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Eleşkirt İlçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) 

92. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Diyadin İlçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

.93. —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Hamur İlçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

94. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Doğubeyazıt İlçesinin laboratuvar 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

95. — Ağrı Milletvekili Celal Esîn'in, Ağrı İlinde hayvancılığı teşvik için yapılacak 
çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/825) 

96. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'ya_bağlı bazı yerleşim birimlerinin 
yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/826) 

97. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'da kayak merkezi kurulup kurulma
yacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

98. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Patnos kapalı spor salonu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

99. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'ya bağlı bazı yerleşim birimlerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

100. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde İli Çiftlik İlçesi 
kanalizasyonunun çevreyi kirlettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/830) 

101. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir şahsın pişmanlık yasasından 
yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

102. —Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, ilaç fiyatlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 
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103, — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, bazı illerde SSK Hastanesi ku
rulup kurulmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/833) 

104, — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Türkiye - A.B. ilişkilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/834) 

105, — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, vergi reformu çalışmalarına iliş
kin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) 

106.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Sabah Medya Grubu hakkındaki 
beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 

107j — Balıkesir Milletvekili Tamer Kamber'in, ORÜS Balıkesir Dursunbey iş
letmesinin özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 

108. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın İmam Hatip Lisesi mezunlarına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/838) 

109.; — 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) 

110. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, nüfus sayımı ve seçmen tes
pitine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/840) 

11IV— 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) 

112. —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) 

113. — 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) 

114. — 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) 

Tl5H — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, pancar ekim sahalarının sınırlan
dırılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

116. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortak 
olduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 
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117H —Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, Samsun Büyükşehir Belediye
sine satılan bir gemiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) 

118. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğünün hizmetlerinde partizanlık yaptığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/849) 

119. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, SS.K.'da başörtülü personele bas
kı uygulandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/850) 

120. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Koçhisar, Obruk Hatap ve Yeni 
Hayat Barajı projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/851) 

121'< — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurt
larına alınması kararlaştırılan kitaplara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/852) 

122. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, yurt dışındaki vatandaşların so
runlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 

123. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, şeker pancarı ekimine ve şeker fi
yatlarına yapılan zamma ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/854) 

124. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, spor toto-loto oyunlarına ve ama
tör spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/855) 

125. —Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Diyanet İşleri Başkanlığında boş 
bulunan kadrolara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

12Ö. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, bir şahsa verilen sabıkasızlık kay
dına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

127. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, sabıkasızlık belgesi sahte olan bir 
şahsa işyeri açma ruhsatı verilmesine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/858) 

128. — İstanbul Milletvekili Ali Talip Özdemir'in, isteğe bağlı Türkiye'ye gelen 
Ahıska Türklerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

129. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara'daki bazı liselerde Ra
mazan Ayında yapılan aşı kampanyasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/861) 

130. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara - Şereflikoçhisar'da Rama
zan Ayında öğrencilere yapılan aşı kampanyasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/862) 
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131. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Rize'de yaptığı bir konuşmaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863.) 

131, •— Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt'teki bazı yol projelerine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

133. — Şanlıurfa Milletvekili Abdıılkadir öncel'in, şirketlerin sermaye artırımı için 
verilen sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/865) 

134, — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 
açılan Kıır'an Kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) 

135< — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Doğu ve Güneydoğu İllerine 
yönelik indirim ve teşviklerden Erzincan'ın yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

Î36< — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde Üniversitesi'nin 
personel ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/868) 

137* — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'da üniversite kurul
masına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/869) . 

138. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'a bağlı yerleşim bi
rimlerinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/870) 

139, — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan depremi sonrası 
Afet Fonunda toplanan paralara ve sağlanan dış kredilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/871) 

, 14Ö« —« Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan SSK Hastanesinin 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/872) 

1411. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Gaziantep - Araban Belediye Baş
kanlığınca usulsüz olarak alınan personelin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kadrolarına 
nakledildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/873) 

142. — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun, İstanbul Erkek Lisesi 
Vakfının özel İlköğretimini bitirenlerin doğrudan lise kısmına alınacağı yönünde 
karar alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

143. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kıır'an kurslarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLEM 

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 Seçkiner' 
in, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı 
Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/669) (S. Sayısı : 
338) (Dağıtma tarihi : 17.6.1997) 

X 4. — 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) 

XI 5. — 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 6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanım 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayıs,ı : 366) (Dağıtma tarihi : 
30.7.1997) 

X 7. — 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) 

X 8̂  — 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) 
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X 9 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) 

XI 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara-. 
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tmizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/389) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X İL — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, 
Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 12. -— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma 
tarihi : 17.1.1997) 

X| 13j,—Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/535) (S. Sayısı : 201) 
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

XI 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 
Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı : 198) 
(Dağıtma tarihi : 31.1.1997) 

X 15 .—Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kamın Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

X 16. -.— Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren 
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu Kararına Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapora (1/352) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

XI 17 ,—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) 
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IX1 18. —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) 

;X; 19. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 inci Maddelerinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/373) 
(S. Sayısı: 262) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

X' 20. — 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 21. —Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (E1T), 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: 22. — İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma 
tarihi : 4.4.1997) 

X 23, — 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 24. — 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 25., — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaş
masında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/517) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 26. — 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 27. — Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilâtı Sözleş
mesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulun-
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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 28. — Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası örgütüne (irıtelsat) 
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 29. —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 30. — 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 31d—Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları"(1/358) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 32. — 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) 

•X1 33* — 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! 34, — 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) 

X' 35. — 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 : 31.7J997) 
X 36. —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) 
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X 37,—Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Taşıt Per
sonelinin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/610) (S. »Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997) 

X 38. — 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) 

X 39. — 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) 

XI 40. — 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 41. — 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) 

X 42j — 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 43.: — 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 44. —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) 

X 45. — 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, 
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Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/331) (S. Sayısı : 261) 
(Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

X 46. —Arkeolojik Mirasın Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş)'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/306) (S. Sayı
sı : 185) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 47# — 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) 

XI 48. — 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 49. — 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 50. — 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 51. — 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) " 

52. ~ 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 53. — 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, î/484) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma 
tarihi : 23.12.1996) 
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X 54. — 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) 

55. — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 68 inci, 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) (S. Sayısı : 382) 
(Dağıtma tarihi : 15.8.1997) 

56. —• Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına ve Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ile Aynı Kanunun Ek 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Kırklareli Milletvekili A. Sezai Özbek'in, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay 
ve 7 Arkadaşının ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Benzer Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/662, 1/666, 
2/621, 2/434, 2/481) (S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 21.1.1998) 

57i — Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/385) (S. Sayışı : 30) (Dağıtma tarihi.: 27.6.1996) 

58. — D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıca
lıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/675) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 18.12.1997) 

59. — Denizcilik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/602, 1/220) (S. 
Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 19.1.1998) 

60. — 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) 

61. — İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1996) 

62. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/538) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma tarihi : 
10.3.1997) 
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63. — 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) 

64. —İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi .* 17.2.1997) 

65. — Yargıtay Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Ka
nım 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) 

66. —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) 

67. — 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) 

68. —Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Kah
ramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/575, 2/941) (S. Sayısı : 414) (Dağıtma 
tarihi : 6.1.1998) 

69. — İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 302) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997) 

70- — 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 r 21.2.1997) 

X 71. —Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Çevre komisyonları 
raporları (1/436) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 6.6.1997) 

72. — 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) 

— 42 —. 



8. 
KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 73. — 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, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/581) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

74. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 8 Arkadaşının, Yüksek Öğretim 
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/334) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1996) 

75., — 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) 

76. —• 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) 

77. — Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 
9.7.1996) 

78. — 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) 

79. — 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) 

80. — 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) . 

81. — 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 Tarlan 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) 
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82. — Türk. Vatandaşlığı Kanununda Değişildik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi: 24.7.1996) 

83a —r Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi: 
28.8.1996) 

84. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin' Aydın'ın, Yabancıların Türkiye'de ikâ
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) 

85. ~- 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) 

861 — 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) 

87. — 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) 

88. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve içiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

89. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve içişleri Komisyonu Raporu (İ/479) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

9G< — 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) 

''9Î4 —Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S, Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

92. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

93, — 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) 

94„ _ Sıtma ve Frengi İlaçlan İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (İ/507) 
(S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.11.1996) 
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95. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun; Sapanca Gölü ve Civarındaki 
Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğaldan Gündeme Alınma önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1996). 

96. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan il
çesinin İl Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/100) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi : 29.11.1996) 

97£ — 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 Kanım Hükmünde Kararnamenin 21 inci Maddelerinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/580) (S. Sayısı : 177} 
(Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

98. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/583) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

99. — 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) 

100. — Erzincan Milletvcküi Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayıü Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/119) (S. Sayısı : 194) 
(Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 

X 101. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 17 
uci 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) 
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102. — 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 103. —Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi 
Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/372) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 31.1.1997) 

?X) İ04. — 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) . 

105̂  — 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) 

106. — 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) 

107- — 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) 

108. —• Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 20 Arkadaşının; 765 Sayılı 
Türk Ceza Kanununun 574 ve 575 İnci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 
10.3.1997) 

109. —Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu ve 9 Arkadaşının, Yüksek 
öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve'İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergesi (2/190) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997) 

110. - M a d e n 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) 

111. — 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 
Değişildik Yapılması Hakkında Kanım Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
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Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/536) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
11.3.1997) 

112. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Redük'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) 

113. — 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) 

114. — 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) 

115. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/12) (S. Sayısı : 
256) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997) 

116. — 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) 

117< ~~ 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 118. — 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) 

119, — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 Arkadaşının, 2911 Sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanım Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/173) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 
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120. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/457) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

121. — Erzurum Milletvekili ismail 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) 

122. •'— 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) 

123. — Hatay Milletvekilleri Ali Uyar ve Hüseyin Yayla'nın, Üç İlçe ve Bir 11 
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) 

124. — 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Kanun, 24.5.1983 Tarih ve 2829 Sayılı 
Kanun ile 17.10.1983 Tarih ve 2925 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Emin Kul'un ve İstanbul Milletvekili Cevdet 
Selvi ve 6 Arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları raporları (1/572, 2/378, 2/387) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 11.4.1997) 

125., — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi ..-
28.4.1997) 

126. — 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) 

127. — 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 128. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik ve 10 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/467) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma 
tarihi : 2.5.1997) 

129. — 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 
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Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/149) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 12.5.1997) 

130. —Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında 20.3.1997 Tarih 
ve 4230 Sayılı Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Dahd Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/592) (S. Sayısı : 313) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1997) 

131'. — 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) 

132'. — 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) 

133. — Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse ve Zeki Ertugay ile Bitlis Milletvekili 
Zeki Ergezen'in, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğru
dan Gündeme Alınma önergesi (2/157) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

134. — Bitlis Milletvekilleri Zeki Ergezen ve Abdulhaluk Mutki'min; Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/566) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1997) 

135< —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) 

13Ö. —Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/62) 
(S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 21.5.1997) 

13,7, — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın; İmrenler, İsmail ve Yeniceoba Adıy
la Üç Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/288) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta
rihi : 22.5.1997) 
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138. — 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 139. — Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın; Suşehri Adıyla Bir îl 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) 

140. — 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) 

141. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap' 
in, 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma Önergesi (2/225) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 

142. — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınması Önergesi (2/460) (S. 
Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 

143< — Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz, 
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün 
ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/826) (S. Sayı
sı : 336) (Dağıtma tarihi : 11.611997) 

144. — 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) 

145. —• Konya Milletvekili Necati Çetinkaya'mn, 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) 

146< — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Yüksek öğretim Kurumları Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/713) (S. 
Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.6.1997) 
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147H — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Balıkesir Milletvekili tlyas Yılmazyıl-
dız ve 25 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Konusunda Kanun Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/567, 2/398) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) 

148. — 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) 

149. — 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) 

150. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/302, 1/278) (S. Sa
yısı : 341) (Dağıtma tarihi : 4.7.1997) 

151< — Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve 41 Arkadaşının; Yüksek Öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma öner 
gesi (2/92) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 7.7.1997) 

152. — Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş ve 5 Arkadaşının; Yüksek öğretim Ku
rumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/698) (S. Sa
yısı : 349) (Dağıtma tarihi : 8,7.1997) 

153. — 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) 

154. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 6 Arkadaşının, Şebinkarahisar 
Adı ile Yeni Bir 11 Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/689) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma 
tarihi : 17,7.1997) 
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155. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan 
Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/266) (S. Sayısı : 
356) (Dağıtma tarihi : 21.7.1997) 

156. — 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) 

157i — Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının; Yüksek öğretim 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve içtüzüğün 37 noi Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/684) 
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997) 

158. —Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının; Şereflikoçhi
sar Adı ile Bir İl 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) 

159. — 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) 

16öv—Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Dört İlçe ve Bir 
İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/691) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 5.8.1997) 

161. — 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.İ997) 

162. —Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve 47 Arkadaşının, Erciş İlçesinin İl 
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997) 

163* —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) 

164. — Giresun Milletvekili Turhan Alçelik ve 12 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakktf^a 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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165, —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) 

166. — 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) 

167„ —Adana Milletvekili İ. Cevher Cevheri ve Üç Arkadaşının, Üç İlçe ve Bir 
11 Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Deği
şiklik Yap,ılması 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) 

168. — 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) 

169. — 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) 

17Ö, — 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) 

171', —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 Teldifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/683) 
(S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 1.12.1997) 

172., — 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) 

173i — Antalya Milletvekili Yusuf öztop ve 8 Arkadaşının, Antalya İli Kale İl
çesi Adının «Denire» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 

— S 3 — • 



• ~ ' a • 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE' 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/610) (S. Sayısı : 
405) (Dağıtma tarihi : 16,12,1997) 

174i —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) . k 

175. — 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) | 

176i — 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) 

177. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/487) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998) 

178. — 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) 

179. — 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) 

180. — İçel Milletvekili Halil Çin'in, Anamur İlçesinin 11 Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/762) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

18 İL, — 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) 

182. — Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

183, — Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/636) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 27.1.1998) 

— 5 4 — • • 
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184< — 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) 

183.| — Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 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) 

186. — 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) 

187. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 498) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1998) 

188. — Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

189. — îstanbul 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) 

190. — 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) 

191'i •— Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'm 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'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1144) (S. Sayısı: 
426'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 6.2.1998) 

192. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'm 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 (3/855) (S. Sayısı: 
427'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 6.2.1998) 

193. — 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) 

194,, — 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) 

195* — Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/656) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 
11.2.1998) 

\%A —, Türk Bayrağı. Kanununun 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/663, 1/520) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
11.2.1998) 

197. —. İsparta Milletvekili Ömer iBilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1081) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 
13.2.1998) 

198. — 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) 

199. — 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) 

200< — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/838) (S. Sayısı : 545) (Dağıtma 
tarihi : 13.2.1998) 

201'H — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon-
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lan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/910) (S. Sayısı : 546) (Dağıt
ma tarihi : .13.2.1998) 

202. — 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) 

203. — Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili De
niz Baykal ve 39 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşının. 
Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan 
Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun 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 tarihi : 17.2.1998) 

204. — 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) 

205. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 17 Arkadaşının, Bir İlçe Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma Önergesi (2/193) (S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

206. — 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. 

— 57 — (61 inci Birleşim) 





Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 509) 

Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/1166) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 25.11.1997 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-27064 
Konu : Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Adalet Bakanlığının 17.11.1997 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.68.1997.32664 sa
yılı yazısı. 

Dcvlcfin Askerî Kuvvetlerini ve Adliyenin Manevî Şahsiyetini tahkir ve tezyif etmek 
suçunu işlediği iddia olunan Kayseri Milletvekili Abdullah Gül hakkında tanzim edilen 
soruşturma dosyası ile ilgi yazı sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 17.11.1997 
Sayı :B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.68.1997-32664 

Konu : Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

Devletin Askeri kuvvetlerini ve Adliyenin manevî şahsiyetini tahkir ve tezyif etmek suçunu iş
lediği iddia olunan Abdullah Gül hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin Kay
seri İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması 
için hakkında düzenlenen evrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 4.11.1997 gün ve Hz. 
1997/999 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kayseri Milletvekili Abdullah Gül hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırı
lıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 15.1.1998 

Kurulu Karma Komisyon ' 
Esas No.: 311166 

Karar No.: 76 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 28.11,1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Kayseri Milletvekili 
Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı Komisyo
numuzca İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere ve
rilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla Devletin as
kerî kuvvetlerini ve adliyenin şahsiyetini tahkir ve tezyif etmek suçu isnat olunan Kayseri Millet
vekili Abdullah Gül'ün hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar verilmiştir. 

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. Bu nedenle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Kayseri Mil
letvekili Abdullah Gül hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekili 

AtilaSav Nejat Ar severi 
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 

(İmzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 509) 
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Üye 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Üye 

Bekir Aksoy 

Çorum 

(İmzada-bulunamadı) 

Üye 

Ali Oğuz 

İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Mustafa Kamalak 

Kahramanmaraş 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Abdullah Özbey 

Karaman 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Necati Çetinkaya 

Konya 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Sümer Oral 

Manisa 

Üye 

Teoman Akgür 
Sakarya 

Üye 

İrfan Köksalan 

Ankara 

Üye 

Şeref Malkoç 

Trabzon 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Avni Akyol 

Bolu 

Üye • 

Mehmet Tah ir 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: 509) 



Üye 

Ahmet Tekdal 

Ankara 

(İmzada bulunamadı) 

Üye ''. 
Hanifi Demirkol 

Eskişehir 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Adil Aşırım 

İğdır 
Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Üye 

Metin Öney 
İzmir 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 
Bülent Arınç 

Manisa 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Ergun Özkan 
Niğde 

Üye 

Abdulkadir Öncel 

Şanlıurfa 
(İmzada bulunamadı) 

«a 

Uye 

Hasan Belhan 

Elazığ 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Naim Geylani 

Hakkâri 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Erkan Mumcu 

İsparta 

Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 

Üye 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

•'• Üye 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Zeki Çakıroğlu 

Muğla 

Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 509) 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 510) 

Giresun Milletvekili Ergun Ozdemir'in Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/911) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 30.6. J 997 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-13713 
Konu : Giresun Milletvekili Dr. Ergun Ozdemir'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevli memura görevinden dolayı basın yolu ile müteselsildi hakaret suçunu işledi
ği iddia olunan; Giresun Milletvekili Dr. Ergun Özdemir hakkında TCK.'nun 482/4, 273 
ve 80 inci maddeleri gereğince tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 
24.6.1997 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.31.1997/018424 sayılı yazısının sureti ekte 
gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Necmettin Er bakan 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü .. . 24 6.1997 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.31.1997-018424 
Konu : Giresun Milletvekili Dr. Ergun Ozdemir'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Giresun, Merkez Mithatpaşa İlköğretim Okulunun 20.9.1996 tarihinde açılış töreninde İl Va

lisi İbrahim Şahin'in "bu okulun halkın katkısı olmadan Devlet tarafından yaptırıldığı" şeklindeki 
konuşmasına cevaben Dr. Ergun Ozdemir'in 21.9.1996 tarihinde düzenlediği ve mahallî gazeteler 
ile Karadeniz Tempo FM isimli radyoda yayınlanan basın toplantısında müşteki Valiyi kastederek; 

".... Vali ANAP'ın militanı gibi partizanlık yapıyor. Haddini bilsin, bilmezse bildirmesini bi
liriz...." 

".... Terbiyesizlik etmesin. Bu kadar söylediğime de dua etsin...." 
".... Vali hizmeti engellemeye çalışıyor. Genelge yayımlıyor. Daire Müdürleri köylere gitme

sin diyor. Bu ne rezalet, çizmeyi aştı. Gık derse benden büyük hakaret işitecek. Feleğini şaşıracak. 
Tören yapamazsın diyor, partizanlık yapıyor..." 
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".... Köpeksiz köy buldu değneksiz geziyor. Ben çok Vali gördüm 83'den beri hepsi merkezle 
gidiyor. O da gideceğini biliyor. Beni takip ediyor. Muhatap bile kabul etmiyorum, insan azıcık 
Devleti tanır. Devletin Valisi olur, partinin değil..." 

".... Daire müdürlerini topluyor. ANAP'lı İl Genel Meclisi Üyelerine yağ çekeyim diye ilk 
mektep mezunlarının yanında hakaret ediyor. Hizmetle övünülmez diyor. Sen de yap, ANAP da 
yapsın övünün... Vali değil Padişah bile gelse ANAP'ı kurtaramaz. Muhalefeti Valiye bıraktılar..." 

".... Meğer bu meseleden Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu'na da Diyarbakır'dayken benim 
aleyhimde olduğu gibi tazminat davası açmış. Bu herif dava psikopatı. Akıllı, mantıklı adam bunu 
yapar mı?...." 

".... Belasını benden bulmasın. Pis politika yapılıyor...." 
".... Hizmet açıyorum tehdit ediyor, açamazsın diyor. Sıkıysa gelsin mani olsun " 
".... Ben Milletin vekiliyim. Seçilmişin üzerine adice politika yapacaksın, olmaz böyle şey. 

Daire Müdürlerine seni açığa alırım diyor. Gücün yeterse al...." 

".... Benim her türlü çok daha fevri hareketimi bekliyor, ama Allah sabır veriyor. Haddi
ni de bilmiyor...." 

".... Burası düşkünler evi değil, nöbet bekleme yeri de değil...." gibi beyanlarda bulunmuş, 
25.9.1996 Çarşamba günü düzenlediği ikinci basın toplantısında da yine müştekiyi kastederek 

ve isim anarak, 

".... Davula vurdum, ses zurnadan geldi. Vali fino köpeklerini ağlatmaya başladı. Güm sesi 
bekliyorduk, zırt çıktı...." şeklinde ifadeler kullanmak suretiyle, 

Görevli memura görevinden dolayı basın yolu ile müteselsilen hakaret suçunu işlediği iddia 
olunan Dr. Ergun Özdemir hakkında TCK. nun 482/4,273,80 inci maddeleri gereğince yapılan ha
zırlık soruşturması sırasında adı geçenin Giresun İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üze
rine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Giresun 
Cumhuriyet Başsavcılığının 11.6.1997 gün, 1997/468 Hazırlık sayılı yazısıyla alınmakla birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Giresun Milletvekili Dr. Ergun Özdemir hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, 
kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Şevket Kazan 
Adalet Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 510) 
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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. : 31911 
Karar No. : 95 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 21.9.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Giresun Milletvekili 

Ergun Özdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, Komis
yonumuzun; 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre 
kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir ' 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevli me
mura görevinden dolayı, basın yoluyla hakaret suçu isnat olunan Giresun Milletvekili Ergun Özde
mir'in hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

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

Atila 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. Seyfı Oktay 

Amasya Ankara 
Üye ' Üye 

Avni Akyol Bekir Aksoy 
Bolu Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . (S. Sayısı: 510) 



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 Güriay 

Hatay 

. Üye 

Cemil Erhan 
Ağrı 
Üye 

Hanifi Demirkol 
Eskişehir 

Üye 

Erkan Mumcu 
İsparta 

Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 

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 

HasanBelhan 
Elazığ 

Üye 

Naim Geylani 
Hakkâri 

Üye -

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Üye . 
Metin Öney 

İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 510) 
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Üye 

İbrahim Yümaz 
Kayseri 

Üye 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

•' üy c 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Üye 

Yusuf Bahadır 
Trabzon 

- o -

Üye 

İrfan Gürpınar 

Kırklareli 

Üye ' 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 

Üye 

Abdıılkadir Öncel 
Şanlıurfa 

Türkiye BüyükMillet Meclisi (S. Sayısı: 510) 





Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 511) 

Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/938) 

T.C. 
Başbakanlık • 

Personel ve Prensipler 17.7.1997 
Genel Müdürlüğü 

Sayı:B.02.0.PPG.0.12-304-15145 
Konu : Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'iin Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Tekirdağ Milletvekili Enis Sü
lün hakkında T.C.K.'nun 240 inci maddesi gereğince tanzim edilen soruşturma dosyası 
ile Adalet Bakanlığının 14.7.1997 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.24.1997/020913 sayı
lı 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 14.7.1997 

Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.0.L 128.24.1997-020913 
JÇonu : Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'iin Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Enis Sülün hakkında T.C.K.'nun 240 

inci maddesi gereğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında, adı geçenin, Tekirdağ İli'nden Mil
letvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında 
düzenlenen fezlekeli evrak, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının 4.7.1997 gün ve 1997/1081 Bk. 
sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün hakkında soruşturmanın devam olunabilmesi™ teminen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, 
kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur. , 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 15.1.1998 

Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/938 
Karar No. : 67 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 18.7.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Tekirdağ Milletvekili 

Enis Sülün"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 görevi kötü
ye kullanma suçu isnat olunan Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün 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.-Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Atila Sav Nejat Arseven 
Hatay ^ Ankara 
Sözcü Üye 

Yalçın Gürtan Uğur Aksöz 
Samsun Adana 

Üye Üye 
İ. Cevher Cevheri Ahmet İyimaya 

Adana Amasya 
Üye Üye 

M. Seyfi Oktay Yüksel Yalova 
Ankara Aydın 

(İmzada bulunamadı) 
Üye Üye 

Avni Akyol Mehmet Tahir Köse 
Bolu İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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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 

Hanifi Demirkol 

Eskişehir 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Adil Aşırım 

İğdır 

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) 

Üye 

Hasan Belhan 

Elazığ 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Naim Geylani 

Hakkâri 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Erkan Mumcu 

İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Üye 

Metin Öney 
İzmir 

'.Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 

Bülent Arınç 
Manisa 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Ergıın Özkan 
Niğde 

Üye 

Abdulkadir Öncel 
Şanlıurfa 

(İmzada bulunamadı) 

a — 

Uye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 

Üye 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Üye 
Fikret Karabekmez 

Malatya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Zeki Çakıroğlu 

Muğla 

Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 512) 

Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/317) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 31.5.1996 
Sayı: B.02.O.PPG.0.12-304-9488 

Konu : Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefette bulunduğu iddia olu

nan; Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu hakkında 2911 Sayılı Yasanın 28/1 inci maddesi 
gereğince tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 28.5.1996 gün ve 
B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.28.1996/011228 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan -

T.C. _ " • • • • 

Adalet Bakanlığı 28.5.1996 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.O3.O.CİG.O.O0.00.0-lA2S.23A994/0U228 
Konu : Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

İlgi: 14.2.1996 gün ve B.02.0.PPG.0.12-304-2433 sayılı yazıları. 

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefette bulunduğu iddia olunan; 
Yasin Hatiboğlu hakkında 2911 Sayılı Yasanın 28/1 inci maddesi gereğince yapılan hazırlık soruş
turması sırasında adı geçenin Çorum İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama 
Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen ve ilgi yazıları uyarınca tefrik olunan 
fezlekeli evrak, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının 5.4.1996 gün ve B/564 sayılı yazısıyla alınmak
la birlikte takdim kılınmıştır. 

Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için, Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, 
kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet 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 15.1.1998 

Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/317 
Karar No.: 57 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 6.6.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Çorum Milletvekili Yasin 
Hatiboğlu'nun 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 2911 sayılı 
Kanuna muhalefet suçu isnat olunan Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun hakkındaki kovuş
turmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

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

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

Başkan Başkanvekili 

Atıla Sav s Nejat Arseven 
Hatay Ankara 

Sözcü Kâtip 
Yalçın Gürtan Hayrettin Dilekcan 

Samsun Karabük 
Üye Üye 

Uğur Aksöz Ahmet İyimaya 
Adana Amasya 

Üye ' Üye 
M. Seyfi Oktay Yüksel Yalova 

Ankara Aydın 
Üye Üye 

AvniAkyol Bekir Aksoy 
Bolu Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 512) 
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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 Giinay 
Hatay 
Üye 

Cemil Erhan 
Ağrı 
Üye 

Adil Aşırım 
Eskişehir 

Üye 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Üye 

Metin Öney 
İzmir 

Üye 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Özbey 

Karaman 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Necati Çetinkaya 

Konya 
(imzada bulunamadı) 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 
Üye.. 

Teoman Akgür 
Sakarya 

Üye 
İrfan Köksalan 

Ankara 
Üye 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

Üye 
Hasan Belhan 

Elazığ 
Üye 

Erkan Mumcu 
İsparta 

Üye 
Mehmet Moğııltay 

İstanbul 
Üye 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 512) 
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Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 

Bülent Arınç 
Manisa 

Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Üye 

Fikret Karabekmez 
ı . Malatya 

Üye 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 
Üye 

. Abdulkadir Öncel 
Şanlıurfa 

® 

Türkiye BUyUk Millet Meclisi (S. Sayısı: 512) 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 515) 

İçel Milletvekili. D. Fikri Sağlar'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3/829) 

T.C. : 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 4.6.1997 
Sayı :B.02.0.PPG.0.12-304-10958 

Konu : İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: a) 25.2.1988 gün ve 08-3-304-04912 sayılı yazımız. 
b) 3.2.1989 gün ve KAN. KAR. MD. 389-02056 sayılı yazınız. 
Görevli memura mukavemet suçunu işlediği iddia olunan İçel Milletvekili D. Fikri Sağ

lar hakkında ilgi (a) yazımız ile Başkanlığınıza gönderilen soruşturma dosyası, adıgeçcn Mil
letvekilinin Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına gerek olmadığına dair TBMM Genel Kurul Kararı ile birlikte Adalet Bakanlığına 
tevdi edilmişti. 

Bu defa İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi 
için Türkiye Cumhuriyeti Anayasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılıp kaldırılmaması hususunda Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden tanzim edi
len 6.3.1997 gün ve 1988/108 hazırlık sayılı fezlekeli evrakı ile Adalat Bakanlığının 15.4.1997 
gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.3.1997/011244 sayılı yazısının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arzederim. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ]5.4.1997 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.3.19881011244 
Konu : İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar 

BAŞBAKANLIĞA 
İlgi : a) 17.2.1988 gün ve 08309 sayılı yazımız. 
b) Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ifadeli 7.2.1989 gün ve 08-3-304-

02897 sayılı yazılan. 
SHP Merkez İlçe Teşkilâtının 14.11.1987 Cumartesi günü saat 13.00'da Sivas İl'i, Mevlana 

Caddesinde yaptığı "Ülkenin sorunları ve iktidarın eleştirisi" konulu açık hava mitinginde İçel Mil-
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letvekili D. Fikri Sağlar'ın, görevli Polis Memuru Halil Aktuğ'u "senin isim ve sicilini alır çok şey
ler yaparım" şeklinde tehdit ederek, toplantı ses kasetini zorla elinden almak suretiyle "görevli me
mura mukavemet" suçunu işlediği iddiasıyla hakkında T.C.K'nun 258/1 inci maddesi uyarınca ko
vuşturma yapılabilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasa
ma Dokunulmazlığının kaldırılması için ilgi yazımız ekinde makamlarına sunulan Sivas Cumhuri
yet Başsavcılığınca tanzim olunan 4.2.1988 gün ve 3/78 sayılı fezlekeli evrakla ilgili Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyonun kovuşturma
nın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine dair 22.11.1988 gün ve Esas: 3/458, Karar: 
17 sayılı kararın, Genel Kurulun 10.1.1989 tarihli, 52 nci birleşiminde kesinleştiğine dair ilgi (b) 
yazıları ekinde alınan soruşturma evrakıyla ilgili olarak; 

îçel Milletvekili D. Fikri Sağlar hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, kal
dırılmaması hususunda Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden tanzim olunan 6.3.1997 gün ve 
1988/108 hazırlık sayılı fezlekeli evrak birlikte sunulmuştur. 

Takdirlerine arz olunur. 
Şevket Kazan 
Adalet Bakanı 

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. : 3/829 
Karar No.: 89 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 9.6.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İçel Milletvekili D. Fikri 

Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumu
zun 27.İL 1997 tarihli toplantısında gündeme ajınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan 
Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevli memu
ra hakaret suçu isnat olunan İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği 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 İçel Mil
letvekili D. Fikri Sağlar hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar verilmiştir. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 515) 



Başkan 
Atıla Sav 

Hatay 
Sözcü 

Yalçın Gürtan 
Samsun 

Üye 
Uğur Aksöz 

Adana 
Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya 
• Üye 

Avni Akyol 
Bolu 
Üye 

ismail Kahraman 
İstanbul 

Üye 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
, Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Üye 
Abdulkadir Baş 

Nevşehir 
Üye 

Emin Karaa 
Kütahya 

Üye 
Ali Günay 

Hatay 
Üye 

Cemil Erhan 
Ağrı 

Başkanvekili 
Nejat Ar seven 

Ankara 

Kâtip 
Hayrettin Dilekcan 

Karabük 
Üye 

/. Cevher Cevheri 
Adana 

Üye 
M.SeyfıOktay 

Ankara 
. Üye 

Bekir Aksoy 
Çorum 

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 Bellıan 
Elazığ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 515) 
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Üye 
Hanifi Demirkol 

Eskişehir 
Üye 

Erkan Mumcu 
İsparta 

Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 
Üye 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Üye' 
Fikret Karabekmez 

Malatya 
Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Üye 
Yusuf Bahadır 

Trabzon 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri 
Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul * 

Üye 
Metin Öney 

İzmir 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 
Zeki Çakıroğlu 

Muğla 
Üye 

Abdulkadir Öncel 
Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 515) 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 517) 

Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/972) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 1.8.1997 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-16671 

Konu : Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Basın yolu ile hakaret suçunu işlediği iddia olunan; Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz 
hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 28.7.1997 gün ve 
B.O3.0.CİG.O.00.00.O-1.128.39.1997/022474 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 28.7.1997 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.39.1997/022474 
Konu : Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Yasama Dokunulmazlığı 

• ı 

BAŞBAKANLIĞA1 

Basın yolu ile hakaret suçunu işlediği iddia olunan Salih Kapusuz hakkında TCK'nun 480/1-4, 
273 üncü maddeleri gereğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin Kayseri İlinden 
Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkın
da düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 1.7.1997 gün ve Basın Hz. 
1997/677 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz hakkında soruşturmanın devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırı
lıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur, 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 15.1.1998 

Kurulu Karma Komisyon 
Esas No.: 3/972 
Karar No.: 98 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 4.8.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Kayseri Milletvekili Sa

lih Kapusuz'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 Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un.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 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 Kayseri 
Milletvekili Salih Kapusuz hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar verilmiştir. . .• 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekiii 

Atıla Sav ~ Nejat Arseven 
Hatay Ankara 
Sözcü k. Kâtip 

Yalçın Gürtan Hayrettin Dilekcan 
Samsun Karabük 

Üye Üye 
Uğur Aksöz /• Cevher Cevheri 

Adana Adana 
Üye Üye 

Ahmet İyimaya M. Seyfi Oktay 
Amasya Ankara 

Üye Üye 
AvniAkyol Bekir Aksoy 

Bolu Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 517) 
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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 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 

Türkiye Büyük Millet 

Üye 
Mehmet Tahir Köse 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

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 Bel/tan 
Elazığ 
Üye 

Naiın Geylani 
Hakkâri 

Üye 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Üye 

Metin Öney 
İzmir 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

(S. Sayısı: 517) 
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Uye 
Fikret Karabekmez 

Malatya 
Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Üye 
Yusuf Bahadır 

Trabzon 

m . 

Uye • 
Zeki Çakıroğlu 

Muğla 

. • • • Ü y e 

Abdulkadir Öncel 
Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 517) 



Dönem: 20 Yasama Yılı :3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 518) 

Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/313) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 31.5.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-9484 
Konu : Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini ifa ettiği sırada, görevini kötüye kul
landığı iddia olunan; Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkında tanzim edilen 
soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 28.5.1996 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-
1.128.104.1996/011221 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 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.104.1994.011221 28.5.1996 
Konu : Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini ifa ettiği sırada, görevini kötüye kullandığı 

iddia olunan Murat Karayalçın hakkında Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesine açılan dava sebe
biyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin, Samsun İli'nden Milletvekili seçildiğinin anlaşılma
sı üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında üsuli muamelelerin durdurulma
sına ve evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair, Ankara 10. Asliye Ceza 
Mahkemesinin 3.4.1996 gün ve 1995/01016 Esas Sayılı kararını havi dosya, anılan yer Cumhuri
yet Başsavcılığının 19.4.1996 gün ve Esas 1995/34099 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kı
lınmıştır. 

Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü Maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

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 

Esas No. : 31313 15.1.1998 
Karar No.: 87 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 6.6.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Samsun Milletvekili Mu
rat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı; Komis
yonumuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre 
kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevini kötü
ye kullanma suçu isnad olunan Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın hakkındaki kovuşturma
nın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

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

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek 
olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis 
çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasa'nın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı 
ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnad olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak 
Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Başkan , Başkanvekili 
AtilaSav NejatAr seven 

Hatay Ankara 
Sözcü Üye 

Yalçın Gürtan Uğur Aksöz 
Samsun Adana 

Üye Üye 
/. Cevher Cevheri Ahmet İyimaya 

Adana Amasya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 518) 
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Üye 
M. Seyfi Oktay 

Ankara 
Üye 

Bekir Aksoy 
Çorum 

Üye 
Mehmet Tahir Köse 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 
(Muhalifim.) 

-• Üye 
Abdullah Özbey 

Karaman 
(Muhalifim.) 

Üye 
Necati Çetinkaya 

Konya 
Üye 

Sümer Oral 
Manisa 

Üye 
Teoman Akgiir 

Sakarya 

Üye 
İrfan Köksalan 

Ankara 
Üye 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

(Muhalifim.) 
Üye 

Hasan Bellıan 
Elazığ 

(Muhalifim.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Üye 
Avni Akyol 

Bolu 
Üye 

İsmail Kahraman 
İstanbul 

(Çekimserim) 
Üye 

Ali Oğuz 
İstanbul 

(Muhalifim.) 
Üye 

Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
(Muhalifim.) 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Üye 

Abdülkadir Baş 
Nevşehir 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
(Çekimserim.) 

Üye 
Ali Günay 

Hatay 
Üye 

Cemil Erhan 
Ağrı 

Üye 
Hanifi Demirkol 

Eskişehir 

(Muhalifim.) 

(S. Sayısı: 518) 
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-Üye 

Netim Geylani 

Hakkâri 

Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Üye ' 
Metin Öney 

İzmir 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 
Üye 

Abdulkadir Öncel 
Şanlıurfa 

(Muhalifim.) 

Üye 
Erkan Mumcu 

İsparta 

(İmzada bulunamadı.) 

Üye 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Üye 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Üye 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

(Muhalifim.) 
Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Üye 
Yusuf Bahadır 

Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 518) 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 519) 

Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/833) 
T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 4.6.1997 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-10953 

Konu : Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milas Belediye Meclisi eski üyesi iken 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi per
sonele bu yasa gereğince verilmesi gereken maaş ve diğer özlük haklarından başka ilave hak 
ve menfaatler sağlanması doğrultusunda Belediye ile sendika arasında Toplu-İş Sözleşmesi 
imzalanması yönünde Belediye Meclisince karar alınıp, bu kararla birlikte bu olaydan dola
yı Muğla Asliye Ceza Mahkemesinin 1996/585 esas sayısında yargılanan Belediye eski Başka
nı Fevzi Topuz'a tam yetki verilmesi şeklindeki karara katılmak suretiyle görevini kötüye 
kullanmak suçunu işlediği iddia olunan; Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu hakkında TCK. 
nıın 240 inci maddesi gereğince tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 
20.5.1997 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.4.1997/13689 sayılı yazısının sureti ekte gönderil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Er bakan 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı:B.03.O.CİG.O.00.00.O-l. 128.4.1997-13689 20.5.1997 
Konu : Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Milas Belediye Meclisi eski Üyesi Zeki Çakıroğlu'nun 4.2.1994 tarihli toplantıda, 657 Sayılı 

Devlet Memurları Kanununa tabi personele bu Yasa gereğince verilmesi gereken maaş ve diğer 
özlük haklarından başka ilave hak ve menfaatler sağlanması doğrultusunda Belediye ile Sendika 
arasında Toplu-İş sözleşmesi imzalanması yönünde Belediye Meclisince karar alınıp, bu kararla 
birlikte, bu olaydan dolayı Muğla Asliye Ceza Mahkemesinin 1996/585 esas sayısında yargılanan 
Belediye eski Başkanı Fevzi Topuz'a tam yetki verilmesi şeklindeki karara katılmak suretiyle 
görevini kötüye kullandığı iddia olunan Zeki Çakıroğlu hakkında TCK.nun 240. maddesi gereğince 
yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin Muğla İli'nden Milletvekili seçildiğinin 
anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli 
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evrak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 8.5.1997 gün, 1997/198 sayılı yazısıyla alınmakla birlik
te takdim kılınmıştır. 

Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, 
kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Şevket Kazan 
Adalet Bakanı 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. • 3/833 15.1.1998 
Karar No. : 90 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 9.6.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Muğla Milletvekili Zeki 
Çakıroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyo
numuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre ku
rulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevi kötüye 
kullanma suçu isnad olunan Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun 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 bağımsızlıklarına 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 isnad olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Muğla 
Milletvekili Zeki Çakıroğlu 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 Başkanvekili 
Atila Sav Nejat Arseven 

Hatay Ankara 
Sözcü Kâtip 

Yalçın Gürtan Hayrettin Dilekcan 
Samsun Karabük 

Türkiye Büyük- Millet Meclisi (S. Sayısı: 519) 
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Üye 

Uğur Aksöz 

Adana 

Üye 

Ahmet İyimaya 

Amasya 

Üye 

Avni Akyol 

Bolu 

Üye 

İsmail Kal ir aman 

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 

/. Cevher Cevheri 

Adana 

Üye 

M. Seyfi Oktay 

Ankara 

Üye 

Bekir Aksoy 

Çorum 

Üye 

Mehmet Tahir Köse 

İstanbul 

Üye 

Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 

Üye 

Abdullah Özhey 

Karaman 

Üye 

Necati Çetinkaya 

Konya 

Üye 

Sümer Oral 

Manisa 

Üye 

Teoman Akgür 

Sakarya 

Üye 

İrfan Köksalan 

Ankara 

Üye 

Şeref Malkoç 

Trabzon 

Üye 

Hasan Belhan 

Elazığ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 519) 



Üye 

Hanifi Demirkol 
Eskişehir 

Üye i. 

Erkan Mumcu 
İsparta 

Üye 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Üye 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Üye 
Fikret Karabekmez 

Malatya 
Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

\ 

Üye 

Yusuf Bahadır 

Trabzon 

m 

Üye 

Naim Geylani 
Hakkâri 

Üye 

Bülent Akarcalı 
istanbul 

Üye 

Metin Öney 
İzmir 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 
Üye 

Abdulkadir Öncel 
Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 519) 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 520) 

Kastamonu Milletvekili Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/854) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 4.6.1997 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.,0.12-304-10971 
Konu : Kastamonu Milletvekili Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2908 Sayılı Dernekler Kanununa ve 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununa muhalefette 

bulunduğu iddia olunan; Kastamonu Milletvekili Hadi Dilekçi hakkında tanzim edilen 
soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 23.9.1996 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0. 
1.128.48.1996/022213 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.0.00.00.0-1.128.48.1996/022213 23.9.1996 
Konu : Kastamonu Milletvekili Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

2908 Sayılı Dernekler Kanununa ve 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununa muhalefette 
bulunduğu iddia olunan Hadi Dilekçi hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin 
Kastamonu İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılması için hakkında düzenlenen evrak, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının 23.7.1996 
gün ve B. 1996/1235 sayılı fezlekesiyle alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kastamonu Milletvekili Hadi Dilekçi hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 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 Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/854 15.1.1998 
Karar No. : 93 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 9.6.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Kastamonu Milletvekili 
Hadi Dilekçi'nin 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 2908 ve 2860 
sayılı kanunlara muhalefet suçu isnad 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 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 gözönUne almıştır. Anayasa'nın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnad olunan eylemin niteliği de dikkate alinarak 
Kastamonu Milletvekili Hadi Dilekçi hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olu
nur. 

Başkan Başkanvekili 

Atila Sav Nejat Arseven 

Hatay Ankara 

Sözcü Kâtip 

Yalçın Gürtan Hayrettin Dilekcan 

Samsun Karabük 

•. Üye Üye 

Uğur Aksöz /' ' /. Cevher Cevheri 

Adana Adarta 

Üye Üye 

Ahmet İyimaya M. Seyfi Oktay 

Amasya Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 520) 
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Üye 

Avni Akyol 

Bolu 

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 

Bekir Aksoy • 

Çorum 

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 

Naim Geylani 
Hakkâri 

Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 520) 



Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 

Üye 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Üye 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

* Üye 
Ayhan Gürel 

Samsun 
Üye 

Yusuf Bahadır 

Trabzon 

m 

Uye 

Metin Öney 
İzmir 

Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 

Üye 
Abdulkadir Öncel 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 520) 



D ö n e m : 20 ' ' . ' ' • Y a s a m a Y ı l ı : 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 522) 

İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/892) 
T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 19.6.1997 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304/'12520 
Konu : İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
7.4.1997 günü Turizm Bakanlığı Müsteşarı müşteki Emin Nedim Öztürk'ün odasına gi

rip kapıyı arkadan kilitlediği, sol eli ile ceketini kaldırıp belindeki tabancasını göstererek 
"Müsteşar Bey eşimin tayinini halen yapmayacak mısınız" demek suretiyle "Silâhla tehdit" 
suçunu işlediği iddia olunan; İzmir Milletvekili Sabri Ergül hakkında TCK'nun 191/2,273 
üncü maddeleri gereğince tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığı'nın 
12.6.1997 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.23.1997/016696 sayılı yazısının sureti ekte gönde-
rilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 
T.C. ^ 

Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 12.6.1997 

Sayı: B.O3.0.CİG.0.00.0O.0-1.128.23.19971016696 
• Konu : İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 
Sabri Ergül'ün 7.4.1997 günü Turizm Bakanlığı Müsteşarı müşteki Emin Nedim Öztürk'ün 

odasına girip kapıyı arkadan kilitlediği, sol eli ile ceketini kaldırıp belindeki tabancasını göstererek 
"Müsteşar Bey eşimin tayinini halen yapmayacak mısınız" demek suretiyle "Silâhla tehdit" suçu
nu işlediği iddia olunan İzmir Milletvekili Sabri Ergül hakkında TCK'nun 191/2,273 üncü madde
leri gereğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin İzmir İl'inden Milletvekili seçil
diğinin anlaşılması üzerine, Yasanıa Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen 
fezlekeli evrak, Ankara Cumuhuriyet Başsavcılığının 15.5.1997 gün ve 1997/26859 hazırlık sayılı 
yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

İzmir Milletvekili Sabri Ergül hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye Cum
huriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırıl
maması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Şevket Kazan 
Adalet Bakanı 



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. : 3/892 
Karar No. : 94 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 24.6.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İzmir Milletvekili Sabri 
Ergül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumuzun 
27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan Hazır
lık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevli memu
ra görevden dolayı, görevi başında tehdit suçu isnat olunan İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün hak
kındaki 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 gözönünc almıştır. Anayasa'nın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak İzmir Mil
letvekili Sabri Ergül hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar erte
lenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Atila Sav 

Hatay 
Kâtip 

ayrettin Dilekcan 
Karabük 

Muhalifim 
Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

Üye 
Bekir Aksoy 

Çorum 
Muhalifim 

Üye 
•Ali Oğuz 
İstanbul 

Başkanvekili 
Nejat Arseven 

Ankara 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

Üye 
M. Seyfi Oktay 

Ankara 
Üye 

İsmail Kahraman 
İstanbul 

Çekimser 
Üye 

Mehmet Ali Şahin 
• İstanbul 
Muhalifim 

Sözcü 
Yalçın Gürtan 

Samsun 
Üye 

/. Cevher Cevheri 
Adana 

Üye 
Avni Akyol 

Bolu 
Üye 

Mehmet Tahir Köse 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 522) 
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Üye 

Abdullah Özbey 
Karaman 

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 

Muhalifim 

Üye 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Üye 

Sümer Oral 
Manisa 

Üye 
Emin Karna 

Kütahya 
Üye 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

Üye 
Hanifi Demirkol 

Eskişehir 
Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Üye 
İbrahim Yılmaz 

Kayseri 
Üye 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 

Üye 
Necati Çetinkaya 

Konya 
Üye 

Abdülkadir Baş 
Nevşehir 

Üye 
İrfan Köksalan 

Ankara 
Üye 

Cemil Erhan 
Ağrı 
Üye 

Naim Geylani 
Hakkâri 

Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 
Ayhan Gürel 

Samsun 

Üye Üye 
Abdülkadir Öncel Yusuf Bahadır 

Şanlıurfa Trabzon 

© 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 522) 





Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı :523) 

Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/238) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler t 17.4.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304I6466 
Konu : Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Görevli memura gıyabında hakarette bulunduğu iddia olunan; Erzurum Milletvekili 

Abdulilah Fırat hakkında TCK'nun 482/1, 273 üncü maddeleri gereğince tanzim edilen so
ruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 10.4.1996 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-
1.128.16.1996/00,7)317 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 10.4.1996 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.16.19961007317 

Konu : Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

Görevli memura gıyabında hakarette bulunduğu iddia olunan Abdulilah Fırat hakkında TCK' 
nun 482/1,273 üncü maddeleri gereğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında adıgeçenin Erzu
rum İli'nden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılma
sı için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığının 19.3.1996 gün, Hz. 
1995/306 sayılı yazısıyla birlikte takdim kılınmıştır. ; 

Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, 
kaldırılmaması 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. : 31238 
Karar No. : 86 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 22.4.1996 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Erzurum Milletvekili 

Abdulilah Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, Komis
yonumuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre 
kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat Komisyonumuza gelerek konu ile ilgili söz|ü savunma 
yapmıştır. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.12.1997 günlü raporuyla görevli 
memura hakaret suçu isnat olunan Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın hakkındaki kovuştur
manın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma 
Komisyonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini 
gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) 
tanındığını, ancak böyle farklı bir statünün amacının onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup 
haline getirmek olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi 
için Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence 
altına alınması amacına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 ünciv maddesinin de bu 
anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de 
dikkate alınarak Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Başkan 
Atıla Sav 

Hatay 
Kâtip . 

Hayrettin Dilekcan 
Karabük 

(Oylamada bulunmadı) 
Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

Üye 
Bekir Aksoy 

Çorum 
Üye 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Başkanvekili 
Nejat Arseven 

Ankara 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

Üye 
M. Seyfi Oktay 

Ankara 
Üye 

İsmail Kahraman 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 

Sözcü 
Yalçın Gürtan 

Samsun 
Üye 

/. Cevher Cevheri 
Adana 

Üye 
Avni Akyol 

Bolu 
Üye 

Mehmet Tahir Köse 
İstanbul 

Ü y e • 

Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ; (S. Sayısı : 523) 
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Uye 
Abdullah Özbey 

Karaman 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Üye 

Teoman Akgür 
Sakarya 

Üye 
İrfan Köksalan 

Ankara 
Üye 

; Ceniil Erhan 
Ağrı 

Üye 
Naiın Geylani 

Hakkâri 
Üye 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Üye 
İrfan Gürpınar 

Kırklareli 
Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Üye 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Üye 

Sümer Oral 
Manisa 

Üye 
Mahmut Yılbaş 

Van 
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 ', 
Necati Çetinkaya 

Konya 

Üye 
Abdulkadir Baş 

Nevşehir 
Üye 

Emir Karaa 
Kütahya 

Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 
Üye 

Hanifi Demir kol 
Eskişehir 

Üye 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Üye 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Üye 
Zeki Çakıroğlu 

Muğla 
Üye 

Yusuf Bahadır 
Trabzon 

;©; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 523) 





Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 419) 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 Arkadaşı, Konya 
Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 Arkadaşı, Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 13 Arkadaşı, Kocaeli Millet
vekili Şevket Kazan ve 22 Arkadaşı, İzmir Milletvekili Veli 
Aksoy ve 20 Arkadaşı ile Afyon Milletvekili H. İbrahim Öz-
soy ve 21 Arkadaşının, Ülke Kaynaklarının Tespit Edilmesi 
ve Değerlendirilmesi Konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araş
tırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/18, 27, 30, 68, 
113, 170) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 

Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye'nin Temel Kaynaklarının tespit edilmesi, imkânlarının ve faydalanma yollarının orta

ya konulması ve bunların ülke yararına göre değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında Ana
yasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 102 nci ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis Araştırma
sı açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mııstafa Ünaldı 
Konya 

Mehmet Al t an Karapaşaoğlu 
Bursa 

Osman Yumakoğulları 
İstanbul 

İsmail Özgün 
Balıkesir 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Zülfikar Gazi 
Çorum 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Remzi Çetin 
Konya 

Osman Pepe 
Kocaeli 

Metin Perli 
Kütahya 

Aslan Polat 
Erzurum 

Mehmet Emin Aydınbaş 
İçel 

GEREKÇE 
, Türkiye'nin gerek GSMH gerekse fert başına düşen millî gelir ve gerekse diğer ekonomik gös

tergeleri itibariyle değerlendirildiğinde her yönden verimli ve bereketli kaynakları ile mütenasip bir 
durumda olmadığı görülmektedir. , 
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Tarımsal alanlarımız, ormanlarımız, petrolümüz, madenlerimiz ve her yönden verimli olması 
beklenen insan gücümüz doğru olarak ortaya konul amam akta ve doğru olarak değcrlendirileme-
mektedir. 

Bütün bu değerlerin ortaya konulup ülkemizin zengin, insanımızın mutlu olması mümkün 
iken, yönetimlerin basiretsizliği, beceriksizliği ve çeşitli dış müdahalelerde bundan mahrum bıra
kıldığımız çeşitli yayınlarla ileri sürülmektedir. 

Ülke varlıklarını doğru olarak tespit etmek, ortaya çıkarılmasını engelleyen faktörleri belirle
mek ve en verimli şekilde işletilmesini sağlayacak yol ve yöntemleri araştırmak ve bunları bir an 
evvel geçerli kılmak hususu tartışılmayacak kadar açıktır. ' 

İşte bunu sağlamak için böyle bir araştırmaya ihtiyaç duyulmuştur. 

v TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ülkemizde çok yaygın olarak bulunan fakat çok verimli olarak değerlendirildiği söyleneme

yecek durumda olan sıcak su kaynaklarının en verimli bir şekilde ülke değerlerine katılabilmesi 
için durum tespiti yapmak verimliliği artıracak yol ve yöntemleri belirlemek üzere Anayasanın 98 
inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Bursa 

Abdullah Arslan 
Tokat 

İsmail Kahraman 
İstanbul 

Fetullah Erbaş 
Van 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Remzi Çetin 
Konya 

Hüseyin Arı 
Konya 

Ziilfikar Gazi 
Çorum 

Avni Doğan 
Kahramanmaraş 
Musa Uzunkaya . 

Samsun 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Osman Pepe 
Kocaeli 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Lütfi Yalman 
Konya 

Aslan Polat 
Erzurum 

Ahmet Demircan 
Samsun 

Turhan Alçelik 
Giresun 

Latif Öztek 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 419) 



Ömer Naimi Barım 
Elazığ 

Mustafa Köylü 
İsparta 

Nurettin Aktaş 
Gaziantep 
Nedim İlci 

Muş 
Saffet Benli 

İçel 
Abdülkadir Öncel 

Şanlıurfa 
Salih Kapımız 

Kayseri 
Memduh Büyükkılıç 

Kayseri 
Muhammet Polat 

Aydın 

Abdullah Gencer 
Konya 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Mustafa Kamalak 
. Kahramanmaraş 
Hasan Hüseyin Öz 

Konya 
İly as Ar s lan 

Yozgat 
Hüseyin Yıldız 

Mardin 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 

Niğde 
Bülent Arınç 

Manisa 
Sabahattin Yıldız 

Muş 

GEREKÇE 
Ülkemizin bir çok yerinde tabiî sıcak su kaynakları bulunmaktadır. Bunlardan çoğu çok eski 

tarihlerden beri insanlarımız tarafından bilinmektedir. Ancak sahip oldukları sağlık imkânları ile 
enerji muhtevalarının tam olarak değerlendirildiği kanaatinde değiliz. Bu kadar çok sayıda değişik 
özelliklere sahip bu tabiî kaynaklarımızı gerçek değerleri ile ortaya koymak, sağlığa, seracılığa ve 
hava kirliliği oluşturmadan ısınma ve ısıtmaya katılımını sağlamak, zararlı kullanımlarına mani ol
mak, mevcut değerlerinin boşa gitmesini engellemek üzere bir Meclis Araştırması yapılmasına ih
tiyaç duyulmuştur. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ülkemiz madenler yönünden dünyanın en zengin bir ülkesidir. Ancak bu madenlerden yeteri 

kadar istifade edememekte, işletememekteyiz. Bundan dolayı da çoğu kez bu madenleri dışarıdan 
almak suretiyle dışarıya bağımlı hale geliyoruz. Bu durum ise ülkemiz yönünden çok tehlikeli ol
duğu gibi büyük bir kaynak israfına da sebep olmakta kalkınmamızı menfi yönden etkilemektedir. 
İşte bunun için madenlerimizin değerlendirilmesi yönünde millî bir politika geliştirmek, problem
leri tespit ederek çarelerini aramak ve uygulamaya koymak için Anayasanın 98 inci TBMM İçtü
züğünün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını saygı ile arz ederiz. 

Mehmet Elkatınış Memduh Büyükkılıç 
Nevşehir Kayseri 

Osman Pepe ' Feti Görür 
Kocaeli Bolu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 419) 
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Şevki Yılmaz 
Rize 

Süleyman Metin Kalkan 
Hatay 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 

Ekrem Erdem 
İstanbul 

Mehmet Bedri İncetahtacı 
Gaziantep 

GEREKÇE 

Harpler ve madenler arasında ilk çağlardan beri süregelen talihsiz bir ilişki vardır. Dünya Harp 
Tarihi kaynakların bölüşülmesi kaygısından ibarettir denilse yeridir. 

Ülkemizin ise madenler yönünden ne kadar zengin olduğu cümle alemin malumudur. Ama işin 
hazin tarafı bu zengin maden yataklarından yararlanamamaktayız. 

Yıllardır işletilmeyi bekleyen Siirt-Madenköy ve Rize-Çayeli gibi bakirli pirit yataklarımızda 
74 milyon ton rezerv varken yüzmilyarlarca liralık bakır ithal etmekteyiz. Sivas bölgesinde 10 mil
yon ton rezervli asbest yataklarımız yıllardır işletmeyi beklediği halde milyarlarca liralık asbest it
hal etmekteyiz. Ülkemiz sodyum tuzları bakımından olağanüstü zenginliklere sahiptir. Buna rağ
men yüz milyarlarca liralık sudkestik, soda ve sodyum ithal edilmesi düşündürücüdür. Toros dağ
larında 320 milyon ton boksit rezervimiz, Turgutlu Çaldağ'da 50 milyon ton rezervimiz nikel işle-
tilmediği için yüz milyarlarca liralık ithalatta gidilmektedir. Bu misalleri daha da çoğaltmak müm
kündür. 

Enerji ve hammadde de daha çok dışa bağımlı hale geliyoruz. Hiçbir ülke daha işin başında 
enerji ve hammadde yönünden bu kadar dışa bağımlı bir model uygulayarak kalkınmamış ve kal-
kınamamıştır. Çünkü bir ülkenin kalkınması doğal kaynakların, özellikle maden yataklarının değer
lendirilmesinden geçer. Bu gerçeği dikkate almayan ekonomik modellerin işsizliği ve dış borçları 
artırmaktan başka bir işe yaramayacağı ilerde daha açık bir şekilde görülecektir. Ne acıdır ki ma
denlerimizi işletmek için kaynak bulunmamakta fakat ithalat için kaynak bulunabilmektedir. 

Üstelik harp sanayimizin hammadde güvenliği üzerinde düşünmemiz ve cesur kararlar alma
mız gerekmektedir. Harp sanayimizin arkasında kendi doğal kaynaklarımıza dayalı, güçlü bir ma
den ve metalürji sanayiinin bulunması gereği açıktır. 

Sert metal alaşımlarının ve harp sanayiinin en stratejik madenlerinden birisi olan vvolfram da 
dünyada 8 en zengin ülke olmamıza rağmen henüz konsantre üretim aşamasına bile gelinmiş de
ğildir. İhtiyaç ithalatla karşılanmakta ve ithal edilen vvolfram metal tozu sinterlenip elektrik devre 
kesicisi olarak Gölcük'te Deniz Kuvvetlerine verilmektedir. İthal edilen farrovvolframın ölçü ise 
Kırıkkale'deki savunma sanayimizde kullanılmaktadır. 

Artık ülkemiz de de uçak sanayii kurulmuştur. Ancak jet uçaklarının stratejik metallerinden 
biri olan kobalt, küre bakırlarının yan ürünü olan lirit konsantrelerinden kazanılabilir. Bizim ko
baltlarımız ise izabe artıkları içerisinde maalesef Karadenize akıtılmaktadır. Titomanyetit yatakla
rımız geliştirilmediği için uçak ve roket sanayiinde kullanılan hafif metallerin en önemlilerinden 

Lütfi Yalman 
Konya 

Abdullah Arslan 
Tokat 

Mehmet Sılay 
Hatay 

Osman Yumakoğulları 
İstanbul 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
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biri olan titan metalinde de dışa bağımlılık artmaktadır. Savaş uçaklarının % 6'sı titandır. Bu mad
de boya sanayi ve kaynak elektrotlarında da kullanılmaktadır ve ihtiyaç ithalatla karşılanmaktadır. 

Harp sanayimizin hammadde güvenliği daha da endişe vericidir. Madenciliğin sınaî ve ticarî 
bir faaliyet değil yapı yatırımlarının en önemlisi olduğu anlaşılıncaya kadar çaba saıfetmek hepi
mizin görevidir. Çünkü barışta doğal kaynaklarına sahip çıkmayanlar savaşta ülkelerini koruya
mazlar. 

Bu gerçekler ışığında madenciliğimizin sorunlarını tespit ederek bir maden politikası tespit 
edilebilmesi için Meclis Araştırması gereğine inanarak bu önergeyi vermiş bulunuyoruz. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye'nin bütçe açıklarından ve içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan kurtulabilmesi 

için kendi tabiî zenginliklerini değerlendirmesi zarureti bilinen bir gerçektir. Bu tabiî zenginlikler
den biri olan yeraltı petrol yataklarımızın en verimli şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi için 
Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddesi gereğince millî petrol poli
tikamızın tespiti için ilişikteki Meclis Araştırması önergemizin kabulüne delaletinizi saygılarımızla 
arz ve talep ederiz. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

İbrahim Ertan Yülek 
Adana 

Ömer Vehbi Hatipoğlıı 
Diyarbakır 
Naci Terzi 
Erzincan 

İlyas Arslan 
Yozgat 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Azmi Ateş 
. İstanbul 

M.Sıcldık Al tay 
Ağrı 

Abdullah Örnek 
Yoz«at 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Cemal Külahlı 
Bursa 

Necati Çelik 
Kocaeli 

Mustafa Kemal Ateş 
Kilis 

Mikail Korkmaz 
Kırıkkale 

Hüseyin Kaıisu 
İstanbul 

Mehmet Bedri İncetahtacı 
Gaziantep 

Mehmet Al tan Karapaşaoğlu 
Bursa 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Ahmet Çelik 
Adıyaman 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 
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GEREKÇE 
Bilindiği gibi petrol bi yandan dünyamızı aydınlatıp, teknolojik gelişmelerin itici gücünü teş

kil ederken, öte yandan keşfinden bu yana ihtilafların, harplerin, suikastlerin, darbelerin, kara pa
ranın, dünya çapında organize rüşvetin ve her türlü yıkıcı faaliyetin odak noktasını oluşturmuştur. 
Bugün petrolün çok önemli ve sihirli bir madde olduğunu, kalkınmanın ve refahın petrol sayesin
de çabuklaştırılıp, mümkün hale getirilebildiğini bilmeyen hiçbir millet ve devlet kalmamıştır. 

Ülkemizde ilk petrol çalışmaları 1926 yılında başlamıştır. Sözkonusu yılda çıkarılan ilk petrol 
kanunu ile MTA Petrol Grubunca yürütülen çalışmalar I940'da Raman'da, 1951'de Garzan'da ilk 
petrol yataklarının bulunmasıyla meyvasını vermiştir. 1926 yılında çıkartılan bu kanun petrol poli
tikasını mutlak devletçilik çizgisinde götürmeyi amaçlamış ve fakat yöneticiler tarafından yetersiz 
görülmüştür. 

1954 yılında 6326 sayılı Kanun çıkartılmıştır. Bu kanunla devlet doğrudan doğruya işletmeci 
olma konumunu bırakmış, işletmeciliği yerli özel şirketlere, bunların yanında yabancı şirketlere, 
hatta yabancı devletlere ruhsat veren liberal sistemi benimsemiştir. Kanunun amacı ülke kalkınma
sında akaryakıt ihtiyacının döviz harcamadan temini ve ihtiyaç fazlasının ihracı ile ülkeye döviz 
kazandırılması olarak gösterilmiş ise de, yabancılara geniş imtiyazların tanınmış olmasına rağmen 
beklenen neticeyi yine de vermemiştir. 

Bu durum dikkate alınarak 1954 yılında çıkartılan Petrol Kanunu 1973 yılında yeni baştan ele 
alınmış ve adeta petrol politikamızı devletin de müdahil olduğu karma bir sistem haline getirmiştir. 

Yukarıdan beri özetlenen kanunî safahatın uygulanması sırasında şu gerçekler ortaya çıkmıştır; 
1. 1954 yılından bugüne kadar ülkemizde petrc 1 arama çalışması yapan 138 şirketin, 17'si yer

li, 121 'i yabancıdır. Halen faaliyet halindeki 33 şi ketin 3'ü yerli, 30'u yabancıdır. Bu gerçek ül
kemiz petrolünün yabancıların elinde ve nüfusund;. olduğunun açık bir delilidir. 

2. Arama yapan şirketlerin içinde SHELL Şirketinde 70 yabancı personel, MOBİL Şirketinde 
45 yabancı personel çalıştığı halde TPAO'da 82 yabancı personel çalışmaktadır. Bu gerçek en güç
lü yerli şirket olan TPAO'nun yabancıların kontrolü altında olduğunu göstermektedir. 

3. Yerli uzman yetiştirmek konusunda SHELL Şirketi 16, MOBİL Şirketi 8 burs verdiği hal
de TPAO'nun hiç burs vermediği görülmektedir. Bu gerçek kendi şirketimizin kendi insanını dü
şünmediğini göstermektedir. 

4. 1954 yılından bu yana yabancı şirketlerin çok daha fazla sondaj yaptığı halde kuyuları ka
pattıkları görülmektedir. Bu durum insana ister istemez açılıp, kapatılan sahalarda gelecek için bir 
takım gizli emellerin bulunduğunu düşündürmektedir. 

5. Halen 46 sahada petrol çıkartan TPAO bugüne kadar 230 milyon varil, 24 sahada petrol üre
ten SHELL Şirketi 234 milyon varil, 3-5 sahada petrol üreten MOBİL Şirketi ise 70 milyon varil 
üretim yapmıştır. Bu gerçek TPAO'nun teknik üretim kapasitesi açısından yabancı şirketlerin ne 
kadar gerisinde olduğunu göstermektedir. 

6. Bugün Türkiye bir yandan petrol ithal ederken, öte yandan ihraç eden bir ülke konumunda
dır. Bizi düşündüren bu ihracatın yerli ve yabancı şirketlerden daha çok hangileri vasıtasıyla ger
çekleşmiş olduğunun tespitidir. 

7. Bilimsel kaynaklar Türkiye'de halen 51 595 230 m. Ton ham petrol rezervi, 18 082 979746 
m. küp doğal gaz rezervi olduğunu tespit etmektedir. Hal böyle iken Türkiye'nin bu zenginliğini de-
ğerlendiremeyip, Rusya'dan doğal gaz ve dışarıdan petrol ithal etmesi gerçekten düşündürücüdür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi = (S. Sayısı : 419) 



Yeni oluşan dünyada devletler dış politikalarını halkların menfaatini ön planda tutarak yürüt
mektedirler. Devletler arasında bir süre iyi giden ilişkilerin bir süre sonra bozulduğunu, yürümez 
hale geldiği görülmektedir. Türkiye'nin petrol ihtiyacının büyük kısmını temin ettiği Irak'a karşı 
uygulanan ambargo uzun zamandan beri Türkiye'nin de yararlandığı boru hattının kapatılmasına 
ve Türkiye'nin sıkıntıya düşmesine neden olmuştur. Kendi topraklarımızda 18 milyar metreküp do-
ğalgaz varken, milyarlarca dolar para harcayarak bugün iyi ilişkiler içinde olduğumuz Rusya'dan 
doğalgaz getirmenin ileride iki ülke arasında anlaşmazlık çıktığında milyarlarca doların heder ol
ması bir yana, sosyal hayatımızı alt-üst etmeyeceğini kim iddia edebilir? 

Bu gerçekleri göz önünde bulundurarak Türkiye'nin petrol ve doğalgaz yatak lan ndaki rezerv
lerin tesipiti, bu yatakların yerli şirketlerimiz tarafından en verimli şekilde aranması ve işletilmesi 
ve Türk petrolünün yabancı şirketlerin kontrolünden kurtarılması, Türkiye'nin artık petrol ithal 
eden bir ülke değil, petrol ihraç edip, döviz kazanan bir ülke konumuna getirilmesi için bir Millî 
petrol politikasının Meclisimiz tarafından araştırılarak tespitinde zaruret görüyoruz. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maden çeşitliliği açısından dünyada ilk on ülke arasında yer alan oldukça yüksek maden po

tansiyeline sahip olan ülkemizde, kısa ve uzun dönemde ulusal çıkarları gözeten Ulusal Maden Po
litikası bulunduğu söylenemez. Ulusal maden kaynaklarımızın belirlenmesine yönelik ilginin gös
terilmemesi ve buna bağlı olarak'gerekli altyapının oluşturulamaması nedeniyle ülkemizdeki altın 
yatakları yıllardır belirlenememiş olmasına karşın, uluslararası şirketlerin arama çalışmaları sonu
cunda ülkemizde önemli altın yatakları bulunduğu tespit edilmiştir. 

15 000 kişiden fazla insanın yaşadığı, İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde bulunan eşsiz tarihî 
ve kültürel zenginliklerle kaplı Bergama-Ocavık yöresindeki tüm köylerin ve Bergama halkının en
dişelerine yanıt verecek hiçbir ciddî çalışma yapılmadan, 8 yıl boyunca siyanür kullanılarak işlene
cek topraktan tonlarca siyanür ve diğer zehirli maddeler açığa çıkaracak bir madene işletme izni 
verilmiştir. Yöre toprağının geçirimli karakterde bulunması; bölgenin I. derece deprem bölgesi ol
ması ve her yıl defalarca 4-5 şiddetinde depremle sarsılması; bölgenin dağlardan Bakırçay Ovası
na ve Ege Denizine ulaşan yeraltı su yolları üzerinde bulunması; siyanür ve diğer zehirli maddele
rin bırakılacağı atık barajının tabanının kil ve sentetik maddeyle kaplanarak geçirimsizlik sağlana
cağı iddia edilmesine karşın bu yöntemin 50 yıl boyunca tümüyle garantili olamayacağı, zamanla 
sızdırma yaratabileceği ve bu zehirli maddelerin yeraltı sularına karışabileceği gibi çok önemli ger
çekler; madenin işletme süresi ve atık barajı ndaki zehirli maddelerin etkinliğinin sürdüğü sürece 
yöre halkı için büyük bir tehlike kaynağı oluşturacağını ortaya koymaktadır. 

Siyanürlü yöntemlerle altın üretimindeki tehlike, yalnızca siyanür tehlikesi değildir. Siyanür
le yıkama yöntemi sonucu kanser yapıcı ağır metaller olan arsenik, civa, kurşun gibi zehirli mad
deler açığa çıkarılacak ve bu maddeler atık barajında sızıntı olması durumunda yöre halkına uzun 
yıllar boyunca yeraltı sularıyla ulaştırılarak insanlar ve diğer canlılar ile ekolojik denge üzerinde 
olumsuz etkiler yaratılabilecektir. Bu durumda, 10-15 yıl içinde kanser olaylarının ortaya çıkması 
gibi vahim sonuçlar yaşanabilecektir. 

Maden işletmesi 8 yıl süreceği halde siyanür havuzundaki sızıntıların izleme sisteminin 50 yıl 
çalışması ve yeraltı sularının 10—15 yıl izlenmesi gerekmektedir. Maden çıkarma faaliyeti biten şir
ketin madeni terketmesinden sonra bu izleme faaliyetini kim yapacaktır? Bu belirsizliğe ek olarak, 
şirket çalışmayacağını belirterek ya da iflas ettiğini açıklayarak işletmeyi terkedebilmekte ve orta
ya çıkacak olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması sorumluluğundan kaçabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 419) 
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Ülkemizin 560 yerinde siyanürlü yöntemlerle çalışmak üzere ve işletmecileri yabancı şirket
ler olacak altın madenleri için beklemektedir. Bergama-Ovacık yöresindeki altın madeni konusun
da verilen kararın diğerlerine örnek olacağı düşünüldüğünde, ülkemizin siyanürlü yöntemlerle iş
letilecek altın madenleri konusunda vereceği her karar büyük önem taşımaktadır. 

Ülkemizde zehirli ve tehlikeli maddelerin kullanılması ve depolanması konusunda yaşanan 
boşluklar, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin uygulanmasında karşılaşılan aksaklıklar 
ve ilgili Bakanlıklar arası koordinasyonun oluşturulamaması nedeniyle altın madenciliği konusu 
yıllardan beri tartışılmakta, bu konuda halk ve devlet arasında güvensizlik oluşmakta ve devletin 
yıpranmasına neden olan bir ortam yaratılmaktadır. 

Bütün bu nedenlerle, özellikle siyanürlü yöntemlerle altın madeni işletilmesi konusundaki dü
zenlemelerin gözden geçirilmesi ve ülkemizdeki altın işletmeciliği konusunun incelenerek ulusal 
çıkarlarımıza uygun hale getirilmesi için Anayasamızın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 104 üncü mad
desi gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Veli Aksoy 
îzmir 

Şükrü Sina Gürel 

İzmir 

Mustafa İstemihan Talay 
İçel 

Cihan Yazar 
Manisa 

Şerif Çim 
Bilecik 

Mahmut Erdir 
Eskişehir 

Erol Karan 
Karabük 

Ali Günay 
Hatay 

Mehmet Yaşar Ünal 
Uşak 

Halik Çalık 
Kocaeli 

Zerrin Yeniceli 
İzmir 

Ahmet Piriştina 
İzmir 

Hakan Tartan 
İzmir 

Çetin Bilgir 
Kars 

Arif Sezer 
Adana 

Necati Albay 
Eskişehir 

Tamer Kanber 
Balıkesir 

Hikmet Sami Türk 
Trabzon 

Mustafa Güven Karahan 
Balıkesir 

Nam i Çağan 
İstanbul 

Fikret Uzunhasan 
Muğla 
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' TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Afyon ve İşçehisar İlçesi bugün ülke mermerciliğinin merkezidir. Mermercilik bir sanayi ko

lu olarak gelişmekte olup, buna paralel olarak Kocatepe Üniversitesinde Mermekcilik Yüksek 
Okulu da bu sanayi koluna personel yetiştirmektedir. Son ekonomik tedbirler mermercilik sektörü
nün dış ve iç piyasasındaki konumda tıkanıklığa sebep olmuştur. Mermerciliğin gelişmesi ve yurt 
ekonomisine katkısının artması için mermerciliğin sorunlarının incelenmesi, teşvik, kredi ve vergi 
politikalarının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacı ile Yüce Meclisi
mizce bir Araştırma Komisyonu kurulmasını, Anayasamızın 98 ve İçtüzüğümüzün 104 ve 105 in
ci maddeleri gereği arz ederiz. 

H. İbrahim Özsoy 
Afyon 

Biltekin Özdemir 
Samsun 

Enis Sülün 
Tekirdağ 

Ömer Ertaş 
Mardin 

Feridun Pehlivan 
Bursa 

Uğur Aksöz 
Adana 

İbrahim Cebi 
Trabzon 

Aslan Ali Hatipoğlu 
Amasya 

Y. Sefahattin Beyribey 
Kars 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Yusuf Ekinci 
Burdur 

Yaşar Okuyan 
Yalova 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

İrfan Köksalaıı 
Ankara 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

Muzaffer Arslan 
Diyarbakır 
Emin Kul 
İstanbul 

Naim Geylani 
Hakkâri 

Necati Güllülü 
Erzurum 

Recep Mızrak 
Kırıkkale 

Ab bas İnceayan 
Bolu 
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GEREKÇE 
Mermercilik ilk çağlardan beri bilinen bir sanayi koludur. Son 10 yılda Afyon ve Işçehisar İl

çesinde gerek yapı malzemesi, gerekse ev eşyası, mutfak dizaynı için bol miktarda kullanım saha
sı bulmakla beraber birçok sorunu da beraber getirmiştir. 

Bu gelişmekte olan sektörün bir sanayi bölgesi dahi yoktur. Yurt ekonomisine katkılarını ar
tırmak, mermer ocaklarının durumu ve yeri modern konumu çerçevesinde üreticinin önünü tıkayan 
bürokratik engelleri azaltmak. Bu işle iştigal eden kişi ve müesseselerin kredi ve teşvik, vergi ia
desi konularını da yeniden gözden geçirerek gerekli tedbirlerin alınması inancıyla bu araştırma 
önergesinin verilmesi uygun görülmüştür. 

(10/18,27, 30, 68,113,170) Esas Numaralı Araştırma Komisyonu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(10/18,27,30,68, 113, 170) Esas 
Numaralı Araştırma Komisyonu 24.11.1997 

Esas No. : A.Ol.l.GEÇ.10/18, 27, 30, 68, 113, 170-78 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 8.5.1997 tarihli 91 inci birleşiminde kabul 
edilen Danışma Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, TBMM Genel Kurulunun 13.5.1997 ta
rihli 92 nci birleşiminde görüşülerek kurulan 10/18,27, 30,68, 113, 170 Esas Numaralı Araştırma 
Komisyonumuz; 

• Konya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Ülke Kaynaklarının Tespit 
edilmesi ve Değerlendirilmesi Konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Madde
leri Uyarınca Bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 10/18; 

Konya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ünaldı ve 39 Arkadaşının Sıcak Su Kaynaklarının Da
ha Verimli Kullanılmasını Sağlayacak Yöntemleri Belirlemek Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 10/27, 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 Arkadaşının, Madencilik Sektörünün Sorunla
rını Araştırarak Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 10/30, 

Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy ve 21 Arkadaşının Mermerciliğin Sorunlarının Araş
tırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 10/170, 

İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 20 Arkadaşının, Altın İşletmeciliğinde Kullanılan Yöntemler 
İncelenerek Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 10/113, 

• Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 22 Arkadaşının, Ülkemizdeki Petrol ve Doğalgaz Re
zervlerinin Tespit ve İşletilmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Madde
leri Uyarınca Bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 10/68 Esas Numaralı Meclis Araştırma 
önergelerini birlikte değerlendirerek yaptığı araştırma sonucunda düzenlediği rapor ve eklerini ili
şikte sunmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 
Komisyon Başkanı 
Konya Milletvekili 
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ARAŞTIRMANIN KONUSU 
Konya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa ÜNALDI ve 12 arkadaşının, Ülke Kaynaklarının Tes

pit Edilmesi ve Değerlendirilmesi Konusunda Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci Mad
deleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 10/18 Esas Numaralı Meclis Araştırma
sı önergesinin gerekçesinde; 

Türkiye'nin durumu ekonomik göstergeler itibariyle değerlendirildiğinde, her yönden ve
rimli ve bereketli kaynaklan ile mütenasip olmadığı ileri sürülerek, "Tarımsal alanlarımız, petro
lümüz, madenlerimiz ve her yönden verimli olması beklenen insan gücümüz doğru olarak ortaya 
konulamamakta ve gerçekçi bir şekilde değerlendirilememektedir."denildikten sonra, bütün bu de
ğerlerin ortaya konulup ülkemizin zengin, insanlarımızın mutlu olması mümkün iken... yönetim
lerin basiretsiz davranışları ve beceriksizlikleri yanında çeşitli dış müdahalelerle bundan mahrum 
bırakıldığı ifade edilmekte ve "Ülke varlığını doğru olarak tesbit etmek, ortaya çıkarılmasını engel
leyen faktörleri belirlemek ve en verimli şekilde işletilmesini sağlayacak yol ve yöntemleri araştır
mak ve bunları bir an evvel geçerli kılmak gereği tartışılmayacak kadar açıktır. İşte bunu sağla
mak için böyle bir araştırmaya ihtiyaç duyulmuştur." denilmektedir. 

Konya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa ÜNALDI ve 39 Arkadaşının Sıcak Su Kaynaklarının 
Daha Verimli Kullanılmasını Sağlayacak Yöntemleri Belirlemek Amacıyla Anayasanın 98 inci İç
tüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 10/27 Esas 
Numaralı Meclis Araştırması önergesinin gerekçesinde; 

Ülkemizin birçok yerinde tabii sıcak su kaynaklarının bulunduğu ve bunlardan çoğunun in
sanlarımız tarafından çok eskilerden beri bilindiği belirtilerek;"Ancak sahip oldukları sağlık im
kanları ile enerji muhtevalarının tam olarak değerlendirildiği kanaatinde değiliz. Çok sayıda de
ğişik özelliklere sahip bu tabiat kaynaklarımızı gerçek değerleri ile ortaya koymak, sağlığa, seracı
lığa ve hava kirliliği oluşturmadan ısınma ve ısıtmaya katılımını sağlamak, zararlı kullanımlarına 
mani olarak, mevcut değerlerinin boşa gitmesini engellemek üzere bir Meclis Araştırması yapılma
sına ihtiyaç duyulmuştur." denilmektedir. 

Nevşehir Milletvekili Mehmet ELKATMIŞ ve 13 Arkadaşının, Madencilik Sektörünün So
runlarını Araştırarak Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkini 10/30 Esas 
Numaralı Meclis Araştırması önergesinin gerekçesinde; 

Ülkemizin madenler yönünden zenginliğinin herkes tarafından bilinmesine rağmen, bu zen
ginliklerden ülke olarak yararlanamadığımız, yıllardır işletilmeyi bekleyen Siirt-Madenköy ve Ri-
ze-Çayeli zengin Bakirli Pirit yataklarımızda 74 milyon ton rezerv bulunduğu halde yüzmilyarlar-
ca liralık Bakır ithal ettiğimiz, aynı şekilde Sivas bölgesinde 10 milyon ton rezervli Asbest yatak
larımızın da yıllardır işletilmeye açılamaması nedeniyle yurtdışından Asbest ithal ettiğimiz belir
tilerek " Ülkemiz Sodyum Tuzları bakımından olağanüstü zenginliklere sahiptir. Buna rağmen yüz 
milyarlarca liralık Sudkostik, Soda ve Sodyum ithal edilmesi düşündürücüdür. Toros dağlarında 
320 milyon ton Boksit rezervimiz, Turgutlu Çağal'da 50 milyon ton nikel rezervimiz işletilmedi-
ği için yüz milyarlarca liralık ithalata gidilmektedir." denilmekte ve benzer misalleri daha da ço
ğaltmanın mümkün olduğu ifade edildikten sonra devamla ; 

"Enerji ve hammaddede daha çok dışa bağımlı hale geliyoruz. Hiçbir ülke daha işin başında 
enerji ve hammadde yönünden bu kadar dışa bağımlı bir model uygulayarak kalkınmamış ve kal-
kinamanîıştır. Çünkü bir ülkenin kalkınması doğal kaynaklarının, özellikle maden yataklarının, de
ğerlendirilmesinden geçer. Bu gerçeği dikkate almayan ekonomik modellerin, işsizliği ve dış borç
ları artırmaktan başka bir işe yaramıyacağı ileride daha açık bir şekilde görülecektir. Ne acıdır ki, 
madenlerimizi işletmek için kaynak bulunamamakta fakat ithalat için kaynak bulunabilmektedir. 
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Üstelik harp sanayimizin hammadde güvenliği üzerinde düşünmemiz ve cesur kararlar almamız ge
rekmektedir. Harp sanayimizin arkasında kendi doğal kaynaklarımıza dayalı, güçlü bir maden ve 
metalürji sanayiinin bulunması gereği açıktır." denilmekte ve harp sanayinin en stratejik maddele
rinden birisi olan Wolfram madeni bakımından dünyadaki en zengin 8 ülkeden biri olmamıza rağ
men henüz konsantre üretim aşamasına bile gelinemediği, ihtiyacın ithalatla karşılandığı, Ülkemiz 
uçak sanayi için gerekli olan stratejik metallerden biri olan Kobalt madeninin de, Küre'de çıkar
tılan bakırın yan ürünü olan Pirit'in konsantrelerinden elde edilebileceği, ancak bizim Kobaltları
mızın izabe artıkları içerisinde Karadenize akıtıldığı, yine uçak ve roket sanayiinde kullanılan Ti
tan metalinin, Titomanyetit yataklarımızın geliştirilememesi nedeniyle dışarıdan ithal edildiği ifa
de edilerek " Harp sanayimizin hammadde güvenliği daha da endişe vericidir. Madenciliğin sınai 
ve ticari bir faaliyet değil yapı yatırımlarının en önemlisi olduğu anlaşılıncaya kadar çaba sarfet-
mek hepimizin görevidir.Çünkü barışta doğal kaynaklarına sahip çıkmayanlar savaşta ülkelerini 
koruyamazlar. 

Bu gerçekler ışığında madenciliğimizin sorunlarını tesbit ederek bir maden politikası tespit 
edilebilmesi için Meclis Araştırması gereğine inanarak bu önergeyi vermiş bulunuyoruz." denil
mektedir. 

Afyon Milletvekili Halil İbrahim ÖZSOY ve 21 Arkadaşının Mermerciliğin Sorunlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis araştırması Açılmasına ilişkin 10/68 Esas Numa
ralı Meclis Araştırması önergesinin gerekçesinde; 

Mermerciliğin ilk çağlardan beri bilinen bir sanayi kolu olduğundan bahisle, ülkemizde Af
yon ili ile İscehisar ilçesinin son on yılda bu sanayi kolunun merkezi konumuna geldiği ve geniş 
bir kullanım alanına sahip olmasına rağmen halledilmesi gereken birçok sorunlarının da bulundu
ğu belirtilerek; / 

"Bu gelişmekte olan sektörün bir sanayi bölgesi dahi yoktur. Yurt ekonomisine katkılarını 
artırmak , mermer ocaklarının durumu, yeri ve modern konumu çerçevesinde üreticinin önünü tı
kayan bürokratik engelleri azaltmak, bu işle iştigal eden kişi ve müesseselerin kredi, teşvik Ve ver
gi iadesi konularını da yeniden gözden geçirerek gerekli tedbirlerin alınması inancıyla bu araştır
ma önergesinin verilmesi uygun görülmüştür." denilmektedir. 

. İzmir Milletvekili Veli AKSOY ve 20 Arkadaşının, Altın İşletmeciliğinde Kullanılan Yön
temler İncelenerek Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
10/113 Esas Numaralı Meclis Araştırma önergesinin gerekçesinde; 

Ülkemizin maden çeşitliliği açısından dünyanın ilk on ülkesi arasında yer aldığı, oldukça 
yüksek maden potansiyeline sahip olmamıza rağmen kısa ve uzun dönemde ulusal çıkarları göze
ten bir ulusal maden politikamızın bulunmadığı, ulusal maden kaynaklarımızın belirlenmesine yö
nelik ilginin gösterilcmemesi ve buna yönelik altyapının oluşturulamaması nedeniyle, ülkemizde
ki altın yataklarının yıllardır belirlenemediği, oysa uluslararası şirketlerin arama çalışmaları sonu
cunda ülkemizde önemli altın yataklarının bulunduğunun tesbit edildiği ileri sürülerek; 15 000 ki
şiden fazla kişinin yaşadığı eşsiz tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu olan Bergama-Ovacık dâ, 8 
yıl boyunca siyanür kullanarak altın çıkartacak olan şirketin, çevre halkının endişelerini gidermek 
amacıyla hiçbir ciddi çalışma yapmadığından bahisle, benzeri aramaları yapmak üzere ülkemizde 
pekçok şirketin hazır beklediğine ,sözkonusu aramaların kısa süreli olduğuna, ancak işletme atık
larının izlenmesi süresinin 50 yıl gibi bir süreyi kapsadığına, ayrıca şirketin iflası halinde bu alık
ların nasıl izleneceğinin de belirsizliklerle dolu olduğuna temasla şöyle denilmektedir: 
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"Ülkemizin 560 yerinde siyanürlü yöntemlerle çalışmak üzere ve işletmecileri yabancı şir
ketler olacak altın madenleri izin beklemektedir. Bergama-Ovacık yöresindeki altın madeni konu
sunda verilen kararın diğerlerine örnek olacağı düşünüldüğünde, ülkemizin siyanürlü yöntemlerle 
işletilecek altın madenleri konusunda vereceği her karar büyük önem taşımaktadır. . 

Ülkemizde zehirli ve tehlikeli maddelerin kullanılması ve depolanması konusunda yaşanan 
boşluklar, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin uygulanmasında karşılaşılan aksaklık
lar ve ilgili bakanlıklararası koordinasyonun oluşturulamaması nedeniyle altın işletmeciliği konu
su yıllardan beri tartışılmakta , bu konuda halk ve devlet arasında güvensizlik oluşmakta ve devle
tin yıpranmasına neden olan bir ortam yaratılmaktadır. 

Bütün bu nedenlerle, özellikle siyanürlü yöntemlerle altın madeni işletilmesi konusundaki 
düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve ülkemizdeki altın işletmeciliği konusunun incelenerek ulu
sal çıkarlarımıza uygun hale getirilmesi için Anayasamızın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 104 üncü 
madddesi gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz." 

Kocaeli Milletvekili Şevket KAZAN ve 22 Arkadaşının, Ülkemizdeki Petrol ve Doğalgaz 
Rezervlerinin Tespit ve İşletilmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Mad
deleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 10/170 Esas Numaralı Meclis Araştır
ması önergesinin gerekçesinde; 

Petrolün, teknolojik gelişmenin itici gücü olduğuna değinilmekte ve 1926 yılından günümü
ze kadar devlet tarafından uygulanan petrol politikaları ile ülkemizde yerli ve yabancı şirketler ta
rafından yürütülen petrol arama ve çıkartma faaliyetleri hakkında bilgi verilmekte ve "1954 Yılın
da 6326 Sayılı Kanun çıkartılmıştır. Bu kanunla devlet doğrudan doğruya işletmeci olma konumu
nu bırakmış, işletmeciliği yerli özel şirketlere, bunların yanında yabancı şirketlere, hatta yabancı 
devletlere ruhsat veren liberal sistemi benimsemiştir. Kanunun, amacı ülke kalkınmasında akarya
kıt ihtiyacının döviz harcanmadan temini ve ihtiyaç fazlasının ihracı ile ülkeye döviz kazandırılma
sı olarak gösterilmiş ise de, yabancılara geniş imtiyazların tanınmış olmasına rağmen beklenen ne
ticeyi yine de verememiştir. Bu durum dikkate alınarak 1954 yılında çıkartılan Petrol Kanunu, 
1973 yılında yeni baştan ele alınmış ve adeta petrol politikamızı devletin de müdahil olduğu kar
ma bir sistem haline getirmiştir." denildikten sonra özetle; ülkede petrol arama çalışmaları yapan 
138 şirketten 12İ'inin yabancı olduğu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında çalışan yabancı 
personel sayısının, yabancı petrol şirketlerinde çalışanlardan fazla olduğu, bunun ise bu şirketin ya
bancı kontrolunda olduğu anlamına geleceği, uzman yetiştirmek amacıyla yabancı şirketler burs 
verirken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının hiç burs vermediği, yabancı şirketler tarafından 
sondaj yapıldıktan sonra kapatılan'kuyularla ilgili olarak insanın ister istemez şüpheye düştüğü, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nm üretiminin ülkemizde üretim yapan şirketlerden düşük ol
duğu ve bilimsel kaynaklara bakıldığında ülkemizin 51.595.230.000 milyar ton ham petrol rezervi 
ile 18.082.979.746 milyar metreküp doğalgaz rezervinin bulunduğu bu nedenle dışarıdan doğalgaz 
ve petrol ithal etmemizin düşündürücü olduğu ileri sürülerek şöyle denilmektedir: 

"Yeni oluşan dünyada devletler dış politikalarını, halkların mefaatlerini ön planda tutarak 
yürütmektedirler. Devletlerarasında bir süre iyi giden ilişkilerin bir süre sonra bozulduğu, yürümez 
hale geldiği görülmektedir. Türkiye'nin petrol ihtiyacının büyük bir kısmını temin ettiği Irak'a kar
şı uygulanan ambargomuzun zamandan beri Türkiye'nin de yararlandığı boru haltının kapatılma
sına ve Türkiye'nin sıkıntıya düşmesine neden olmuştur. Kendi topraklarımızda 18 milyar metre
küp doğalgaz varken, milyarlarca dolar para harcayarak, bugün iyi ilişkiler içinde olduğumuz Rus
ya'dan doğalgaz getirmenin ileride iki ülke arasında anlaşmazlık çıktığında milyarlarca doların he
der olması bir yana, sosyal hayatımızı da alt-üst etmeyeceğini kim iddia edebilir. 
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Bu gerçekleri gözönünde bulundurarak, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz yataklarındaki re
zervlerinin tesbiti, bu yatakların yerli şirketlerimiz tarafından en verimli şekilde aranması ve işle
tilmesi ve Türk petrolünün yabancı şirketlerin kontrollerinden kurtarılması, Türkiye'nin artık pet
rol ithal eden bir ülke değil, petrol ihraç edip, döviz kazanan bir ülke konumuna getirilmesi için 
Milli Petrol Politikasının Meclisimiz tarafından arattırılarak tesbitinde zaruret görüyoruz."-

TBMM Genel Kurulu, Danışma Kurulunun 07.05.1997 tarihli tavsiye kararı doğrultusunda, 
13.05.1997 tarihli 92 nci birleşiminde, Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 10/18. 10/27, 10/30, 
10/68, 10/113 ve 10/170 Esas numaralı önergeleri birlikte görüşmüş ve Meclis Araştırmasının 
açılmasını kabul etmiştir 

KOMİSYONUN KURULUŞU 
Anayasanın 98 inci , içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca verdikleri Konya Mil

letvekili Prof. Dr. Mustafa ÜNALDI ve 12 arkadaşının 10/18, Konya Milletvekili Prof. Dr. Musta
fa ÜN ALDI ve 39 arkadaşının 10/27, Nevşehir Milletvekili Mehmet ELKATMIŞ ve 13 arkadaşı
nın 10/30, Kocaeli Milletvekili Şevket KAZAN ve 22 arkadaşının 10/68, İzmir Milletvekili Veli 
AKSOY ve 20 arkadaşının 10/113 ve Afyon Milletvekili Halil İbrahim ÖZSOY ve 21 arkadaşının 
10/170 Esas Numaralı Meclis Araştırmasına ilişkin önergeler, TBMM Genel Kurulunun 
13.05.1997 tarihili 92 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. 

Komisyon, Refah Partisi grubundan İstanbul Milletvekili Dr. Azmi ATEŞ, Karaman Millet
vekili Zeki ÜNAL ve Konya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa ÜNALDI, Anavatan Partisi grubun
dan Afyon Milletvekili Halil İbrahim ÖZSOY ile İğdır Milletvekili Adil AŞIRIM, Doğru Yol Par
tisi grubundan Afyon Milletvekili Yaman Törüner ve İsparta Milletvekili Halil YILDIZ, Demok
ratik Sol Parti grubundan Adana Milletvekili Mehmet BÜYÜKYILMAZ ve Cumhuriyet Halk Par
tisi grubundan İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ olmak üzere toplam 9 üyeden kurulmuş ve 
11.06.1997 tarihinde yaptığı Komisyon Başkanlık Divanı seçimi sonucunda; Komisyon Baş
kanlığına Konya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa ÜNALDI, Başkanvekilliğine Afyon Milletvekili 
Yaman TÖRÜNER, Komisyon Sözcülüğüne İstanbul Milletvekili Dr. Azmi ATEŞ ve Komisyon 
Katip üyeliğine Adana Milletvekili Mehmet BÜYÜKYILMAZ seçilerek Komisyon çalışmalarına 
başlanmıştır.. 

Daha sonra, Doğruyol Partisi Afyon Milletvekili Yaman TÖRÜNER'in mensup olduğu par
tiden istifa etmesi, Anavatan Partisi Afyon Milletvekili Halil İbrahim ÖZSOY'un kurulan 55 inci 
Hükümette Sağlık Bakanı olması nedeniyle İçtüzüğün 22 nci maddesi gereğince Komisyon üyelik
leri düşmüş ve yerlerine Genel Kurulun 15.07.1997 tarihli 121 inci birleşiminde Anavatan Partisi 
Konya Milletvekili Doç.. Dr. Ahmet ALKAN ile Genel Kurulun 23.07.1997 tarihli 125 inci birle
şiminde Doğruyol Partisi Ordu Milletvekili Müjdat KOÇ seçilmiştir. Bilahare yapılan ve Yaman 
TÖRÜNER'in üyeliğinin düşmesi ile boşalan Başkanvekilliğine Konya Milletvekili Doç.Dr. Ah
met ALKAN seçilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 21.10.1997 tarihli 5 inci birleşiminde alı
nan karar gereğince Meclis Araştırma Komisyonlarının üye sayısının 9'dan 13' e çıkarılması üze
rine Genel Kurulun 06.11.1997 tarihli 11 inci birleşiminde Anavatan Partisi Rize Milletvekili Ah
met KABİL ile Refah Partisi Adana Milletvekili Sıtkı CENGÎL, 11.11.1997 tarihli 12 nci birle
şimde de Demokratik Sol Parti Sakarya Milletvekili Teoman AKGÜR , Demokrat Türkiye Parti
si izmir Milletvekili Turan ARINÇ ile partisinden istifa eden Ordu Milletvekili Müjdat KOÇ'un 
yerine Genel Kurulun 19.11.1997 tarihli 16 nci birleşiminde Doğru Yol Partisi Yozgat Milletve
kili Yusuf BACANLI Komisyonumuz üyeliğine seçilmişlerdir. 
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KOMİSYONUN GÖREV, YETKİ VE SÜRESİ 

Araştırma Komisyonumuz; Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci mad
deleri ile genel hükümler çerçevesinde görev yapmıştır. 11.06.1997 tarihinde faaliyetine başlayan 
Komisyonumuz, TBMM İçtüzüğünün 105 inci maddesinde belirlenen 3 aylık süre içinde çalışma
larını bitiremediği için Genel Kuruldan, 24.10.1997 tarihinden başlamak üzere 1 aylık ek süre ta
lep etmiştir. 

KOMİSYON ÇALIŞMALARI 
10/18,27,30,68,113,170 Esas Numaralı Ülke Kaynaklarının Tespit Edilmesi ve Değerlendi

rilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, kurulmasını takiben; 
Komisyonumuzda; ülke kaynaklarının tespit edilmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalış

maların ülkemiz açısından büyük bir önem taşıdığı, Komisyonun sağlıklı bir çalışma yapabilmesi 
için içtüzükte belirlenen süresinin yeterli olamayacağı dile getirilmiş ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde sadece bu konulara ilişkin faaliyette bulunacak daimi bir ihtisas komisyonu kurulması
nın gereği vurgulanmıştır. Komisyon çalışmalarında uygulanacak programla ilgili olarak yapılan 
görüşmelerde ise araştırma konusunun çok kapsamlı, buna karşılık tanınan sürenin çok kısıtlı ol
ması sebebi ile zamanı mümkün olabildiğince ekonomik kullanmak gerektiği hususunda fikir bir
liğine varılmış ve hızlı bir şekilde bilgi ve belge akışını sağlamak için, resmi ve özel kuruluşlar 
yanında bazı meslek odalarına yazı yazılarak bilgi, belge ve uzman talep edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Komisyonumuz bu çerçevede; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Başbakanlık Deniz
cilik Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Türkiye İhra
catçılar Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Orman Bakanlığı, Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Mevzuatı Geliş
tirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreterliği, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maden Mühendisleri Odası Başkanlığı, TÜBİTAK Baş
kanlığı, Jeotermal Derneği Başkanlığı, TBMM Kütüphane-Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlü
ğü, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, (ESAM) 
Ekonomik Sosyal Araştırma Merkezi Başkanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Mü
dürlüğü, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü, GAP İdaresi Başkan
lığı ile BOTAŞ Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği bir yazı ile; 

Komisyonumuzun amacının, ülkemizin maddi ve manevi kaynaklarını bilimsel verilere da
yanarak, rantabl ye rasyonel bir şekilde ekonomiye kazandırmak için gerekli araştırmaları yapmak 
ve neticede milli gelirin artırılması, refahın yaygınlaştırılması, sosyal adaletin sağlanması, bölge-
lerarası dengesizliklerin giderilmesi doğrultusunda yapılan çalışmalara katkıda bulunmak olduğu 
belirtilmiş ve Komisyonun çalışmalarına katkıda bulunmak için, faaliyette bulundukları alanlarda 
mevcut yeraltı, yerüstü ve insan kaynaklarının durumu, sorunları, bu kaynakların geliştirilerek eko
nomiye kazandırılmasıyla ilgili ne gibi idari, mali ve hukuki tedbirlerin alınması gerektiği ayrıca 
atıl durumda bulunan kaynakların olup olmadığı, eğer varsa bunların sorunlarının çözümlenmesi 
halinde ülke ekonomisine sağlayacağı katma değerin ne kadar olabileceği konusunda, mevcut ve
riler çerçevesinde, gerekli tespit ve çalışmaları yaparak sonuçlarının, bir rapor halinde Komisyo
numuza gönderilmesini ve bu konuda üyelerimize bir brifing verilmesi istenmiştir. 

Ayrıca, Komisyon çalışmalarına teknik konularda yardım sağlamak amacıyla, TBMM İç
tüzüğün 105 inci maddesi hükmü gereğince Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı(uzman gön
dermedi), Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreterliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK 
Başkanlığı(uzman göndermedi), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Etibank Genel Müdürlüğü, 
Maden Tetkik Arama Genel!Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü, 
GAP İdaresi Başkanlığından birer uzman talep edilmiştir. ' 
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Komisyonumuz; ülkemizin büyükşehir belediye başkanlarının da bölgeleri ile ilgili değer
lendirmelerini komisyon üyelerine aktarmalarına imkan tanımak amacıyla, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Hasan SUBAŞI, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Erdem SAKER, Erzu
rum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ersan GEMALMAZ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başka
nı Recep Tayyip ERDOĞAN, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Şükrü KARATEPE, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhan ÖZFATURA, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Orhan SOYDAŞ, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muzaffer ÖNDER, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Halil ÜRÜN, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı M.Sefa SİRMEN, Mer
sin Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Hüseyin ALPAN, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Baş
kanı Dr. Ahmet BİLGİN, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aytaç DURAK, Gaziantep Bü
yükşehir Belediyesi Başkanı Celal DOĞAN ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı İ. Melih 
GÖKÇEK'i davet etmiştir. 

Komisyonumuzun 7.11.1997 Cuma günü yaptığı toplantıya Adana Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Aytaç DURAK ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muzaffer ÖNDER bizzat ka
tılırken, Ankara . İstanbul, Bursa , Konya , İzmir ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanları 
daha önceden planlanmış iş gezileri nedeniyle toplantıya katılamıyacaklarını belirterek özür dile
mişler ve belediyelerini temsilen bir yetkili göndermişlerdir. Diğerleri ise komisyonun davetine 
katılmamışlardır. 

Toplantıya katılanlar, şehir alt yapı hizmetlerinin değişik kurumlarca yapılmasının gereksiz 
harcamalara sebebiyet verdiğini, bunların tek elden yerel idareler tarafından yapılmasının gereksiz 
kaynak israfını önleyeceğini , Büyükşehir belediyelerinin etrafında siyasi mülahazalarla artan her 
türlü teknik donanım ve kalifiye personelden mahrum belde belediyelerinin plan ve programdan 
uzak uygulamaları sonucunda beldelerinde çarpık kentleşmeye yol açtıklarını bunun sonucunda da 
bozulan şehir düzeninin yeniden onarılmasının çok büyük harcamalara sebebiyet verdiğine işaret 
edilerek konuya acil çözüm bulunmasının gerektiği dile getirilmiştir. Ayrıca, şehir varoşlarında 
bulunan Hazineye ait mücavir sahaların belediyelere devredilmesi halinde buraların atıl durumdan 
kurtarılarak ekonomiye kazandırabileceğini ifade eden Belediye yetkilileri bu ve benzeri diğer 
sorunlarının çözümü için yardım talebinde bulunmuşlardır.Ancak brifing sonrasında Komisyonu
muza herhangi bir bilgi ve belge göndermemişlerdir. 

Komisyonumuza gönderilen yazı ve belgeler ile brifinglere ilişkin ses bantları raporumuz 
ekinde sunulmuştur. 

DEĞERLENDİRME 

Komisyonumuza gelen yazı ve belgeler ile verilen brifinglerde ; 
1 - Milli Prodüktivite Merkezi Başkanlığı 26.06.1997 Tarih ve B.02.2.MPM.0.05/667 sayılı 

cevabi yazısında ; Gönderilen belge ve raporların incelenmesi ve 02.10.1997 tarihinde verilen bri
fing sonucunda hazırlanan Milli Prodüktivite Merkezi Başkanlığının işlevleri ve verimlilik konu
sunda yapılan değerlendirmede; 

Milli Prodüktivite Merkezi'nin (MPM), kuruluş yasasının 2 nci maddesinde belirtilen görev 
tanımları doğrultusunda, yurt ekonomisinin verimlilik ilkelerine uygun olarak gelişmesine ileride 
yardımcı olacak önlemleri araştırmak, bunların uygulamaya geçirilmesine destek sağlayacak çalış
maları yapmak, Kamu veya özel kesim işletmelerinde verimliliği artırıcı yöntemleri araştırıp orta
ya koymak, uygulamaları izleyip tavsiyelerde bulunmak, verimlilik ile ilgili teknik yardımlar sağ
lamak ve çeşitli araçlarla verimliliği artırıcı bilgileri ve çağdaş yöntemleri yaymak üzere faaliyet 
yürüttüğünden bahisle, "bu amaçla Merkezimiz talepte bulunan, işletmelere ücretli eğitim ve da
nışmanlık hizmetleri sunmaktadır" denilmekte ve Merkezin 1996 yılında verimlilik ölçme, izleme, 
araştırma, danışmanlık ve eğitim, yayın ve halkla ilişkiler alanlarında 80 ana proje altında 250'nin 
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üzerinde etkinlik gerçekleştirdiği ifade edildikten sonra devamla; verimlilik konusunda şöyle de
nilmektedir: 

"1/1 - Verimlilik : Ülke genelinde verimlilik artışını engelleyen faktörler arasında, ekono
mik koşullar ve enflasyon, sermaye yetersizliği, eğitim düzeyi düşüklüğü ve yetişmiş insangücü te-, 
minindeki sorunlar, altyapı sorunları önemli yer işgal etmektedir. Atıl kapasite, işletmeler bazında 
ve ülke genelinde verimliliği düşüren ve kaynakların israf edilmesinde en tipik ve önemli faktör 
olarak görülmektedir. Verimlilik artırma teknikleri (ağırlıklı olarak imalat sanayiinde) şöyle özet
lenebilir; 

- İş analizi, 
- İş değerlendirme, 
- İş etüdü, 
- Motivasyon (Güdüleme), 
- Teşvikli ücret sistemi, 
- Kalite kontrol, 
- Stok kontrolü, 
- Ergonomi, 
- Pazarlama, 
- Üretim planlama, 
- Değer analizi, 
- Koruyucu bakım, 
- Mali planlama, mali analiz ve fon yönetimi, 
- Bilgisayar kullanımı, 
- Verimlilik ölçme. 
Ülke çapında yapılan bir araştırmada; bu verimlilik tekniklerinin yaygın ve etken olarak kul

lanımını engelleyen faktörler arasında (öncelik sırasında değişiklikler göstermekle beraber); nite
likli personel temin edilemeyişi, tekniğin yeterince bilinmemesi, ekonomik görülmeyrşi, sendikal 
sorun, yönetimin tutumu, işletme dışı kararlar, yetkisizlik, teknik bilgi noksanlığı, yasal engeller, 
üretimde tekel olma, ürün değişiklikleri, otomasyon, geleneksel uygulamalara bağlılık, veri tabanı 
oluşturmama, benimsememe,muhasebe ve kayıt sistemi, konuları sayılmaktadır. 

İşletme dışı (harici) faktörler, kamu kuruluşları için; ücret sistemi .ve istihdam politikası, bü
rokrasi, eğitim sistemi ve teorik eğitim ile uygulamanın bağdaşmaması, yerli ve ithal hammadde 
temin sorunları, finansman sorunları ve özendirici faktörlerin olmayışı şeklinde bir önceliklendir-
me yapılmış; özel kuruluşların sorunları ve öncelikleri ise bazı değişiklikler göstermiştir. Özel ku
ruluşların dışsal sorunları; finansman ve kredi maliyetlerinin yüksekliği, enerji sorunları, eğitim 
sistemi bozuklukları, yerli ve ithal hammade temin sorunları, yanlış eğitim planlaması, ülkenin sos-
yo-ekonomik şartları şeklinde sıralanmıştır " denilmekte ve sorunları giderecek öneriler ise şöyle 
sıralanmaktadır. 

"Ulusal düzeyde sağlanacak verimlilik artışları istihdamın artırılmasında önemli bir role sa
hiptir. Bu bağlamda ulusal verimlilik politikalarını yönlendirici mekanizmalar; 

- Sanayii ve ekonomik süreçlere doğrudan müdahale ve katılım, 
- Verimliliğin teşviki için önemli sosyal etkinlikleri koordine etmek, 
- Verimliliğe yönelik mesleki öğretim ve eğitim yoluyla işçilerin ve yöneticilerin kalitesini 

yükseltme, 
- Halkın duyarlılığının ve verimlilik bilincinin artırılması olarak görülmektedir. 
Verimlilik artışı konusunda alınacak tedbirler taraf olan kesimlerin ortaklaşa çabalarına bağ

lı bulunmaktadır. 
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1 - Ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması için ulusal düzeyde verimlilik kam
panyaları düzenlenmesinde ve bunun bir hükümet politikası olarak ele alınmasında ve MPM'nin bu 
konuda yaptığı çalışmalara destek olunmasında yarar görülmektedir. 

2 - Bu amaçla işçi-işveren ve hükümet kesimlerinin işbirliği içinde ulusal verimlilik hare
keti içinde yer almaları halinde verimlilik artışı önemli boyutlara ulaşacaktır. 

3 - Eğitim ve verimlilik arasında mutlak bir ilişki bulunmaktadır. Programlı ve sistematik 
şekilde gerçekleştirilen eğitimler, kuruluşu kısa süre sonra bilgi üreten organizasyona dönüştüre
cektir. Bu bakımdan verimlilik eğitiminin çok önceden başlamasında yarar vardır. 

4 - Kamuda nitelikli bireylerden yararlanmak için insangücü planlamasına öncelikle ihtiyaç 
vardır. Böylece insan kaynaklarının yönetilmesinde izlenen politikaların ve uygulanacak program
ların oluşturulmasında kullanılacak veriler elde edilir. 

5 - Kamu personelinin verimliliğini etkileyen unsurlardan biri, niteliğine uygun şekilde de-
ğcrlendirilmcmesidir. 

6 - İş değerlendirme ve teşvikli ücret sisteminin uygulanması, çalışanların adil ücret alma
sını sağlayacağı gibi, işverenlerin verimlilik artışından sağlayacağı kaynak ile yeni yatırımlara ve 
yeni istihdam alanları açılmasına da imkan verecektir. 

7 - Gelişmiş ülkelerde verimlilik sorunlarının %75'inin sistemden kaynaklandığı, düzeltil
mesinin de işçiden ziyade yönetimin görev alanına girdiği, bu yüzden kaynakların verimli kullanı
mında yöneticilere büyük görevler düştüğüne inanılmaktadır. 

8 - AR-GE faliyetleri için yapılan yatırımların düzeyinin yükseltilmesi, kuruluşların yeni 
teknolojileri öğreten eğitim programlarının yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. 

9 - Verimlilik artışlarına dayanan ücret artışlarının maliyet enflasyonuna sebep olduğu bi
linmektedir. Bu yüzden ilgili kesimlerin bu konuya gereken ağırlığı vermeleri sağlanmalıdır. 

10 - Dünya ekonomisinde kıt kaynaklardan enerji tüketiminde tasarruf yapılması ve kirliliğin 
önlenmesiyle sanayi artıklarının geri kazanımı ve artık yönetimi programlarına önem verilmelidir. 

11 - Yatırımların teşvikinde çeşitli verimlilik göstergelerine göre inceleme yapılması da dü
şünülmelidir . . ' . . ; . 

Ülke genelinde bu önerilerin yanında işletmeler çapında yapılan araştırma sonuçlarından alı
nan önerilerden başlıcaları şöyle özetlenmektedir: 

1 - Genel eğitim, hizmetiçi eğitim, motivasyon (güdüleme) ve araştırma faaliyetlerine önem 
verilmelidir. 

2 - İşletmelerde objektif değerlendirme sisteminin yerleştirilmesi hem çalışan hem işveren 
için olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

3 - Verimlilik artırma tekniklerinin uygulanmasını zorlaştırıcı mevzuatın değiştirilmesi ve 
gerekli alt yapının oluşturulması önem taşımaktadır. 

Bütün bunların yanında, MPM, oldukça kaliteli eleman potansiyelinin bilgi birikiminin Eko
nomik ve Sosyal Konsey'de değerlendirilmesi ve ülkenin hizmetine sunulması için gerekli yasal 
düzenlemeler yapılması arzusundadır. 

Bu yasal düzenlemelerin en önemli ve büyük adımı olarak MPM kuruluş yasasıhda değişik
liklerin Yüce Meclis tarafından biran önce ele alınarak çözümlenmesinde yarar görülmektedir. 

1/2 - İnsan kaynaklan konusundaki değerlendirme ise özetle şöyledir: 
Ülke kaynakları içinde en önemlisi, şüphesiz insan kaynağıdır. İnsan, diğer kaynakları hare

kete geçirme niteliği bakımından özel bir önem ve değer taşır. Başarılı bir kalkınma, insan kayna
ğının en iyi şekilde kullanımı ile mümkün olabilir. 

İnsan kaynaklarının geliştirilmesini eğitim reformu, nüfus ve aile planlaması, sağlık reformu, 
istihdamın ve işgücü piyasasında etkinliğin artırılması başlıkları altında toplayabiliriz. 
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I - Eğitim reformu: Kalkınmanın temel unsuru olan insan kaynağından en iyi şekilde yarar
lanabilmek için tüm bireylerin ilgi, istek, yetenek ve başarılarına uygun eğitim yapmaları önemli
dir. Eğitim ve Öğretimde amaç; dünyadaki değişim sürecini yakalamak, yüksek kalitede insangü-
cü yetiştirilmesini sağlamaktır. İlköğretimden başlamak üzere öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve: 

başarıları doğrultusunda yönlendirilmesi temel amaçtır. 
A) Mevcut Durum: Sayısal yönden önemli gelişmeler sağlanmasına rağmen kalite yönünden 

aynı şeyleri söylemek zordur. Eğitimde okullaşma oranları yükselmiş, fakat eğitim niteliği, fiziki 
imkanlar, öğretim kadrosu, iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun insangücü yetiştirme ve bölgelerara-
sı dağıtım konusundaki sorunlar devam etmektedir. 

Plan ve yıllık programlarda mesleki ve teknik eğitime ağırlık ve öncelik verileceği belirtil
mesine rağmen istenilen ölçüde gelişme sağlanamamıştır. Bina, makine teçhizat ve diğer araç - ge
reçlerde yetersizlikler ve mevcut kaynakların etken kullanılamaması, mesleki ve teknik eğitim ka
pasitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Ülkemizde 1996 yılında eğitime yapılan toplam kamu + özel sabit sermaye yatırım cari fiat-
larla 93.751 Milyar TL. ve AR-GE faaliyetlerine ayrılan kaynakların GSYİH içinde payı, 1995 yı
lında %0,38'dir. 

B) Sorunlar: 
1 - Üniversite, fakülte ve yüksek okul sayısının programsız olarak artırılması, yüksek öğre

timde tüm altyapı sorunlarını beraberinde getirmiş, bu da eğitim ve öğretimin kalitesini olumsuz 
şekilde etkilemiştir. . 

2 - Eğitim sisteminin yapılanmasından ve işleyişinden kaynaklanan sorunların çözümü, 
önemini korumaktadır. 

3 - Okul öncesi eğitimde yeterli gelişme sağlanamamıştır. 
4 - Özellikle göç alan büyük yerleşim birimlerinde altyapı yetersizlikleri, kalabalık sınıflar 

ve ikili öğretim eğitim kalitesini olumsuz etkilemektedir. 
5 - Bütçe ve diğer kaynaklardan eğitime ayrılan ödenekler yetersiz kalmaktadır. Eğitim ku

rumları ihtiyaç duydukları kaynakları oluşturmakta ve harcamakta yetkisiz ve yetersizdir. 
6 - Nüfus artış hızına paralel olarak eğitim talebinin artmasına rağmen ayrılan ödeneklerin 

yetersizliği; sınırlı kaynakla daha fazla kişiye eğitim verilmesi -özellikle üniversitelerde- eğitim ka-
litesini düşürmektedir. 

7 - Eğitimde temel becerilerin kazandırılamaması işbaşında eğitim verimliliğini ve işgücü 
verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 

8 - Orta öğretimde eğitim maliyetine kişilerin katkısı ve özel sektörün eğitim ve öğretim 
hizmetlerine katılımı düşük seviyede gerçekleşmiştir. 

9 - Mahalli idarelerin eğitim sürecine katkı ve katılımları çok düşük kalmıştır. 
10 - Etkin bir yönlendirme sistemi kurulamamış, endüstriyel sanatlar ve teknoloji eğitimi an

layışı yaygınlaştırılamamıştır. Bu da üniversite önlerinde yığılmalara neden olmaktadır. 
II - Eğitim ile görevli kurumlar arasında koordinasyonsuzluk mevcuttur. 

Eğitim kurumları ve programları arasında etkin ve esnek bir yatay ve dikey geçiş sjstemi kurula
mamıştır. 

12 - Her kademedeki eğitim kuruluşlarında eğitici personel istihdamında güçlükler ve yeter
sizlikler mevcuttur. 

13 - Üniversitelerde fiziki .altyapı yetersiz, kredi ve burs sistemi yaygınlaştırılamamıştır. 
14 - Okul-sanayi-çevre işbirliği yeterince geliştirilememiştir. 
C) Öngörülen hedefler ve öneriler: Eğitim reformunun nihai amaçları; Toplumun eğitim dü

zeyinin yükseltilmesi, bilimsel ve teknolojik gelişme olarak belirlenmiştir. Eğitimin muhtevası ve. 
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yöntemi çağın ihtiyaçlarına göre geliştirilerek eğitimin niteliği yükseltilecek ve her kademede eği
tim hizmetleri yaygınlaştırılarak fırsat eşitliği sağlanacaktır. 

1997 yılında eğitime yapılacak toplam sermaye yatırımı 199.871 Milyar TL olacaktır. Bu ön
görülün hedefler çerçevesinde öneriler; 

1 - Bilim ve teknoloji seviyesinin yükseltilmesi için AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesine 
ağırlık verilmeli; sanayide verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesi modern teknoloji kullanımının 
yaygınlaştırılması, yüksek katma değerli üretim yapısına ulaşılması temel alınmalıdır. Eğitimin her 
kademesinde teknoloji kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

2 - Öğrenciler nitelikleri doğrultusunda hayata, iş alanlarına, mesleklere ve öğretim program
larına yönlendirilmelidir. 

3 - Ekonominin ara insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere orta ve yüksek öğretim ve yaygın 
eğitimde mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilmeli; mesleki ve teknik eğitim niteliği, katılımcı ye
ni ve etkin bir sistemle denetlenmelidir. 

4 - Mesleki ve teknik eğitimde, temel bilgi ve beceriler ile yeni teknolojilerin okulda veril
mesi; uygulamanın sanayi, hizmetler ve tarım sektörlerinde işbaşında yaptırılması esas alınmalıdır. 

5 - Yüksek öğretimde stratejik planlama anlayışı hakim kılınmalı ve yeni üniversite, fakülte 
ve yüksek okul açılması bir master plana göre yapılmalıdır. 

6 - Milli Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısının, hizmet esasına göre yeniden düzenlenmesi; Ba
kanlığın taşra teşkilatı ile mahalli idareler ve ailelerin eğitimde karar verme sürecine aktif katılım
ları öngörülmektedir. 

7 - Örgün ve yaygın eğitim kurum ve programları arasında her aşamada yatay ve dikey ge
çişlere imkan veren esnek bir yapı oluşturulmalıdır. 

8 - Üniversitelere gelir kazanma ve harcama konularında mali özerklik verilmeli; yönetimde 
şeffaflık, denetimde ise verimlilik ve etkenlik anlayışı esas alınmalıdır. Üniversite personel reji
minde değişiklik yapılarak yönetimlere birim ve kişilerin verimliliğini esas alan görevlendirme, 
yükseltme ve ücretlendirme yetkileri tanınmalıdır. 

9 - Üniversite-sanayi ilişkilerini en üst düzeye çıkaracak düzenlemeler gerçekleştirilirse, sa
nayinin finansman ve uygulama imkanlarından üniversitelerin faydalanması sağlanabilir. 

10 - Eğitimin belirlenen hedefler ve amaçlar doğrultusunda geliştirilmesi için ilgili mevzuat
ta gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

2 - Nüfus ve Aile Planlaması: Nüfus ve aile planlamasının nihai amaçları; sürdürülebilir kal
kınmayı sağlayacak ve sürekli kılacak nüfus yapısının oluşturulması ile ferdin istediği zaman ve is
tediği sayıda çocuk sahibi olmasıdır. Dünya nüfusunun 1996 yılında 5,8 Milyara ulaştığı tahmin 
edilmektedir. Buna göre yıllık nüfus artış hızı % 1,57'ye düşmüştür 1996 İnsani Kalkınma Raporu
na göre 1980 yılından beri 1.5 Milyar nüfusu barındıran 100 ülkenin ekonomik gelişme çabalan ba
şarısızlıkla sonuçlanmıştır. İşsizlik hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde en önemli sos
yal problem olarak varlığını korumaktadır. Sanayileşmiş ülkelerde sürekli artan işsizlik sorunu gü
nümüzde AB ülkelerinde büyük boyutlara ulaşmıştır.Genç nüfus iyi değerlendirildiğinde Önemli 
bir kaynak potansiyeldir. 

Sosyal gelişmenin özellikle insan kaynaklarının geliştirilmesinin önemi giderek artmış ol
makla birlikte bu alandaki ilerlemeler sınırlı kalmıştır. Nüfus artış hızı azalmaya devam etmiş olup 
%1,68 seviyesine gerilediği tahmin edilmektedir. Demografik göstergelerde iyileşmeler devam et
miştir. Ancak bölgeler arasında demografik göstergelerde farklılıklar bulunmaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü istatistiklerine göre; Ekim 1996'da Türkiye nüfusu 61.933.000, er
kek nüfusu 31.015.000, kadın nüfusu 30.917.000; 12 ve daha yukarı nüfus toplamı 46.135.000'dir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 419) 



- 2 1 -

Kentsel kesimde yıllık nüfus artış hızının Türkiye ortalamasının üstünde ve kirsaly kesimde 
negatif (-) oluşu , kır/kent göçünün boyutlarını göstermesi bakımından çok önemlidir. Ankara, İs
tanbul ve İzmir'in kır/kent göçünden çok fazla etkilenmesi yanında Adana, Kocaeli ve Bursa gibi 
farklı bölgesel merkezler oluşmuştur. 

A) Sorunlar: 
1 - Kişiye ait nüfus kayıtlarının oluşturulması ve buna ilişkin nüfus hizmetlerinin yerine ge

tirilmesinde yetersiz kalınmıştır. 
2 - Hızlı kentleşmenin ortaya çıkardığı sorunlar kentlerde çeşitli sosyo-ekonomik olaylara se

bep olmaktadır. 
3 - Aile planlaması ve yöntemleri konusunda toplum yeterli bilince kavuşturulamamıştır. 
4 - Aile planlaması hizmeti sunmakla görevli kuruluşların kaynaklarını en iyi şekilde kulla

nacak gerçekçi bir planlama yapmak için nitelikli ve güvenilir verilere ihtiyacı vardır. 
B) Öngörülen hedefler ve öneriler: Kalkınma için gerekli olan insan kaynağının geliştirilme

si, nüfus artış hızının idealize edilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedef ve politikalarıyla tutarlı bir 
nüfus yapısının oluşturulması temel ilkedir. Toplumun nüfus ve aile planlaması konusunda hür, bi
linçli ve sorumlu kararlar alabilmesi ve ülkenin nüfus yapısının ekonomik ve sosyal kalkınma ile 
uyumlu hale getirmesi temel amaçtır. 

Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve sosyal yardım alanlarında ailelere destek olacak kriz anın
da fert ve ailelere her türlü destek hizmeti sunabilecek kurumların oluşturulması ve göç alan yöre
ler öncelikli olmak üzere ülke çapında yaygınlaştırılması büyük önem arzetmektedir. 

1 - Nüfus verilerinin güncel ve nitelikli olarak toplanabilmesi ve bu hizmetlerin uygulanma
sında etkinliğin, sürekliliğin ve kuruluşlararası eşgüdümün sağlanabilmesi için gerekli organizas
yonlar geliştirilmelidir. 

• . 2 - AÇSAP hizmetlerinin geliştirilmesi ve hizmet talebinin artırılması için topluma dönük su
num modelleri desteklenmesi ve sağlık personelinin aile planlaması konusunda eğitimi önemli gö
rülmektedir. 

3 - Aile yaşamının desteklenmesi ve sorunlarını daha kolay çözmesine yönelik eğitim faali
yetlerine ağırlık verilmelidir. 

4 - Çocuklarla ilgili temel göstergelerin iyileştirilmesi amacıyla ulusal faaliyet programı kap
samındaki işlerin izlenmesi sektörlerarası işbirliğinin artırılması gerekir. ~ 

3 - Sağlık Reformu: Sağlık reformunun nihai amacı; toplumun sağlık düzeyinin yükseltilme
sidir. 

Sağlık hizmeti sunumunda kamu kesiminin ağırlığı devam etmektedir. Sağlık altyapısı ve 
sağlık insangücü göstergelerinde önemli gelişmeler sağlanmakla birlikte yurt sathında dağılımda 
dengesizlik devam etmektedir. 1996 yılında sağlık hizmetlerine yapılan kamu +özel sabit sermaye 
yatırımı, cari fiyatlarla 79.232 Milyar TL.dir. 

A) Sorunlar: 
1 - Sağlık hizmetlerinde yetersizliklerin ve sorunların temel nedenleri arasında; politik istik

rarsızlık, örgütlenme sorunları, işletme sorunları, finansman sorunları, insan gücü sorunları, enfor
masyon sorunları ve diğer sorunlar sayılmaktadır. 

2 - Kırsal alanda sağlık kuruluşlarında altyapı yetersizlikleri nedeniyle temel sağlık hizmet
leri yetersiz kalmış; çeşitli nedenlerle kalabalıklaşan kentlerde de sağlık sorunlarının giderilmesine 
yönelik örgütlenme oluşturulamamıştır. 

3 - Çeşitli kamu kuruluşlarında aynı amaçlı sağlık birimlerinin kurulması nedeniyle entegre 
hizmet sunumu gerçekleştirilememiştir. 
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4 - Hastanelerin modern yönetim anlayışıyla işletilmemesi hizmetlerde aksamalara , verim
sizliğe ve israfa sebep olmaktadır. 

5 - Verilen hizmetlerin seyyanen subvanse edilmesi, kaynakların yanlış yönlendirilmesine ve 
asıl ihtiyaç sahiplerinin sübvansiyonlardan yeterli ölçüde yararlanamamasına neden olmaktadır. 

6 - Koruyucu sağlık hizmetlerinde yetersizlikler devam etmektedir. 1996 yılında 1.070 hasta
nede 155.463 yatak vardır. 

B) Öngörülen hedefler ve öneriler: 1997 yılında sağlık hizmetlerine yapılacak sabit sermaye 
yatırımı 160.704. Milyar TL olarak planlanmıştır. 

1 - Ulusal bir sağlık politikası geliştirilerek kararlılıkla uygulamak, sağlık hizmetlerinin plan
lamasında yerinden planlama ve yerel koşullara uygun planlama ilkelerini uygulamak'gerekir. 

2 - Sağlık hizmetlerinin planlama ve uygulama aşamalarında meslek kuruluşları ve sivil top
lum örgütlerinin katılımını sağlayacak bir sistem geliştirmek, bu hizmetleri halkın katkı ve katılı
mını sağlamak ön görülmektedir. 

3 - Koruyucu sağlık hizmetlerine önem ve öncelik verilmeli, birinci basamak sağlık hizmet
lerini güçlendirerek çeşitli sağlık basamakları arasında etkili bir sevk sistemi kurulmalıdır. 

4 - Sağlık hizmet ağını ülke çapında yaygınlaştırarak toplumun tamamı sağlık güvencesine 
kavuşturulmalıdır. 

*; 5 - Sağlık hizmetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında her türlü koordinasyon sağlan
malı, entegre sağlık hizmeti uniform bir kurusal yapıda sunulmalıdır. 

6 - Sağlık hizmetlerinde kaynakların etkili kullanımı, hizmette yaygınlık ve süreklilik sağla
mak amacıyla mevcut sistemin finansman, yönetim, organizasyon, insangücü boyutlarıyla yeniden 
yapılandırma çalışmaları tamamlanmalıdır. 

7 - Sağlık hizmeti sunumunda maliyet etkinliğine yönelik yapısal ve kurumsal düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

8 - Sağlık hizmetlerinin her aşamasında toplumun katkı ve katılımlarını sağlayacak düzenle
meler yapılmalıdır. 

9 - Ana ve çocuk sağlığı, üreme sağlığı, ruh sağlığı, beslenme, ağız ve diş sağlığı, aşılama, 
bulaşıcı hastalıklar, ilk ve acil yardım, iş ve işçi sağlığı, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korun
ması, çevre sağlığı ve sağlık eğitimi hizmetleri temel sağlık hizmet birimlerine entegre edilerek 
yaygın ve süreklilik verilmeli, gerekli koordinasyon sağlanarak ilgili kurum ve kuruluşlarının im
kanlarından yararlanılmalıdır. 

10 - Temel sağlık hizmet birimlerinin sağlık insangücü ve donanım ihtiyaçlarının karşılan
masına öncelik verilerek güçlendirilmesi; temel sağlık hizmetlerinin devlet tarafından bedelsiz ola
rak sunulmasının devam ettirilmesi öngörülmektedir. 

11 - Sağlık hizmetlerinin sunulduğu mekanların fiziki şartları günün ihtiyaçlarını karşılaya
cak şekilde iyileştirilmeli, hastaneler daha etkin ve verimli çalışması için özerk yapıya kavuşturul
malıdır. 

12 - Sağlık hizmetlerinde çalışan tüm personelin nitelikleri yükseltilmeli, sağlık insangücü 
yetiştiren ve kullanan kurumların birlikte temsil edileceği sürekli bir izleme ve planlama sistemi 
geliştirilmelidir. 

1.3 - Sağlık hizmetlerinde enformasyon sistemlerine uygun kayıt bildirim sistemi ile fiziki 
altyapı geliştirilmelidir. 

14 - Öngörülen amaçlara ulaşmak için gerekli mevzuat düzenleme ve takviyesi yapılmalıdır. 
Yapılacak yasal düzenleme; sağlık finansmanı, yerinden yönetim, hizmet sunumu, sağlık insangü
cü, mevcut yasaların güncelleştirilmesi, öngörülen yeni kurumlar ve kurumların yeniden düzenlen
meleri konularını kapsamaktadır. ı 
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4 - İstihdamın ve İşgücü Piyasasında Etkinliğin Artırılması: Bu projenin nihai amaçları; iş
gücü piyasasının etkinliğinin artması istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması konularını kap
samaktadır. 

Dünya genelinde işsizlik artmakta, toplam kayıtlı işsiz sayısının 120 Milyon'u aştığı tahmin 
edilmektedir. Bunun yanında eksik istihdam yaygınlaşmaya devam etmektedir. Örneğin OECD ül
kelerinde ekonomik büyümeye rağmen ortalama işsizlik oranı % 8 civarındadır. Dinamik Asya 
ekonomilerinde istihdam artışı önemli boyutlarda olmasına karşın işgücü sorunları bakımından ge
lişmekte olan ülkeler büyük güçlüklerle karşı karşıyadır. 

Türkiye'de nüfus hızla artarken işgücü piyasası da homojen bir yapı göstermemekte; işgücü
nün büyük kısımının kırsal alanda bulunması, kırsal ve kentsel işgücü piyasalarını birbirinden fark
lı kılmaktadır. 

Teknolojik gelişmeler işgücünün niteliğinde değişikliklere yol açmaktadır. Böylece istihda
mın geliştirilmesi ve işsizliğin asgari düzeye indirilmesinde özellikle mesleki ve teknik eğitim çok 
önem taşımaktadır. Ülkemizde yaşanan nitelikli eleman sıkıntısının kaynağı, eğitim sisteminin ye
tiştirdiği insan tipi ile işgücü piyasasının talep ettiği insan tipinin farklılığıdır. 

Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) Sonuçlarına Göre; çalışma yaşındaki nüfusun %50'si işgü
cünde aktif olarak yer almaktadır. İşgücüne katılım oranı denen bu rakam Ekim 1988'de %55'dcn 
Ekim 1996'da bu seviyeye düşmüştür. İşgücüne katılım oranı erkeklerde 20-54 yaş grubunda yo
ğunlaşmış, kadınlarda 20-24 yaş grubunda yüksektir. Kadınların işgücüne katılım oranı kentsel ke
simde oldukça düşüktür. 

Gelişmiş ülkelerde toplam nüfus içinde yaşlıların payının artması, sosyal güvenlik ve sağlık 
alanlarında yapıyı zorlamakta, kuşaklararası dengesizlikler ortaya çıkmaktadır. Türkiye genç işgü
cü gibi çok önemli bir zenginliğe sahip olduğu halde, bu kitlenin eğitim ve istihdamı mevcut yapı 
içinde çözülememektcdir. 

Ekim 1996 itibariyle çalışabilir nüfus 46.135.000 kişi içinde toplam işgücü 23.029.000 top
lam istihdam 21.698.000; kentsel kesimde istihdam 9.385.000 kişidir. 

Tarım sektöründe istihdam toplam istihdamın %46'sını, sanayi %20-22 ve hizmetler %30-
33'ünü teşkil etmekte; ücretsiz aile işçilerinin toplam çalışanlar içindeki payı %30,3 bunun da 
%92,3'ü tarım sektöründedir. Diğer ülkelerde ücretli çalışan oranı %70-90 arasında değişirken Tür
kiye'de %40 civarındadır. 

Türkiye ekonomik sosyal sorunlara yol açan işsizlik olgusuyla karşı karşıyadır. İşgücüne ka
tılım oranı düşmekte, marjinal sektör diye adlandırılan gayri resmi güvencesiz sektör büyümekte, 
açık ve gizli işsizlik baskısını daha çok hissettirmektedir. Açık işsizliğin yanında çok önemli ve
rimlilik sorunu bulunmakta, böylece eksik istihdam ciddi boyutlara ulaşmaktadır. 

Türkiye'de işsizlik oranı işgücüne katılım oranına paralel olarak seyretmektedir. Resmi iş
sizlik oranı %6,3; eksik istihdamın işgücü içindeki payı ise Ekim 1996'da %6,2 ve eğitimli genç
lerdeki eksik istihdamın işgücü grubundaki payı,%7,7 olarak gerçekleşmiştir. Ekim 1988'de %38,6 
olan eğitimli işsiz oranı Ekim 1996'da %28'e düşmüştür. 

Ülkemizde hızlı kentleşme ve göç nedeniyle kentlerdeki işgücü artışı devam etmekte, işsiz
lik sorunu ağırlığını bu kesimlerde çok hissettirmektedir. 

B) Sorunlar: 
1 - Ülkemizde istihdam ve işsizlik sorununun önemi ve özelliklerinin belirleyen nedenler; 

hızlı nüfus artışı, iç ve dış göçler, kentleşme, yetersiz gelir, bölgelerarası gelişme farklılıkları, ya
tırım politikaları, eğitim politikaları vb... olarak verilmektedir. 

2 - İşsizlik sorununun diğer bir boyutu eğitim ve geliştirme sistemine dayanmaktadır. Türki
ye'de nüfusun eğitim düzeyi yükselmekle beraber, çeşitli eğitim düzeyinden mezun olanlar arasın
da genel bir nitelik düşüklüğü idda edilmektedir. 
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3 - Devamlı borçlanma ihtiyacı artan kamu kesimi, kaynakların etken kullanımını ve ekono
mik istikran sağlayamamış, bilhassa imalat sanayiinde çok ciddi bir yatırım boşluğu meydana gel-

, miş; bu sorunlar ihracatın gerilemesine ve istihdamın düşmesine neden olmuştur. 
4 -1989-1993 döneminde verimliliğin üzerinde reel işgücü maliyet artışları, firmaları otomas

yona yönelterek, işsizliğin başlıca kaynağını oluşturmuştur. 
5 - Toplu iş sözleşmelerinde birçok maddenin yanında seyyanen zam uygulaması istihdamı 

olumsuz şekilde etkilenmiştir. 
Ç) Öngörülen hedefler ye öneriler: İstihdam insan kaynakları ile ilgili politikalarda işgücü* 

niteliklerinin talebe uygun olarak yükseltilmesi ve uyumlu bir işgücü piyasası organizasyonu gide
rek önem kazanmaktadır. Ülkemizde işsizliğin en önemli sebeplerinden biri nitelik sorunudur; bu 
yüzden eğitim sisteminin ülke gerçeklerine göre düzenlenmesinde zorunluluk vardır. 

1 - İşgücü piyasasında esnekliğin sağlanması için, öncelikle İLO ve sonra AB normları esas 
alınarak iş yasalarında gerekli düzenlemenin yapılması gerekir. 

2 - İstihdam politikası, partilerüstü bir yaklaşımla ve ekonomik politikalarla uyum içinde ele 
alınmalıdır. 

3 - Toplam istihdam içinde tarımın payının azaltılması için istihdamın geliştirilmesi ve işiz-
liğin azaltılması bakımından KOBİ'lerin kapasitelerinden yararlanılacak ve yerel ekonomik potan
siyeller harekete geçirilecektir. 

4 - Sanayi kesiminde yapılacak yatırımlar, diğer sektörlerde de yeni istihdam alanları açıl
masına yardımcı olur. 

5 - İş ve İşçi Bulma Kurumu, işgücü piyasasında daha etkin ve fonksiyonel hale getirilmelidir. 
6 - İstihdam teşvik eden bir vergi politikası uygulanmalıdır. I 

1 7 - İşgücü piyasasında esneklik kazandırılmalı, bu arada işsizlik sigortası yasası çıkarılmalıdır. 
8 - İşgücü piyasasında çeşitli özellikleri ortaya koyan araştırmalar yapılmalı, işgücü piyasa

sı etkin bir şekilde izlenmelidir. 
9 - Meslek yüksek okulları ile ilgili yapılanımın daha esnek bir hale getirilerek işgücü ihti

yaçlarının ve talebin yoğun olduğu alanlara ağırlık verilmesi önem taşımaktadır. 
10 - Rasyonel bir ücret politikası uygulanmalı, ücret oluşumunda ücret-verimlilik ilişkisi ku

rulmalıdır. Ücret artışları enflasyon yerine üretim, satış ve verimliliğe göre tesbit edilmeli; verim
lilik artışı adil bir şekilde paylaşılmalı, üretken istihdama ve liyakata önem verilmelidir. 

11 - İşgücü maliyetinin rekabet gücüne ve istihdam hacmine etkisi dikkate alınmalı, işgücü 
maliyetlerinin ekonomiyi ve yatırımların artış hızını engelleyerek verimlilik artışlarını engelemesi-
ne ve,döngüye sokmasına izin verilmemelidir. 

12 - Eğitim ve istihdam bir bütün olarak ele alınmalı, eğitimin her kademesi yeniden gözden 
geçirilmelidir. t 

13 - Yeni iş alanlarının açılması için, girişimcilik ve üretken istihdamın artırılması ve kişi
lerin kendi işlerini kurmaları desteklenmelidir. Ekonomik ve teknolojik gelişmeye önemli katkıla
rı yanında toplumsal istikrar unsuru olan KOBİ'lerin finansman, yönetim, nitelikli işgücü, pazarla
ma ve diğer alanlardaki sorunlarının çözümüne destek sağlanmalıdır. (Ek-1) 

2 - Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 01.07.1997 Tarih ve 33231 sayılı cevabi yazısında; 
Komisyonumuzun çalışma alanına giren konuların kendi kuruluşlarının görev kapsamı dışında kal
dığını belirtmiştir. Ancak, 13.08.1997 Tarih ve EAD-IV.02/200-41387 sayı ile gönderdiği ve dış 
ticarete konu olan ülkemiz kaynaklarını endüstriyel hammaddelerimiz, mermer, kömür ve metal 
madenlerimiz olmak üzere üç ana başlık altında topladığı ek yazısında, ithalat ve ihracata ilişkin 
veriler ile bunların yorumlanmasından derlenen bilgiler aktarılmaktadır. Yazıda ayrıca , ülkemiz 
ihracatının gerçek seviyesine ulaşabilmesi için alınması gereken tedbirler de sıralanmak, ihracatın 
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yatırım ve üretim ile başlayan bir ekonomik zincirin son halkasını oluşturduğu ve ihracat artışının, 
herhangi bir sektörün gelişimi için vazgeçilmez bir önkoşul olduğu vurgulanmaktadır 

Bu kapsamda EXİMBANK'ın gerek yurt içinden gerekse yurt dışından temin edilecek fon
larla kaynak yapısının güçlendirilerek ihracat finansmanı desteği verilmesi, yurt dışı piyasalarda ta
nıtımı ve ihracatçıların örgütlenmesiyle ihracatımızın artırılabileceği, dolayısıyla ilgili (tarım, ma
den) sektörlerimizin büyüyebileceği belirtilmektedir. 

Ayrıca yazıda, elektrik enerjisi, işgücü verimliliği ve taşıma maliyetlerindeki olumlu iyileş
tirmelerle ihraç maliyetinin düşürülmesinin önemine de değinilmektedir. (Ek 2 - 2/A) 

3 - Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 23.07.1997 Tarih ve B.02.1.VGM.0.15.00.02-
304-1-1666 sayılı cevabi yazısında ve konuya ilişkin olarak 06.08.1997 tarihinde verdiği brifing
de ; 2762 sayılı Vakıflar Kanun, 227 sayılı K.H.K. ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko
ruma Kanunu'nun vakıf yoluyla meydana getirilen cami, mescid, türbe, han, hamam, mektep, me-
derese, darüşşifa, darülkurra, tekke, zaviye, mevlcvihane, çeşme, su kemeri, köprü, imaret, namaz
gah, bedesten, arasta, hazire ve sebil gibi eserler ile, vakıf arazilerinin değerlendirilmesi görevinin 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne verdiğini ve ülkemizde tesbiti yapılabilen 10.000 civarındaki vakıf es
ki eserin çoğunluğunun mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğünde bulunduğu, ayrıca bir kısmı
nın da özel şahıslar ile diğer kamu kuruluşlarının mülkiyetine kayıtlı bulunduğu ifade edilmekte ve 
Komisyonumuz'un yeni kaynak yaratılması veya atıl durumda olan kaynakların nasıl ekonomiye 
kazandırılabileceğine ilişkin talebi ile ilgili olarak da şöyle denilmektedir: 

"Vakıflar Genel Müdürlüğünün teşkilat şekli, ödenek azlığı ve eski eser yasalarındaki yeter
sizlikler sebebi ile vakıf eski eserlere yeterince sahiplenilememekte, bakım ve onarımları olması 
gerektiği şekilde yapılamamaktadır. 

< Vakıf eski eserler hayrat ve akar diye iki kısma ayrılabilir. Halka hizmet sunulan cami, mek
tep, medrese, imaret, tekke, mevlevihane, darüşşifa, çeşme, su yolu, meşruta, su kemeri, türbe, ha
zire gibi eserlere hayrat yapılar denilmektedir. Hayrat hizmetlerinin yürütülmesi için gelir getirici 
yapılara ise akar yapılar denilmektedir. Han, kervansaray, hamam, bedesten, çarşı, arasta, işhanı ve 
dükkan.gibi yapıları gelir getiren yapılar olarak sıralayabiliriz. 

Vakıf eski eserler arasında ülkenin en önemli anıtları yer almaktadır.Bunlar birer müze ya
pılardır. Süleymaniye Külliyesi, Selimiye Külliyesi, Sultanahmet Cami, Yeni Cami, İnce Minareli 
Medrese, Aksaray Sultanhanı, Sivas Gökmedrcsc, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifa, Erzurum Yaku-
tiye Medresesi, Hatuniyc Medresesi, Diyarbakır Ulu Cami, Batman Hasankeyf Zeynel Bey Türbe
si bunlardan bazılarıdır. Ayrıca her şehir ve kasaba içinde veya dışındaki vakıf eski eserleri; Ülke
mizin manevi kişiliği, Ülkenin tapuları ve varlığımızın sembolü olduğu kadar turizm için de önem
li bir kaynak olarak kabul etmemiz gerekir. 

Vakıf eski eserlerin çoğunluğu harap durumda olmaları sebebiyle günümüzde bu yapılardan 
yeterince faydalanılamamaktadır. Bir program çerçevesinde bu yapılar onarılarak turizm ve ticaret 
hayatına kazandırılmalıdır. 

Edirne RUstcmpaşa Kervan Sarayı, Kuşadası Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, Çeşme ka
nuni Kervansarayı, Diyarbakır Deliler Hanı, Alanya Kale Bedesteni ve Şarapsa Hanı ve İstanbul 
Barboros Evleri onarılarak turizme kazandırılmış yapıladan ilk akla gelenlerdir. Bunun yanısıra pek 
çok kervansaray ve şehirlerdeki vakıf eski eserler turizm firmaları veya Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün imkanlarının artırılması ile onarılarak turistik tesis olarak turizm sektörüne kazandırılmalı
dır. Bu konuda daha başlangıç safhasında olan Turizm Bakanlığı ile İpek Yolun'daki Hanlar Pro
jesi diye bir çalışma yürütülmektedir. 

Şehir ve kasabalarda boş vaziyette bekleyen pekçok sayıda külliye ve eski eser onarılarak 
halka hizmet için kullanılabilir. Vakıflara ait eski eser hamamların çoğu günümüzün değişen şart
larına göre müşteri olmadığından çalıştırılamamakta, zamanla yıkılıp yok olmaktadırlar. 
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Vakıf eski eserler konusunda halkın, belediyelerin ve genel olarak ülkenin ilgisiz olması se
bebi ile çok önemli bir potansiyel heder olup gitmektedir. 

Genel Müdürlüğe bağlı Emlak Dairesi Başkanlığı tüm vakıf emlakin her yıl yurt ekonomisi
ne katkısı, mahalli durumları ve meykiileri bakımından kira bedelerinin rayiç düzeyde yükseltilme
si yönünde çalışmalar yapmaktadır. Bölgelerdeki vakıf arsa ve arazilerin yap-işlet-devret modeline 
göre değerlendirilmeleri halinde çok yüksek değerde gelir kaydedeceği, ayrıca vakıf kaynak sula
rı (kaplıcalar) turizme yönelik bir şekilde işletilirse, günün teknik ve modern işletmeleri haline ge
tirmek kaydıyla, çok yüksek rantlar elde edileceği düşünülmektedir. 

2762 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 10-12. maddeleri uyarınca temin ettiği menfaat, yüzölçüm
leri ve mevkiileri itibariyle elde kalmalarında fayda görülmeyen emlakin satışı ile gelir getirir şek
le dönüştürülebilmesi için Bölge Müdürlüklerince bu arazilerin tesbiti ve ekspertizleri yaptırılarak 
satışının sağlanması gerekmektedir. Ancak personel kifayetsizliği sebebiyle bu çalışmalar tam ola
rak yapılamamaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetim ve denetimde bulunan 54.589 emlaktan akar neviinde 
olan 20 bin adedi kira getirmektedir. Bu emlaklann; 10 bin adedi İstanbuüda bulunmakta ve 4538 
adedi de işgal bedeli alınarak kiraya verilmekte olup, geri kalanı yasal kiracı konumundadır. Ge
rekli araç ve personel yetersizliğinden zamanında müdahale edilmeyen vakıf yerleri işgale uğra
makta ve bu yerlerden yeteri kadar yararlanılamamaktadır. 

Yeni bir imar affı ile işgalli yerlerin islahıyla içersindeki gecekondu sahiplerine günün em
sal ve rayicine uygun bedellerle satılması halinde çok büyük rakamlarla ifade edilecek gelirler sağ
lanacak ve bu gelir rantiyesi yüksek işlerde kullanılarak tekrar ekonomiye kazandırılacaktır. 

Yurt sathındaki tüm vakıf taşınmazların işgalci durumuna bir çözüm getirmek ve işgalli ta
şınmazlara gelir getirici özellik kazandırmak için bu taşınmazları işgal edenlerle rayiç bedel üze
rinden bir defaya mahsus olmak üzere sözleşme düzenlenmesi halinde çok büyük gelir artışı sağ
lanacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca vakıf arsalarına yap-işlet modeli ile yeni inşaatlar yaptırılıp, eski eser, harabe, han, 
hamam ve kervansaraylar günün şartlarına göre modcrnize edilerek, bu yerlerin yeniden ihale su
retiyle kiraya verilmesi ekonomiye önemli katkılar sağlayacaktır. 

Vakıf kaplıcalarından ilkel olanları modernize edilip, turizm amaçlı yapılar şeklinde donatıl
ması halinde çok büyük gelir elde edilebilecektir. 

56.347 Adet vakıf taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu, 900 adet taşınmaz kütüklerinin günün 
koşullarına göre yeniden düzenlenmesi, Vakıflar Bölge ve Şube Müdürlükleri ile irtibatlı, devlet ar
şiv kodlama sistemine uygun dosya düzenlemesi halinde tüm işlerin kontrolü ile her türlü usulsüz
lük ve yolsuzluk önlenecektir. 

Tapuda kayıtlı, ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tasarrufunda bulunmayan ve yerleri bi
linmeyen tahmini olarak 5.000 civarındaki vakıf emlaki ve bir bu kadar da tapusuz, fakat vakfiye
ye dayalı yerin aplikasyonu neticesinde bunlara el konulup, değerlendirilmesi, envanter talimatna
mesinde yer alan icareteyinli ve mukataalı 400.000 den fazla emlakin taviz bedeli, tahsilatı yapıl
dığı takdirde 50 yıllık kira gelirinin üstünde bir gelir elde edilecektir. 

En önemlisi ise turizm sahalarında bulunan tarla-arazi ve arsaların tespit edilerek yap-işlet-
devret modeli ile turizm yapılarına kavuşturulması halinde çok yüksek oranlarda yurt ekonomisine 
katkısı olacaktır." denilmektedir. (Ek 3) 

4 - Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 03.09.1997 Tarih ve . B.02. 
1 .Ö/B.0.65.00/5297 sayılı cevabi yazısı ile özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşların 
31.07.1997 tarihi itibariyle bilanço bilgileri ile kısaca sermaye, idare hissesi, faaliyet konusu, is
tihdam, kar-zarar, kapasite, üretim ve varlıkları konusunda bilgiler vermiştir. Özelleştirme İdaresi 
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Başkanlığının gönderdiği listede 11 adet KİT, 15 adet Bağlı Ortaklık, 5 adet Diğer Bağlı Kuruluş
lar ve 20 adet iştirak bulunmaktadır. Ancak , Bağlı Ortaklıklar Listesi içinde yeralan Yeniköy, So
ma, Kemerköy ve Hamitabat El. Ür. ve Tic. A.Ş.'nin özelleştirilmesindeki zorluklar nedeniyle bu 
kuruluşlar Türkiye Elektrik Üretim A.Ş.'ne (TEAŞ) devredilmiştir. 

Listedeki kuruluşların sadece 1996 yılma ait bilançolarıyla incelenmesi mümkün görülme
mektedir. Gerçekte, bu kuruluşların özellikle dönen (aktifler) ve duran (pasifler) varlıkları ile, kısa 
ve uzun vadeli kaynakları ve özkaynakları (sermaye, kar-zarar gibi), üretim, yatırımlar, pazar du
rumu ile istihdam yapılarının 31.12.1996 tarihi itibariyle değil, bir ölçüde karma-ekonomik politika
dan liberal ekonomik-politikaya geçiş dönemini de kapsayacak şekilde ve doğal olarak özelleştir
meye alınış gerekçesiyle birlikte incelenmesi gerekirdi. Çünkü sermaye yapıları, istihdamı, kar-za
rar durumu, pazar payları, alacak-borç yapıları, yatırım durumları vb. son derece farklılık gösteren 
bu kuruluşların özelleştirme gerekçelerinde bir ilke (verimlilik, kar-zarar, devletin çeşitli alanlar
dan çekilmesi vb.) bulunması gerekir. 

Listelerde yer alan bazı kuruluşların 1996 yılına ait bilgiler de bulunmamaktadır. Bunlar KİT 
listesi içinde yer alan PETKİM A.Ş. ile iştirakler listesi içinde yer alan Mitaş Madeni İnşaat İşleri 
A.Ş., TGT A.Ş., HAVAS A.Ş., AKTAŞ A.Ş., YERTEKS A.Ş. ve MAKSAN A.Ş.'dır. Bunlar için
de yer alan HAVAS A.Ş.'ne ait %40'lık ÖİB'na ait pay satışı da Anayasa Mahkemesince iptal edil-
miştir.(Ek4) 

5 - Orman Bakanlığı'nın 11.07.1997 Tarih ve PP1.RP.3/90-2329 sayılı cevabi yazısı ve 
05.11.1997 tarihinde verdiği brifingde; 

"Ormancılık sektörünün gayri safi milli gelire olan katkısı hesaplanırken, Orman Bakanlığın
ca üretilen ve bilanço hesaplarına yansıyan birincil ve ikincil orman ürünlerinin parasal değerleri 
esas alınmaktadır. 

Bu değerlendirme doğrultusunda, ormancılık sektörünün milli gelir içindeki payı son beş yıl
da % 0.90 olarak görülmektedir. 

Ancak, bakanlık bilançolarına yansımayan ve bu nedenle de üretim ve satış değerleri sapta
namayan bazı ikincil orman ürünleri, Bakanlıkça yapılan sübvansiyonlar ve ağaçlandırma çalışma
ları ile yaratılan sosyal ve toplumsal katkılar, fidan üretimi ve satışları, mer'a ıslahı çalışmaları so
nucunda hayvan beslenmesine ve dolayısıyla et ve süt üretimine sağlanan katkılar da dikkate alı
nacak olursa, ormancılık sektörünün gayri safi milli gelire olan katkısı çok daha yüksek oranlara 
ulaşacaktır. 

Konu insan kaynağı açısından dikkate alındığında; 1996 yılı verilerine göre ormanların için
de ve bitişiğinde 18.041 adet yerleşim biriminde (köy, mahalle, mezra) 8.3 milyon kişi hayatını sür
dürmektedir. 

' Orman üretim işlerinde yılda yaklaşık 480.000 kişi toplam 14.5 milyon işgünü çalışmaktadır. 
1996 yılında orman ürünlerinin üretiminde çalışan orman köylülerine yaklaşık 18 Trilyon TL 

ödenmiştir. 
5/1 - Mevcut kaynakların durumu: Orman amenajmanı envanter çalışmaları sonuçlarına gö

re ülkemizin toplam orman alanı 20.2 milyon hektardır. 
Mevcut ormanların %44' ünü oluşturan 8.8 milyon hektar alan verimli orman iken % 56' si

ni oluşturan 11.4 milyon hektar alan ise verimsiz orman durumundadır. 
11.4 milyon hektar verimsiz olarak belirtilen alanların 4.8'milyon hektarı bozuk koru 6.6 mil

yon hektarı ise bozuk baltalık konumundadır. Bu şekilde iki ayrı işletme sınıfında ifade edilen bu 
alanların ortak özelliği verimlerinin çok düşük olmasıdır 

Bu alanlar verimli olsalardı yaklaşımı ile ormancılık ana planındaki verimli ormanlar için he
saplanan servet ve yıllık artımlardan yola çıkarak bir değerlendirme yaptığımızda; bozuk ve verim-
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siz orman alanlarından dolayı oluşan ekonomik kayıp, servet açısından % 39, artım açısından ise 
% 43 gibi oldukça yüksek değerleri bulmaktadır. 

Verimsiz halde duran ve ülke ekonomisine çok az katkısı olan bu alanların ağaçlandırılması 
ile ülkemizde mevcut odun hammaddesi açığının giderilmesi sağlanırken aynı zamanda odun itha
line de gerek kalmayacağından döviz tasarrufu sağlanmış olacaktır. 

Globalleşen dünyamızda ormanlardan beklenen yarar sadece odun hammaddesi de değildir. 
Bugün için ormanların kollektif yararlan ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede yapılan ağaçlandırma 
çalışmaları ile toprak , su ve bitki örtüsü arasındaki denge yeniden tesis edilecek, erozyon büyük 
ölçüde durdurulacak, barajların ömrü uzatılacak, tarım alanlarının ve yerleşim yerlerinin sel ve taş
kınlardan zarar görmesi önlenmiş olacaktır. Çağımızda ağaçlandırmaların insan sağlığına ve dola
yısıyla iş verimine olumlu etkisi ekonomik hesaplar yanında dikkate alınması zorunlu olan ve eko
nomik katkının çok üstünde bir katkı oluşturmaktadır. 

5/2 - Sektörün en önemli sorunları; 
1 - Orman köylerindeki nüfusun çokluğuna karşılık yeterince istihdam sağlanamamaktadır. 

Bunun en önemli sebebi, verimsiz orman alanlarının genel orman alanına kıyaslandığında, yakla
şık yarısını oluşturmasından kaynaklanmaktadır. 

2 - Ülkemizde ortalama yükseklik 1.000 metredir. Erozyona tabi ve % 15 'in üzerinde meyil
li arazi ülke alanının % 60 'ından fazladır. Orman alanları yanında , çeşitli erozyona maruz tarım 
alanları da önemli bir yer tutmaktadır. 

3 - Muhtelif kanunlarla getirilen yükümlülüklerden dolayı orman sektörünün dışına kaynak 
aktarılmaktadır. İndirimli satışlar sebebiyle Orman Genel Müdürlüğü gelir kaybına uğramaktadır. 
Bu kayıp 1996 yılında 8.2 Trilyon TL olmuştur. 

4 - İndirimli satışlar ile ödenek dışı olarak ödenen hisse ve fonların toplamı 16.4 trilyon TL'yi 
bulmaktadır. 1996 yılı gayri safi satış gelirlerimiz 44.1 trilyon TL olmuştur. 

5 - Ormancılık hizmetlerinin büyük bölümü Döner Sermaye Bütçesi ile görülmektedir. Bu 
bütçeye Genel Bütçeden katkı sağlamak mükkün değildir. Bu itibarla büyük miktarda nakit sıkın
tısı çekilmektedir. 

6 - Gayri safi milli gelire olan katkı yapılacak yatırım oranında artacaktır. Yatırımda en 
önemli konu finansmandır. Finansmanın her yıl için çok farklılıklar göstermesi sonucu yatırımlar 
da aynı şekilde çok büyük farklılıklar göstermektedir. Finansmanın çok değişken olmaması biyo
lojik temele dayalı bir yatırım olan ağaçlandırma çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. 

7 - Ormanların geliştirilmesi, korunması ve işletilmesi bakımından gerekli olan yatırım ve 
cari giderlerin karşılanmasında fevkalede güçlük çekilmektedir. 

8 - Orman köylüsü herhangi bir sosyal güvenlik kapsamına alınmamıştır. İş kazası, hastalık 
ve ölüm hallerinde çok trajik durumlarla karşı karşıya kalınmaktadır. 

9 - 20.2 milyon hektar, olarak gözüken orman alanlarında özellikle ağaçlandırmaya konu 
olan bozuk orman alanlarında mülkiyet sorunları had safhadadır. 

10- Özellikle köy yerleşim alanları bitişiğinde bulunan parçalı orman alanları mülkiyet ihtilaf
ları nedeniyle üretime sokulamamakta, bu alanlar zaman içerisinde ormanlar aleyhine vasıf deği
şikliklerine uğramaktadır. 

11 - Odun dışı ürünlerin tamamına yakını işlenmemiş olarak ihraç edilmektedir. Gıda haricin
de diğer ürünlerin işleme tesisleri ülkemizde bulunmamaktadır. Parfümeri, kozmetik, kimya ve ilaç 
sanayilerinde yeterli kapasitelerin olmaması nedeniyle bu ürünlerden elde olunacak ekonomik ya
rarlardan tam olarak faydalanamamaktadır. 
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5/3 - Bu konuda alınması gereken tedbirler ise: 
1 - Yurtiçi tüketimin ülke ormanlarından karşılanabilmesi, ithalatın ve döviz kaybının önle

nebilmesi için verimsiz orman alanları süratle ağaçlandırılmalı, imar ve ihya edilmelidir. 
2 - Muhtelif kanunlarla getirilen yük ve yükümlülükler, ilgili kanunlardan çıkarılmalıdır. 
3 - Orman köylüleri sosyal güvenlik kapsamına alınmalıdır. 
4 - Tdrım alanlarında tekniğine uygun koruyucu rüzgar perdeleri veya şeritleri hemen hemen 

yok gibidir. Bu şeritlerin tarımsal üretimi % 30'a kadar artırdığı ve odun üretimini de önemli mik
tarda artıracağı kuşkusuzdur. Misal olarak GAP Bölgesinde parsel aralarına dikilecek kavak ve 
benzeri hızlı gelişen türlerin % 5'i gibi bir alanı kaplaması halinde 100.000 hektara ulaşacağı ve yıl
da hektardan 20 m1 artım elde edilebileceği hesabı ile 2 milyon m̂  kavak üretebileceği tahmin edil
mektedir. 

5 - Orman ikincil ürünlerinin, ham olarak değil, işlendikten sonra ihraç edilmesi ile ilgili ola
rak tedbir ve teşvikler getirilmelidir. 

6 - Ekonomik değeri yüksek orman ikincil ürünlerinin kültür yoluyla yetiştirilmesi teşvik 
edilmelidir. Teşvik için diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi destekleme politikaları uygulanmalıdır. 

7 - Devlet ormanı altında köylülerce odun dışı ürün üretimi yapılabilmesine ilişkin hukuki 
düzelenme yapılmalıdır. 

8 - Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki mülkiyet ihtilafı bulunan parçalı or
man alanlarında karma ormancılık çalışmalarıyla katılımcı ormancılık faaliyetleri teşvik edilmeli 
ve ormanlık alanların daralmaması sağlanmalıdır. 

9 - Tarım ürünlerindeki ekonomik verim düşüklüğünün sözkonusu olduğu araziler üretim ve 
faydalanma bakımından yeniden düzenlenmelidir. 

10 - Yeni mera kanunu ormanlardan ve orman içi mera ve otlaklardan azami verimi sağlaya
cak şekilde düzeltilmelidir. 

11 - İşgal altındaki orman alanlarının ise yeniden orman örtüsüne kavuşturulması için Avrupa 
topluluğuna dahil ülkelerde uygulandığı şekilde yeniden ormanlaştırma için yasal düzenleme ya
pılmalı, mali, teşvik tedbirleri getirilmelidir. Bu hususu daha açık ifade etmek gerekirse; Fiilen ta
rımsal amaçlarla veya mera olarak kullanımda olan ancak orman olması gereken yerlerin ağaçlan
dırılması halinde, araziyi kullanana o araziden elde ettiği gelirin yıllık ve düzenli olarak ödenmesi 
yanında ağaçlandırma için gerekli tesis ve bakım giderlerinin karşılanması sağlanmalıdır. Bu şekil
de bugün yeterli sıçrama yaptırılamayan özel ağaçlandırmalar çok üst seviyelere çıkarılabilecektir. 
Bu tedbirler alındığı takdirde ülkemiz şartlarında yıllık olarak 60 bin hektarı ağaçlandırma, 40 bin 
hektarı ise erozyon kontrolü olmak üzere 100 bin hektar alanda ağaçlandırma yapılması sözkonusu 
olabilecektir. Bu değerin üzerindeki hedefler bugün için gerçekçi görülmemektedir. 

12 - 4122 Sayılı Kanunda yer alan hükümleri yerine getirmeyenler için cezai yaptırımlar ko
nulmalıdır. 

13 - Yıllardır yeni eleman alınamaması nedeniyle oluşan teknik ve idari personel açığı sürat
le giderilmelidir. 

14-Havza Amenajmanı Kanunu çıkarılmalıdır." 
Orman Bakanlığınca Komisyona verilen brifingde, ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Bölge

sindeki bozuk ormanların ıslahı ile bu bölgede bulunan köylülere sağlayacağı faydalar yanında ül
ke ekonomisine de büyük katkıda bulunacak bir çalışmaya değinilmiştir. 

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde harekete geçirilmesi gereken Pistacia 
(menengiç, sakız ağacı), Caparis (Gebere, Kedi Tırnağı), Ceviz, Badem, Kuşburnu, Meyankökü, 
Kekik, Mahlep, Salep, Ardıç, Kızılcık, Kiraz, Yalancı İğde, Harnup, Geven ve Atkestanesi gibi , 
doğal bir potansiyelin bulunduğundan bahisle sözkonusu çalışma ile bu potansiyelin harekete ge-
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çirilerek hem ormanlarımızın korunmasının daha sağlıklı yapılacağı hem de atıl durumdaki saha
ların ülke ekonomisine kazandırılacağı ayrıca yöre halkının ekonomik durumunun da düzeltilme
sine katkı sağlayacağı ileri sürülmüştür. 

Sözkonusu çalışma ile ilgili olarak verilen brifingde Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki hazi
neye ait boş alanlar ile bozuk orman sahalarında uygulanmak üzere seçilen YABANİ PİSTA-
CİA'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Ege'nin bazı yörelerinde yabani olarak yaygın halde 
bulunduğu, bunların aşılanması halinde ekonomik değeri çok yüksek olan ANTEPFISTIĞI mey
vesi verdiği, gerekli aşılama ve yetiştirme çalışmalarının yapılması halinde, Allah'ın bu yörelere 
ihsan ettiği adeta bir toprak üstü petrolü diye nitelendirilebileceği ayrıca kökünün derinlere kadar 
nüfuz etmesi bakımından da toprak kaybına neden olan erozyonu önlediği ve sadece bol ışık is
teyen .sulama istemeyen kuraklığa dayanıklı bir bitki olduğu:, 

CAPARİS'in (Gebere, Kedi Tırnağı) ise; ülkemizde geniş bir yayılım gösteren bu bitkinin 
doğal olarak yetiştiği, gövde ve meyvalarının çok sayıda hastalığın tedavisinde kullanıldığı, hücre 
yenileyici, gençleştirici ve afrodizyak özelliğinin bulunduğu, protein , vitamin ve mineralce zengin 
olduğu, dış pazarlarda aranan bir meta olduğu, kök yapısı nedeniyle erozyonu önleyici özelliği ol
duğu, tıpkı YABANİ PİSTACİA'da olduğu gibi verimsiz, çakıllı, kumlu ve killi topraklarla, Step 
ve yarı çöl özelliğindeki yerlerde bile yetiştirilebileceği ve mayıs ayından ağustos ayına kadar yıl
da 10 ile 25 Kg. arasında tomurcuk verdiği, Belirtildikten sonra her iki türün de Doğu ve Güney
doğu Anadolu bölgelerindeki boş Hazine arazileri ile bozuk Ormanlarda dikme veya aşılama yo
lu ile ülke ekonomisine kazandırabileceğine işaret edilmektedir. Bu işlem için Köy Tüzel Kişilik
lerinin devreye sokularak aşılanacak ağaçların bölgedeki orman köylülerinin kullanımına ve de
netimine verileceğini bu sayede hem ormanların korunucağı hem de yeni ürünler yetiştirilerek ül
ke ekonomisine katkıda bulunulabileceği ifade edilmiştir. 

Ayrıca, ANTEPFISTIĞI aşılamaları ile sağlanabilecek üretim ve gelir tahminleri ile ilgili 
olarak da; aşı yapıları ağaçların 3 üncü yıldan itibaren her yıl 1 kilogram artarak meyve verdiği, 
aşılı ağaçların meyve veriminin aşının 17 nci yılında itibaren' 15 kilogramda sabit tutulduğu ve 15 
yıldan sonra aşılama yapılmadığı, dış pazarda kilogram fiyatının 4 dolar olduğu, CAPARİS 'in 2 
nci yıldan itibaren tomurcuk verdiği,10 kilogramdan başlayarak her yıl 2 kilogramlık artış yaptığı 
ve 16 kilogramda sabit kaldığı dış Pazar fiyatının ise kilogramda 1,5 dolar olduğu, diğer ürünlerle 
ilgili benzer hesaplamalar yapılması halinde şu anda atıl durumda olan bu potansiyelin harekete 
geçirilmesinin ülke ekonomisine katkısının çok büyük olacağı, Kaldı ki, geçimini bu yolla sağla
yan köylünün ormana daha iyi sahip çıkacağı için, orman yangınlarının ve ağaç düşmanı keçi sü
rülerinin de önüne geçilmiş olacağı belirtilmiştir. 

Her iki materyalin de uygulanması maliyeti ile ilgili olarak verilen bilgide ise, ANTEPFIS
TIĞI aşılaması için hazırlık budamasında birim zamanın 40 / Ad / İşçi / Gün, aşılama birim zama
nının 100 / Ad I İşçi / Gün ve eğitim, aşı materyali ve nakliyatın maliyetinin de 0.4 Dolar / Ad., 
ANTEPFISTIĞI çöğürü (çıplak köklü fidan) nakliyat dahil maliyetinin ise 0.2 Dolar / Ad., Ağaç
landırmalarda CAPARİS tüplü fidan maliyetinin nakliyatla birlikte 2.5 Dolar / Ad. Her iki türün 
de ağaçlandırma hazırlığı ile dikim maliyetinin 1.000 Dolar / Hektar olduğunu ifade edilirken, bu 
projeksiyonun uygulanabilmesi için mevcut mevzuatta değişiklikler yapılması gerektiği ayrıca bu 
projenin diş kredi, teknik donanım ve yetişmiş kalifiye elaman bakımından takviye edilmesinin ge
reği vurgulanmıştır.(Ek 5) 

6 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığı'nın 14.07.1997 Tarih ve 
B.02.1.BAK.0.65.01.00/74.2929 sayılı cevabi yazısında; 

Günümüzde, ulusal ekonomiler açısından, sistemin canlılığını sürdürebilme.büyüme, gide
rek daha büyük bir yaşam kalitesi sağlayabilmenin en etkin aracının teknolojide ve bunu doğrudan 
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besleyen bilimde yetkinlik kazanmaktan geçtiğinden bahisle bu yetkinliği kazanamamış olan ülke
mizin, her yıl, yüksek ve ileri teknoloji ürünlerinin ithali ve teknoloji transferi için milyarlarca do
lar harcadığı ifade edilerek, üretim ve yaratıcılığa dönük olmayan bir ekonominin dış ödemeler 
için kullandığı kaynaklan aynı oranda artırabilmesinin mümkün olamayacağı, bugün satın alarak 
sahip olduğumuz "yüksek teknoloji" ürünlerinin yarın modasının geçeceği ve beklentilere cevap 
veremeyeceği ileri sürülmekte ve "Eğer bu tür ürünler geliştirme yeteneğine sahip değilsek, en ye
ni teknolojiye sahip olmak için yeniden ithalat yapmaktan başka bir yol bulamayacağımızı bilmek 
durumundayız."denilmektedir. 1963 yılından beri TÜBİTAK'ın bu amaç doğrultusunda çaba har
cadığı da ifade edilen yazıda TÜBİTAK'ın faaliyetleri hakkında geniş bilgi verilmektedir.(EK 6) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı- 14.07.1997 Tarih ve B.15.0.APK.0.23-300/1056 sayı
lı cevabi yazısı ile Komisyonumuza gönderdiği raporda, ülkemizde enerji sektöründe geniş bir kul
lanım alanı bulunan Linyit kömürü ile taş kömürü, petrol ve doğalgaz konuları ile diğer madenle
re ve bu madenlerin rezerv-üretim-tüketim durumuna değinilmiştir. Aşağıda Linyit ve Taşkömürü 
ayrıca ele alınırken diğer madenler ile petrol ve doğalgaz konuları MTA ve TPAO Genel Müdür
lüklerinin konuları içinde arka sayfalarda verilmiştir. 

"Her yıl giderek artan dünya enerji talebini karşılayacak kaynaklar bellidir. Bunlar özellikle 
petrol, doğalgaz, kömür,(Taşkömürü ve Linyit) ve nükleer enerji kaynaklan olup petrol ve doğal
gaz kaynaklarının kısıtlı olması bütün dikkatleri taşkömür ve linyite çevirmiştir. 

Ülkeler, enerji politikalarını yaparken kendi öz kaynaklarını mutlaka gözönüne almaktadır
lar. Birinci ve ikinci petrol kriziyle beraber tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de güvenilirliği 
yüksek enerji politikası yaratma yoluna gidilerek özellikle 1980'li yıllarda birbiri ardına kömüre 
dayalı termik santral inşaasına gidilmiş, termik santralları beslemek için kömür ocaklarına büyük 
çapta yatırımlar yapılmıştır. Bunun sonucu olarak 1975 yılında 9 Milyon Ton olan linyit üretimi 
1996 yılında özel sektörün üretimi de dahil edilince 55 Milyon Ton'a kadar çıkmıştır. 

Ülkemizde kömüre olan talep sadece santrallar tarafından yaratılmamıştır. Isınma amaçlı 
kullanımının yanısıra sanayi (şeker, çimento, gıda v.b. sektörler) kesimi de talebini artırmış, demir-
çelik sektörünün gelişmesi (kamu ve özel) taşkömürüne olan talebi artırırken çevre sağlığı açısın
dan yüksek kaliteli linyit kullanımı özellikle büyük şehirlerde kendisini göstermiştir, 

Linyit ve taşkömürü arzının giderek artan talebi karşılayamaması, taşkömürü ve linyitin it
hal edilmesi sonucunu doğurmuş ve taşkömürü, linyit ve kok için yapılan dış ödemeler 1994'de 400 
Milyon $ seviyesini aşmıştır. Arzın talebi karşılayamamasındaki temel iki faktör taşkömüründe 
üretimin az oluşu, linyitte ise ülke linyit rezervinin çok büyük kısmının düşük kaliteli olmasıdır 

Ulusal yeraltı kaynaklarının en büyüğü olan kömürün başlıca üreticisi iki kamu kuruluşudur. 
Bunlar, taşkömürü üretimi yapan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK),diğeri ise linyit üretimi ya
pan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumudur. (TKİ) Bunların dışında, TKİ'nin iki sahasını özelleş
tirme politikaları çerçevesinde kendi bünyesine alan Türkiye Elektrik Üretim A.Ş.(TEAŞ) ile özel 
sektör de önemli miktarda linyit üretimi yapmaktadır. Koklaşabilir ve yarı koklaşabilir-koklaşmaz 
özelliklere^sahip yaklaşık 428 Milyon Ton görünür taşkömür rezervine sahip TTK'nın üretim azlı
ğının ve randıman düşüklüğünün ardında yatan nedenler çok çeşitlidir. Bunlardan birincisi kömür 
damarının içinde bulunduğu jeolojik şartlardır. Kömür damarlarının yeryüzünden hayli derinde, 
aşırı eğimli, sık faylı yapı göstermesi, mekanizasyonu önlemekte ve üretim maliyeti, çok uygun da
mar şartlarına sahip olan ve tam mekanizasyon uygulayan Güney Afrika, Avustralya gibi ülkeler
deki üretim maliyeti ile kıyaslanınca yüksek görünmektedir. Politik ve sendikal müdahalelerden 
dolayı, ağır iş için alınan yeraltı işçisinin daha hafif işlere veya yerüstü hizmetlere verilmesi, ye
raltı işçi sayısının toplam işçi sayısına olan oranının istenen seviyede olmaması, toplu sözleşmele
rin "seyyanen zam" ilkesine göre yapılması, iş disiplininin istendiği gibi sağlanamaması, hazırlık 
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çalışmaları ile yatırimların istenen seviyede yapılamaması, randıman ve üretim düşüklüğünün bel
li başlı diğer nedenleridir. 

TTK'nın, doğadan kaynaklanan nedenler dışındaki faktörleri optimum seviyede tutması ha
linde ithal taşkömürü ve kok miktarı bir miktar düşecektir. 1990-1995 döneminde bu iki ürün için 
ihracatçı ülkelere ödenen miktar yaklaşık 1.8 Milyar $ 'dır. Bu paranın bir kısmının TTK'nın uzun 
vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü projelere (GöbüTKazköy, Bağlık-İnağzı, Amasra B) aktarılma
sı halinde (600 Milyon $), Taşkömürü üretimi artacak ve sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu bir 
miktar taşkömürü yurtiçinden karşılanırken, 450 MW 'lık bir santralın yakıt ihtiyacı da sağlanmış 
olacak, ayrıca ekonomiye sağlanan 1995 rakamlarıyla 76 Milyon $ tutarındaki katma değerin art
ması gerçekl eşektir. Derin yeraltı madenciliğinde istihdam edilen kişi başına yaklaşık on kişinin 
yan sanayilerle birlikte istihdama katkısı ele alınırsa bu rakam daha büyüyecektir. 

İdame yatırımlarına gerekli Önemin verilmeyişi ve ton başına 10-15 $ olrnası gereken yatırı
mın yapılmayışı, üretim hazırlığı için açılması gereken galerilerin yeterli işçi olmadığından veya 
başka nedenlerden açılamaması, üretimi düşüren önemli faktörlerdir. 1991-1993 dönemi hariç ton 
başına yatırım 1970'lerde 6,7 $/Ton, 1980'lerde 5,1 $/Ton seviyesinde olmuştur. Hazırlıklarda (ga
leri sürülmesi v.b.) çalışan işçi sayısının yeraltı işçi sayısına oranı da % 1 seviyesine kadar düşün
ce, 1970'lerde 4,6 Milyon Ton/Yıl olan üretim 1990'larda 2,4-2,8 Milyon Ton/Yıl arasında seyret
miştir. 

TTK'daki bu üretim ve randıman düşüklüğü sonuç olarak üretim ve ticari maliyetleri hayli 
artırmış, 1994 yılı ticari maliyeti 229 $/Ton değerine yükselmiştir. (1996'da 197 $/Ton) Böylece ton 
başına 1994'de 191 $, 1996'da 154 $ sübvansiyon gerekirken toplam zarar 1994'de 515 Milyon $, 
1995'de 443 Milyon $, 1996'da 363 Milyon $ olmuştur. Bu zararlardaki en büyük pay finansman 
giderleri olup bu giderlerin içinde Sosyal Yardım Gecikme Zammı, Stopaj Gelir Vergisi Tecil Fa
izi, Hazine Tahvil Tecil Faizi, SSK Sosyal Yardım Zammı, Hazine Dış Kredi Faiz ve Gecikme 
Zammı ve Kur Farkları gibi kalemler bulunmaktadır. Hazinece uygulanan faiz oranının aylık %15 
olması tecil ve gecikme için ödenmesi gereken tutarları hayli artırmıştır. Özel sektörden alınmayan 
ancak kamu kuruluşu olduğu için TTK'dan alının SSK Sosyal Yardım Zammı da hayli yüksek 
olunca finans giderlerinin toplam giderler içindeki payı da çok yüksek çıkmaktadır.( 1995'de 
%49,3; 1996'da %49,5). 

Ülkemizde linyit madenciliğinin lokomotifi olan TKİ yılda 34 Milyon Ton üzerinde "satıla
bilir linyit " üretmektedir. Birinci ve ikinci petrol krizi, dikkatleri kömüre yöneltince ülkemizde 
özellikle 1980'li yıllarda kurulan termik santralları linyit kömürü ile beslemek TKİ'nin görevi ha
line gelmiştir. 1970'lcrin başında 10 Milyon Ton/Yıl düzeyinde olan üretim termik santralların dev
reye girmesiyle 42 Milyon Ton seviyesine çıkmıştır. 

Yerli kaynaklara dayalı enerji planlamasının ne kadar doğru olduğu yakıt türlerinin kwh 
enerji maliyetinde kendisini göstermektedir. Linyit, elektrik enerjisi üretim maliyetinde genel ola
rak TL/kvvh olarak fucl oil fiyatının yarısı kadar olmuştur. Ayrıca, 1980'den bu yana linyit maden
ciliği ile oluşturan ithal ikamesi 1.5 Milyar $ düzeyine ulaşmıştır. 

Gerek TKİ, gerekse TEAŞ ve özel sektör bu ithal ikamesini düşük kaliteli linyitle sağlamış
lardır. Toplam linyit rezervinin %68'i, 2000 kcal/kg ısıl değerinin altındadır.Türkiye toplam linyit 
rezervi 8,4 Milyar Ton olup bunun 3,3 Milyar Tonu ortalama HOOkcal/kg ısıl değere sahip olan Af-
şin-Elbistan linyit havzasındadır. . • . . 

Kalitesi böylesine düşük olan Türkiye linyitleri ya termik santrallara doğrudan verilmekte, 
ya da Tunçbilek ve Soma'da TKİ tarafından devreye sokulan lavvar tesislerinde zenginleştirildik-
len sonra teshin ve sanayide kullanılmaktadır. 
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TKİ özellikle termik santralları beslemek için 1983-1986 yıllarında büyük çaplı makina-ekip-
man yatırımı yapmış ancak son yıllardaki özelleştirme politikaları nedeniyle yatırımlar çok düş
müştür. 1985'de ton başına II $ olan yatırım, 1996'da 0,4 $'a düşmüştür. Yatırımlarla beraber işçi
lik ve personel sayısında da düşme olmasına rağmen satılabilir üretim 31 Milyon Ton'dan 34,2 
Milyon Ton'a çıkmıştır. Bu bir anlamda kapasite kullanım oranının artması demektir. Ancak, üre
timin çoğunluğunun açık ocaklardan yapıldığı (%93) ve 1983 -1986 döneminde alınan iş makina-
larının ömrünün dolduğu veya dolmak üzere olduğu, ayrıca her geçen yıl daha derin kotlardan üre
tim yapmak zorunda kalınacağı için daha çok toprak kazı yapmak gerektiği gibi hususlar dikkate 
alınırsa yeni yatırımların yapılması gerektiği anlaşılacaktır. 

TKİ kömür üretim maliyetleri, gerek işçi sayısındaki azalmalar gerekse daha yüksek tonajlı 
iş makinaları kullanımı nedeniyle düşmüştür. TKİ ortalama kömür ticari maliyeti 20$/Ton dola
yından 12,5 $/Ton seviyesine kadar düşmüştür. Bu maliyet, ticari maliyette %30 olan işçilik ve per
sonel giderlerinin azaltılmasıyla daha da düşecektir. TKİ 1994'den itibaren kar etmeye başlamış ve 
kar 1996 yılında 389 Milyon $'a çıkmıştır.Kara geçilmesinde bir diğer etken TEAŞ'a satılan kömür 
fiyatlarının geçmişe göre daha gerçekçi ayarlanmasıdır. 

Kömürün önümüzdeki yüzyılda en büyük enerji kaynağı olacağı gerçeğinden hareketle, tüm 
madenleri arama konusunda çok büyük ve tecrübeli bir kuruluş olan, yaptığı aramalarla 1965 yılın
da 428 Milyon Ton olan rezervi 1985 itibariyle 8,2 Milyar Ton'a çıkaran MTA Genel Müdürlüğü
nün yeniden eski günlerine kavuşturulması, bunun için 1985 yılında yürürlüğe giren 3213 Sayılı 
"Maden Kanunu" nun değiştirilmesi şarttır. Bu kanunun değiştirilmesiyle MTA, Türkiye'nin her 
bölgesinde yeniden arama yapabilecek, muhtemelen yeni kömür yatakları bulunabilecektir Bu kö
mür yataklarının kaliteli olma olasılığı da dikkate alınınca, acil çözüm bekleyen, ve yıllardır ihmal 
edilen bu konunun artık bekletilmemesi ve sonuçlandırılması gerektiği rahatlıkla anlaşılmaktadır. 

Aynı şekilde,TTK'nın uhdesinde bulunan ve madencilik faliyetlerine kapalı olan, "havza-i 
fahmiye" olarak bilinen alanın acil olarak madencilik faliyetlerine açılması şarttır. 
Yaklaşık 13.000 Knv olan bu alanda taşkömür madenciliği ve/veya başka madencilik faliyetlerinin 
yapılma olasılığı vardır. 

Ülkemiz linyit kaynaklarının büyük kısmının düşük kaliteli olduğu dikkate alınınca, TKİ ta
rafından yaptırılan "linyitlerin yıkanabiîirliği" konusundaki bilimsel çalışmanın dikey ve yatay ola
rak ele alınması gerekmektedir. Bu suretle, genel olarak santrallarda kullanılan düşük kaliteli lin
yitlerin endüstriyel anlamda yıkanabiîirliği ve zenginleştirilebileceği tespit edilirse bu kömürlerin 
teshin ve sânayi amaçlı kullanılma durumu ortaya çıkacaktır. ABD'nin yaptığı gibi, kömür kalite
sini iyileştirmede belli bir ödenek ayrılabilir. Bunun için, 13 Ocak 1995 tarihli Resmi Gazete'de ya
yınlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar "a ek bir madde ile, kömür iyileştirme 
Yatırımlarının belli oranda fon kaynaklarından kredilendirilebileceği hakkında bir hüküm getirilme
lidir. 

İthal kömür olayında çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Bunlardan birincisi zaman zaman Çev
re Bakanlığı standartlarına uymayan, ısıl değeri düşük, kükürt oranı yüksek sanayi kömürü adıyla 
ithal edilen kömür, dış ödemeler dengesine olumsuz etkilerde bulunduğu gibi, ithal edilen miktar
larda ve benzer kalitedeki kömürün yurt içinde üretilmesi engellenmiş olmaktadır. Bu nedenle çev
re sağlığı şartlarına da uymayan bu kömürlerin ithalinin kesinlikle yasaklanması gerekmektedir. İt
hal kömür olayında ikinci sorun, ithal edilen kömür için ek bir vergi ya da fon alınmalıdır. Çünkü, 
bilindiği gibi yurt içinde maden işletmeciliği yapan kamu veya özel kuruluşlar; devlet hakkı, ma
dencilik fon kesintisi, belediye hissesi, v.b. adlar altında %10-I2 oranında değişen ek ödemeler 
yapmaktadır. Bulunmasından işletme safhasına kadar zaten riskli bir sektör olan madenciliğe yatı
rım yapılmaması bu vergilerle adeta teşvik edilmektedir. Ekonomiye katkıda bulunan istihdam ve 
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katma değer yaratan madencinin ek vergi ödemesi istenirken ithalatçının benzer vergilerden muaf 
tutulması hatalı bir uygulamadır. Üçüncü sorun, petro-kok olayında kendisini göstermektedir. Isıl 
değeri yüksek ancak içerdiği yüksek (%4,5-6) oranlı kükürt nedeniyle tehlikeli olan hatta kansero
jen etkisi kesin olarak saptanmış olan petro-kok ithalinin hangi nedenle olursa olsun yasaklanması 
gereklidir. Böylece, yıllık 4 Milyon Ton dolayında daha fazla kömür üretilmiş olabilecektir. 

TTK ve TKİ'nin kuruluş amaç ve faliyetleri incelendiğinde bu kuruluşların yurtiçi ve dışın
da ortaklık kurabileceği; ithalat-ihracat gibi her türlü ticari faaliyette bulunabilecekleri görülecek
tir. Daha fazla öz kaynak yaratarak yurt içinde yeni yatırımların gerçekleşmesi bu faaliyetlerin ya
pılmasıyla sağlanabilecektir. Önümüzdeki yıllarda tüm kömür rezervi bitecek olan Japonya'nın ve 
Güney Kore'nin uzun yıllardır Avustralya'da, yakın dönemde Çin Halk Cumhuriyeti'nde açık ve
ya yeraltı ocakları satın alarak işletmecilik yaptıkları bilinmektedir. Bu ülkeler, bu suretle kömürü 
satarak kar ederken, kendi ülkelerine daha düşük fiyattan kömür satmaktadırlar. Benzeri bir uygu
lama, Vakıflar Bankası-Belko-Özel Girişimci Uçlüsüyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nde başlatıl
mıştır. Aynı uygulamanın TTK ve TKİ tarafından yapılmasında hiçbir engel yoktur. 

TTK'nın büyük zararlardan kurtulmasının mutlak yolu, TTK'nın özerk bir kuruluş olarak ye
niden yapılanmasında aranmalıdır. Özelleştirilmeyen, her yıl üretimi düşen TTK'nın bazı tedbirler 
alarak zararını minimize edeceği açıktır. Ancak, politik ve sendikal etkilerden kurtularak bir tüccar 
gibi davranamayacağı da açıktır. Bu nedenle, yeniden yapılanması halinde; yasal ve çok uzun za
man alan prosedürler içinde boğulmayarak istediği zaman ve sayıda, istediği nitelikte işçi ve yatı
rım malzemesi sağlayabilecek, politik müdahaleler olmadığı için istediği kişileri atayabilecek, is
tediği ihaleleri çok kısa zamanda dilediğine verebilecek, kullanım dışı kalan taşınmazları hemen el
den çıkarabilecek, yeraltı-yerüstü işçi sayısıyla ilgili dengeyi kurabilecek, yüksek maliyetle yıka
ma yapan lavvarların modernizasyonunu hemen yapabilecek, SSK Sosyal Yardım Zammı' ndan 
kurtularak ticari maliyetin düşmesi sağlanacak, yurtiçi ve dışında istediği gibi ticaret yapıp kar sağ
layabilecektir." (Ek 7) 

8 - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü: 2.10.1997 tarih ve B.015.0.APK.023.300-1509/15821 
sayılı yazısı ve 16.10.1997 tarihinde verdiği brifingde; 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Kuruluşu ile ilgili kısa bir girişten sonra , kurumun 
yasal çerçevede ekonomi sektörü bazında yürüttüğü faaliyetlerin Tarım, Enerji, Hizmetler ve Çev
re olmak üzere dört başlık altında toplanabilleceği ifade edilmekte ve şöyle denilmektedir: 

8/1 - "Türkiye'de Su ve Toprak Kaynakları Potansiyeli: Türkiye'de yıllık ortalama yağış 
643 mm olup, bu yağış yılda ortalama 501 milyar m3 suya tekabül etmektedir. Bu miktarın 186 mil
yar m3'ü ise çeşitli büyüklükteki akarsular ile denizlere ve kapalı hayzalardaki göllere boşalmakta
dır. Ayrıca komşu ülkelerden ülkemize gelen 7 milyar m3 su bulunmaktadır. Yapılan etütler sonu
cunda 1997 yılı başı itibariyle ülkemizde çeşitli amaçlara yönelik olarak kullanılabilir yeraltı suyu 
potansiyeli ise 12 milyar m1 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda ülkemizin yenilenebilir tatlı su po
tansiyeli brüt 205 milyar m1 olmaktadır. 

Ancak, yapılan etütler sonucunda günümüz teknik ve ekonomik şartlan çerçevesinde çeşitli 
amaçlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü ve yeraltı suyu potansiyelinin yıllık ortalama 110 
milyar m3 olduğu belirlenmiştir. 

Türkiye'nin 77,95 milyon ha olan yüzölçümünün yaklaşık olarak üçte birini teşkil eden 
28,05 milyon ha'lık kısmını ekilebilir araziler teşkil etmekte ve bunun da 25,85 milyon ha'lık 
kısmı sulanabilir arazilerden oluşmaktadır. Ancak, yapılan etütler sonucunda bugünkü koşullarda 
ekonomik olarak sulanabilir arazi miktarı 8,5 milyon ha olarak belirlenmiştir. 

8/2 - Su ve Toprak Kaynakları Developmanı ve Bu Developmanda DSİ'nin Rolü: 
Ülkemizde, su kaynaklarının sulama, içme-kullanma ve endüstri suyu temini, hidroelektrik 

enerji üretilmesi ve taşkın koruma amacıyla DSİ tarafından 683 adet baraj ve çok sayıda gölet ya-
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pılması planlanmıştır. 1997 yılı başı itibarıyla 175 adet baraj ve 299 adet gölet inşa edilerek işlet
meye açılmıştır. 101 adet barajın ve 141 adet göl etin inşaatı ise halen devam etmektedir. 

Ülkemizde, başta DSİ olmak üzere su kaynaklan developmanından sorumlu olan kamu ku
rum ve kuruluşlarının 1996 yılı sonu itibariyle geliştirdikleri projeler sonucu çeşitli amaçlara yöne
lik su tüketimi 34,2 milyar m3'e ulaşmıştır. Bu suyun 25,3 milyar m '̂ü (% 74) sulama; 5,3 mil
yar mvü (%16) içmc-kullanma suyu, 3,6 milyar nı"ü (%10) ise sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılan
masında kullanılmaktadır. 

8/2.a - Sulama :Türkiye'de 1997 yılı başı itibariyle Devlet Su İşleri, Köyhizmetleri Genel 
Müdürlüğü ve halkın kendi imkanlarıyla inşa ederek sulamaya açtıkları araziler toplamı brüt 4,604 
milyon ha'a ulaşmış olup, bu alan ekonomik olarak sulanabilir araziler toplamı olan 8,5 milyon 
ha'in % 54'üne tekabül etmektedir. 

Sulanmakta olan alanların brüt 2 398 809 ha'ı (2 072 571 ha net) DSİ tarafından inşa edile
rek işletmeye açılmış bulunmaktadır. 1997 yılı başı itibariyle DSİ tarafından inşaatı sürdürülmek
te olan sulama alanlarının toplamı ise 736 000 ha'dır. DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açı
lan sulama alanlarının net 390 571 ha'ı yeraltı suyundan sulanmakta olup, YAS kooperatifleri ta
rafından işletilmektedir. Yerüstü suyundan sulanmakta olan net 1 682 000 ha alanın 1 190 000 ha'ı 
sulama birliklerine devredilmiştir. DSİ tarafından sulanan alan ise 492 000 ha'dır. 

8/2.b - Hidrolik Enerji :Türkiye'nin hidroelektrik potansiyeli Dünya ve Avrupa hidrolik po
tansiyeli ile karşılaştırıldığında Avrupa kıtasında içerisinde % 16 paya sahip olduğu görülmektedir. 

Ülkemizdeki akarsuların hidroelektrik potansiyelinin geliştirilmesi amacı ile 497 adet 
hidroelekterik santral (HES) projesinin geliştirilmesi planlanmış bulunmaktadır. Bu çalışmalar so
nucunda ülkemizin akarsularının toplam kurulu gücü 35 241 MW, hidroelektrik enerji potansiyeli 
ise 124 569 GWh olarak hesaplanmıştır. 1997 yılı başı itibariyle geliştirilerek işletmeye açılan 
97 adet hidroelektrik santral projesinin toplam kurulu gücü 9 933 MW olup, enerji üretim ka
pasitesi yılda ortalama 36 341 GWh'tir. Bu ise toplam hidroelektrik potansiyelin ancak %29'unun 
geliştirildiğini göstermektedir. Halen inşaatı devam etrriekte olan 32 adet hidroelektrik santral pro
jesinin toplam kurulu gücü 3 396 MW, üreteceği enerji miktarı ise 10 924 GWh dır. Türkiye'de 
elektrik enerjisi üretimi gelişimi incelendiğinde hidrolik enerjinin toplam enerji üretimi içindeki 
payının 1980-1997 periyodunda % 49 dan % 40 seviyesine düştüğü görülmektedir. 

8/2.c - İçme-Kullanma ve Sanayi Suyu :DSİ Genel Müdürlüğü'nce 1053 sayılı yasa kapsa
mında nüfusu 100 000'i aşan' 11 adet kentin uzun dönemli içme-kullanma ve endüstri suyu ihti
yaçlarını karşılamaya yönelik projeler inşa edilerek yılda toplam 1,38 milyar m1 su sağlanmıştır. 
Halen 19 kentin içme-kullanma suyu projesinin inşaatı devam etmektedir. Bu projeler tamamlan
dığında yılda toplam 1,14 milyar m1 su sağlanmış olacaktır. Böylece işletmede olanlar ile birlikte 
temin edilen içme-kullanma suyu miktarı 2,52 milyar m" e ulaşacaktır. 

Sektörel bazda ülkemizdeki su tüketiminin gelişimi ve geleceğe yönelik tüketim tahminleri 
ile ilgili olarak şunları söyleyebiliriz. 

8/3 - Mevcut durumda su tüketimi: Ülkemizde başta DSİ olmak üzere su kaynakları deve
lopmanından sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarının 1996 yılı sonu itibariyle geliştirdikleri 
projeler sonu çeşitli amaçlara yönelik su tüketimi 34,2 milyar m"e ulaşmıştır. Bu suyun 25.3 mil
yar m('ii (%74) sınama, 5,3 milyar m:,'ü (%16) içme-kullanma suyu, 3,6 milyar m^ii (% 10) ise sa
nayi suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. 

8/4 - Su Tüketiminin Gelişimi: Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı ve buna paralel olarak arlan iç
me-kullanma suyu ihtiyacı yanında hızla gelişen sanayi ve turizm sektörlerindeki su ihtiyaçları göz 
önünde bulundurularak 2000 ve 2030 yıllarında sektörel bazda su tüketimi tahminleri yapılmıştır 
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Ülkemizde teknik ve ekonomik olarak tüketilebilir tatlı su potansiyeli olan 110 milyar 
m1 suyun başta DSİ olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından geliş
tirilecek ilave projeler ile develope edilerek 2030 yılında tüketime sunulabileceği tahmin edilmek
tedir. 

Sektörel bazda yapılan su tüketim tahminlerinde, ülkemizin teknik ve ekonomik olarak sula
nabilir toprak kaynağı olan brüt 8,5 milyon hektar (7,34milyon ha net) alanın tamamının sulamaya 
açılması ve sulama suyu tüketiminin 71,5 milyar m" e ulaşması beklenmektedir. Böylece 1996 yı
lında toplam su tüketimindeki payı %74 olan sulamanın 2030 yılındaki payının % 65 seviyesine 
düşürülmesi beklenmektedir. 

İçme-kullanma suyu tüketimi tahmininde ise ülkemizin bugün için yaklaşık olarak yılda % 2 
civarında olan nüfus artış hızının 2030 yılına kadar yılda ortalama % 1,7 civarında gerçekleşerek 
ülkemiz nüfusunun 110 milyona ulaşması beklenmektedir. Ayrıca 1996 yılı itibariyle kişi başına 
250 l/s olan içme-kullanma suyu ihtiyacının ülkemizin sosyal refahının 2030 yılında bugünkü Av
rupa ülkeleri seviyesine ulaşacağı tahmin edilerek kişi başına içme-kullanma suyu ihtiyacının 500 
l/s ye ulaşacağı kabul edilmiştir. Ayrıca ülkemizde hızla gelişen Turizm sektörü içinde yaklaşık 5 
milyar m3 su ihtiyacı olacağı tahmin edilerek 2030 yılında içme-kullanma suyu ihtiyacının 25,3 
milyar m3 e ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Ülkemizde gelişen diğer bir sektör olan sanayinin ise 2030 yılına kadar yılda ortalama % 4 
oranında bir büyüme göstereceği kabul edilerek 1996 yılında 3,59 milyar m3 olan sanayi suyu tü
ketiminin 2030 yılında 13,2 milyar m3'e ulaşması beklenmektedir. Böylece Türkiye'de sektörel 
bazda 2030 yılında toplam 110 milyar m3 suyun tamamının kullanılabileceği tahmin edilmektedir. 

8/5 - Sektörel Bazda Yerüstü ve Yeraltı Suyunun Tüketimi '.Ülkemizde 1996 yılı itibariyle 
tüketilen 34,2 milyar m3 suyun 28,2 milyar m3'ü yerüstü suyundan, 6 milyar m3'ü ise yeraltı suyun
dan karşılanmaktadır. -

Yerüstü suyunda tüketim miktarına göre sulama (% 82), içme-kullanma (% 10), Sanayi 
(% 8) şeklinde olan sıralama, Yeraltı suyunda, içme-kullanma (% 39), sulama (% 37), sanayi (%24) 
şeklinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

8/6- Tahmini Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH): Ülkemizde teknik ve ekonomik olarak geliş
tirilebilir su potansiyeli olan 110 milyar m3 suyun tamamının 2030 yılında sulama, hidroelektrik 
enerji içme-kullanma ve sanayi sektöründe kullanılması durumunda elde edilecek GSMH (Katma 
Değer) konusunda elde mevcut veriler kullanılarak tahmini GSMH değerleri hesaplanmıştır. 

8/6.a - Sulama : 1996 yılı itibariyle DSİ tarafından işletilen ve/veya devredilen 1 319 273 ha 
alanda proje bazında tam sayım veya örnekleme yöntemine göre belirlenen parsellerdeki ekim 
alanları, ürün verimleri ve fiyatlarının değerlendirilmesi sonucu GSMH hesaplanmıştır. Buradan 
elde edilen değerler ülkemizin teknik ve ekonomik olarak sulanabilir arazi potansiyeli olan brüt 8,5 
milyon ha (7,34 ha net) alanın tamamının 2030 yılında sulamaya açılması durumunda elde edile
cek tahmini Gayri Safi Milli Tarım Geliri (GSMTG) nin hesaplanmasında esas alınmıştır. 

DSİ tarafından yapılan çalışmaya göre 1997 yılı fiyatlarıyla 1 319 273 ha alanda sulama ya
pılmadan önce projesiz durumda 71 trilyon TL GSMTG elde edilirken sulama projesi geliştikten 
sonra bu değer 358 trilyon TL olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Böylece projeli durumda 287 
trilyon TL lik bir GSMTG artışı sağlanmış olup, bir ha'lık alandaki GSMTG artış ise 217,45 mil
yon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Bu değerler esas alınarak brüt 8,5 milyon ha (7,34 milyon ha net) alanın tamamının 2030 yı
lında sulamaya açılması durumunda 1997 yılı fiyatlarıyla 1 596 trilyon TL GSMTG artışı sağlana
bileceği tahmin edilmekledir. 
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8/6.b - Hidroelektrik Enerji: 1 ABD Doları 175 000 TL ve 1 k\Vh enerjinin satış bedeli 8 
cent (14 000 TL) kabul edilerek tam developman durumunda ülkemizin hidroelektrik potansi
yel olan 124 569 GWh enerjinin, geliştirilen bütün hidroelektrik projelerin 2030 yılına kadar inşa 
edilerek işletmeye açılacağı kabul edilerek 1997 yılı fiyatlarıyla 1 744 trilyon TL üretim değeri el
de edilebileceği hesaplanmıştır. DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan bazı HES proje
lerinden elde edilen GSMH esas alındığında, toplam hidroelektrik enerjinin üretim değerinin % 30 
unun GSMH olarak alınabileceği görülmüştür. Bu durumda, tam developmanda 2030 yılında hid
roelektrik enerjiden 1997 yılı fiyatlarıyla 523 trilyon TL GSMH elde edilebileceği tahmin edilmiş
tir. 

8/6.c - İçme-Kullanma Suyu: Yapılan tahminlere göre 2030 yılında ülkemizde içme-kullan-
ma suyu ihtiyacının 25,3 milyar mr"e ulaşması beklenmektedir. 1 m3 içme-kullanma suyunun 
satış fiyatı 50 cent kabul edildiğinde, tüketilen suyun toplam bedeli 2 214 trilyon TL olmaktadır. 
DSİ tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir kentleri için geliştirilen içmesuyu projelerindeki GSMH 
değerleri esas alınarak ülke genelinde içme-kullanma suyundaki GSMH satış bedelinin % 50 si ola
rak kabul edilmiştir. Bu durumda 2030 yılında 1997 yılı fiyatlarıyla içme-kullanma suyundan elde 
edilecek GSMH değeri 1 107 trilyon TL olarak tahmin edilmiştir. 

8/6.d - Sanayi Suyu: Ülkemizde 1 m3 sanayi suyunun satış fiyatı ortalama 1 ABD dolan 
(175 000 TL) kabul edilerek 2030 yılında tüketileceği kabul edilen 13,2 milyar m3 suyun toplam 
satış bedeli 1997 yılı fiyatlarıyla 2 310 trilyon TL olmaktadır. Sanayi suyunun satış bedelinin 
% 50 GSMH kabul edilerek toplam GSMH değeri 1 155 trilyon TL olmaktadır. 

8/7 - Sektörlerin Toplam GSMH İçindeki Payı: Ülkemizin su potansiyeli olan 110 milyar m1 

suyun tamamının 2030 yılında develope edileceği tahmin edilerek 1997 yılı fiyatları ile sulama su
yundan 1596 trilyon TL, içme suyundan 1 107 trilyon, sanayi suyundan 1 155 trilyon TL, hid
rolik enerjiden 523 trilyon TL olmak üzere toplam 4 381 trilyon TL GSMH elde edilmesi beklen
mektedir. 

Sekförel bazda elde edilen GSMH değerlerine bakıldığında ise 1 m3 sudan elde edilen 87 500 
TL ile en fazla GSMH elde edilen sektörün sanayi olduğu görülmektedir (Ek 8) 

9 - Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın 15.07.1997 Tarih ve 
B.02.1.DPT.0.08.02-31/2703 sayılı cevabi yazısında; Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görev
leri Hakkında 540 sayılı KHK'nin 24 üncü maddesi ve 29.09.1961 tarih ve 5/1722 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan tüzük uyarınca, kalkınma planlarının geniş katılımla hazırlan
ması amacıyla özel ihtisas komisyonları oluşturularak, plan taslaklarının hazırlanmasında bu ko
misyon raporlarından büyük ölçüde yararlanıldığı ve Devlet Planlama Müsteşarlığının gerek özel 
ihtisas komisyonlarının yardırhıyla, gerekse diğer yollardan topladığı bilgileri çok yönlü ve teknik 
çalışmalarla değerlendirdikten sonra hükümetin tercihleri doğrultusunda "plan stratejisi" taslağını 
hazırladığı ifade edilmekte ve Devlet Planlama Teşkilatının çalışmaları hakkında geniş bilgi veril
mekte ve yapılan çalışmalara ilişkin yayınların yazı ekinde gönderildiği belirtilmektedir. Ayrıca 
Komisyon çalışmalarının çok geniş bir yelpazeye yayılmış olması nedeniyle bütün bu konuları kap
sayacak bir uzmanın bulunmasının mümkün olamıyacağı ifade edilerek "Komisyonunuz çalışma
larına yardımcı olması düşünülen uzmanın spesifik olarak hangi konuda uzmanlaşmış olmasının is
tendiği Devlet Planlama Müsteşarlığı'na bildirildiği takdirde sağlanabilecek katkının daha büyük 
olacağı değerlendirilmektedir." denilmcktedir.Bunun üzerine yazdığımız 6.10.1997 larih ve 
A.01.1.GEÇ. 10' 18,27,30,68.113.170-51 sayılı yazımız cevapsız kalmıştır.(Ek 10) 

10 - Türkiye İhracaatçılar Meclisi Başkanlığı'nın 15.07.1997 Tarih ve 06.U-888/5662 sayılı 
cevabi yazısı ile Türkiye İhracaatçılar Meclisi bünyesinde hazırlanmış olan ve bütün sektörleri kap
sayan 6 kitaptan oluşan faaliyet raporlarını göndermiştir.(Ek 10) 
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11 - Maliye Bakanlığı'nın 18.07.1997 Tarih ve B.07.0.APK. 1010/1149 sayılı yazısı ile 
15.10.1997 tarihinde verdiği brifingde özetle.; ' 

Hazine mallarının satış, kiraya verme, irtifak hakkı tesisi veya trampa yollan ile idare edil
diği bu görevlerin de Maliye Bakanlığı adına Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce yUrüttüldüğü an
cak idare konusunda tek yetkili kuruluşun Milli Emlak Genel Müdürlüğünün olmadığı, Milli Sa
vunma, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Kültür, Turizm ve Orman Ba
kanlıkları ile Tarım Reformu, Köyhizmetleri, Orman ve Arsa Ofisi Genel Müdürlükleri ve İl Özel 
İdarelerin de yetkili ve görevli olduğu ifade edilmektedir. Hazineye ait taşınır mallardan ekonomik 
ömrünü tamamlayanların, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Ge
nel Müdürlüğünce satılarak tasfiye edildiğine değinilen yazıda bu tür malların satışından önemli bir 
gelir elde edilmediği de belirtilmektedir. 

Yazıda Türkiye'de Hazine adına kayıtlı 1.314.422 adet parselde 66.494.275.991 m2 taşınmaz 
bulunduğu, bunlardan 155.325 adet toplam 31.213.335.754 m3 taşınmaz malın kamu hizmetinde 
tahsis edildiği, 1.159.047 adet toplam 35.280.940.237 nr miktardaki taşınmaz mâlın ise Hazineye 
gelir sağlamak amacıyla idare edildiği ve bunların da satış, kiralama ya da irtifa hakkı tesisi yo
luyla değerlendirildiği kaydedilmektedir. 

Hazine, taşınmaz mallardan 1996 yılı içerisinde 13.699 Milyon TL gelir elde etmiştir. Bunun 
5.273 Milyar TL'sı satış geliridir. 

Taşınmaz mallardan, bir kamu hizmetine ayrılanlar ile özel kanunlarda özel amaçlar için ay
rılan Devlet elinde bulundurulması gerekenlerin dışındakilerinin satışına, 1987 yılından beri hız ve
rilmiştir. Ancak satışın gerçekleştirilmesi, aynı zamanda talebe bağlıdr. Satınalma talebi istenen dü
zeyde değildir. 

Taşınmaz malların tasfiye edilmesi Anayasa'ya ve sosyal amaca da uygun olan tarım refor
mu yoluyla hazlandırılmalıdır. Ancak, 1972 yılından beri Şanlıurfa ilindeki uygulama dahi sonuç
landırılamamıştır. Tarım reformu uygulamaları ile yetkili kamu kuruluşu da Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'dır. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, konut, sanayi, sağlık ve eğitim sektörleri ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının arsa ve arazı ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Kurulu
şundan 1996 yılı sonuna kadar 209.186 adet konutyapımına uygun arsa üretmiştir. Ayrıca 67.159 
birimlik sanayi ve küçük sanayi, 22.312 birimlik organize sanayi, 18 birim kamu hizmet yeri, 8 bi
rim turizm, 4 birimlik eğitim hizmetleri için arsa üretmiştir. 1997 yılı ilk altı ayında ise 54.228 bi
rim konut 19.431 birim küçük sanayi , 1.236 birim organize sanayi, 1 birim sağlık hizmeti için arsa 
üretmiştir. Arsa üretiminde geçen yıla oranla %57 oranında artış sağlanmıştır. 

- Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün ana işlevi arsa üretimi olup, bu işlevini yerine getirmesi 
için elinde planlı arsa üretimine elverişli stok arazi bulundurmak zorundadır. Halen Ofisin elinde 
4.621.02 hektar stok arazi bulunduğu bildirilmektedir. (EK-11) 

12 - Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 22.07.1997 Tarih ve 
DİE.0.11.00.904/156 sayılı cevabi yazısı ile 23.07 1997 tarihinde verdiği brifingde ; Genel Müdür
lüğün işlevleri ve 1994 yılına ait çeşitli alanlardaki istatistiki bilgiler sunulmuştur.(Ek 12) 

13 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kütüphane-Dokümantasyon ve Ter
cüme Müdürlüğü 24.07.1997 Tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.05/712 sayılı cevabi yazısı ile Meclis 
kütüphanesinde bulunan kaynakların listesi ile bazı yayınların fotokopilerini içeren bilgi ve belge
leri göndermiştir.(Ek 13, Ek 13/1,EK 13/2,EK 13/3,Ek 13/4) 

14 - Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 14.07.1997 Tarih ve 
B.02.0.MGY.0.13/2076-02237 sayılı cevabi yazısı ile kurumun görev ve işlevleri hakkında bilgi 
vermiştir. (Ek 14) 
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15 - Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı 18.07.1997 Tarih ve B.02.DNM/0.71.02/04736 sa
yılı cevabi yazısında; Müsteşarlığın görevleri ve denizcilik faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktarılan 
yazıda; sektörel bazda denizciliğin ülke ekonomisine katkı sağlayan ana faaliyet dallarından balık
çılık konularının Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, yatçılık konularının Turizm Bakanlığınca ve ka
mu limanlarının inşaatı konularının ise Ulaştırma Bakanlığınca yönlendirildiğine işaret edilmekte
dir. Yazıda ayrıca, deniz ticaret filosunun ve gemi inşa sanayinin teşvikine ilişkin 2581 sayılı ya
sanın teşvik yönünden finansman ve kredi sorununu çözemediği, 200.000 mevcudu bulunan gemi 
adamlarının uluslararası düzeyde eğitimi ve standardizasyonunun sorumluluğunun Denizcilik 
Müsteşarlığında olmasına rağmen yürürlükteki Yüksek Öğretim Kurulu ve Milli Eğitim mevzuatı 
nedeniyle sözkonusu deniz adamlarına eğitim veren kurumların müfredat yönünden kontrol edil
mesinin mümkün olmadığı belirtilmekte ve şöyle devam edilmektedir: 

"Gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde denizcilik sektörünün ekonomik kalkınma sürecinde 
önemli rol oynayan temel sektörlerden birini teşkil ettiği bilinmektedir. Ülkemizde de ekonomik 
hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli görevler üstlenen denizcilik sektörünün önemli bir bölü
münü teşkil eden gemi inşa sanayi, bir üretim ve montaj sanayi olup, döviz ikame eden, yan sana
yii geliştiren, teknoloji transferini cezbeden, isdihdamı sağlayan, milli ticaret filosunu destekleyen, 
ülkenin savunma ihtiyaçlarına önemli katkılarda bulunan bir sanayi koludur. 

Öte yandan dış ticaret yüklerimizin yaklaşık % 85'i deniz yolu ile taşınmakta ve ihracat yük
leri ağırlıklı olmak üzere yılda yaklaşık 2 milyar dolar yabancı gemilere taşıma gideri olarak öden
mektedir. Söz konusu navlun giderlerinden tasarruf sağlamak ve ülkenin döviz gelirlerini artırmak 
için deniz ticaret filomuzu, ülke ihtiyaçlarına ve dünya konjonktürüne uygun gemilerle gençleşti
rilmesi ve kapasitesinin artırılması önem kazanmaktadır. Ancak; bunun ülkemiz tersanelerinde in
şa edilecek gemilerle gerçekleştirilmesi; gemi inşa sanayiinin yukarıda sözü edilen özellikleri dikr 
kate alındığında, rasyonel bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca gemi inşa sanayimizin 
yurt dışına gemi yapımında sahip olduğu önemli potansiyel de dikkate alındığında bu hususun ge
rekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Gemi inşa sanayimizin kurulu inşa kapasitesi 177.900 DWT/yıl kamu ve 310.500 DWT/yıl 
özel sektör olmak üzere toplam 488.400 DWT/yıl'dır.Anılan sektörün teorik bakım-onarım kapa
sitesi ise 2.000.000 DWT/yıl kamu, 4.598.000 DWT/yıl özel sektör olmak üzere toplam 6.598.000 
DWT/yıl şeklindedir. 

Gemi inşa siparişinin yeterli olmaması ve diğer nedenlerle tersaneler % 10 kapasite ile çalış-
MTiak zorunda kalmışlardır. 

Armatörlerimizin sermaye birikiminin sınırlı olduğu ülkemizde, sektöre yönelik sürekli ve 
rcel teşvik kredi politikasının tam anlamıyla uygulanamaması, ihracata yönelik gemilerin finans
manı için yabancı armatörlerce temin edilen dış kredilere; gerek bankacılık sistemimizce, gerekse 
devletçe teminat verilmemesi gibi nedenlerle gemi inşa ve yan sanayinde kapasite kullanımımız 
düşük bir seviyede kalmıştır. 

Deniz ticaret filomuzda, ithal edilen ikinci el gemilerle belirli bir tonaj artışı sağlanmışsa da 
yerli yeni gemi inşasının yetersizliği, filomuzun yaşlı gemilerden oluşmasına yol açmıştır. Bu du
rum ise emek ve sermaye yoğun olan gemi inşa sanayini olumsuz etkileyerek ülke adına üretim ve 
istihdam kayıplarına yol açmıştır. 

İhraç amaçlı gemi yapım projelerinde tersanelerimizce yurt dışından temin edilen kredilere 
bankacılık sistemimiz yeterli teminat, akreditif ve performans garantisi vermemekte, bunun yanın
da Tuzla bölgesinde bulunan tersane yerlerinin ise hazinenin mülkiyetinde olması nedeniyle, mii-
teşebbislerce teminat olarak kullanılamamakta, üst hak ipoteği ise likit bir teminat olarak işlerlik 
kazanamamış bulunmaktadır. 
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Bu sorunlarla ilgili olarak 26.12.1994 tarih ve 94/6411 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımla
rı Hakkındaki Kararda yapılması gerekli görülen değişiklik önerileri ile Müsteşarlığımız görev ala
nına giren konulara ilişkin mevzuat önerileri şöyledir; 

Üyesi bulunduğumuz Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO), Karadeniz Ekonomik İşbirli
ği (KEİ), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) vb. uluslararası organizasyonlarda iz
lenecek politikalardan, filomuzun gençleştirilip geliştirilmesine, yat turizminden balıkçılığa, gemi 
inşadan eğitime kadar denizciliğin tüm boyutlarını içeren bir "Milli Denizcilik Politikasının sürat
le tespiti ve yürürlüğe konması gerekmektedir. 

Ülkemizde halen denizcilik ile ilgili olarak bir mevzuat çeşitliliği bulunmakta olup, bu hu
sus uygulamalarda karmaşa yaratmakta ve bunun sonucunda otorite noksanlığı görülmektedir. Bu 
nedenle denizciliğimizin kendine özgü bir "Denizcilik Kanunu"na ihtiyaç vardır. 

Emek ve sermaye yoğun bir sanayi kolu olan gemi inşa sanayinin istihdam, gelir ve döviz 
yaratma özellikleri dikkate alınarak bu sektörün milli ekonomiye katkısının azami ölçüde yüksel
tilmesi amacıyla gerekli mali ve ekonomik destek tedbirlerinin sürekli etkin ve hızlı bir biçimde be
lirlenip uygulamaya konulabilmesi açısından, denizciliğin temel alt sektörlerini bünyesinde bulun
duran güçlü, yetkili ve hizmetin getirdiği personel, bütçe ve ekipman ile donatılmış; sektörde, ko-
ordine ve denetimi en üst düzeyde sağlayabilecek bakanlık seviyesinde yeni bir yapılanmaya gidil
mesi zorunludur." denilmekte ve devamla, bugün için tahmini düzeyde ülke ekonomisine yılda 5 
milyar dolar civarında katkı sağlayan denizcilik sektöründe söz konusu düzenlemeler yapıldığı tak
dirde; ekonomiye katkısının çok kısa sürede 2-3 misline çıkarılabileceği hatta kamu limanlarının 
özelleştirilmesinin de gerçekleşmesi halinde, yük elleçleme kapasitesinin daha da artacağı , dolayı
sıyla elde edilecek gelirin yükseleceği ifade edilmektedir.(Ek 15) 

16 - Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı Başkanlığı'nın 04.08.1997 tarihli cevabi ya
zısı ile vakfın yapmış olduğu çalışmalardan yayınlanmış olanlarını komisyonun yararlanabilmesi 
amacıyla göndermiştir.(Ek 16) 

17 - Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanlığı'nın 05.08.1997 Tarih ve 97/385 sayılı 
cevabi yazısı ve 07.08.1997 tarininde komisyona verdikleri brifingde; 

Madenciliğin öneminden bahisle bu sektörün tatminkar bir gelişme gösterememiş olmasının 
ana sebebinin, Sektörde %90 ağırlığın Devlet de olmasından kaynaklandığı belirtilmektedir. Ma
denciliğimizin arzulanan gelişmeyi gösterebilmesi için özelleştirmenin zorunluluğuna değinilmek
te ve 1979 yılında devletleştirilcn madenlerin eski sahiplerine devredilmesi talep edilmektedir. 

Ayrıca madenciliği kısıtlayan mevzuata ilişkin değişiklik önerileri ile sektörün özelliklerine 
uygun bir teşvik sisteminin gereğine işaret ederek bu konuda hazırladıkları kanun tasarısı taslağını 
komisyonumuza sunmuşlardır.(Ek 17) 

18 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 15.08.1997 Tarih ve KDD.BŞV.2.01.2337-58663 sa
yılı cevabi yazısı ve 06.11.1997 tarihinde verndiği brifingde; ülke tarımının bugün içinde bulundu
ğu durum ve sorunları ile çözümlerine ilişkin görüşlere değinilerek; 

Ülkemiz, Tarım Politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde çiftçi, Meslek odaları, 
Fakülteler ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının çok yakın ilişkiler içinde olması bir zorunluluktur. 

Tarımımızda yeniden yapılanma çalışmalarından kısa sürede sonuç almak yerine, acil konu
lara kısa sürede çözüm getirmesi amacıyla yeni yapının ana hatları ; Çiftçi - Tüketici - Sanayici iş
birliğinin ön planda tutulması, arazi tapulaştırılmasının tamamlanarak, arazi kullanım planlaması
nın yapılması, optimum, İşletme büyüklüklerinin oluşturulması, tarım ürünlerinin modern pazarla
ma yöntemleri ile değerlendirilmesi, toprakların erozyon ve yanlış kullanımdan kurtarılması, tarım 
söktöründe eğilimli ve bilgiyi satın almaya değer bulan çiftçi tipinin oluşturulması, su kaynakların
dan en bilinçli şekilde yararlanılması, tarımın, ticari bankalar için cazip hale getirilmesi, Üretici 
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Birliklerinin kurulması ve serbest piyasada oluşacak fiatların geçerli olduğu bir yapılanma modeli 
şeklinde görülmüştür. , ^ 

Ülkemiz kırsal kesim insanının yaşam düzeyini yükseltmek ve kalkınmalarını sağlamak için 
tarımsal yayım hizmetleri, uygulanan projeler ile çiftçilerimize aktarılmaya çalışılmaktadır. Bu ça
lışmalardan biri de yaygın çiftçi eğitim projesidir. 1990-1996 yılları arasında TRT Televizyonundan 
yayınlanan 337 program ve bu konularda çiftçiye ulaştırılan 800 bin adet kitapla bu proje gerçek
leştirilmiştir. Çiftçilere yol gösterici ve üretimi artırıcı araştırmalara daha fazla ağırlık verilmesi 
amacıyla yeni hazırlanan araştırma master planında öngörülen önceliklere göre yeni projeler yürür
lüğe konulmaktadır. 

Çayır , Mer'a alanları 12,3 Milyon ha olup, üretimi 10,5 milyon Ton (yıl kuru ot) olarak ya
pılmaktadır. Giderek yok olan Mcr'a kaynaklarının korunması TBMM'ne sunulan Mer'a Kanunu 
Tasarısının bir an önce yasallaşması ile mümkün olacaktır. 

Ülkemizdeki tarım arazileri sanayi bölgeleri ve konut yapımında kullanılmaktadır. Bu gele
cek için son derece tehlikeli bir olaydır. 3083 Sayılı Kanun'a göre tarım arazilerinin tarım dışı 
amaçta kullanılmasında kısıtlayıcı ve kontrol edici hükümler bulunduğundan, Tarım Reformunun 
yurt içinde yaygınlaştırılması suretiyle diğer bölgelerdeki arazi dışı kullanımının engellenmesi ge
rekmektedir. 

Tarımımız henüz teknolojik üstünlük sağlayan bir yapıya kavuşturulamamış ve bu nedenle 
Dünya tarımı ile entegre olamamıştır. Bu duruma tarımın alt yapısından kaynaklanan problemlerin 
yanı sıra tarımda işletme yapısının yetersiz oluşu da büyük ölçüde sebep olmuştur. 

Bu gün itibariyle tarımda işletme politikası yoktur. İşletmeler dağınık, küçük ve sayı itiba
riyle fazladır. Tarımda sermaye kıttır, çiftçi müteşebbüs hale getirilmemiştir. Çiftçilerin örgütlen
mesi yapılmamıştır. Çiftçi dünya pazarlarını takip edememekte ve fiat hareketlerini değcrlendire-
memektedir. Tarım söktöründc büyük bir nüfus yığılması vardır. Aktif nüfûsumuzun %44'ü bu 
sektörde çalışmaktadır. 

Bu yapı içerisinde tarımın alt yapısında işletme politikasına ve çiftçi birliklerinin oluşumuna 
kadar bir dizi tedbir düşünül inektedir. Bu durum dinamik bir tarım yapısını oluşturacak ve ülke kal
kınmasına büyük bir hız katacaktır. 

Hayvansal üretimimizin artırılması ve kırsal alanda istihdam sağlanması açısından ülkemiz 
hayvancılığının desteklenmesi gerekmektedir. Hayvancılık ülkemizin vazgeçilmez sektörüdür. Son 
10 yılda hayvan sayısında % 15 oranında bir azalma olmuştur. Kasaplık hayvan, besi ve et hayvanı 
ithalatı kesinlikle önlenmelidir. İthal et ve yerli üretim arasındaki dengenin korunması zorunludur. 
Hayvancılığın iyileştirilmesi için özellikle ulusal hayvancılık politikalarının oluşması gerekmekte
dir. Bunun için hayvan ıslahına büyük önem verilmelidir ve hayvancılık tek bir örgüt altında top
lanmalıdır. 

Ayrıca ülkemiz deniz ve iç sularında bulunan ve tarım söktüründc geniş kullanma alanları 
olan su yosunlarını değerlendirme olanaklarının araştırılarak, ülke ekonomisine kazandırılması yö
nünde çalışmalar yapılması yararlı olacaktır. 

Gerek gıda ile ilgili halkımızın sağlığını ilgilendiren sorunların çözümünde gerekse iç ve dış 
ticarette yaşanan sorunların çözümünde, öncelikle yetişmiş araştırıcı personel ve mevcut araştırma 
laboratuvaıiarının gelişen teknolojiye uygun olarak donatılıp, dizayn edilmesiyle mümkün olabil
mektedir. Ülkemizde üretilen gıdaların kodeks ve Türk standartlarına uygun olarak üretilmesiylc 
Türk menşeli ürünlerin dünya pazarlarında daha iyi bir yere sahip olması sağlanacak, böylece üre
tici ve dolayısıyla ülke ekonomisi kazanmış olacaktır. Uluslararası standartlarda kabul görmüş la-
boratuvarların olmaması veya yeterli sayıda olmaması, ihracat yönünden önemli kayıplara sebep 
olmaktadır. Bu eksikliğin giderilmesine şiddetle ihtiyaç vardır. 
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Ülkemizde son yıllarda yaşanan köyden kente göçün önlenmesine, kırsal kesimde sayısal 
dengelerin kurulmasına ve 2000'li yılların stratejik öneme haiz gida sektörünün gelişmesine katkı 
sağlanmalıdır. 

904 Sayılı kanunda değişiklikle kurulmalarına başlanılan Yetiştirici Birliklerinin yapılacak 
kanuni düzenlemeler ile desteklenerek ayakta kalabilmelerinin sağlanması yine tarım söktörünün 
en önemli engellerinden biri olan işletmelerin küçülmesinin önüne geçilmesi amacıyla miras hu
kukunun tarım arazileri ile ilgili bölümünün arazi parçalanmasına engel olacak şekilde yeniden dü
zenlenmesi gerekmektedir. 

Tarım bir bütün olarak ele alınmalıdır. Türkiye'de tarım işletmelerinin %85'i incelendiğin
de hayvancılıkla birlikte, bitkisel üretim yapılması gerçeği bunu kendiliğinden kanıtlamaktadır. Bu 
konuda izlenecek yol basit anlatımla bir ürünü üretimden, son tüketime kadar aşamaları bir bütün
lük içinde ele almak ve buna gör politiklar oluşturmaktadır. 

Tarımda yeniden yapılanma çalışmalarının, uygulamaya geçirilmesi halinde; Bitkisel hay
vansal üretim arasındaki denge sağlanacak, Tarım ve gıda sanayi ihracatı 3 kat artacak, sulanan ara
zi oranı %75'lere çıkarılacak, kırsal kesimin nüfus artış hızı düşecek ve toplam nüfus içindeki ora
nı azalacak, kalite, çeşit ve verim artacak tarım borsaları istenen seviyeye gelecek, Tarım nüfusu
nun %80'i sosyal güvenceye kavuşturulacak, Tarım kayıtlı ekonomi içerisine girecek, Devlet üre
timden tamamen çekilecek, yönlendirici, düzenleyici, örgütleyici ve denetleyici fonksiyonu öne çı
kacaktır," (Ek 18) 

19 - Başbakanlık Köyhizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 07.08.1997 Tarih ve 
B021KHZ0650004.494-7363 sayılı cevabi yazısında; 

Ülkemizin 77 milyon hektar olan topraklarının 28 milyon hektar'ı işlenebilir arazileridir. 
23.6 milyon hektarında kuru tarım; 4.2 milyon hektarında sulu tarım yapılmaktadır. 

Yine ülkemizin yıllık su potansiyeli 509 milyar m3 'tür. Bunun 188 milyar m3'U yer altı sula
rını beslemekte kalanı ise buharlaşmaktadır. Teknik ve ekonomik anlamda ülkemizde yıllık tüketi
lebilir yüzey ve yeraltı su potansiyeli 110 milyar m3'tür. Bunun 32 milyar m3'ü kullanılmaktadır. 

Ülkemizde ekonomik anlamda sulanabilecek arazi varlığı 8.5 milyon hektar olup bunun 4.6 
milyon hektarının DSİ; 2.9 milyon hektarının ise Köy Hizmetleri Teşkilatınca sulanması hedeflen
mektedir. DSİ tarafından bugüne kadar 2.100.000 hektar arazi sulamaya açılmıştır. Köy Hizmetle
ri Genel Müdürlüğünce 1996 yılı sonuna kadar sulamaya açılan arazi miktarı ise 1.166.614 hektardır. 

Köy Hizmetleri Teşkilatınca 1996 yılı sonuna kadar bitirilen 2376 adet gölet ile 882 milyon 
m3 su depolanarak 157.705 hektar arazinin sulanması ve 7 milyon hayvanın içme suyu sağlanmış
tır. Yapılan ön çalışmalara göre Ülke çapında 10.000 adet göletin daha yapılma imkanı bulunduğu 
tespit edilmiştir. 

Köy Hizmetleri Teşkilatınca yine 1996 yılı sonuna kadar ikmal edilen yerüstü sulama tesis
lerinin sayısı 15.677 adet olup 786.349 hektar alana sulama hizmeti görülmüştür. İleriki yıllarda 
uygulanmak üzere planlama ve proje çalışmaları ikmal edilen konu sayısı 2700 adettir. Bu proje
ler uygulandığında 7.500 hektar alan sulamaya açılacaktır. 

1996 yılı sonuna kadar uygulanan yeraltısuyu projelerinin sayısı 1740 adet olup sulamaya açı
lan arazi miktarı 253.388 hektardır. Önümüzdeki yıllarda uygulanmak üzere planlama ve proje ça
lışmaları ikmal edilen yeraltısuyu konularının sayısı 425 adet olup bu projeler ikmal edildiğinde 
62.000 hektar arazi sulama hizmetine kavuşacaktır. 

1991 yılında basılan istatistik yıllığına göre ülkemizde çoraklık problemi 1.518.749. hektar 
(%1,7) ve yaşlılık problemi 2.775.115 hektar (%3.1)dir. 

Drenaj yetersizliği, tuzluluk vb. problemi olan arazilerde çoğu zaman hiç verim alınamamak
ta ya da çok az miktarda 80 -100 kg/da civarında hububat alınabilmekte iken yapılan ıslah çalış-
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ması sonucunda bu arazilerden kuru koşullarda dahi 200 - 300 kg/da'a varan hububat alınabilmek-
tedin 

Ayrıca bu alanlarda daha sonra sulama yapılabilirse, ekolojik koşullar da dikkate alındığın
da hem ürün çeşidi artacak (sebze, meyve, endüstri ürünleri yetiştirme) hem de birim alanlardan 

valınan verimde önemli ölçüde artış sağlanacaktır. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygulanan AT projeleri ile yapılan yatırımların mali

yetleri düşmekte, kamulaştırma maliyeti sıfıra inmekte ayrıca proje uygulaması sonunda çiftçilerin 
üretim maliyetleri önemli ölçüde azalmakta ve üretimde önemli ölçüde artış olmaktadır."(Ek 19) 

20 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 23.10.1997 Tarih ve B. 14.0.APK.0.00.00.01 /T-3/483 
sayılı cevabi yazısı ve 12.11.1997 tarihinde verdikleri brifingde; 

20/1 - Organize Sanayi Bölgeleri : Ülkemizde sanayinin gelişmesine büyük katkı sağlayan 
Organize Sanayi Bölgeleri uygulamalarına, planlı kalkınma dönemine girildikten sonra 1962 yılın
da başlanmıştır. Gaye, geri kalmış bölgelerin de kalkınmaları teşvik edilerek sanayi yatırımlarının 
toplu halde faliyetlerinin sürdürülmesini sağlamaktır 

1962 yılından 1996 yılı sonuna kadar toplam 8582 hektar büyüklüğünde 36 adet Organize Sa
nayi Bölgesi hizmete sunulmuştur. Bu pojeler için 1997 yılı fiyatlarıyla 50,2 Trilyon TL. kredi kul
landırılmıştır. 

1997 Yılı Yatırım Programında, 
-18.288 Hektar büyüklüğünde 69 adet devam eden, 
- 4.130 Hektar büyüklüğünde 26 adet kamulaştırma, 
- 73 Adet etüd proje. 

safhasında olan toplam 168 adet Organize Sanayi Bölgesi projesi ile 24 adet Arıtma Projesi yer al
maktadır. 

1997 Temmuz ayı itibariyle biten 36 adet ve devam eden 95 adet Organize Sanayi Bölgesin
deki üretime geçen 2.717 fabrikada 272.000 kişiye çalışma imkanı sağlanmıştır. Bu bölgelerde ku
rulacak yaklaşık*l5.200 Fabrika üretime geçtiğinde toplam 1.520.000 istihdam sağlanmış olacaktır. 

1997-2001 yıllarında bitirilmesi planlanmış olan 95 adet Organize Sanayi Bölgesinin tamam
lanabilmesi için 1997 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 74 Trilyon TL.ye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu durum 
1998 yılından başlamak üzere her yıl için 18,5 Trilyon TL. ödenek verilmesini gerektirmektedir. 

20/2 - Küçük Sanayi Bölgeleri: Kalkınma programlarına uygun olarak küçük sanatlar ve or
ta boy sanayicinin modern işyerlerine kavuşması ve böylece verimliliklerinin artırılması amacıyla, 
Küçük Sanayi Siteleri yapımına ve desteklenmesine önem verilmiştir. Bu maksatla, Küçük Sana
yi Sitesi Yapı Kooperatifleri düşük faizli uzun vadeli kredilerle desteklenmektedir. 

Küçük Sanayi Siteleri yapımı uygulamaları 1965 yılında başlatılmış ve 1996 yılı sonuna ka
dar hizmete sunulan toplam 289 adet Küçük Sanayi Sitesi ile 69.220 işyerinde 416.000 kişiye da
ha sağlıklı şartlarda çalışma imkanı sağlanmıştır. Bu projeler için 1997 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 
144,4 Trilyon TL. kredi kullandırılmıştır. 

1997 Yılı Yatırım Programında, 35.227 işyerlik 195 adet Küçük Sanayi Sitesi Projesi yer al
maktadır. 

Söz Konusu projelerin proje tutarı 94,9 Trilyon TL'dır. Bu projeler için 1996 yılı sonuna ka
dar 1997 yılı fiyatları ile 13,3 Trilyon TL harcama yapılmış olup, 1997 yılında kullanılmak üzere 
T.B.M.M, Plan Bütçe Komisyonunda verilen ek ödenekler dahiHoplam net 3,2 Trilyon tahsis edil
miştir. 

195 Adet Küçük Sanayi Sitesi de tamamlanarak sanayicilerin hizmetine sunulduğunda 
212.000 kişiye daha sağlıklı şartlarda çalışma imkanı sağlanmış olacaktır. 
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1997-2001 Yıllarında bitirilmesi planlanmış olan 195 adet Küçük Sanayi Sitesininin tamam
lanabilmesi için 1997 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 78 Trilyon TL'na ihtiyaç bulunmaktadır. Bu durum 
1998 yılından başlamak üzere her yıl için 19,5 Trilyon TL ödenek verilmesini gerektirmektedir. 

1965-1996 yılları arasında biten 289 adet Küçük Sanayi Sitesinin 
-102 Adetinde Müstakil Çıraklık Okulu 
-134 Adetinde ise Eğitim Merkezi bulunmaktadır. 
20/3 - Makine Kimya Endüstrisi Kurumu : Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah, mühimmat, araç 

gereç ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla tesis, personel ve malzemeyi hazır bulundurmakla gö
revlendirilmiş kurum olan bu kuruluş 19 adet bağlı ortaklığı ile 250 çeşit askeri, 800 çeşit sivil ma
mul üretmektedir. 

Kurum, devletin sanayi sektöründen tedricen çekilmesi anlayışına paralel olarak, 1990 yılın
da başlattığı yeniden yapılanma çalışmasının birinci etabını tamamlamıştır.Tüm üniteler bağlı or
taklık statüsünde anonim şirket olarak örgütlenmiştir. 

Çalışmaların ikinci etabı ise; Özel sektöre yönelik faliyetlerde bulunan altı adet bağlı ortak
lığı özelleştirilmesi, askeri ürün üreten diğer 13 adet bağlı ortaklığın ise yeniden organize ve reha-
bil i tize edilerek, yüksek teknoloji kullanan, dünya piyasaları ile rekabet edebilen ihracat yapabilen 
ve modern teknoloji ürünü harp silah ve mühimatı üreten bir konuma getirilmesiyle Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu'nun, savunma sanayi holdingi yapısına kavuşturulması hedeflenmiştir. 

Bu çalışmaların tamamlayıcısı olarak da, kurumun, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve diğer mevzuat kapsamından çıkartılıp idari ve mali yönden özel statü ve tamamen özerk bir ya
pıya kavuşturulması gereklidir. Kurum bünyesinden çıkarılması planlanan bağlı ortaklıkların özel
leştirilmesi işleminin 4046 Sayılı Özelleştirme Kanununda yapılacak bir değişiklikle, kurumun yet
ki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi, böylece elde edilecek gelirin, Türk Silahlı Kuvvetlerine 
üretim yapan kurum şirketlerinde modern teknoloji yatırımlarının finansmanında kullanılması uy
gun olacaktır. 

Sonuç olarak, kurumun mevcut yasa ve mevzuatların bağlayıcı, engelleyici ve zaman alıcı 
unsurlarından arındırılarak Savunma Sanayi Holdingi yapısında özel statülü ve tamamen özerk bir 
yapıya kavuşturulması için gerekli yasal düzenlenlemcler yapılmalıdır. 

20/4 - Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi : Şeker tarıma dayalı bir sanayi koludur. Şe
ker üretiminde tarımsal ve endüstriyel kaynaklar kullanılmaktadır. 

Türkiye Şeker Fabrikaları A,Ş. bünyesinde Tarım, İmalat (Gıda ve Makina), Kimya(Alkol 
üretimi) sektörlerini bulundurmaktadır. Ülkemizde halen 25'i şirket ait (ikisi bağlı ortaklık olmak 
üzere) 28 adet şeker fabrikasında yaklaşık 1800-2000 Ton şeker üretilmektedir. Ayrıca toplam 
15.000 Ton pancar işleme kapasitesine sahip 4 adet şeker fabrikası yatırım programında bulunmak
tadır. Şeker fabrikaları dışında 5 adet Makina Fabrikası (Afyon, Ankara, Eskişehir, Erzincan, Tur
hal), 4 adet Alkol Fabrikası (Erzurum, Eskişehir, Malatya, Turhal), bir adet Elektromekanik Aygıt
lar Fabrikası, bir adet Tohum İşleme Fabrikası, bir adet Şeker Enstitüsü, iki adet Tarımsal İşletme 
ve onyedi adet Küp Şeker Tesisi faliyetlerini sürdürmektedir. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketine bağlı fabrikalar toplam 85 Milyon metrekare 
arazi varlığına sahiptir. 

Şeker üretimi emek-yoğun bir sanayi koludur.Pancar tarımı ile 130.000 kişiye tam istihdam 
yaratılmaktadır. Şeker fabrikalarında ise işçi ve memur olarak toplam 30.000 civarında personel ça-
1 ışımaktadır. 

Şirket kuruluş yılı olan 1935 den bu yana gelişen teknoloji ile uyumlu olarak personelin bil
gi beceri ve niteliğinin sürekli yükseltilmesine verdiği büyük önem sonucunda bugün yurtiçinde ve 
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yurtdışında bir şeker fabrikasını makina ve ekipman imalatı dahil projendirerek kurup işletecek in
san kaynağına sahip duruma gelmiştir. 

Sektörde geçmişde meydana gelen değişim ve gelişmeler, Şeker Kanunu da olmak üzere ba
zı yasal düzenlemeleri gerekli kılmıştır. Bu amaçla 1956 yılında 6747 Sayılı Yasa yürürlüğe girmiş
tir. Ancak bu yasanın bazı maddeleri Kamu İktisadi Teşekküllerinin yeniden yapılanmalarına iliş
kin yasalarla, bazıları da KDV Kanununun yürürlüğe girmesi ile; günümüzde uygulanamaz hale 
gelmiştir. Ayrıca yasanın özel sektörün etkinliğini ve faliyetlerini sınırlayıcı hükümleri günün ihti
yaçlarına cevap vermemektedir. Bu nedenle yeni bir Yasa Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır. Yasa tas
lağı özünde sektörü ürün bazında dışa bağımlı kılmayan ve kararlarda katılımcılık ilkesini benim
seyen hükümleri öngörmekmektedir. Bu çerçevede üretimin disiplin altına alınarak arzın istikrara 
kavuşturulmasını, şeker fiyatının serbestçe belirlenmesiyle rekabet kurallarının işler kılınmasını, it
halata ilişkin koruma önlemleriyle yerli üretimin tercihini sağlamayı hedeflemektedir. Taslakta 
sektör destekleme ve fiyat istikrar fonu ile ilişkilendirilerek devlet desteğinden bağımsız kılınmak
tadır. Özetle; rekabete açık özel kesimi teşvik edici, katılımcı, devlet müdahale ve desteğinden arın
mış bir sektörel yapı öngören Şeker Yasası Taslağının bu ihtiyaca cevap vermesi beklenmektedir. 

20/5 - Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları (SEKA) : 1934 Yılında temeli atılmış ve 1936 
yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kağıdını İzmit Tesislerinde üretmiştir. 1995 Yılına kadar"Ka-
ğıt ve Karton Fabrikası" sonradan "Selüloz Sanayi Müessesesi" olarak isim değiştirmiştir. Şimdi 
ise Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğü (SEKA) adı altında bir İktisa
di Devlet Teşekkülüdür. Sahip olduğu müessese sayısı 9 'dur. 

Halen ülkemizde 31'i özel sektör olmak üzere 38 adet Kağıt ve Karton Tesisi bulunmaktadır. 
1996 Yılı sonu itibariyle ülkenin toplam Kağıt-Karton kurulu kapasitesi içinde SEKA'nın 

payı % 42'dir. 
Yıllık programlarda önerilen yatırımlar için verilen ödenekler çok'kısıtlı olduğundan sorun

ların başında yatırımlarla ilgili zorluklar gelmektedir. Fabrikaların yatırım önerileri ise tesislerin 
iyileştirilmesi ve rekabet şartlarının gerçekleştirilmesi için yeterli miktarlarda artırılması, kurulu
şun rekabet edecek şekilde çalışmasını sağlayacaktır. 

13.04.1994 Tarih,'94/5454 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Oranlarında yapılan deği
şi ki i ki erde, kuruluşun gazete kağıdı üreten müesseselerinde hammadde, malzeme ve hizmet alım
larında %15 KDV önerilirken, gazete kağıdı satışlarında % 8 KDV uygulanmaktadır. Bu uygula
malarda kurumun KDV alacakları birikmektedir. 

Kuruluşa uzun zamandır personel alınmaması nedeniyle, özellikle nitelikli personelin azal
ması kuruluşu zor durumda bırakmıştır. 

Gazete Kağıdı Fabrikalarının sorunları müşterilerden ve kaliteden kaynaklanmaktadır. Kali
te sorunu da yatırımlar yapmakla çözümlenebilir. 

20/6 - Türkiye Gübre Sanayi Anonim Şirketi (TÜGSAŞ): Ülke tarımı için gerekli her çeşit 
basit, karışık ve bileşik gübreleri üretmek, sağlamak ve satmak yurt savunması için patlayıcı mad
delerin esasını teşkil eden derişik nifrat asidi ve teknik amonyum nifratı üretmek, sanayide kulla
nılan azot bileşiklerini tedarik etmek amacıyla 1953 tarihinde "Azot Sanayi Anonim Şirketi "adıy
la İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulmuştur. 1984 Yılında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile "Türkiye Gübre Sanayi Anonim Şirketi (TÜGSAŞ)" adını almıştır. 4adet bağlı ortaklığı, 
3 adet iştirakleri vardır. 

Türkiye'nin en büyük gübre üreticisi olan TÜGSAŞ'in fiziki kapasitesi 1.699.700 Ton/Yıl 
olup Türkiye kapasitesinin %29,4 ünü teşkil etmektedir. Gübre üreten bu kuruluşun gerekli ham
maddeler açısından dışa bağımlılığı söz konusu olup, amonyak, üre, potasyum kloriir, amonyum 
sülfat, fosforik asit, fosfat ve sülfirik asit ithalatı yapılmaktadır. 
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Önceki yıllardan süregelen işletme sermayesi yetersizliğine bağlı olarak, üretim ve yatırım 
faliyetleri ile borç ödemelerinin finansmanında zorunlu olarak banka kredilerine yönelmek duru
munda kalan ve krediler için önemli boyutlarda faiz ödeyen ve kur farkı yükü altında kalan bu te
şekkül özkaynak birikimi sağlayamamıştır. 

Şirketin en yeni gübre üretim tesisi 17 yıl, en eski üretim tesisi ise 35 yıllıktır. Bu nedenle 
idame-yenileme ve modernizasyon yatırımları önem arzetmektedir. 1997 Yılı için talep edilen ya
tırım ödeneği 1,439 Trilyon TL olmasına rağmen kuruluşa ancak 90 Milyar TL. ödenek ayrılmış-
tır.Buna 73 Milyar ilave ödenek yapılarak 163 Milyar TL'ye çıkarılmıştır. Bu durum gereken yatı
rımların yapılamamasına neden olmaktadır. Bir kaç yıl sonra bu tesisler devreden çıkacak ve yıllık 
1 Milyon Ton'un üzerinde olan gübre açığı daha da artacaktır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgi
lendirilmiş olan diğer kuruluş, İstanbul Gübre Sanayi Anonim Şirketinde de aynı sorunlar bulun
maktadır. 

20/7 - Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOS
GEB): Küçük ve orta ölçeki sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağla
mak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla 
3624 Sayılı Kanunla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur. 

Ülkemiz açısından genel bir değerlendirme yapılacak olursa iş yeri, çalışanlar sayısı ve kat
ma değer olmak üzere üç önemli göstergeye bakıldığında; Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ül
kemizin gerek sosyal ve gerekse ekonomik dokusunda önemli bir yer işgal ettiği görülmektedir. 

- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri sanayide faaliyet gösteren işletmelerin %99,5' ini 
oluşturmaktadır. 

- Katma Değerde ise Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Payı %27,3'dür. 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 31 ilde ku
rulu 47 adet hizmet birimiyle hedef kitlesi olan KÜÇÜK VE ORTA SANAYİ işletmelerine hizmet 
götürmektedir. Hali hazırda 6 ana program çerçevesinde proje yürütülmektedir. 

- Kurumsal Alt Yapı Geliştirme Programı, 
- Sektörel Geliştirme Programı, 
- Bölgesel Kalkınma Ve İstihdam Yaratma Programı, 
- Yan Sanayi ve Kalite Geliştirme Programı, 
- Uluslararası İşbirliği Programı, 
- İhracatı Geliştirme Programı, 
KOSGEB'in kuruluş amaçlarını gerçekleştirebilmesi için T.C. Merkez Bankası nezdindc 

Başkanlık emrine "Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Fonu" kurulmuş olup, fonun bütçesi 
bu kaynaktan oluşmaktadır. Fakat bu kaynakta oluşan paranın tamamı kullandırılmaktadır. Özel 
Sektörden yapılan kesintilerde dahil Fon Gelirlerinin bütçeye irat kaydedilip KOSGEB harcamala
rı için sınırlı bir değerde ödenek aktarılması, KOSGEB yatırımlarını hizmetlerinin etkinliğini ve 
yaygınlığını büyük ölçüde kısıtlamaktadır. Bu nedenle, Küçük v'e Orta Ölçekli Sanayi ve Geliştir
me ve Destekleme Fonu bütçe kapsamından çıkarılmalı, serbest bırakılmalıdır. 

KOSGEB 3624 Sayılı Yasa ile bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi iken Başba
kanlıkça yayınlanan genelgelerin KOSGEB için de uygulanması, KOSGEB'in özellikle Gümrük 
Birliğine uyum sürecinde Küçük ve Orta Ölçekli Sanayicilere götürmeyi planladığı hizmetleri 
olumsuz yönde etkilemektedir. Halbuki KOSGEB ve Fonun her türlü hesap ve işlemleri Başbakan
lık, Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenmektedir. 

20/8 - Türk Patent Enstitüsü (TPE): Sınai mülkiyet hakları ile ilgili tüm işlemleri yürütmek, 
sanayiciler ve araştırmacılara belge ve bilgi hizmetleri vermek, sanayicileri araştırma ve geliştirme 
hizmetlerinde bulunan kişileri ulusal ve uluslararası mevzuat konusunda bilgilendirmek ve yönlcn-
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dirmek, sınai mülkiyet hakları konusundaki uluslararası gelişmeleri izlemek, Türkiye'yi sınai hak
lar ile ilgili olarak uluslarası platformda temsil etmek görevlerini yürütmek üzere 24 Haziran 1994 
tarihinde 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.ldari bakımdan özerktir. Bütçe
si yaptığı hizmetler için aldığı ücretlerden oluşmaktadır. 

Gümrük Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü kuruluş anlaşması kapsamında ve Sınai mülkiyet 
haklarının tüm ülkelerde eşit ve etkin biçimde korunmasının zorunluluğu dikkate alındığında Pa
tent Enstitüsünün görev ve sorumluluklarının büyüklüğü ortaya çıkar ve ülkemiz için önemi de an
laşılmış olur. Enstitünün görevleri kapsamına giren Sınai ve Mülkiyet Hakları; 

- Patentler, 
- Faydalı Modeller, 
- Ticaret ve Hizmet Markaları, 

, - Endüstriyel Tasarımlar, 
- Coğrafi işaretler, 
- Entegre Devrelerin Topograflanndan oluşmaktadır. 
Türk Patent Enstitüsü 12 adet uluslararası anlaşmadan 7 tanesine katılabilmiş, diğerlerine de 

katılabilme çalışmalarını sürdürmektedir. 
Türk Patent Enstisüsünün Uluslarası Projeleri; 
- Avrupa Topluluğu Projesi: Avrupa Topluluğu finansal destekli B7 - 4033 nolu projenin 

amacı, Türk Sinayi Mülkiyet Sisteminin modernizasyonudur. 
- Teknoloji Geliştirme Projesi: Amaç Türk Patent Enstitüsünü Uluslararası standartlara uy

gun bir enstitü haline getirmektir. 
- Alman İşbirliği Programı uyarınca Türk Sınai Mülkiyet Sisteminin Modernizasyonu Proje

si : Amacı, Türk Sınai Mülkiyet sisteminin modernizasyonunu sağlayarak sanayi ve ticaretteki ge
lişmeler neticesinde Türkiye'de Sınai Mükiyet haklarının (Patent, Faydalı Model, Marka, Endüst
riyel Tasarımlar v.b.) korunmasının geliştirilmesidir. 

Enstitünün hizmetlerini yürütebilmesi için Dünya Bankası kredisi kullanımı için çalışmalar 
başlamıştır. 544 Sayılı Enstitünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda gerekli değişiklikler 
yapılarak "Tasarım Daire Başkanlığı" nın kurulması gerekli görülmektedir. Ayrıca Enstitü gelirle
rinin her türlü vergiden muaf tutulması uygun olacaktır. 

20/9 - Rekabet Kurulu Başkanlığı: Mal ve hizmet piyasalarında serbest rekabet ortamını bo
zucu, engelleyici veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasada hakim olan teşebbüs
lerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetle
meleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamak, böylece tüketicilerin zarar görmelerini önlemek 
üzere 4054 Sayılı Kanunla kurulan Rekabet Kurulu Başkanlığı henüz tam anlamıyla faaliyete ge
çebilmiş değildir. Kurul üyelerinin atamaları yapılmış olup personel alımı ve yerleşimi çalışmaları 
sürmektedir. 

20/10 - Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı çalışma alanı için
de yer alan 16 adet Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve bunların ortağı 414 adet kooperatif bulun
maktadır. Birlikler kooperatifleri eli ile ürün alımlarını yapmakta, ürünler daha çok birliklerde iş
lenip, birlikler tarafından tek elden satılmaktadır. Satışlar iç piyasaya olduğu gibi, bazı birliklerde 
daha çok ihracata yönelik olarak yapılmaktadır. 

Birlik Kooperatiflerine kayıtlı ortak sayısı ise 717.230 'dur. 
Birlikler içinde sadece ilk ürün işlemlerini yapanlar olduğu gibi, TARİŞ, ÇUKOBİRLİK, 

TRAKYABİRLİK, gibi çok büyük entegre fabrikalara sahip olanlar da bulunmaktadır. 
1990 Yılı sonundan beri Birliklerde çalışanların sayısında genel bir düşme vardır. 1990 Yılın

da toplam 24.280 kişi çalışırken bu miktar 1997 yılında 15.570 kişiye düşmüştür. 
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Birliklere 5 Nisan 1994 Ekonomik İstikrar Planı çerçevesinde, 1994 yılından itibaren, Devlet 
adına destekleme alımı yapma görevi verilmemektedir. 1994 Yılından itibaren kendi nam ve hesap
larına alım yapmaktadırlar. 

20/11 - Darboğazı bulunan Sanayi Tesisleri: 242 Adedi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gesinde olmak üzere Türkiye genelinde toplam 368 adet darboğazı bulunan Sanayi Tesisi tespit 
edilmiştir. Bu tesislerin yaklaşık %75'i gıda, deri ve hayvancılık, dokuma ve giyim ile genel ima
lat sanayi sektörlerinde yer almaktadır. 

Darboğazı bulunan tesislerin kapasite kullanım oranları %40'ın altında bulunmaktadır. Bu 
tesislerde 10.108*i Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde olmak üzere toplam 16.453 kişi ça
lışmaktadır. 

20/12 - Yarım Kalmış Sanayi Yatırımları: 118 'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerin
de olmak üzere 194 adet tesis yarım kalmış ve üretime geçememiş durumdadır. Toplam Kredi ih
tiyaçları 67.258.504x10''TL.dir. Bu tesisler ekonomiye kazandırıldığında 15.766 kiyi istihdam edi
lebilir. Yıllık net 118.981.426.xl0'' TL katma değer yaratacağı hesaplanmıştır. 

Bu tesislerden yatırımlarının %5Q ve daha fazlasını tamamlamış tesislerin (96 adet) kredilen-
dirilmesi için toplam 32.989.408x10''TL .ye ihtiyaç vardır. 6813 kişi istihdam yaratabilir. Yıllık net 
Katma Değeri, 77.746.206.xl06 TL. olabilir. 

Bu tesislerden yatırımlarının %75 ve daha fazlasını tamamlamış tesislerin kredilendirelme-
siyle üretime kazandırılması için toplam 4.811.431x10''TL.ye ihtiyaç vardır. Böyle tesislerin sayısı 
46 adettir. Üretim faaliyetinde 2.587 kişi istihdam edilebilir. Yıllık 41.956.766x10" TL. net katma 
değer yaratılabilir. 

Sanayinin gelişmesiyle birlikte gelen yenilikler ve hızlı nüfus artışları, gecekondulaşma ve 
yanlış sanayi yerleşimi son derece sağlıksız kentlerin oluşmasına sebep olmuştur. Hızlı kentleş
menin getirdiği sağlıksız yapılaşma, alt yapı eksikliği ve çevre sorunları ile beraberinde oluşan 
ekonomik ve sosyal etkinliklerin yetersizliği, günümüzde insanların en büyük güçlüğünü oluştur
maktadır. 

Geçmişte imar planlarının yetersiz olması, politik amaçlarla sanayi tesislerine yer tahsil edil
mesi, mevzi imar planı uygulaması v.b. uygulamalar sonucu sanayi yerleşimi konusunda özellik
le büyük şehirlerde karmaşa yaratılmış, konutlar ve sanayi tesisleri iç içe yerleşerek çarpık bir sa
nayi yerleşimi meydana meydana getirilmiştir. 

Toplumları temelinden sarsan hızlı ve düzensiz şehirleşmenin getirdiği problemlere çözüm 
bulma çabaları tüm ülkelerin bir sorunu haline gelmiş, sonuçta imar kanunları oluşturulmuştur. Ül
kemizde 6785/1605 Sayılı Eski İmar Yasası 30 yıl yürürlükte kalmıştır. Bu süre içinde uygulaıvut-
da görülen eksiklikler zaman içersinde değişiklikler veya ilavelerle giderilmeye çalışılmıştır. II Ka
sım 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 Sayılı Yeni İmar Kanunu getirdiği birçok yenilik yanın
da planlama konusundada yerel yönetimlere geniş yetkiler verilmiştir. 

Çarpık sanayi yerleşimini ( köy mezralarına, karayolu kenarlarına, ormanlık alanlar, ırmak 
ve deniz kenarları, şehir içi , sit alanları v.b.) önlemek ve sanayi tesislerinin toplu halde faliyotle-
rini sağlamak bakımından yerel yönetimler sanayi alanı ayırmak zorundadırlar. Yörenin geleceği
ne ve gelişmesine yönelik uygun büyüklükte sanayi alanları yerel yönetimlerce tespit edilmeli, ye
ni kurulacak sanayi tesislerininde bu bölgelerde veya organize sanayi bölgelerinde gerçekleştiril
mesine özen gösterilmelidir. Mevzii İmar Planı çıkartılarak yerleştirilen sanayi tesisleri berabe
rinde bir çok sorunu getirmektedir. Çevre kirliliği, çarpık sanayi yerleşimi, üretim ve pazarlama 
sorunları özellikle İmar Planlarının sık sık değiştirilmesi ilerde telafisi mümkün olmayan bir imar 
planı kargaşasına sebep olmaktadır. 
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Sonuç olarak kurulacak yeni sanayi tesisleri organize sanayi bölgelerinde veya imar planın
da sanayi alanı olarak ayrılmış veya ayrılacak bölgelerde kurulmalıdır." (Ek 20) 

21 - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün 10.11.1997 tarih ye 
B.02.2.MTA.0.13.00.00.683' 11937 sayılı yazısı (Ek 2.1) Etibank Genel Müdürlüğü'nün 06.11,1997 
Tarih ve 31492 sayılı yazısı (Ek 21/B) ile Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın 05.08.1997 ta
rih ve 97'385 sayılı (Ek 6) yazıları ile gönderilen rapor ve belgelerin incelenmesi 13.11.1997 tarihin
de MTA ve ETİBANK Genel Müdürlüğü"nün birlikte verdiği brifingin değerlendirilmesi sonucun
da; 

21/1 - Madencilik Sektörünün Ekonomideki Yeri Ve Önemi: Halen Türkiye'de, kum, çakıl, 
mıcır, yapıtaşı, tuğla-kiremit toprağı, marn gibi inşaat malzemelerini saymazsak, 50 çeşit madenin 
üretimi yapılmakta ve yılda 2-2,5 milyar dolar tutarında katma değer yaratılmaktadır (Çizelge 1). 
Bunun GSMH içindeki payı ise % 1,5 civarındadır. Ancak GSMH hesaplarına yansımayan kum, 
çakıl, mıcır, yapıtaşı gibi madencilik üretimleri de hesaba katılırsa, sektörde yaratılan katma değe
rin ve bunun GSMH içindeki payının gerçekte çok daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Çizelge 1 : Madenciliğin GSMH İçindeki Yeri (Cari Üretici Fiyatları ile) 

Y ı l l a r \%5 1986 1987 1988 . 1989 1990 1991 "İ992 1993 1994 1995 1996 

Madencilik 

SektöıUnde 1,083 1,239 1,725 1,660 2,182 2,405 2,342 2,176 1,986 1,821 2,156 2,256 
Elde Edilen , 
Katma Değerler 
(Milyar$) 

GSMH içinde 
Madenciliğin 1,59 1,62 1,97 1,82 2,01 1,58 1,54 1,35 1,09 1,39 1,25 1,21 
Payı (<7c) 

Kuşkusuz maden kaynaklarımızdan yaratılan katma değer madencilikle sınırlı değildir. Ma
dencilik ve madenlere dayalı sanayi birlikte düşünülürse, maden kaynaklarımızdan elde edilen kat
ma değerin GSMH içindeki payı % 12 nin üstüne çıkmaktadır. Bu oran yaklaşık 22 milyar dolar
dan daha fazla bir değer anlamına gelmektedir. 

1990'lı yıllarda sektörün GSMH oranında büyüyemediği ve GSMH içindeki payının düzen
li biçimde azalarak 1996 yılında % 1,21 e kadar gerilediği görülmektedir. 1990, 1993 ve 1995 yıl
larında madenciliğin sektörel büyüme hızı negatif gerçekleşmiş ve bu dönemde sektördeki yatı
rımlarda (Çizelge 2) madencilikte çalışan işgücü sayısında (çizelge 3) srekli bir gerileme izlenmiş
tir. Bütün bu gelişmeler yaşanırken son 10 yıldır üretilen maden çeşitinde de azalma olmuştur. 

1990-1995 yılları verilerine göre, madencilik işyerlerinde çalışan işgücü sayısı yaklaşık 
170 000 kişi civarındadır. 
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Çizelge 2 : Sabit Sermaye Yatırımlarında.Yatırım Teşvik Belgelerinde 
ve Yabancı Sermaye İzinlerinde Madenciliğin Payı 

Y ı l l a r 

Toplam Sabit Sermaye 
Yatırımları (Milyar TL*.) 

Madenciliğin Payı (%) 

Teşvik Belgeli Yatırımların 
Tutarı (Milyar TL*) 

Madenciliğin Payı (%), 

Yabancı Sermaye İzinleri 
(Milyon Dolar) 

Madenciliğin Payı (%) 

1990 

89 892 

2,8 

22 683 

2,7 

1861,0 

47,1 

1991 

149 272 

2,3 

38 175 

3,6 

1967,3 

39,8 

1992 

251 435 

2,3 

51393 

2,9 

1820,0 

19,0 

1993 

484588 

2,3 

229 247 

2,8 

2125,0 

11,8 

1994 

841 388 

1,5 

214031 

2,0 

1484,7 

6,2 

1995 

1786 277 

1,5 

2187 010 

0,6 

2938,3 

60,6 

* Cari fiyatlarla 

Kaynak : DİE Çizelge 3 : Madencilik sektörüne ilişkin iş yeri ve çalışan işgücü sayıları 

Yıl 

İşyeri sayısı 

Çalışan işgücü 
sayısı 

(Bin kişi) 

1990 

837 

197,4 

1991 

855 

175,1 

1992 

822 

171,2 

1993 

785 

130,1 

1994 

veri yok 

175,0 

1995 

159,0 

Üretimi yapılan birçok madenin yıllık üretim miktarı, yurt içi talebi karşılayacak düzeydedir. 
Üretilen madenlerin bir bölümü işlenmemiş (ham veya konsantre cevher) halde ya da metalürji, 
kimya, cam, seramik gibi sanayi dallarında işlenerek katma değeri daha yüksek ürünlere dönüştü
rüldükten sonra yurt dışına satılmaktadır, Bor türevleri, ferrokrom, cam gibi işlenmiş ürünler ma
dencilikten ziyade sanayi sektörü içinde düşünüldüğü için bunlar dışarda tutularak, maden ithalat 
ve ihracatımız çizelge 4'de verilmiştir. 

Maden ihracatımızda en önemli yere sahip maden bor tuzlarıdır. 1990-1995 dönemindeki ve
rilere göre yurt dışına ham bor satışlarından yaklaşık 130 milyon dolar, bor ürünleri satışlarından 
da yaklaşık 70 milyon dolar döviz kazanılmaktadır. 

İkinci sırada yer alan krom cevheri (parça ve konsantre) ihracatı 1990-94 arasında yaşanan 
kriz dönemi hariç tutulursa son iki yılda ortalama 80 milyon dolar dolayındadır. Buna ek olarak yıl
da 60-70 milyon dolar da ferrokrom ihracatından gelir elde edilmektedir. 

Uzun bir süredir ümit verici bir gelişme gösteren mermer ve sert taşlar ihracatımız 1997 yı
lında 91 milyon dolara ulaşmıştır. 

1992-1996 yılları ortalamasına göre yıllık manyezit ihracatımız 39 milyon dolara yakındır. 
Bunlar dışında bakır cevheri, feldispat, çinko cevheri, pomza, kaolen, barit ve son yıllarda 

büyük düşüş göstermekle birlikte sölestin maden ihracatımızda önemli paya sahip diğer madenler
dir. 
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Çizelge 4 : Türkiye Maden İhracatı ve İthalatı (Milyon ABD dolan) 

YIL 

İHRACAT 

İTHALAT 

1990 

331 

480 

' 1991 

286 

530 

1992 

290 

405 

1993 

260 

457 

1994 

328 

516 

1995 

478 

522 

1996 

471 

Ham petrol ve doğal gaz hariç Kaynak: ETKB 

İthalat giderleri 3,5 milyar doları geçen ham petrol ve doğal gaz hariç tutulursa, dışa bağım
lı olduğumuz en önemli madenler kömür (özellikle taşkömürü), demir cevheri ve fosfattır. Kükürt, 
zirkon, asbest ve titan da ithalatımızda önemli paya sahip diğer madenlerdir. 

Türkiye yılda yaklaşık 10 milyon ton kadar olan taşkömürü ihtiyacının yandan fazlasını, 9-
10 milyon ton dolayındaki demir cevheri ihtiyacının % 45 ini fosfat ihtiyacının (yaklaşık 800 bir 
ton/yıl fosfat kayası ve 600 bin ton/yıl fosforik asit) hemen hemen tümünü ithalat yoluyla karşıla
makta ve 1990-1995 dönemi ortalamalarına göre bunlara sırasıyla 310 milyon, 75 milyon ve 27 
milyon (fosforik asit ithalatıyla birlikte toplam 50 milyon dolar ödemektedir. Kükürt, zirkon ve as
best ithalatlarımız ise aşağı yukarı birbirine eşit olup 10 milyon dolar civarındadır. Rezerv açısın
dan dünyada ilk 10 sırada yer alan ülkemizin yılda ortalama 10 milyon dolar harcayarak asbest it
hal etmesi, madenciliğimizin içinde bulunduğu durumu göstermesi açısından çok düşündürücüdür. 

Bugünkü durumuyla madencilik sektörünün Türkiye ekonomisinde fazla bir ağırlığa sahip 
olduğu söylenemez. Oysa madencilik, gelişmiş ülkelerdeki gibi Türkiye'nin kalkınmasında loko
motif olabilecek önemli bir sektördür. 

Çünkü madencilik birim sermaye başına en yüksek katma değer yaratan bir sektördür. Sana
yinin ana hammadde girdilerini sağlar ve sanayinin gelişebilmesi için uygun temeli oluşturur. 
Emek yoğun bir sektör olup, istihdam yaratmak için sanayi ve hizmet sektörlerine göre kişi başına 
daha az yatırım gerektirir. Madencilik faaliyetleri genellikle kırsal kesimde yürütüldüğünden ken-
te( göçü önleyici bir rol üstlenebilir. Madencilik yapılan bölgelere yol, su, elektrik gibi alt yapı hiz
metleri çoğunlukla madencilikle gider ve madencilik bölgesel kalkınmayı da hızlandırır. 

Kuşkusuz bu özellikleriyle madencilik hiçbir ülkenin ihmal edemeyeceği bir sektördür. Ni
tekim 1996 yılında GSMH içinde madenciliğin payı ülkemizde 2,2 milyar dolar katma değer ile % 
1,2 iken, ABD'de 285 milyar dolar ile % 4,2 Almanya'da 85 milyar dolar ile % 4,0 olmuştur. 

Herhangi bir sektör, herşeyden önce dayandığı kaynakların zenginliği oranında büyüyebilir. 
Bu bakımdan eldeki bilgiler ışığında ülkemiz maden potansiyelinin ne olduğunun bilinmesi bu po
tansiyelden nasıl daha etkin bir şekilde yararlanabileceğimiz konusundaki tartışmaların başlangıç 
noktasını ve özünü oluşturacaktır 

Aşağıda Türkiye maden kaynakları potansiyeli mevcut bilgiler ışığında değerlendirilmektedir. 
21/2 - Türkiye Maden Potansiyeli: Türkiye jeolojisi gereği maden kaynakları açısından bü

yük bir çeşitlilik sunmaktadır. Elmas, platin grubu elementleri, kalay, titan, zirkon, gibi birkaçı dı
şında dünyada üretimi yapılan hemen hemen bütün madenlerin ülkemizde varlığı bilinmektedir. 
MTA Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre belirlenmiş maden kaynaklarımızın toplam rezervine iliş
kin veriler Çizelge 5'de gösterilmektedir. Ayrıca önemli madenler üstüne bazı kısa açıklamalara 
da aşağıda yer verilmektedir. 

Türkiye'de 905 demir oluşumu bilinmektedir. Doğrudan kullanılabilir kalitede cevher içeren 
50 yataktan 20'sinin rezervi 1 milyon tondan fazladır. Bunların toplam rezervi % 55 Fe tenöriinde 
150 milyon ton (82,5 milyon ton metal demir) dolayındadır. Buna ilaveten 1,2 milyar ton (melal 
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150 milyon ton (82,5 milyon ton metal demir) dolayındadır. Buna ilaveten 1,2 milyar ton (metal 
içeriği olarak 250 milyon ton) düşük tenörlü (% 15-49 Fe)olmaları ve, sınır değerler üstünde zarar
lı bileşenler içermeleri nedeniyle işlem gerektiren demir kaynaklarımız vardır. 

Çizelgede gösterilen % 30 C^O^ üstünde tenöre sahip yaklaşık 26 milyon ton krom rezervi 
dışında, Adana-Karsantı-Aladağ yöresinde düşük tenörlü büyük bir yatak daha bilinmektedir. Bu 
yatakta ortalama % 5,42 C^O^ tenörlü 198 milyon ton krom rezervi belirlenmiş durumdadır. 

Bugün işletilebilir tenörlerdeki Türkiye toplam bakır rezervi 92 milyon ton kadar olup, bu
nun metal içeriği, ortalama tenor % 2,47 Cu alınarak, 2,28 milyon ton hesaplanmaktadır. Ayrıca 
ortalama tenörleri % 0,3 Cu civarında olan birkaç porfiri bakır yatağı saptanmış durumdadır. Bu 
düşük tenörlü yataklar da hesaba katılırsa, Türkiye'nin belirlenmiş bakır kaynaklan, metal içeriği 
olarak, 3,5 milyon tonun üzerine çıkmaktadır. 

Sülfürlü kurşun-çinko rezervlerimiz ortalama % 5,18 Zn, % 1,66 Pb ve % 3 Cu tenöründe 
toplam 68,7 milyon tondur. Oksitli cevher rezervlerimiz ise, ortalama % 17,3 Zn ve % 6,7 Pb te
nöründe toplam 864 000 ton kadardır. Metal içerikleri hesaplandığında Türkiye toplam kurşun re
zervi 860 bin ton, çinko rezervi 2,3 milyon ton olarak bulunmaktadır. 

Türkiye'de porfiri bakır yataklarının ve başka birkaç yatağın düşük tenörlerde de olsa molib
den içerdikleri bilinmektedir. Ancak belirlenmiş önemli bir rezerv yoktur. 

Halen işletme hazırlığı yapılan yataklarda belirlenmiş toplam altın rezervi 100 tondur. Gü-
nümüzdekine göre daha elverişli koşullarda işletilebilecek yataklarımızın toplam altın rezervi ise 
26,5 ton kadardır. Ayrıca altının yan ürün olarak kazanılabileceği bakır-kurşun-çinko yataklarında 
da toplam 42 ton altının varlığı bilinmektedir. Buna göre ülkemiz toplam altın rezervi 168,5 ton
dur. 

Türkiye'nin işletilen tek gümüş yatağı Kütahya-Gümüşköy yatağıdır. Ayrıca altın, bakır, ba
kır-kurşun-çinko ve kurşun-çinko yataklarında da yan ürün olarak kazanılabilecek gümüş bulun
maktadır. Türkiye toplam gümüş rezervi 6000 ton dolayındadır. 

Türkiye'de Şeydişehir-Akşehir, Zonguldak ve Silifke-Taşucu yörelerinde böhmrik boksit; 
İslahiye-Payas ve Yalvaç-Şarkikaraağaç yörelerinde demirli boksit yatakları bulunmaktadır. Top-
lanVboksit rezervimiz ortalama % 55 AI2O3 tenöründe 87 milyon ton (yaklaşık 26 milyon ton me
tal alüminyum) kadardır. Demirli boksit rezervimiz ise çeşitli tenörlerde 302 milyon ton dolayın
dadır. 

Bugüne kadar ülkemizde 620 manganez zuhuru saptanmış ve bunların 28 inde yapılmış ay
rıntılı arama çalışmalarıyla çeşitli tenörlerde toplam 4,5 milyon ton cevher (metal içeriği olarak 
yaklaşık 1,5 milyon ton) belirlenmiştir. Mangan yataklarımız arasında Denizli-Tavas-Ulukent ya
tağı ortalama % 33,86 Mn tenöründe 4 milyon ton (metal içeriği olarak 1.4 milyon ton) rezerviyle 
ülkemizin en büyük yatağıdır. Diğer yataklar rezerv açısından küçük-çok küçük oluşumlardır. 

Ülkemizde 7 sülfürlü, 5 lateritik nikel zuhuru bilinmektedir. Bunlardan en önemlisi olan Ma-
nisa-Çaldağ lateritik nikel yatağında ortalama % 1,43 Ni, % 0,053 Co tenörlü 48 milyon ton cevher 
rezervi saptanmıştır. Bugünkü koşullarda ekonomik olabilecek bir yatak olarak görünmemektedir. 

Türkiye'nin bilinen 200 kadar antimuan zuhurundan en önemlileri Turhal, Dağardı (Simav), 
Muratdağı (Gediz), İvrindi ve Ödemiş-Emirli yörelerindedir. Toplam antimuan rezervimiz ortala
ma % 4-23,5 Sb arasındaki tenörlerde 2 milyon tondur. Metal içeriği olarak bunun değeri 106 000 
ton kîidar etmektedir 

Yurdumuzda 60 civa zuhuru bulunmuştur. Toplam civa rezervimiz metal içeriği olarak 4 bin 
ton kadardır.^ 

Bilinen 28 volfram zuhurundan en önemlisi Bursa-Uludağ volfram yatağıdır. Yataktaki cev
herin özellikleriyle kurulu tesisin teknolojisi arasındaki uyumsuzluk yüzünden karlı çalıştırılama-
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dığı için 1989 yılında işletme faaliyeti dururulan yatağın rezervi, metal içeriği olarak 37 bin ton do
layındadır. 

Salihli-Köprübaşı, Yozgat-Sorgun başta olmak üzere ülkemizde 7 yörede uranyum zuhurla
rı saptanmıştır. Bunlarda belirlenmiş toplam uranyum kaynağımız l^Og içeriği olarak 9137 ton 
dur. Bu zuhurların tenörleri % 0,05-0,1 UşOg arasında değişmektedir. Ayrıca fosfat kayası, kömür 
külleri, Karadeniz dip çökelleri ve Van Gölü suyunun U içerdiği bilinmektedir. Bilinen uranyum 
zuhurlarımızın işletilmeleri bugünkü koşullarda ekonomik değildir. 

Kütahya-Emet, Balıkesir-Bigadiç, Bursa-Kestelek ve Eskişehir-Kırka yörelerinde bulunan 
bor yataklarımızın toplam rezervi % 24-35 B2O3 tenörlerinde yaklaşık 1,8 milyon tondur. Dünya
nın en büyük bor rezervleri ülkemizde olup dünya bor rezervleri içinde payımız % 65 civarındadır. 

Dünyada işletilen tek yatak olan ABD'deki Wyoming yatağından sonra ikinci büyük trona 
yatağı ülkemizdedir. Beypazarı'nda bulunan bu yatağın rezervi % 56 Na2CC>3 tenöründe 233 mil
yon tondur. 

Bor ve trona gibi dünyada sayılı yataklarımızdan bir başkası da Ankara-Çayırhan'daki sod
yum sülfat yatağıdır. % 81,28 Na2SC>4 tenöründe 3,5 milyon ton rezerve sahip bu yatak dışında göl 
sularında da 13 milyon ton sodyum sülfat rezervi daha saptanmış durumdadır. 

Dünyada nadir bulunan sölestin kaynakları açısından da ülkemiz zengindir. Sivas'ın Ulaş, 
Hafik ve Zara ilçelerinde toplanmış yataklarda % 72 SrSC>4 tenöründe 665 bin ton rezerve sahip
tir. Bölgenin sölestin potansiyeli ise 3 milyon ton civarında tahmin edilmektedir. 

Başlıca Çankırı, Kars, Erzurum, Yozgat ve Konya illerindeki yataklarda toplam 5,7 milyar 
ton kayatuzu rezervi belirlenmiştir. Ayrıca Tuz Gölü'nde (gölün tabanında varlığı saptanmış 1000 
m. kalınlıktaki tuz tabakası hariç) 210 milyon ton tuz rezervi bilinmektedir. Tuz gölü dışında NaCl 
konsatrasyonları daha düşük (% 7,7-275 gr/Lt) olan 15 göl, 70 kaynak tuzlası ve birçok deniz tuz
lalarında da tuz kaynaklarımız vardır. 

Ülkemiz jips (alçıtaşı) açısından da çok zengin olup, değişik bölgelerimizde yaygın olarak 
bulunmaktadır. 

Türkiye'de çok sayıda fosfat zuhuru bulunmuş olmakla birlikte ekonomik önemi olan tek ya
tak Mardin-Mazıdağı-Kasrık yöresindedir. Bu yatağın rezervi % 19 P2O5 tenöründe 70 milyon ton 
civarındadır. Mazıdağı dışında Bitlis, Bingöl, Adıyaman, Gaziantep ve Hatay yörelerinde tenörle
ri % 2-15 P2O5 arasında değişen 440 milyon ton fosfat potansiyeli tahmin edilmektedir. 

Isparta-Keçiborlu yöresinde bulunan ve ülkemiz ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan 
kükürt yatağı dışında kükürt yatakları bulunamamıştır. Keçiborlu yatağı da rezervinin tükendiği ge
rekçesiyle 1989 yılında terk edilmiştir. 

Yurdumuzun değişik bölgelerinde görülmekle birlikte iyi kaliteli, büyük rezervli manyezit 
yatakları Eskişehir-Kütahya-Bursa bölgesi ile Konya çevresinde yer alır. Çankırı, Erzincan, Mer
sin, Balıkesir, Burdur, Ankara, Erzurum, Kars illerindeki manyezitler ise, küçük boyutlu olmaları 
ve yüksek silis içerikleri nedeniyle, bugünkü koşullarda ekonomik açıdan önemli olmayan zuhur
lardır. 

Türkiye'de 113 asbest zuhuru bilinmektedir. Çoğunluğu Sivas bölgesinde toplanmış bu zu
hurların 73'ü krizotil asbest, 39'u tremolit asbest, l'i de krosidolit asbest türündedir. İşletilebilir.bü
yüklükteki 31 asbest (krizotil ve tremolit) yatağında belirlenmiş toplam asbest rezervi, lif yüzdesi 
en az % 4 olmak tüzere, değişik lif boylarında 29,6 milyon ton civarındadır. 

Eskişehir bölgesinde yoğunlaşmış olan lületaşı rezervimiz toplam 1,5 milyon sandık civarın
dadır. Aynı bölgede 13,5 milyon ton kadar da, kedi toprağı (cat litter) olarak Avrupa ülkelerinde 
önemli miktarda tüketilen sepiyolit rezervi belirlenmiş bulunmaktadır. 
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Türkiye'nin değişik bölgelerinde belirlenmiş barit rezervi toplam 35 milyon tondur. Bunun 
yarıdan fazlası Alanya, Gazipaşa, Beyşehir, Akşehir, Doğanşehir ve Şarkikaraağaç ilçelerinin bu
lunduğu bölgededir. 

Ana seramik hammaddeleri olan kil ve kaolen yatakları, başka bölgelerde de bulunmakla 
birlikte, en fazla Kuzeybatı Anadolu Bölgesi'ndedir. belirlenmiş toplam kaolen rezervimiz 90 mil
yon ton civarında olup, bunun 63 milyon tonu Balıkesir-Sındırgı-Düvertepe yatağına ilişkindir. Bir 
çeşit kaolen olan seramik kili yatakları ise, İstanbul-Şile ve Kemerburgaz ile Bilecik-Söğüt dola
yında toplanmıştır. Şile yöresi 230 milyon ton, Kemerburgaz yöresi 25 milyon ton, Söğüt yöresi ise 
14 milyon ton rezerve sahip olup, Türkiye toplam rezervi 354 milyon ton kadardır. 

, Seramik ve cam sanayilerinin ana hammaddelerinden olan feldispat ülkemizde bol olan ma
den kaynakları arasındadır. Türkiye toplam rezervi 239 milyon ton dolayındadır. Aydın-Çine çev
resi 197 milyon ton albit türü feldispat, 1 milyon ton ortoklaz türü feldispat rezervi ile en önemli 
bölgemizdir. Bursa-Orhaneli, Kütahya-Simav, Manisa-Demirci ve Gördes, Bilecik-Söğüt ve Sarı-
kaya feldispat açısından önemli diğer yörelerdir. 

Türkiye bentonit yatakları açısından zengin olmakla birlikte, sondaj bentoniti gibi kaliteli ya
taklar fazla değildir. Toplam bentonit rezervimiz 250 milyon ton civarındadır. Tokat-Reşadiye, An-
kara-Kalecik, Çankırı-Çerkez, Eldivan, Kurşunlu, İlgaz yörelerinde döküm ve sondaj çamuru ben
toniti kalitesindeki yataklar bulunur. Edirne-Enez, Ordu-Ünye ve Fatsa, Konya, Balıkesir-Kepsut, 
Kütahya-Başören ise ağartıcı olarak kullanıma uygun bentonit rezervlerinin bulunduğu yörelerdir. 

Cam sanayinin ana hammaddesi kuvars kumu (tüvönan olarak % 90 dan fazla SİO2 içeren 
kumlar) başlıca İstanbul ve Trakya Bölgesi ile Bilecik, Zonguldak, Bartın, Kastamonu çevrelerin
de bulunmaktadır. Ülkemizin toplam rezervi 1,3 milyar ton olarak belirlenmiştir. Cam sanayi ve 
gazbeton yapımında kullanılan kuvarsit rezervlerimiz ise, 2,2 milyar ton dolayındadır. Kuvarsit ya
takları başlıca Adana- Zonguldak, Kastamonu, Afyon, Antalya ve Denizli illerinde bulunmaktadır. 

Hafifliği, çok iyi ısı ve ses yalıtımı özellikleriyle üstün inşaat malzemeleri olan perlit ve 
pomza rezervlerimiz de son derecede büyüktür. Nevşehir-Kayseri-Ankara ve Bitlis-Van-Ağrı böl
gelerinde yoğunlaşmış olan pomza yataklarımızın rezervi 1,5 milyar m3 dolayındadır. İzmir, Mani
sa, Balıkesir, Nevşehir, Ankara, Eskişehir, Erzincan, Erzurum ve Bitlis illerinde bulunan perlit ya
taklarımızın toplam rezervi ise 5,7 milyar m3 olarak belirlenmiştir 

Ülkemizde çeşitli renk ve desenlerde yaklaşık 5 milyar m3 mermer rezervi belirlenmiş du
rumdadır. Türkiye'nin her bölgesinde bulunmakla birlikte, İzmir, Muğla, Afyon, Eskişehir, Bile
cik, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Uşak, Kastamonu, Çorum ve Konya illeri karbonat bileşimli mer
mer yataklarının ; Kaman, Aksaray, Ordu, Giresun, Bursa, Gemlik,Balıkesir yöreleri ise granit, si
yenit, diyabaz gibi serttaş mermer yataklarının bol olduğu bölgelerdir. Turhal ve Denizli ise traver-
ten yönünden önemli yerlerdir. 

Başta deterjan sanayi olmak üzere çeşitli kullanım alanı bulunan zeolitler ülkemizde bol bu
lunan kaynaklar arasındadır. Ayrıntılı aranmış tek yatak olan Manisa-Gördes sahasında 18 milyon 
ton zeolit, 20 milyon ton zeolitik tüf rezervi belirlenmişti \ Buna ek olarak Balıkesir-Bigadiç yöre
sinde de kolaylıkla.işletilebilir nitelikte yaklaşık 500 milyon ton zeolit rezervi tahmin edilmektedir. 

Ülkemizin bilinen tek nadir toprak elementleri (Ce, 
dır. Yatağın cevher rezervi % 3,5 NTE tenöründe 30 milyon tondur. Karmaşık mineral bileşimine 
sahip olan yatak NTE yanısıra % 38,2 fluorit, % 31.6 bar t ve % 0,21 toryum da içermektedir. Bu
na göre yatağın 900 bin ton NTE, 11,4 milyon ton fluorit, 
yum rezervine sahip olduğu hesaplanmaktadır. 

Bilinen grafit zuhurlarından ikisi ekonomik açıdan 
te teknolojik olarak sorunlu niteliktedir. Belirlenmiş topk.m grafit rezervimiz % 2-17 C tenörlerin-
de 90 bin ton kadardır. 
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Türkiye'de mevcut fluorit zuhurları Keban-Nallıziyaret dışındakiler küçük zuhurlardır. Ke
ban'daki yatak % 40 CaF2 tenöründe 2,4 milyon ton fluorit rezervine sahiptir. Toplam fluorit re
zervimiz ise, Beylikahır karmaşık yatağı dışarda tutulursa, 2,5 milyon ton dolayındadır. 

Ülkemiz refrakter hammadde olarak kullanılan dolomit, dişten ve olivin yönünden de çok 
zengindir. Belirlenmiş dolomit rezervi 15,9 milyon ton civarında olup jeolojik potansiyel son dere
cede fazladır. Yüksek alüminalı refrakter tuğla yapımında kullanılan dişten için Bitlis bölgesinde 
belirlenmiş rezervler 3,8 milyon ton kadardır. Demir-çelik sanayinde cüruf düzenleyici olarak ve 
başka birçok refrakter kullanım alanında tüketilen olivin rezervimiz ise, sadece Orhaneli-Topük yö
resinde milyarlarca ton düzeyinde tahmin edilmektedir. 

Rezerv ve kalite açısından Türkiye maden kaynakları arasında önemli yere sahip diğer ma
denlerimiz diyatomit, zımpara, talk, kuvars, alunit, kalsit profillit ve çimento hammaddeleridir. 

Kuşkusuz Türkiye'nin maden potansiyeli bugüne kadar belirlenebilmiş bu kaynaklardan iba
ret değildir. Ülkemizde varlığı bilinen, ancak rezervi henüz saptanamamış çeşitli madenlere ilişkin 
birçok zuhur vardır. Üstelik rezerv belirleme çalışması yapılmış yataklarda da belirlenmiş rezerv
ler yatağın toplam maden potansiyelini değil, yapılmış arama çalışmalarıyla açığa çıkarılabilmiş bir 
bölümünü yansıtmaktadır. Bilindiği gibi ekonomik kaygılarla çoğunlukla arama çalışmaları esas 
olarak yatağı işletmeye almaya yeterli asgari rezervin varlığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. İş
letmeye alınmış yataklarda ise, üretimi kesintisiz sürdürebilmek amacıyla, belli bir süre (genellik
le 5 yıl) üretimi karşılayabilecek bir rezervin saptanması yeterli görülmektedir. Zaten daha uzun sü
relerde üretilebilecek tüm rezervi saptamak için şimdiden arama yatırımları yaparak sermayeyi 
bağlamak ekonomik akılcılıkla da bağdaşmaz. Sürdürülen üretime rağmen belli bir yataktaki rezerv 
artışlarının nedeni budur. 

Öte yandan ülkemizin jeolojisi, kefşedilmemiş yeni maden kaynakları bulma açısından çok 
ümit vericidir. Türkiyede jeoloji özellikleri belli yatakların oluşumuna elverişli birçok ümitli bölge 
henüz yeterince aranabilmiş değildir. Yapılmış bir araştırmada, Kütahya ve Uşak illeri dışında 
Türkiye'deki tüm illerde, bu bölgelerin jeoloji özelliklerine göre beklenenden daha az çeşit maden 
varlığının belirlenebilmiş olduğu saptanmıştır. Bu sonuç adı geçen iki il dışında ülkemizin yeterin
ce aranmadığını ve keşfedilebilecek çok sayıda yatağın varlığını açık bir biçimde göstermektedir. 

Bu açıdan bakıldığında ülkemiz bor, trona, sodyum sülfat, sölestin, tuz gibi evaporitik yatak
lar, krom, manyezit, asbest, sepiyolit, altın, bakır, kurşun, çinko, feldispat, çeşitli killer, perlit, 
pomza, mermer, zeolit, olivin gibi çok sayıda maden açısından büyük olanaklar sunmaktadır. Bu
nunla birlikte uygun jeolojik ortamların varlığına rağmen hiç kalay yatağı bulunamamış; nikel, 
volfram, molibden yatakları ise çok az sayıda bulunabilmiştir 

21/3 - Değerlendirme ve Öneriler : Karmaşık jeolojisinin bir sonucu olarak Türkiye, maden 
kaynaklan açısından, dünyada kıta büyüklüğünde birkaç ülkede (ABD, Kanada, BDT, Avustural-
ya, G.Afrika) görülebilen büyük bir çeşitliliğe sahiptir. Bu sayede ülkemizde dünyada bilinen he
men hemen tüm madencilik ve sanayi dalları gelişmiştir. Çok değişik sektörlere dayalı yapısı, eko
nomimize, zaman zaman değişik madencilik sektörlerinde yaşanan durgunluklara karşı büyük bir 
dayanıklılık kazandırmaktadır. 

Bugünkü verilere göre, ülkemizdeki madenlerin çeşitleri bol ise de rezervleri-bor, trona, 
zeolit, pomza, profillit, manyezit, sölestin, barit, asbest, antimuan, civa, gümüş, volfram, diyato
mit, feldispat, mermer dışında-dünya ortalamasının oldukça altındadır (Çizelge 5). Bu durum sık 
sık "Türkiye fakir madenler açısından zengindir" biçiminde dile getirilmektedir. 
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ÇİZELGE 5: DÜNYA BAZ REZERVLERİNDE TÜRKİYE'NİN PAYI 

Maden Cinsi 
Altın 
Antimuan 
Bakır 
Barit 
Boksit 
Bor***** 
Civa 
Çinko 
Demir 
Diatomit 
Feldspat 
Florit 
Gümüş 
Krom 
Kurşun 
Kükürt 
Linyit 
Manyezit 
Manganez 
Sodyum Sülfat 
Stronsiyum 
Talk 
Taş Kömürü 
Toryum 
Trona 
Tungsten 

Dünya rezervi 
71 000 

4 695 000 
610000000 
500 000000 

28 000 000000 
• 420 000 000 

240 000 
330 000 000 
124(300000 
2 000 000** 

1250000* 
310000 
420000 

7500 000 000 
120 000 

3 500 000 
524 131*** 

3 400000 
5 000 000 
4 600 000 

12 000 000 
1 124 000 

519 733*** 
1400 000 

40 000 000 
3 300000 

Türkiye rezervi**** 
163 

106306 
2 279 210 

35001 304 
48 Q56 250 

150 000 000 
3 820 

2 294479 
82 458' 
44 224 

239 305 
1523 
6 062 

30 370 182 
860 
200 

7 965 
50 116 

1 576 . 
13 395 

210 123 
479 

1 127 
912 

130 658 
36719 

Dünyadaki Payı (%) 
0,23 
2,26 
0,37 
7,00 

. 0,17 
36 
1,59 
'0,69 

' 0,07 
2,21 
23,93 
0,49 
1,44 
0,40 
0,72 
0,01 
1,52 
1,47 
0,03 
0,29 
1,75 
0,04 
0,22 
0,07 
0,32 
1,11 

Açıklamalar 
ton, metal Au 
ton, metal Sb 
ton, metal Cu 
ton 
AI2O3 içeriği 
B2O3 içeriği 
ton, metal Hg 
ton metal Zn 
lOOOton.mctal Fc 
1000 ton 
1000 ton 
1000 ton CaF2 içeriği 
ton, metal Ag 
ton, %45 Cr203 

1000 ton metal Pb 
1000 ton, S içeriği 
milyon ton 
1000 ton, MgO içeriği 
1000 ton Mn içeriği 
1000 ton 
ton, Sı* içeriği. 
1000 ton 

• milyon ton 
ı J 

ton, Tlı()2 

1000 ton 
ton, w içeriği 

Kaynak : Mineral Commodity Summaries 1997 
* Mineral Facts of Problems 1995. 
** Industrial Minerals, Mincrals Year Book çeşitli sayılan 
*** WEC Stırvey Of Energy Resources 1994 
**** MTA Genel Müdürlüğü, Maden Etüd ve Arama Dairesi Başkanlığı 
***** Dünya bor rezervleri spekülasyon amacıyla gerçeği yansıtmadığından, kaynak olarak kullanılan '"Mineral Conımodity 
Summaries 1997" de bor rezervlerimizin payı %36 olarak görülmektedir. Ancak dünya bor rezervlerinde Türkiye'nin payının 

%70 civarında olduğu sanılmaktadır. 

Belirlenmiş kaynaklara göre yapılan böyle bir de?'ilendirmenin, ülkemizin maden potansi
yelinden ziyade, maden kaynaklarımızı ortaya çıka<* ...ikta başka devletlerin gerisinde kaldığımızı 
yansıttığını söylemek daha doğru olur. Henüz keşfedilmemiş kaynak potansiyelimiz göz önüne 
alınmadan, sadece belirlenmiş kaynaklarımıza göre hüküm vermek, büyük yanılgılara yol açabilir. 
Nitekim bugün iki dev maden üreticisi BDT (o zamanki SSCB) ve Avıısturalya için bile 50-60 yıl 
önce benzer yanılgılara düşülmüştür. Her iki devlet de o tarihlerde madenler açısından çok fakir 
olarak değerlendirilebilmiştir (Fricdensburg, 1936 : Posch, A.G., 1985, The scarch for orc deposits 
in the third vvorld-chances of succcss : Natura! Resources and Developments, 21, 35-43). 

Kuşkusuz "ülkemizin keşfedilmemiş maden kaynakları açısından zengin olduğu" görüşü, da
yanaksız değilse bile, en sonunda bir tahmin ya da bir varsayımdan ileri gitmez. Aranırsa bulunup 
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bulunmayacağı, ne zaman bulunacağı belli olmaz. Bu noktadan hareketle böyle varsayımların aşı
rı ümitlere ve yanlış madencilik politikalarına götürebileceğinden endişe edenler yok değildir. An
cak unutulmamalıdır ki "ülkemizin madenler açısından fakir olduğu" görüşü de bir varsayımdır ve 
üstelik zıttına göre daha sağlam temellendirilmiş olduğu söylenemez. Buna karşın yıllardır izlenen 
madencilik politikalarımızı özünde bu varsayım biçimlendirmektedir. 

Öte yandan belirlenmiş maden kaynaklarımızdan da yeterince yararlanmadığımız görülmek
tedir. Yukardaki kısa açıklamalardan anlaşılabileceği gibi, birçok maden yatakları bulmuşuz, nite
liklerini azçok ortaya koymuşuz. Ama onların niteliklerine uygun teknolojiler geliştiremediğimiz, 
gerekli sermayeyi ya da pazarı bulamadığımız için birçoğunu üretime alamamışız veya almakta çok 
gecikmişiz. Üretime aldıklarımızı ise, çeşitli nedenlerle çoğu verimsiz ve bazısı zarar eden işletme
lere dönüştürmüşüz. Hatta bunların birkaçını yaşatmayı başaramayıp rezervi tükenmeden kapat
mak zorunda kalmışız 

Birkaç örnek vermek gerekirse, teknoloji ve finansman sorunlarına kısa sürede çözüm bulu
namadığı için, Rize Çayeli yatağı bulunuşundan ancak 20 sene sonra 1994'te işletmeye alınabilmiş, 
benzer soruna sahip Siirt-Madenköy yatağı ise, yine bulunuşunun üzerinden 20 yıla yakın bir za
man geçtiği halde hala işletmeye alınamamıştır. 

233 milyon ton (% 55 trona tenörlü) rezcrviyle dünyadaki ikinci büyük trona yatağı olan 
Beypazarı trona yatağı 1978 yılında bulunmuş, ancak düşük üretim maliyeti, kaliteli ürün üretebil
meye uygunluğu ve pazara yakınlığı gibi birçok üstünlüğüne rağmen bugüne kadar işletmeye alı
namamıştır. Geçen yıl yatırım kararı alınan Beypazarı Trona Projesi için yabancı sermaye ortağı 
aranmaktadır. ' 

Halen fizibilite ve yatırım aşamasındaki altın yataklarımızın toplam altın rezervi 100 tondur. 
Finansman, teknoloji ve pazar sorunları olmayan bu yatakların da, üretim sürecinde siyanür kulla
nılacağından dolayı kamuoyunda doğan çevre kaygılarıyla üretime alınmaları engellenmektedir 

Adana-Karsantı-Aladağ düşük tenörlü krom yatağı ortalama % 5.42 Cı^O^ tenöıiü 200 mil
yon ton rezerve sahiptir. Kurulacak büyük kapasiteli konsantratör ve ferrokrom tesisleriyle değer
lendirilebilecek bu yatağın bulunuşunun üzerinden 15 yıla yakın bir zaman geçmiş olduğu halde 
henüz işletmeye alınması yönünde ciddi adımlar atılabilmiş değildir. 

Eskişchir-Sivrihisar-Beylikahır karmaşık yatağı % 37,4 CaF2, % 31, 6 BaSÜ4 ve % 3,14 na
dir toprak element oksitleri (CeÛ2, ^203,1^203) tenörlerinde 30 milyon ton rezerviyle dünya ça
pında bir yataktır. Bu yatak da yaklaşık 20 yıldır işletmeye alınmayı beklemektedir. 

Örnekleri çoğaltmak, yüzlerce irili ufaklı projeden daha söz etmek mümkündür. Ancak yu
karda değinilen birkaç büyük projenin bile gerçekleşmesi halinde yılda toplam 1 milyar dolara ya
kın bir. brüt gelir (satış geliri) potansiyclinin(biıgünkü toplam maden üretim değerinin yaklaşık ya
rısı) var olduğunu söylemek değerlendiremediğimiz fırsatların büyüklüğü hakkında bir kanaat 
edinmeye yeterlidir. 

Madencilik politikalarının isabeti ve etkinliği gerçekleştirilen maden üretimi değerinin po
tansiyel değere yaklaşma derecesiyle ölçülür. Bu bakımdan değerlendirildiğinde politikalarımızı 
gözden geçirme gereği açıkça görülmektedir. 

Şöyle ki, Türkiye'nin belirlenmiş maden kaynaklarının değeri 1996 yılında toplanan İkinci 
Madencilik Şurası'nda açıklandığı üzere 2 trilyon dolar düzeyinde tahmin edilmektedir. Buna he
nüz keşfedilmemiş maden kaynaklarının beklenen değeri dahil değildir. Kuşkusuz bu değer, proje 
bazında fizibilite çalışmalarına dayalı olarak maden kaynaklarımızdan ne kadar yatırım yaparak, ne 
kadar ve ne kalitede maden elde edilebileceğimizin ve kaça satabileceğimizin güvenilir tahminleri 
olarak nitelenemez. Bununla birlikte mevcut verilerle yapılabilen bu kaba tahminler buradaki ama
cımız açısından yeterli kabul edilebilir 
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Belirlenmiş kaynaklarımıza dayanarak yılda 8-12 milyar dolar düzeyinde (ham petrol ve do
ğal gaz hariç) bir üretim yapılabileceği hesaplanmaktadır. Bu değerin yarısı ihracata yönelik olaca
ğı öngörülmektedir. Buna karşın günümüzde Türkiye yılda 2 milyar dolar düzeyinde maden üret
mekte ve bunun yaklaşık 500 milyon dolarlık bölümünü ihraç etmektedir. Görüldüğü gibi bu değer 
maden potansiyelimizle karşılaştırıldığında son derecede düşüktür. 

Kuşkusuz hedeflenen bu üretim değerlerine ulaşabilmek için gerekli sermayeyi, teknolojiyi 
ve pazarı bulmak kolay olmayacaktır. Ancak ya bunu başarıp zenginleşeceğiz, ya da ihtiyacımızı 
dışardan karşılamak zorunda kalacağız. Bu ikinci seçeneğin faturasının daha ağır olduğu gözden 
uzak tutulmamalıdır. 1996 yılında toplanan İkinci Madencilik Şurasında açıklanan bir hesaba gö
re, sadece 8 ana hammaddeye (kömür demir-çelik, alüminyum, çinko, bakır, kurşun, kükürt, soda) 
olan bugünkü talebi karşılayabilmemiz için 4.3 milyar dolar kaynağa ihtiyaç vardır. Dünya ortala
masında tüketim yapmamız halinde bu rakam 9.1 milyar dolara, OECD düzeyinde tüketim yapa
cak bir kalkınma düzeyine ulaşmamız halinde ise 26 milyar dolar düzeyine çıkacaktır. Maden kö
kenli diğer hammadde ve yarı mamuller de göz önüne alındığında bu meblağın 40 milyar dolar ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Sonuç olarak madenciliğimize bugünkünün birkaç katı ağırlık kazandırmaya yeterli maden 
(belirlenmiş ve henüz keşfedilmemiş) potansiyelimiz vardır. Yeter ki maden yataklarımızın etkin 
biçimde aranıp bulunması, işletmeye alınması ve böylece zenginlik yaratılması için gerekli yatırım
lar gerçekleştirilebilsin, mevcut işletmelerimiz verimli ve rekabet edebilir nitelikte ürünler üretile
bilecek biçimde akılcı yöntemlerle çalıştırılabilsin. 

Kuşkusuz madenciliğin gelişmesi, AB ile girdiğimiz Gümrük Birliği'nden kaynaklanan yü
kümlülüklerimiz gereğince artık yurt içi piyasalarda bile dış rekabete açık hale gelmiş olan ülke
mizde, rekabet gücü olan iyi seçilmiş alanlar ve projeler üzerinde odaklaşmak suretiyle olacaktır. 
Bu bakımdan madencilikte uzun vadeli hedef ve stratejiler belirlenmeli ve bütünleştirilmiş sanayi 
ve madencilik politikaları izlenmelidir. 

Maden kaynaklarımızdan azami ölçüde yaraıianılabilmesi, gayretlerin en elverişli olan ma
denler üzerinde odaklaştırılabilmesi için bu komisyon çerçevesinde kısa sürede yapılabilenden çok 
daha özel (proje bazında) ayrıntılara inen, çok daha kapsayıcı araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu ba
kımdan TBMM çatısı altında böyle bir daimi Araştırma Komisyonu'nun oluşturulması faydalı ola
caktır. 

Aşağıda maden kaynaklarımızdan daha fazla katma değer elde edebilmek, onlardan daha 
akılcı yararlanabilmek için alınmasında fayda görülen tedbirler önerilmektedir. 

21/3.1 - Güven Verici Yatırım Ortamı: Güven verici bir yatırım ortamının oluşturulamamış 
olması madencilikte yatırım eksikliğinin ve sektörün büyUyemcmesinin temel nedenlerinden biridir. 

Ruhsat güvencesi madencilik yatırımlarında yatırımcıların en fazla önem verdikleri gerekli
liklerden biri, belki de birincisidir. Halen yürürlükte olan 3213 sayılı Maden Kanunu'nun birçok 
maddesinin basit nedenlerden dolayı ruhsat iptalinden söz etmesi özel madencilerimizin her fırsat
ta yakındıkları ve yatırımlar üzerinde caydırıcı olduğunu ifade ettikleri bir husustur. Maden Kanu-
nu'nda yapılacak değişiklikle iptal yaptırımının asgariye indirilmesi, onun yerine çoğu durumda pa
ra cezalarının getirilmesi amaca daha uygun olacaktır. . 

Sektörde yatırım yapma eğilimlerini cesaretlendirmek için en önemli bir başka gereklilik, 
uzun dönemli tahminleri tutarlı kılacak istikrar ortamının varlığıdır. Yatırımcılar, doğal olarak ya
pacakları yatırımları değerlendirirken, çalışacakları koşulları, hak ve yükümlülüklerini bir tereddü
de yer bırakmayacak biçimde bilmek ve bu yükümlülüklerin kendi maliyet ve karlılıkları üzerinde
ki etkilerini önceden tartabilmek isteyeceklerdir. Diğer sektörler için de geçerli olan bu gereklilik, 
30-40 yıl perspektifle yapılan madencilik yatırımlarında çok daha fazla önemlidir. 
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Oysa madencilik mevzuatında sık sık ve önemli değişiklikler (devletleştirme, özelleştirme 
gibi) yapılması, değişiklik tasarılarının sürekli gündemde tutulması, devamlılığı ve ileriye dönük 
güveni azalttığı için, yatırımlar üzerinde caydırıcı bir rol oynamaktadır. Hele Bergama altın proje
sinde yaşandığı gibi, devletin yükümlülüklerine sadık kalmaması ise,,yatırım isteklerini tümüyle 
yok etmektedir. Sözü edilen projede bir yabancı şirket, devletin verdiği arama ruhsatına güvene
rek arama yatırımı yapmış ve bu yatağı bulmuştur. Sonra da yürürlükteki Maden Kanunu'nun ön
gördüğü biçimde bulduğu yatağı işletmek hakkını kullanmak istemiştir. Hazırlayıp sunduğu işlet
me projesi ilgili bakanlıklarda çevre, sağlık, orman, tarım dahil çeşitli yönlerden incelendikten son
ra yetkili dairece (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) kendisine işletme ruhsatı verilmiş olmasına rağ
men, üretim sırasında kullanılacak siyanürün doğurduğu çevre kaygısıyla işletme izni verilmediği 
için, şirket işletmeye başlayamamaktadır. İşin üzücü yanı hiçbir yetkili, makamın şirkete çevre ve 
sağlık açısından hangi şartları yerine getirirse onca masraf yapıp bulduğu yatağı işletebileceğim be-
lirtememesidir. Eğer orada hiçbir şartta altın üretimine izin verilmeyecekti ise, neden arama ruhsa
tı verildiğini ve şirkete neden boşuna para ve zaman kaybettirildiğini açıklamak, bunu bir hukuk 
devleti ile bağdaştırmak pek mümkün olmasa gerek. 

Çevre kaygılarını da gideren adil bir çözüm bulunmazsa güven sarsıcı böyle sorunlar, belki 
faaliyetlerini sürdüren tüm yatırımcıları caydırarak büyük ümitler uyandıran altın madenciliğimi
zi doğmadan boğacaktır. , 

Unutulmamalı ki maden potansiyelimizi atıl durumdan kurtarmak ancak daha fazla yatının 
yapmakla mümkündür. Yatırımların artması için ise, aşırı teşviklere gerek yoktur. Yatırımcılara gü
ven vermek büyük oranda yeterlidir. Bunun en açık kanıtı, 1985 yılında Maden Kanunu kapsamı
na alınmasıyla mermerciliğimizin gerçekleştirdiği atılımdır. Daha önce yatırım güvencesinden 
yoksun kalmış bu sektör ruhsat güvencesine kavuştuktan sonra büyük bir canlılık kazanmış ve 
1985-1995 arasındaki 10 yıllık dönemde mermer ihiracatımız yaklaşık 10 katına çıkarak 77,6 mil
yon dolara ulaşmıştır. 

21/3.2 - Yatırımı Özendirici Ekonomi Politikaları : Uzun bir süredir yüksek faiz ve kur po
litikaları yüzünden parasal işlemler (banka faizi, devlet tahvili...) ve ithalat, üretime dönük yatırım
lardan daha fazla kazandırır durumdadır. Bu durum, değişik derecelerde tüm üretime dönük yatı
rımları olumsuz etkilemekte, madencilik yatırımlarına ise çok daha ağır darbeler vurmaktadır. 

Çünkü her yatırımda, risksiz yatırımlar (banka faizi) kadar bir kazanç ile yatırımın taşıdığı 
riskle orantılı bir risk priminden oluşan asgari karlılık koşulu aranır. Çok riskli oldukları için ma
dencilik yatırımlarında risk primi, diğer yatırımlara göre çok daha yüksektir. Bundan dolayı zaten 
yüksek olan asgari karlılık koşulu, yüksek banka faizi nedeniyle o kadar yükselmiştir ki, madenci
likte bunu sağlayabilecek yatırım olanakları kalmamaktadır. Bu yüzden ancak çok özel (yüksek te-
nörlii, düşük maliyetle işletilebilecek) yataklar işletmeye alınabilmekte, bunların da çoğunlukla sa
dece zengin kesimleri üretilebilmektedir. Sonuçta çoğu maden kaynaklarımız ekonomiye kazandı-
rılamamakta ve bazan da telef edilmektedir. 

Öte yandan ithalat üzerindeki gümrük vergileri kaldırılırken, doların Türk lirası değerinin de 
gerçekte olduğundan daha düşük tutulması, ithal maden fiyatlarını cazip kılmış, yerli madenciliği
mizi çökertmiştir. Oysa sübvanse edilerek, prim verilerek devletçe desteklenen sektörlerin ihraca
tından elde edilen dolarlarla ödenen ithal maden fiyatları gerçek kürdan hesaplandığında, yerli ba
zı cevherlerin fiyatını geçmektedir. Milli ekonomi açısından bakıldığında bu durum, sektörler ara
sında adil ve rasyonel olmayan bir tercihle madenciliğin gözden çıkarıldığı anlamına gelmektedir. 

Bugünkü koşullar ve anlayışlar, maden kaynaklarımızı değerlendirmenin önündeki en önem
li engelleri oluşturmaktadır. 
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21/3.3 - Yüksek Vergi Yükü : Ülkemizde madencilik sektörü diğer sektörlere göre % 10-12 
daha fazla vergilendirilmiştir. Bu durumda riski daha az, daha kolay ve daha fazla kazanılabilecek 
sektörler varken özel sektör madenciliğe yatırım yapmamaktadır. 

Çizelge 6 : Değişik Sektörlerdeki Vergilendirme 

Sektör 

Madencilik 

Diğer Sektörler 

Kurumlar 
Vergisi 

%25 

%25 

Kurum 
Stopaj 

%20 

%20 

Fon 

%10 

% 10 

Devlet 
Hakkı 

%5 

• • • -

Madencilik 
Fonu 

%5 

-

Mücavir 
Alan* 

%2 

• -

Toplam 

% 67 

%55 

* Belediye mücavir alanları içinde yapılan madencilikten alınır. 

Ayrıca yüksek vergilendirmenin yüksek faizlere benzer etkileri de olmaktadır. Örneğin Ka-
nada'da yapılan bir çalışmada, bulunmuş 86 maden yatağının değişik vergi oranları durumunda iş
letilebilirlikleri ve yaratacakları net bugünkü değerleri araştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre ver
gi oranı brüt kar üzerinden % 80 alınması durumunda 86 yataktan ancak 29'u karlı olabildiği için 
işletmeye alınabilirken, vergi oranının % 30 düşürülmesi halinde bu sayı 72'ye çıkmaktadır. Her iki 
halde de devletin elde edeceği vergi gelirleri aynı kalırken, düşük vergi oranında 72 maden yatağı
nın işletmeye sokulması nedeniyle toplumun toplam kazancı 180 misli artış göstermektedir. Bu ör
nekten anlaşılacağı gibi, uygulanacak akılcı vergilendirmeyle madencilik sektörünü yatırımlar için 
cazip hale getirerek, maden potansiyelimizi daha fazla ekonomiye kazandırmak, kaynaklarımızdan 
daha fazla katma değer elde etmek mümkün olabilir. 

Bu noktadan hareketle Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan yeni Vergi Kanunu'ndA bütün sek
törleri ilgilendiren vergi oranlarının düşürülmesinin madencilik üzerinde de olumlu etkileri olacak
tır. Bunun yanısıra maden üreticilerinden alınan Madencilik Fonu'nun da, benzer fonlarda olduğu 
gibi, üreticilerden değil tüketicilerden alınması daha doğru gözükmektedir. 

Madencilik sektörü için ülkemizde rekabetçi bir vergilendirme düzeninin olması, yabancı 
sermayenin ülkemize cezbedilmesi açısından da olumlu etkileri olacaktır. Ancak hemen vurgulan
malıdır ki burada milli çıkar hesabının iyi yapılarak dengenin iyi kurulması, yabancı sermaye çe
keyim derken kantarın topuzunun kaçırılmaması büyük önem taşımaktadır. 

21/3.4 - Finansman Olanakları : Madencilik yatırımları büyük seremaye gerektiren yatırım
lardır. Ayrıca madencilik yatırımları, Uzun vadeli ve yüksek risklidir. Bu özellikleri yüzünden ma
dencilik yatırımlarının uzun vadeli borçlanma ihtiyacını bankalar sisteminden sağlama şansı pek 
yoktur. Aynı şekilde madencilik sektörünün düşük maliyetle işletme ve ihracat finansmanında da 
zorluklar vardır. Oysa düşük maliyetli finansal kaynaklar uluslararası piyasalarda rekabet gücünü 
pekiştiren başlıca unsurlardan biridir. 

Madencilik sektörünün gittikçe artan finansman sorununu çözmek bakımından Madencilik 
Fonu'nun tüzel kişiliğe kavuşturulması büyük önem taşımaktadır. Daha önce belirtildiği gibi ma
dencilik fonu kesintileri üreticiler yerine tüketicilerden alınmalı, ayrıca bugünkü uygulamanın tam 
tersine bütçe imkanlarıyla fon desteklenerek sektör dışından madenciliğe kaynak aktarılmalıdır. 

Ayrıca Madencilik Fonu'nun banka teminatı yerine, maden rezervinin ipoteği karşılığında 
kredi verebilmesi, elindekini avucundakini dökerek bir rezerv bulmuş madenciye, bulduğu madeni 
işletebilmesindc, büyük destek sağlayacaktır. 

21/3.5 - Yabancı Sermaye: Ülkemizde yalnızca madencilik sektörü için değil, gencide yatı
rım önerilerinin finansman ihtiyacının karşılanmasında büyük sıkıntılar vardır. Benzer biçimde 
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bulduğumuz halde yıllardır işletmeye sokamadığımız yataklar, sermaye yanısıra gerekli teknoloji
yi ve pazarı bulmakta da zorlandığımızı açık seçik kanıtlamaktadır. 

Bu bakımdan özellikle büyük entegre yatırım projelerinde ve tecrübeli olmadığımız dallar
da, finansrhan, yeni teknoloji ve pazar imkanları getirecek yabancı sermayeden yararlanmak yerin
de olur. 

Ancak unutulmam lıdır ki dünyada birçok ülke, madencilik dahil çeşitli alanlarda yatırımlar 
için yabancı sermaye istemektedir. Bu nedenle yabancı sermayeyi ülkemize çekmek açısından teş
vik edici bazı düzenlemelere ihtiyaç vardır. Daha önce belirtilen güven verici yatırım ortamının 
yaratılması, rekabetçi bir vergilendirme gibi tedbirlerin alınması bu yönden de yararlı olacaktır. 

Kuşkusuz yabancı sermayeyi teşvik edici düzenlemelerin, temel ilke olan ülkemiz kaynakla
rının milli çıkarlar doğrultusunda değerlendirilmesi amacına hizmet etmesi şarttır. Bu açıdan ba
kıldığında, halen yürürlükte olan 3213 sayılı Maden Kanunu'nda bir nokta akla bazı kaygılar getir
mektedir. Sözü edilen kanunda devlet hakkının, denetlenmesi son derecede zor olan işletme brüt 
karının % 5'i olarak alınacağı belirtilmektedir. Buna göre uluslararası yabancı firmaların yurdu
muzda ürettikleri cevheri, bir başka ülkedeki kendilerine bağlı şirketlere satışlarında çok az kar 
göstererek veya hiç göstermeyerek devlet hakkı ve gelir vergisinden kurtulabilmeleri mümkündür. 
Ülke kaynaklarının yabancılara ikram edilmesi anlamına gelecek böyle bir duruma meydan ver
memek için, 6309 no.lu eski Maden Kanunu'nda olduğu gibi, devlet hakkının satış sırasında cev
herin satış değeri üzerinden alınması daha doğru olur. 

21/ 3.6 - Maden Aramalarının Desteklenmesi ve Teşviki : Ülkemiz maden kaynaklarının iş
letilerek ekonomiye kazandırılabilmesi için herşeyden önce onların keşfi ve niteliklerinin ortaya 
konulması şarttır. Bunun yanısıra maden tüketimi gün geçtikçe artarken bir yandan da yapılan üre
timle bilinen maden kaynaklarımız tüketilmektedir. Madencilikte üretimin artarak sürdürülebilme
si, ancak tüketilen rezervlerden daha fazla yeni kaynaklar bulmakla mümkündür. 

Öte yandan maden yataklarımızın en ekonomik biçimde işletmeye alınması ve işletme faali
yetlerinin en akılcı biçimde sürdürülebilmesi bakımından da arama çalışmaları önemlidir. Ancak 
yatağın nicelik ve niteliği önceden iyi belirlenebilirse yatağın özelliklerine uygun yöntem, tekno
loji, işletme ölçeği seçilebilir ve o ölçüde verimli, karlı bir işletme faaliyeti gerçekleştirilebilir. Ara
ma çalışmalarının ihmaliyle ortaya çıkan rezerv sorunlarının ülkemiz madenciliğine verdiği zarar 
sanılanın çok üstündedir. Bu yüzden birçok işletmemiz zarar etmekte bazısı da kapanmak zorun
da kalmaktadır. 

Madencilikte üretim faaliyetinin başlayabilmesi ve sürdürülebilmesi açısından taşıdığı haya
ti önem gozönüne alınarak maden aramaları desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. 

Tüm dünyada girişimciler yüksek risk ve uzun yatırım süresini göze alarak madencilik yatı
rımlarına başlangıçtan itibaren girememekte, ancak arama çalışmaları belli aşamalara ulaşmış ve 
böylece riski kabul edilebilir ölçüde azaltılmış yatırım fırsatlarına ilgi duymaktadırlar. Madencilik
te özel yatırımların canlılığı, büyük ölçüde kamu yatırımlarının uyârıcılığına bağlıdır. Devlete dü
şen madencilik alt yapı yatırımlarında yetersizlik ve gecikmeler olursa, sektörün en önemli büyü
me etmenlerinden biri yok edilmiş olur. 

Ülkemizin çeşitli ölçeklerde jeoloji-jeofizik-jeokimya haritalarının hazırlanması, maden kay
naklarının envanterlerinin tutulması, teknolojik sorunlarının çözümlenmesi, kısaca madencilik ala
nında yatırım fırsatlarının açığa çıkarılmasından sorumlu MTA Genel Müdürlüğü'nün bu sorumlu
luğunun gereğini etkin olarak gerçektirebileceği güce ve yapıya kavuşturulması önem taşımakta
dır, Bu çerçevede şu tedbirlerin alınması yararlı olacaktır: 

-3213 sayılı Maden Yasası'nda yapılacak değişiklikle MTA'nın ruhsatlı ruhsatsız tüm saha
larda, kendisi ruhsat almadan ve sahibinin iznine gerek olmadan-ruhsat sahibinin çalışmalarını en
gellememek ve bir hak talep etmemek koşuluyla-faaliyet gösterebilmesi sağlanmalıdır. 
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-Yine Maden Yasası'nda yapılacak değişiklikle, ruhsat sahiplerinin kendi faaliyetleri sırasın
da elde ettikleri arama yönünden önemli haritalama, sondaj analiz v.b. verilerinin (gizli nitelikte 
olanların belli bir gizlilik süresi sonunda) MTA' ya vermesi zorunluluğu getirilmelidir. Verilerin 
bütünleştirilmesi ve saklanması yönüyle bunun önemi büyüktür. * 

-Maden arama, ailesinden uzakta, dağ başlarında, yeraltında toz-toprak-çamur içinde, güneş-
yağmur-kar altında, kısaca zor koşullarda sürdürülen bir faaliyettir. 657 sayılı personel yasasıyla bu 
hizmetleri etkin biçimde yürütmek mümkün olamamaktadır. Özel çalışma koşulları göz önüne alı
narak MTA ve diğer kuruluşlarda maden aramalarını yürüten teknik personele hizmetin gerektirdi
ği ayrıcalıklı ücret ve özlük hakları tanınmalıdır. 

-Halen kurumda bulunan tecrübeli teknik personel emekliye ayrılmadan, genç elemanlar alı
narak, tecrübe birikiminin onlara aktarılması, aynı tecrübeler için yeniden ağır bedeller ödenmesi
ni önlemek bakımından büyük önem taşımaktadır. 

-MTA gibi alt yapı hizmetleri yürüten kuruluşların hizmetlerindeki aksamaların acısı belli bir 
süre sonra hissedilmektedir. Ancak alt yapıdaki yetersizliklerin geç farkedilmesi çözümleri zorlaş
tırmakta, gecikmenin bedeli ilerde çok daha ağır biçimde ödenmektedir. Güncel ihtiyaçlara önce
lik verilerek hizmetlerinden ilk önce vazgeçilen kurumlar arasında olan MTA'nın görevini aksak
sız sürdürmesinin sektörün gelişmesindeki önemi unutulmamalı, yarınlar için de yatırım yapılma
lıdır. 

Öte yandan istenen sonuca ulaşılabilmesi için devletin yaptığı alt yapı niteliğindeki yatırım
ların özel sektörce tamamlanması gerekmektedir. Bu bakımdan özel sektörün aramaya etkin olarak 
katılımını sağlayacak teşviklere ihtiyaç vardır. Söz konusu teşvikler olarak Madencilik Fonu'ndan 
arama yatırımlarına % 50 oranında kredi desteği ye rezerv tüketim indiriminin yararlı olacağı dü
şünülmektedir. ETKB'ca hazırlanan Maden Yasası değişiklik taslağında sektörün desteklenmesi 
amacıyla % 30 oranında rezerv tüketim indirimine yer verilmektedir. Bilindiği gibi rezerv tüketim 
indirimi madencinin bir yıl içinde maden işletmeciliğinden elde ettiği vergiye esas gelirden rezerv 
tüketim indirimi olarak bir miktar düşüldükten sonra kalan kısmın vergilendirilmesidir. Üretimle 
tüketilen rezervin yerine yenisinin konulabilmesi için verilen bu teşviğin amacına uygun kullanıl
ması gerekmektedir. Bunun için getirilen rezerv tüketim indiriminin otomatikman değil, arama ya
tırımı şartına bağlanması iyi olur. Madencinin o yıl içinde yaptığı bir projeye dayalı arama yatırım
ları, % 30 oranındaki rezerv tüketim indirimini aşmamak kaydıyla, vergiye esas gelirinden düşül-
melidir. Böylece maden aramaları bir otofinansman kaynağına kavuşmuş olur. 

21/3.7 - Araştırma - Geliştirme Desteği: Maden kaynaklarımızdan yeterince yararlanamayı-
şımızın önde gelen nedenlerinden birisi de araştırma-geliştirme konusuna gereken önemi vermeyi-
şimizdir. 

Söz gelişi bazı zararlı bileşenler içeren 1,2 milyar ton kadar sorunlu demir kaynaklarımız sırf 
uygun bir teknoloji bulamadığımız için değerlendirilememektedir. Oysa dünyada benzer sorunlu 
pekçok yatak, cevheri işleme tabi tutulmak suretiyle zararlı bileşenler uzaklaştırılarak işletilmek
tedir. Bulunmuş yataklardaki cevherlerin niteliklerine uygun teknolojiler geliştirilmesi için araştır
ma-geliştirme faaliyetleri, gelişmiş ülkelerde büyük sübvansiyonlarla desteklenmektedir. Sorunlu 
teknoloji transferiyle çözmek, transfer edilen teknolojiyle rekabet edebilmek mümkün değildir. 
Çünkü transfer edilen teknoloji hem her yatağın cevherine tam uygun olmaz, hem de çoğunlukla 
eskimiş teknolojidir. Bu bakımdan kendimizin teknoloji geliştirmesi şarttır. 

Kendi kaynaklarımızı değerlendirebileceğimiz yeni teknolojiler geliştirmek için teknoloji 
araştırmalarına büyük kaynaklar ayrılmalı ve MTA, Üniversiteler gibi araştırma kurumlarıyla sektör 
arasında bu tür faaliyetler organize edilmelidir. Aynı şekilde kurulu tesislerimizdeki eskimiş tekno
lojiyi yenileme yatırımlarında da yerli araştırmacı kuruluşlardan yararlanmaya öncelik verilmelidir. 
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21/3.8 - Madenlere Dayalı Sanayinin Güçlendirilmesi : Maden kaynaklarımıza talebi arttır
mak, onlardan elde edilecek katma değeri yükseltmek için yapılması gereken en önemli işlerden bi
ri, bu alanlarda sanayi tesisleri kurmak, mevcut olanları geliştirmektir. Madenleri işleyecek sana
yiler olmadan madencilik gelişemeyeceği gibi, sadece madencilikle kalkınma da gerçekleştirile
mez. İşlenmemiş maden satarak kalkınmış bir ülke yoktur. 

Bu gerçekten hareketle üstünlüğümüz olan madenlerde dikey sanayileşme yatırımlarının teş
vik edilmesi ve bu sanayi dallarının güçlendirilmesi, madenciliğimizi de güçlendirerek, maden po
tansiyelimizin harekete geçirilmesinde önemli rol oynayacaktır. 

Cam, seramik, çimento, refrakter, ferrokrom ve paslanmaz çelik gibi iç ve dış piyasalarda 
rekabet edebileceğimiz, hatta üstünlük sağlayabileceğimiz madenlere dayalı sanayi alanlarında ye
ni işletmeler kurulmasının madencilikle bütünleştirilmiş bir plan çerçevesinde teşvik edilmesi ge
reklidir. 

Yine bu yönde kurulu tesislerimizin rekabet güçlerini koruyabilmelerini sağlamak amacıyla 
teknolojilerinin yenilenmesi de büyük önem taşımaktadır. Söz gelişi demir-çelik, alüminyum, ref
rakter sanayilerimiz gibi bir çok madenleri işleyen sanayi tesislerimiz geri teknolojileri nedeniyle 
maliyetleri yüksek (örneğin birim ürün başına daha fazla enerji tüketmekte oldukları için), ürün ka
liteleri düşük, ürün çeşitleri azdır. Dolayısıyla bu sanayi işletmelerimiz pazarlarını kaybetme tehli
kesi ile karşı karşıya gelmişlerdir. Maden sanayimiz ürünlerini satamaması nedeniyle gelişemezse 
hammadde talepleri azalacağı için bu durumdan sanayimizle birlikte madenciliğimiz de zarar gö
recektir. Bu bakımdan maden sanayimizin desteklenmesi, güçlendirilmesi dolaylı olarak madenci
liğimize de güç katacaktır. 

21/3.9 - Enerji ve Taşıma Maliyetleri : Madencilik sektörümüzün rekabet edebilirliğini 
arttırmak, en azından dış rakipleriyle aralarında adil rekabet koşulları oluşturmak için ana girdile
rin dünya fiyatlarıyla sağlanması zorunludur. 

Sözgelişi dış rakipleri KWH'i 1-3 sent civarında elektrik enerjisi kullanırken; alüminyum, 
ferrokrom gibi toplam ürün maliyetleri içinde enerji maliyeti % 40'ı geçen maden sanayilerimiz 
KWH 4-5 sente elektrik bulabilmektedir. Bu durum onların ürün maliyetlerini dış rakipleriyle re
kabet edemeyecekleri kadar yükseltmektedir. 

Mevcut demiryollarımız yurdun her yerine ulaşan bir ağa sahip olmadığı gibi yükleme-taşı-
ma-boşaltma kapasitesi ve hızı yönünden yetersiz, ayrıca başka devletlere göre pahalıdır. Örneğin 
çeşitli kaynaklardan sağlanan cevher maliyetleri içinde DDY taşıma payı İsdemir için % 20-25, Ka
rabük için % 20-45 arasında değişmektedir. 

Benzer biçimde limanlarımız da yükleme-boşaltma açısından yetersizdir. 
Demiryolları ve limanlarımızın kapasitelerinin arttırılması, yaygınlaştırılması daha hızlı ve 

daha uygun fiyatlarla taşıma-yükleme-boşaltma yapabilmesi taşıma maliyeti ve etkinliğini yüksel
tecektir. Buna yönelik diğer bir nokta da liman ve demiryolu bütünleştirilmesinin tamamlanması
dır. 

Enerji ve taşıma maliyetlerinin makul düzeye düşürülmesi özellikle maden ihracatımıza ve 
dolayısıyla madenciliğimize doğrudan bir teşvik unsuru olacaktır. 

21/3.10 - Madenciliği Kısıtlayan Mevzuat: Yürürlükteki çeşitli kanun ve yönetmeliklerle ge
tirilen kısıtlamalar madenciliğimizin gelişmesini, maden kaynaklarımızdan yararlanılmasını engel
leyen nedenlerden birini oluşturmaktadır. Hatta madenciliğin ülkemizde nasıl yapılacağını düzen
leyen Maden Kanunu'nda bile madenciliği kısıtlayıcı hükümler vardır. 

Madenciliğin gelişmesini engelleyen kanun ve yönetmeliklerin başlıcaları şunlardır: 
a - Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun ile zeytinlikler ile 

bunların 3 km çevresi madencilik için yasak bölge haline getirilmiştir. 
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b -11/7/1994 tarih ve 21987 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tarım alanlarının tarım dışı 
gaye ile kullanılmasına dair yönetmelikle, sulu tarımda kullanılan 1., 2., 3. ve 4. sınıf araziler ile 1. 
ve 2. sınıf yağışa bağlı tarım arazileri ve dikili durumda olup ekonomik ölçülerde ürün alınabilen 
araziler, madencilik faaliyeti için kullanmaya tahsis edilemeyecektir. Oysa aynı yönetmeliğin 8. 
maddesiyle turizm tesisleri, havaalanları, akaryakıt istasyonları, sanayi sitelerinin yağışa bağlı ta
rım arazilerinde inşa edilmesine izin verilmektedir. 

Bulundukları yerden başka bir yerde işletilebilmeleri (yer seçimi) söz konusu olmayan ma
denciliğe getirilen bu kısıtlamayla ülkemizin yaklaşık üçte biri madenciliğe kapalı duruma getiril
miştir. 

c - Havza-i Fahmiye Kanunu ile Türkiye Taşkömürü Kurumu uhdesinde bulunan ve Havza-
i Fahmiye diye adlandırılan 13 000 km- lik alan kömür dışı madenciliğe kapatılmıştır. 

d - Maden Kanunu'nda yerinde bir kararla sit alanları, belediyelere ait imar alanları ve mü
cavir alanlar, orman ağaçlandırma sahaları ve askeri yasak bölgelerde madencilik faaliyetlerine sı
nırlama getirilerek ilgili kurumlardan izin alma şartı konulmuştur. Ancak Kültür ve Tabiat Varlık
larını Koruma Kurulları'nın yaptıkları uygulamalar sit alanlarını özellikle mermer madenciliğimiz 
açısından büyük bir sorun haline getirmiştir. Arama ve işletme faaliyetleri için belediyelerden izin 
almak ise, çok zor ve büyük masraf gerektiren bir işlemdir. 

e - Orman arazilerinin tahsisi hakkındaki 5/4/1995 tarih ve 22249 sayılı Resmi Gazete'de ya
yımlanan yönetmelikte orman sahasında madencilik faaliyetinde bulunacakların önce ETKB'dan 
maden ruhsatı aldıktan sonra Orman Bakanlığı'na başvurarak orman sahasında çalışmak içinde izin 
alması şart koşulmaktadır. Orrnan sahasııda madencilik yapacak kims ETKB'dan ruhsat aldıktan 
sonra, Orman Bakanlığı'ndan gerekli izni alamadığı takdirde ETKB'dan ruhsat almak için yaptığı 
masraflar ve harcadığı zaman boşa gitmektedir. Orman Kanunu'nun öngördüğü şekilde, orman sa
hasında madencilik faaliyeti yapacak olan madenciye maden ruhsatı almadan da Orman Bakanlı
ğı'na müracaat etme hakkı tanınmalıdır. 

Ayrıca madencilik faaliyetinde bulunulacak orman alanında ağaç yoksa, orrnan işletmesi ay
rıca ağaçlandırma bedeli almamalıdır. 

f - 26/9/1995 tarih ve 22416 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gayri Sıhhi Müesseseler Yö-
netmeliği'nde "galeri veya kuyu açarak işletilen veya patlayıcı madde kullanılarak işletilen her tür
lü taş veya maden ocaklarının açılıp, işletilmesi için Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese izni alın
ması gerekmektedir. Yönetmeliğe göre önce yetkili idareden "yer seçimi izni" daha sonra da "açıl
ma izni" alınacaktır. Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için yetkili idare Sağlık Bakanlığı'dır. 
Yer seçimi, Sağlık Müdürü'nün teklifi, Valiliğin uygun görüşü ile Bakanlığa gönderilir ve Bakan
lıkça verilir. Anlaşılabileceği gibi madencilik faaliyetine başlarken uzun süren bir izin işlemi ge
rekli olmaktadır. Oysa Maden Kanunu, işletme izni aldıktan sonra işletme ruhsatı sahibi 6 ay için
de, işletme faaliyetine başlamazsa, ruhsat iptal edilir demektedir. 

g - Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği madencilik faaliyetlerini engelleyici birçok 
niteliğe sahiptir. 

Maden Kanunu ruhsat sahibi işletme izni almasından itibaren 6 ay içinde üretim faaliyetine 
başlamazsa maden hakkının düşeceğini hükme bağlarken ÇED raporunun hazırlanması, incelen
mesi ve bakanlıkça onaylanması için geçen süre 6-10 ayı bulmaktadır. 

ÇED Raporu Genel Formatı'nda istenen bilgilerin tamamının cevaplandırılması mümkün 
olamamaktadır. 

Kapasite ve alan farkı gözetilmeden ÇED Raporu hazırlama zorunluluğu, bunun mali yükü 
nedeniyle, küçük ölçekli maden işletmeleri için ağır olmaktadır. 
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23/6/1997 tarih ve 23028 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yeni ÇED Yönetmeliği ise, ma
den aramalarını da ÇED Ön Araştırması kapsamına almıştır. Çevre üzerinde giderilemeyecek za
rarları olmayan maden arama faaliyetleri için ÇED Ön Araştırma Raporu istenmesiyle madenci 
önemli bir mali yük altına sokulduğu gibi, zaten kısıtlı olan arama ruhsat süresinin önemli bir kıs
mını da ÇED Ön Araştırması Raporu hazırlatmak ve gerekli izinleri almak için harcamak zorunda 
bırakılmıştır. 

h - 27/8/1997 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Atıkların Kontro
lü Yönetmeliği 16/9/1988 tarih ve 19931 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Özel Çevre Koruma 
Bölgesine İlişkin Esaslar adlı Başbakanlık Genelgesi, Milli Emlak Genel MüdürlüğU'nce yayınla
nan Ocak 1995 tarih ve 202 sayılı genelge de madenciliğe bazı sorunlar çıkarmaktadır. 

Sonuç olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün verdiği ruhsatlardan doğan maden hakları
nın kullanılabilmesi çok sayıda başka kurumun iznine bağlı kalmıştır (Çizelge 7). Uygulamada bu 
durum işletme izinlerinin alınmasında içinden çıkılmaz sorunlara yol açmakta ve ruhsat güvence
sini ortadan kaldırmaktadır. 

Yürürlükteki Maden Yasası'na göre işletme ruhsat sahibi, ruhsat aldığı tarihten itibaren ge
rekli işletme izinlerini alarak en fazla 6 ay içinde işletmeye başlamak zorundadır. Oysa bürokrasi
nin bugünkü işleyişinde bu kadar çok sayıdaki izni değil altı ayda, birkaç yılı bulan sürelerde al
mak bile çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Bu da büyük sorunların çıkmasına yol açmaktadır. 

Nasıl işletilirse işletilsin denilemeyeceğine göre, izinlerin alınmasını,ve izin veren kurumlar
la ruhsat sahibi arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünü hızlandıracak tedbirlere acilen ih
tiyaç vardır. 

BELGE 7: BİR MADENİN AÇILABİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKLİ İZİNLER 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

ALINACAK İZİN 
MADEN RUHSATI 
ÇED OLUMLU BELGESİ 
ATIK DEPOLAMA İZNİ 
ÖN EMİSYON VE EMİSYON İZİNLERİ 
ARAZİ SINIFLANDIRMASI 
ARAZİ KULLANIM İZNİ 
ORMAN İZNİ 
YER SEÇİMİ İZNİ 
TESİS İZNİ 
AÇILMA İZNİ 
KÜLTÜR BAKANLIĞI OLUMLU GÖRÜŞÜ 
İŞYERİ BİLDİRİMİ 
İMAR İZNİ 
İNŞAAT İZNİ 
ELEKTRİK RUHSATI 
SU RUHSATI 
PATLAYICI MADDE DEPO İNŞAAT İZNİ 
PATLAYICI MADDE SATINALMA VE 
KULLANMA RUHSATI 
DİĞER İZİNLER 

İZNİ VEREN MAKAM 
MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ÇEVRE BAKANLIĞI 
ÇEVRE BAKANLİĞİ 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
KÖY İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ARAZİ SAHİBİNDEN 
ORMAN BAKANLIĞI 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
KÜLTÜR BAKANLIĞI 
SSK, ÇALIŞMA BAKANLIĞI/VERGİ DAİRESİ 
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI VEYA BELEDİYE 
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI VEYA BELEDİYE 
TEDAŞ 
DSİ VEYA BELEDİYE 
İÇ İŞLERİ VE BAYINDIRLIK BAKANLIKLARI 

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI 
ASKERİYE, DSİ, VS. 

Bu çerçevede çeşitli bakanlıklarca yürütülen kanun ve yönetmeliklerle Maden Kanunu ara
sındaki uyumsuzlukların (süre) giderilmesi şarttır. Ayrıca yukarda sözü edilen izinleri vermek 
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ya da vermemek yetkisi ilgili Dairelere aittir. Oysa ilgili dairelerce yapılacak incelemeler sonucu 
oluşturulan olumlu olumsuz görüşleri esas alarak izin verme ya da vermeme yetkisinin tek bir ma
kama (örneğin madencilikten sorumlu Bakanlığa) ait olması daha doğrudur. İlgili dairelerin görüş
lerini bildirmeleri için belli bir süre zorunluluğu da getirilirse hem zaman kaybı önlenir, hem de 
devlet daireleri arasındaki görüş farklılıklarından dolayı işler sürüncemede kalarak madencinin 
mağdur edilmesi önlenmiş olur. 

21/3.11 - Devletin Kurumsal Yapılanması : Madencilik sektörüyle ilgili kurumsal yapının 
dağınık olması, işleri aksatan, maliyeti yükselten, madenciyi bezdiren bürokratik engellerin çıkma
sına, sorunların çıkmaza girmesine ve sahipsiz kalmasına yol açmaktadır. 

Madencilik Bakanlığı'nın ya da hiç olmazsa bir müsteşarlığın kurularak ilgili devlet kurum
larının (Maden İşleri Genel Müdürlüğü, MTA, Etibank, Madencilik Fonu, kurulması önerilen Ma
den Ofisi) bir çatı altında toplanması işlerin tek elden ve koordineli şekilde yürütülmesi için uygun 
bir çözüm olarak gözükmektedir. 

Bu çerçevede Maden îşleri Genel Müdürlüğü ve Madencilik Fon Yönetimi tüzel kişiliğe ka
vuşturulmalı, kadro ve donanım açısından kendi kendine yeterli kurumlar haline getirilmelidir. 

Ayrıca uzun vadeli stok politikalarını yürütülebilmek amacıyla Maden Ofisi kurulması da 
gerekli görülmektedir. 

21/3.12 - Özelleştirme ve İyileştirme -.Ülkemizin kalkınmasında büyük katkıları olmuş tüm 
KİT" ler gibi, madencilik alanında faaliyet gösteren kamu kuruluşları da aşırı istihdam, ağır borç 
faizi yükleri ve teknolojilerini yenileyememeleri sonucu son yıllarda verimlilikleri düşük, maliyet
leri yüksek, ürün kaliteleri iyi olmayan, serbest piyasa koşullarında rekabet edemeyen işletmelere 
dönüşmüşlerdir. Maden işletmelerimizin devlet ağırlıklı ( yaklaşık % 80-85 ) olması nedeniyle bu 
durum, madenciliğimizi çok ağır etkilemektedir. , . 

Sektörde faaliyet gösteren devlet, işletmeleri, işlerini günümüzde gittkçc daha fazla oranda 
yükleniciler eliyle ya da sahaları kiraya verme ( rödövans ) yoluyla yürütebilir hale gelmişlerdir. 
Bu gelişme KİT' lerin varlığının sorgulanması yanısıra, bazı sakıncaları da beraberinde getirmiştir. 
Bunlardan ülke kaynaklarının geliştirilmesi açısından en önemlisi, rödövansla çalışan özel maden
cilerin -ruhsat kendilerinin olmadığı için- üretimin sürdürülebilmesi bakımından hayati öneme sa
hip arama ve üretim hazırlığı çalışmalarını ihmal etmeleridir. Sözü edilen ihmal, maden kaynak
larımızın körlenmesine ve telef edilmesine yol açmaktadır. 

Ayrıca devlet kuruluşlarının elinde bugün üzerinde madencilik faaliyeti ( arama, üretim ) ya
pamadıkları çok sayıda ve çok geniş sahalar bulunmakta, bu yüzden önemli bir maden potansiye
limiz atıl kalmaktadır. 

KİT' lerin özelleştirilmesi, bu kuruluşları rekabetçi yapılara kavuşturmanın, verimliliklerini 
arttırmanın en etkili aracı olarak görülmektedir. 1996 yılında toplanan İkinci Madencilik Şurası' 
nda da dünya piyasalarındaki özellikleri nedeniyle Etibank Bor Maden İşletmeleri ve Bor türevle
ri tesisleri dışında devlet işletmelerinin özelleştirilmesi önerilmiştir. Etibank Genel Müdürlüğü'nec 
" Ülke Kaynaklarının Tespit Edilmesi ve Değerlendirmesi " konusunda kurulan TBMM Araştırma 
Komisyonu'na verilen raporda, bor madenlerinin özelleştirilmesinin önemli sakıncaları arasında 
şunlar belirtilmektedir: 

- Aynı ürünü üreten firmalar arasındaki rekabet sebebiyle halen maliyetlerin çok üzerinde 
seyreden ürün fiyatları ve dolayısıyla ihracat gelirleri düşecektir. 

- Ürünlerin birbirini ikame özelliğinden dolayı, tek elden yönetilmedikleri için, ürünler ara
sındaki rekabet artacak ve ülkemizin toplam bor gelirleri azalacaktır. 

- Sektördeki üreticilerin boyutları küçüleceği için tesis ve teknoloji yatırımları azalacak, ra
kip konumdaki mali gücü çok yüksek RTZ' nin bir kuruluşu olan US Borax ile gereğince rekabet 
yapılamayacaktır. 
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- Pazardaki fiyat yapısı sonucu, rafine ürünlere göre karlılığı daha fazla olan ham ürünlere 
ağırlık verileceğinden katma değeri yüksek rafine ürün üretimi aksayacaktır. 

' - Bor sahalarının özelleştirilmesi veya eski sahiplerine iadesi halinde rakibin (RTZ) bu saha
ları da eline geçirerek bütün dünyada tekel olması ihtimali ortaya çıkacaktır. Bu durumda, Türki
ye' deki yatakların ne zaman ve nasıl işletileceği, fiyatın ne olacağı Türkiye'nin değil, tekelin ön
celiklerine göre belirlenecektir. 

- Halen yaklaşık % 40 pazar payı ile Etibank bor pazarını etkileyebilecek bir konumdadır. 
Sahaların eski sahiplerine iadesi halinde, bu pazar payı firmalar arasında paylaşılacak ve dolayısıy
la bu imkan tamamen ortadan kalkacaktır. 

- Cevher üretimi yapan ve cevheri işleyen tesisleri çalıştıran firmaların ayrı olması durumun
da, ham-rafine ürün rekabeti ülkemiz aleyhine işleyecek ve ayrıca ham ve rafine ürün üretiminin 
koordineli yapılması imkanı ortadan kalkacaktır. 

Gerçekten 1979 yılında ortalama 139 dolar/ton düzeyinde olan kolemanit (bir çeşit bor mi
nerali) fiyatlarının, devletleştirmeden sonra 1980 yılında 179 dolar/ tona, 1995' te ise 233 dolar/ to
na çıkması da yukardaki görüşlerin ne kadar haklı olduğunu kanıtlamaktadır. 

Aslında bor için belirtilen sakıncalar az veya çok tüm ihracata dönük madenlerimiz için ge
çerlidir. Nitekim firmalar arasındaki aşırı rekabetin, tonu 400 dolara kadar çıkmış pomza fiyatları
nın 100 dolara; tonu 70 dolara satılan kireçli manyezitin 45 dolara düşmesine, krom madencileri
mizin özellikle piyasanın daraldığı yıllarda çok düşük kar marjıyla çalışmalarına neden olduğu bi
linmektedir. Hatta daha kötüsü bazı ihraç madenlerimizin yurtdışına satış fiyatları ile yurt içine sa
tış fiyatları arasında mamul ürün maliyetlerine yansıyacak ölçüde yerli mamul üreticilerimiz aley
hine ( oysa milli çıkarlar bunun tam tersini gerektirir ) farklar bulunabilmektedir. Örneğin sinter 
manyezit üreticilerinin ihraç fiyatları ile yurt içi satış fiyatları arasında böyle farklar vardır. Yaban
cı rakiplerimizin ülkemiz kaynaklarından sağladıkları bu üstünlük, mamul ürün ihracatımızda re
kabet şansımızı azaltmaktadır. 

Şu aşamada özelleştirmeyi savunmanın ya da ona karşı çıkmanın fazla bir anlamı yoktur. 
Çünkü özelleştirme daha ziyade politik bir tercih konusudur ve bu tercih TBMM ve Hükümetimiz 
tarafından yapılmıştır. Bu gelişme dünyadaki genel yönelişe de uygundur. Bununla birlikte devlet 
oyuncu olarak oyundan çekilirken hakem olarak etkinliğini artırmalı ve oyunun kuralları milli çı
karlarımızı gözetecek şekilde konulmalıdır. 

Bu açıdan bakıldığında, devletin milli güvenlik yönünden stratejik bulduğu madenleri kont
rolü altında tutabilmesi, ulusal çıkarlar doğrultusunda fiyat politikaları uygulayabilmesi için, ma
den yataklarını kendisinin işletmesi ve madenleri kendisinin ihraç etmesi şart değildir. Bunu Ma
den Ofisi kurarak hangi madenleri stratejik görüyorsa kritik stoklar yaparak da sağlayabilir. ABD, 
İngiltere, Fransa, Japonya gibi gelişmiş ülkeler böyle davranmakta, çeşitli madenlerin kritik stok
larını yapmaktadırlar. İhracatta fiyat düşmelerini önlemek için ise, maden üreticilerinin iç pazarda 
serbest, dış pazarda birlikte hareket etmelerini sağlayacak düzenlemeler (ortak ihracat firmaları ku
rulması, maden İhracatçıları Birliği'nin fiyat denetimi gibi) yapılabilir. Katma değeri daha yüksek 
ürün ihracatını teşvik edici uygulamalar getirilebilir. 

Öte yandan yaşanılan özelleştirme tecrübelerine bakılırsa, madencilik faaliyeti yapan devlet 
kuruluşlarını satın almaya yerli özel sektörümüzün gerek gücünün gerekse ilgisinin olmadığı gö
rülmektedir. Yabancılara işletmenin tümüyle satılmasının ise özellikle stratejik madenler açısından 
sakıncalar doğuracağı yönünde derin kaygılar vardır. Bu nedenle blok satışlarla özelleştirmede çok 
büyük zorluklarla karşılaşılacağı açıktır. Belki en iyisi ve pratik olanı üçlü ortaklıklara ( devlet, yer
li ve yabancı özel sektör) dönüştürerek özelleştirme biçimidir. Uzun süreli rödövans anlaşmaları da 
önerilen çözüm yollan arasındadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 419) 



• - 68 -

Bütün bunlarla beraber stratejik önemi veya satın alan olmadığı için devletin elinde kalacak 
ve verimli ya da verimsiz çalıştırılmasında kamu yararı olan madenler de olacaktır. Bor ve taşkö
mürü bunların başında gelmektedir. Örneğin günümüzde taşkömürü madenciliğimiz çeşitli neden
lerle büyük sübvansiyonlarla sürdürülebilmektedir. Ancak bu ocakları kapatmak mümkün değildir. 
İyileştirmeler yapıldıktan sonra daha az zararla çalıştırılmasından başka çare yoktur. İngiltere ve 
Almanya gibi liberal ekonominin en önde gelen iki ülkesinde bile taşkömür madenciliği devlet 
desteğiyle (sübvansiyonla) sürdürülmektedir. 

Ayrıca işletme ölçeğinde zarar eden, ancak milli ekonomi açısından bakıldığında ekonomi
ye yük olmayan işletmelerin de verimsiz bile olsalar yaşatılmalarında kamu yararı vardır. Kuşku
suz bugünkü halleriyle bu işletmeleri çalıştırmaya özel sektör haklı olarak istekli olmayacaktır. 
Bunların rehabilite edilerek devlet tarafından düşük verimlilikle bile olsa çalışmaya devam etme
lerinde fayda vardır. 

Sonuç olarak özelleştirmenin amaç değil, işletmelerin verimliliğini artırmak, ekonomiyi kur
tarmak için bir araç olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. 

21/3.13 - Özel Sektörün Yeniden Yapılanması: Bugünkü yapısıyla özel sektör madenciliği
miz, kendisinden beklenen görevleri üstlenebilecek, özlediğimiz atılımları yapabilecek güçte değil
dir. Büyük bir kısmının sermayeleri yetersiz, çağdaş bilgi ve teknolojiden yararlanamayan, çoğu 
verimli olamayacak kadar küçük ölçekli ve mostra madenciliği yapan (bir anlamda maden kaynak
larımızı heder eden ) işletmeler görünümündedir. 

Maden potansiyelimizi ekonomimize kazandıracak büyük atılımları bu cılız ve bilinçsiz gi
rişimlerden beklemek olmayacak bir hayaldir. Oysa günümüzde bu konuda özel sektörden büyük 
adımlar beklenmektedir. Bu bakımdan özel sektör kuruluşlarının çağdaş bilgi ve teknolojiden ya
rarlanan, optimum ekonomik ölçeklerde üretim yapabilen, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kıyası
ya rekabet edebilen işletmelere dönüştürülmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bunu sağlamak amacıyla küçük üreticilerin ortaklıklar veya üretici birlikleri halinde güçle
rini birleştirmeleri teşvik edilmelidir. Böylece rezerv ve sermaye yapıları daha güçlü, çağdaş bilgi 
ve teknolojiden yararlanan, bilgi ve teknolojinin önemini kavramış, onu satın almaya değer bulan 
çağdaş anlayışta profesyonel yöneticiler tarafından yönetilen kuruluşlar doğabilecektir. Bu gelişme 
ölçek ekonomisi sağlayacak, kaynak israfını önleyecek, şirketlerin yatırım-üretim-pazarlama güç
lerini arttıracaktır. Özellikle aynı bölgede faaaliyet gösteren birçok firmanın kendi sahasındaki re
zerv tek başına asgari ölçekte ekonomik işletme kurmaya yeterli olmadığı için değerlendirilemedi
ği durumlarda bu çok yararlı olacaktır. Bölgedeki firmalar bir şekilde bir araya getirilebilirse, bir
çok firmanın Üreteceği cevherleri işleyecek ortak tesisler kurulmasıyla bölgedeki küçük küçük re
zervlerin ekonomiye kazandırılması mümkün olabilecektir. Ayrıca küçük ölçekli işletmelerin her-
birinin böyle tesisler kurmasına, ellerinde ayrı makina parkları bulundurmalarına gerek kalmaya
rak önemli tasarruflar sağlanacaktır. 

Hemen vurgulanmalı ki, bu sözlerden madencilik sektörünün küçük girişimciye kapatılması 
anlamı çıkarılmamalıdır. Küçük ve orta büyüklükteki madencilerin küçük ekonomik hedefler olan 
küçük yatakların değerlendirilmesinde önemli rollere sahip oldukları bilinen bir gerçektir. Burada 
söylenmek istenen sektörde hem küçük hem de büyük girişimcilere ihtiyaç olduğu, sadece küçük ( 
aynı şekilde sadece büyük) girişimcilerce maden kaynaklarımızın istenen düzeyde dcğcrlendirile-
meyeceğidir. 

Özel sektörün güçlendirilmesinde yabancılarla ortaklıklar da bir yöntem olarak düşünülme
lidir. Güçlü sermaye ve teknoloji birikimleri olan, dış pazar bulabilecek yabancı şirketlerle ortak
lıklar, yerli madencilerimizin dış rekabete karşı güçlerini artıracaktır. 
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Bu arada bilgi ve teknikten yoksun olarak işletme yapılması maden kaynaklarımızın telef 
edilmesine, körlenmesine ve en önemlisi can kayıplarına neden olmaktadır. Madencilik firmaları
nın kendi bünyelerinde her alanda uzman bulundurmaları ise, her zaman mümkün veya ekonomik 
olmayabilmektedir. Bu bakımdan arama, cevher çıkarma, zenginleştirme izabe gibi konularda tek
nik danışmanlık hizmetleri verecek özel kuruluşların gelişmesi özendirilmelidir. 

21/4 - Jeotermal Enerji : Fosil enerji kaynaklarının tükenmez olmayışı ve yarattıkları çevre 
sorunları, alternatif enerji kaynaklarının devreye sokulmasını zorunlu kılmaktadır. Alternatif ener
ji kaynaklarından Ülkemiz için en önemli olanı kuşkusuz jeotermal enerjidir. Dünyada gelişen ye
ni yöntem ve teknolojilerin ülkemizde de uygulanmasıyla başlangıçta karşılaşılan birçok sorunun 
çözülmesi yatırım maliyetlerini ucuzlatmış, temiz, çevre dostu ve entegre kullanım olanağı sunan 
jeotermal enerjiyi konvansiyonel enerji kaynakları karşısında alternatif bir enerji konumuna getir
miştir. Bu enerji; elektrik, ısı, endüstriyel ve kimyasal alanlarda kullanılmakta ve elde edilen üre
timin tamamı tüketilmektedir. 

21/4.1 - Jeotermal Enerji Aramaları: Jeotermal enerji açısından zengin ülkeler arasında yer 
alan ülkemizde 1962 yılından bu yana MTA Genel Müdürlüğü'nce sürdürülen sistematik araştır
malar sıcaksu kaynaklarının envanter çalışmaları ile başlamıştır. Daha sonra uygun sahalarda ger
çekleştirilen ayrıntılı etütlerle sıcaklığı 40oC üzerinde jeotermal akışkan içeren 140 adet sahanın 
varlığını ortaya konmuştur. 

Günümüze kadar uygulanan jeotermal enerji arama projelerinde gerçekleştirilen çalışmalara 
göre Ülkemizde dünya standartlarına uygun olarak; 

1. Düşük Sıcaklıklı Sahalar (20-70°C) 
2. Orta Sıcaklıklı Sahalar (70-150°C) 
3.Yüksek Sıcaklıklı Sahalar (> 150°C) 

olduğu belirlenmiştir. 
MTA Genel Müdürlüğü'nce yürütülen jeotermal enerji aramaları önceleri elektrik üretimi

ne elverişli yüksek entalpili sahaların aranmasında yoğunlaşmıştır. Ancak bu dönemde kullanılan 
teknolojinin, yanlızca rezervuar sıcaklığı 200°C nin üzerinde olan sahalardan elektrik üretimine uy
gun olması ve ülkemizde de bu sıcaklığa sahip sahaların sınırlı sayıda bulunması nedeniyle 1972 
yılından başlayarak aramalarda orta entalpili sahalara yönelinrhiştir. 

Günümüze değin yapılan jeotermal enerji arama çalışmaları sonucunda belirlenen sıcaklığı 
40°C nin üzerinde jeotermal akışkan içeren 140 adet jeotermal saha içerisinde Aydın-Germen-
cik(200-232°C), Dcnizli-Kızıldere(200-212°C), Çanakkale-Tuzla ( İ73°C), Aydın-Salavatlı 
(171°C), Kütahya-Simav(162°C), Manisa-Salihli(155°C) ve İzmir-Seferihisar(153°C) sahaları yük
sek entalpili olup elektrik üretimine, diğerleri ise merkezi ısıtma ve diğer kullanımlar için uygundur. 

21/4.2 - Türkiye'nin Jeotermal Enerji Potansiyeli : Ülkemiz jeotermal enerji potansiyeli 
açısından dünyadaki zengin ülkeler arasında yer almakta ve jeolojik potansiyel 31.500 MWt olarak 
tahmin edilmektedir. Sıcaklığı yer yer 100°C ye ulaşan 600 ün üzerindeki sıcaksu kaynağının var
lığı ve bu kaynakların, enerji gereksinimi olan tarımsal, ekonomik, ulaşım ve yerleşim kuşakları 
üzerinde yeralması, bu enerji kaynağından da daha ekonomik bir biçimde yararlanılmasına olanak 
sağlamaktadır. Türkiye'deki jeotermal sistemler tektonik ve volkanik faaliyetlere bağlı olarak ge
lişmiştir. Bu ilgi nedeniyle batıda bulunan graben sistemlerinde yüksek entalpili alanlar, buna kar
şılık Orta Anadolu'da düşük, Doğu Anadolu'da ise orta ve düşük entalpili alanlar gelişmiştir. Je
otermal enerji yönünden önemli potansiyel oluşturan alanlar Batı Anadolu'da yoğunluk kazanmış
tır ve bu bölgedeki enerji, elektriğe dönüştürülebilecek niteliktedir. Diğer bölgelerde ise doğrudan 
kullanıma yönelik sahaların varlığı keşfedilmiştir. 
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Türkiye'de az sayıda da olsa yüksek entalpili jeotermal alanlar da keşfedilmiştir. Ancak ül
kemizde jeotermalc dayalı elektrik üretimi düşük seviyede kalmıştır. Halen 20.4 MWe brüt kurulu 
güce sahip Deriizli-Kızıldere santralı günümüzde net 15 MWe elektrik üretmektedir. Aydın-Ger-
mencik'te (232°C) ise aşamalı olarak yaklaşık 100 MWe gücüne ulaşacak portable üniteler için 
Yap-İşlet modeline göre işlemler sürdürülmektedir. Yapılan kaba bir değerlendirmede özellikle 
Batı Anadolu'da yeralan Aydın-Germencik sahasında yaklaşık 100 MWe, Çanakkale-Tuzla saha
sında yaklaşık 60, yeni teknolojilerin kullanımı ile Aydın-Salavatlı, Kütahya-Simav, İzmir-Seferi-
hisar ve Dikili sahalarında geliştirme çalışmalarının yapılması halinde jeotermale dayalı toplam 
350 MWe kurulu güce sahip santrallerin kurulabileceği belirlenmiştir. Balneolojik amaçlı kulla
nımlar için sıcaklık alt sınırı 20°C olarak kabul edilmekte olup 600 kaynak grubuyla ülkemiz Av
rupa'da birinci sırayı almaktadır. Isı enerjisi olarak yararlanma için 35°C sınırı kabul edildiğinde ise 
karşımıza 140 adet jeotermal alan çıkmaktadır. Sadece kaynakların boşalımları değerlendirildiğin
de potansiyel 600 MWt civarındadır. MTA Genel Müdürlüğünün 40 yıla yakın süre içerisinde aç
tığı 200 kadar jeotermal amaçlı sondaj ile bu potansiyele yaklaşık 1550 MWt katkı sağlamıştır. Isıt
ma amaçlı kullanım için ispatlanan ve kullanıma sunulan bu büyük potansiyele rağmen ısıtma 
amaçlı sistemlerin kurulu gücü sadece 254 MWt kadardır. Türkiye'nin görünür termal kapasitesi 
2.150 MWt civarındadır. Bu değerin anlamı yılda yaklaşık bir milyon ton petrol tasarrufudur. Açı
lan sondajlarla sağlanan bu potansiyelden ısıtmacılıkta yararlanıldığında 300.000 kadar konutun 
ısıtılabilmesi gündeme gelmektedir. Halbuki ülkemizde işletilmekte olan merkezi ısıtma sistemle
rinin kapasitesi henüz 254 MWt kadar olup, yaklaşık 38.000 konuta karşılık gelmektedir. Yukarı
da verilen değerler, ülkede bulunan 600' den fazla kaynak çıkışının, sadece 124'ünün yeraldığı 
alanlarda yapılan sondajlardan ve kaynaklardan elde edilen değer olup, potansiyel oluşturan diğer 
alanlarda da sondajlar yapılması halinde, muhtemel jeotermal enerji potansiyelinin en azından iki
ye katlanacağı söylenebilir. 

21/4.3 - Türkiyedeki Uygulamaları Alanları : 
1. Elektrik üretimi: Türkiye'de 20 MW kurulu gücündeki ilk jeotermal santral Kızılderc (De

nizli) sahasında 1984 yılı sonunda üretime başlamıştır. Bu santralın 1996 yılı üretimi 84 G\vh ola
rak gerçekleşmiştir. 

2. Konut ısıtması: 1996 yılı itibariyle 90 bin TEP olarak gerçekleşen jeotermal ısı enerjisi ile 
Balıkesir-Gönen(20MWt),Kütahya-Simav(33MWt), Kırşehir(19 MWt), İzmir-Balçova(60 MWt), 
Kızılcahamam(17MWt), Nevşehir-Kozaklı'da (10 MWt), Afyon, Kütahya-Gediz, Samsıın-Havza, 
Manisa-Salihli'de jeotermal enerji ile konut ısıtma uygulaması yapılmaktadır. 

Sandıklı, Salihli, Çeşme, Dikili ve Sındırgı'da ise'yine merkezi sistem ısıtma için inşaatlar 
devam etmektedir. 

3. Sera ısıtması: Balçova, Seferihisar, Afyon-Ömer, Sivas-Sıcakçermik, Edrcmit-Havran, 
Sandıklı-Hüdai, Hisaralan'da uygulanmaktadır. 

4. Endüstriyel uygulamalar: Kızıldere'de jeotermal akışkandan 40.000 ton/yıl karbondioksit 
üretimi yapılmakta, Gönen'de deri tabaklama, Kızıldere-Sarayköy'de yün ağartmada yararlanıl
maktadır. 

5. Termal turizm ve balneolojik uygulamalar: Balçova, Yalova, Afyon-Ömer-Sandiklı, Gö
nen, Haymana, Havza ve Bolu'da yapılmış modern tesislerde jeotermal kaynaktan yararlanılarak 
söz konusu hizmetler verilmektedir. * 

21/4.4- Jeotermal Enerjinin Ülke Ekonomisine Katkısı : Ülkemizde jeotermal enerji kulla
nımına olan talep 1993 yılından itibaren hızlı bir şekilde artmış açılan sondaj metrajı ve sayısı da 
bu taleplere paralel olarak artış göstermiştir. Açılan sondajlarla ülkede termal potansiyele en fazla 
katkı 1996 yılında 122.5 MWt değerinde olmuştur. 
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Bu sondajlar birçok sahada üretim kuyusu olarak hizmet görmektedirler ve termal potansi
yele katkıları 1.550 MWt düzeyindedir. Bunun yıllık petrol eşdeğeri 1.150.000 ton olup, parasal 
karşılığı yılda yaklaşık 1 milyon $'dır. Ülkemizde 1995 yılı verilerine göre birincil enerji üretimi
nin 26 milyon ton ve buna karşılık tüketimin 63 milyon ton petrol eşdeğeri olduğu dikkate alındı
ğında jeotermal enerji potansiyeline ait katkının hiç te küçümsenmeyecek bir düzeyde olduğu or
taya çıkar. 20 yıllık bir kullanımda yaklaşık 20 milyon ton petrol eşdeğeri tasarruf sağlanabilir ve 
bu tasarrufun parasal karşılığı da 20 milyon $ civarındadır. 

21/4.5 - Jeotermal Enerjinin Geleceği ve Yapılması Gereken Çalışmalar : Bu güne kadar ya
pılan jeotermal enerji aramaları sonucunda çok sayıda saha bulunmasına karşılık bu sahalarda po
tansiyel belirleyecek ve optimum kullanıma yönelik görüşler oluşturabilecek çalışmalar henüz ya
pılamamıştır. Jeotermal enerji kaynağı bir maden veya kömür gibi boyutları belli olan ve tesbit edi
len, rezervi işletildikten sonra bitirilen bir kaynak olmadığı için, keşfi yapıldıktan sonra daha de
rinlerde ve gelişen teknolojiye uygun olan potansiyeli arttırılabilecek bir kaynaktır. Ancak bugün 
için Batı Anadolu, Orta ve Doğu Anadolu da keşfedilmiş olan alanlaıın geliştirilmesi yapılarak po
tansiyel belirleme çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir. Birçok sahada sadece kaynağın var
lığı tesbit edilip bırakılmış olması nedeniyle potansiyel belirleme çalışmaları yapılamamış ve her 
geçen gün artan bir şekilde kaynağın rezervinin ne olduğu sorularıyla karşılaşılmaktadır. Potansi
yeli belirsiz alanlara yatırım ise yatırımcıyı ürkütmekte ve/veya yanlı yönlendirilmesine neden ol
maktadır. Keşfedilmiş olan ve yatırım bekleyen birçok sahanın potansiyelini belirleme çalışması 
öncelikli olarak yapılmalıdır. Öte yandan Ülkemizde birçok yerde jeotermal enerji kullanımı için 
büyük yatırımlara başlanmış ve bazılarında işletmeye geçilmiş olmakla beraber söz konusu sahala
rın birçoğunda işletilebilir potansiyeller henüz belirlenmemiş ve riskli yatırımlara girişilmiştir. 
MTA Genel Müdürlüğü elektrik üretimine uygun 7 sahanın dışında merkezi sistem ısıtma yapıla
bilirliği olan önemli 42 saha ve bu sahalarda yatırımlardan önce ön fizibilite aşamasına kadar ya
pılması mutlak gerekli çalışmaları belirlemiştir. Bu çalışmalar: 

a- Geliştirme Çalışmaları 
b- Potansiyel Belirleme Çalışmaları 
c- Sondajlı Çalışmalar 
d- Yeni Sahaların Keşfedilmesi 
e- Kızgın Kuru Kaya Araştırma Çalışmalarıdır. 
21/4.6 - İdari Mali ve Teknik Sorunlar : Jeotermal enerjiden ekonomik olarak yararlanabil

menin temel koşulu yatırıma başlanmadan önce sahanın işletilebilir potansiyelinin belirlenmesidir. 
Ancak bu şekilde yatırımın riski en aza indirilebilir. Ancak ülkemizde henüz arama safhasında olan 
sahalarda bile büyük yatırımlara girişilmekte, bazı sahalarda ise bir yandan ısıtma sistemleri kuru
lurken diğer yandan da arama fal i yeti eri ne devam edilmesi istenmektedir. Aceleci davranan ve yan
lış yönlendirilen yatırımcılar arama faliyetleri için gereken maliyetleri genelde gereksiz harcama
lar olarak görmekte ve yatırımlarını farkında olmadan büyük risklerle karşrkarşıya bırakmaktadır
lar. Bazı il ve ilçelerde özellikle konut ısıtmaya yönelik tesislerin kurulması, bu uygulamanın sa
yıca giderek artması, jeotermal kaynaklar konusundaki yasal yetersizliği ve boşluğu da gündeme 
getirmiştir. Jeotermal enerji kaynağı, ülkemizde bulunan Maden, Petrol ve Yeraltısuları yasaların
dan hiçbirine uymayan özellikler göstermektedir. Yenilenebilir olması nedeniyle maden ve petrol, 
enerji içermesi ve yeraltısularına göre derinlerden gelmesi ve diğer birçok nedenden dolayı yeral
tısuları yasalarına uymamaktadır. Yasanın olmaması nedeniyle bazı uygulamalar Turizm Bakanlı
ğı'nm çıkardığı yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Yine Kültür Bakanlığı Tabiat Tarihi ve 
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu da bu uygulamalarda söz sahibidir. Buna karşılık yaptığı çalış
malarla ülkemizdeki jeotermal enerji potasiyelini ortaya koyan MTA ise bu uygulamalara ilişkin 
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malarla ülkemizdeki jeotermal enerji potasiyelini ortaya koyan MTA ise bu uygulamalara ilişkin 
görüş oluşturan kurum konumundadır. Hazırlanmış bulunan Jeotermal Enerji Yasa Tasarısının ya
salaşması halinde MTA Genel Müdürlüğünün aramacılık faaliyetlerindeki sıkıntıları ortadan kal
kacaktır. Bugün, ülkemizde yaygın olarak bulunan bu enerji kaynağı henüz tam anlamıyla optimum 
bir şekilde kullanılmamaktadır. Bilindiği gibi jeotermal enerji içerdiği ısı miktarına göre entegre 
olarak kullanılabilmektedir. Ancak ülkemizde bu kullanım henüz uygulanamamakta ve bir anlam
da kaynak israfı yapılmaktadır. Yasa ile, belirli düzenlemeler getirildiği taktirde hem kaynakların 
kullanımında tasarrufa gidilecek hem de birçok uluslararası şirketin de katılımıyla yatırımlar yolu 
açılacaktır. 

Türkiye'de bulunan jeotermal sahalarda açılan 200 civarındaki sondaj sayısı gözönünde bu
lundurulduğunda bu sayının çok yetersiz olduğu görülmektedir. Bu durum potansiyel kavramını 
doğrudan etkilemektedir. Çünkü bir sahada potansiyelin ortaya konulabilmesi, rezervuar paramet
relerinin bilinmesiyle bu ise o sahada yeterli sayıda sondaj yapılmasıyla mümkündür. 140 sahada 
açılan 200 civarındaki sondaj sayısına göre yapılan oranlamaya göre saha başına 1.5 sondaj düş
mekte, her saha ortalama 1.5 sondajla temsil edilmektedir. Jeotermal enerji potansiyeli ise bu son
dajlardan elde edilen verilere göre hesaplanmaktadır. Gerek yüzey etütleri, gerekse jeofizik etütler 
konusunda sıkıntı bulunmamakla birlikte sondajlı çalışmalar için aynı şeyi söylemek mümkün ol
mamaktadır. Bu sorunu aşmak için sondajlı çalışmalara yeterli kaynak ayrılmalıdır. Önceden de be
lirtildiği gibi, bugüne kadar yapılan çalışmalarla ortaya konulan sahalarda öngörülen sondajlı çalış
maların yapılması halinde, Ülkemizin sahip olduğu bu enerji kaynağının potansiyeli ortaya konu
lacak, sahaların işletilebilir potansiyeli belirlenecek ve bu sahalarda yapılacak yatırım riski en aza 
indirilebilecektir denilmektedir. 

22 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'nün 11.11.1997 tarih ve 22415 
sayılı yazısı ve 14.11.1997 tarihinde verdiği brifingde ; 

"Kuruluşundan itibaren Türkiye'nin petrol sanayiindeki TÜPRAŞ, BOTAŞ, İGSAŞ, Dİ-
TAŞ, İPRAGAZ gibi dev şirketlerin kurulmasını sağlayan ayrıca, Petrokimya Sanayiinin kurulma
sında öncülük eden TPAO; bugün ihtiyacı olan enerjinin büyük bir kısmını ithal yolu ile karşılayan 
Ülkemiz'de enerji açığının giderilmesi için petrol ve doğalgaz kaynaklarının biran evvel keşfedilip 
üretilmesi ve yurt ekonomisine sunulması kapsamında yurt içinde yaptığı yoğun arama ve üretim 
çalışmaları yanında, özellikle 1992 yılından sonra yurt dışı petrol arama faaliyetlerini de artan bir 
tempoda sürdürmektedir. 

Türkiye Petrolleri A.O. kuruluşundan itibaren bugüne kadar faaliyetlerinin %90'ı mertebe
sindeki bir kısmını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sürdürmüştür. Ancak, TPAO faaliyetleri üze
rinde Güneydoğu Anadolu'da yoğun olarak meydana gelen anarşi ve terör olaylarının olumsuz et
kileri de yadsınamaz. Güvenlik güçlerinin yakın desteği ile de olsa bir çok bölgede TPAO'nın fa
aliyetleri geçtiğimiz yıllarda sürdürülmüş olup, faaliyetlerin yapılamadığı çok az sayıdaki bölgede 
ise güvenlik güçlerimizin elde ettiği büyük başarılar neticesinde bu bölgelerde petrol arama faali
yetleri de sürdürülmüştür. 

Ortaklığımız'ın arama faaliyetleri Güneydoğu Anadolu ve Trakya basenlerinde yoğunlaşma
sına rağmen Karadeniz, Toroslar, Adana-İskenderun ve İç basenlerde de arama çalışmaları devam 
etmektedir. 

22/1 - Arama faaliyetlerimizin amacı ve genel hedefi şu iki ana konuda özetlenebilir: 
1- Petrol ve Doğal gazın sürekli ve etkin bir şekilde aranmasını sağlamak. 
2- Türkiye'nin sedimanter basenlerinin hidrokarbon potansiyelini ortaya çıkarmak. 
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Sondaj öncesi ve sondajlı arama yatırımlarımız, Ülkemiz'in en önemli enerji kaynaklarından 
biri olan petrol ile doğal gazın sürekli ve etkin bir şekilde aranmasını sağlamak, milli bir şirket ola
rak tüm sedimanter havzaların hidrokarbon potansiyelini ortaya çıkarmak şeklinde belirlenen ara
ma stratejimizin hedefleri doğrultusunda sürdürülmüştür. 

'Yurt içi arama faaliyetleri projeler bazında yürütülmektedir. 
1996yılı sonu itibariyle Ortaklığımız'm 136 adet arama ve 2'si Shell 2'si Arco şirketleriyle 

ortak 43 adedi işletme olmak üzere 7.515.819 hektar tutarında toplam 179 adet ruhsatı bulunmak
tadır. 

1996 yılında Türkiye'de petrol arayan şirketler 59.03 Ekip/Ay'lık jeolojik, 71.40 Ekip/Ay'da 
jeofizik çalışma yapmışlardır. Jeolojik çalışmanın %98.9'u olan 58.37 Ekip/Aylık çalışma ile jeofi
zik çalışmanın %98.7'sini teşkil eden 70.50 Ekip/Aylık çalışma Ortaklığımız'ca yapılmıştır. 

1996 yılında Ülkemiz'de petrol arayan şirketler toplam 80.344 m. sondaj yapmışlardır. Bu 
rakamın içinde yeralan 60.187 m'lik sondaj Ortaklığımız'ca gerçekleştirilmiş. 8.134 m'Iik sondaj 
da Arco ve Shell ile olan anlaşma kapsamında müştereken yapılmıştır. Ortak sondajlardan hissemi
ze düşen 6.273 m'yide ilave edecek olursak Ortaklığımız'ın sondaj miktarı 66.460 m. olup, bunun 
ülke sondaj rakamı içindeki payı %82'dir. 

Ortaklığımız'ın Adıyaman, Batman, Trakya Bölge Müdürlükleri'nde toplam 35 adet çeşitli 
kapasitede kuyu kazabilecek sondaj makinası ile 9 makinayı aynı zamanda çalıştırabilecek ekip sa
yısına sahiptir. Son yıllardaki yatırım bütçelerindeki azalmanın etkisiyle daha önceki yıllarda aktif 
olarak kullandığımız makina ve ekip sayılarında da azalmaya gidilmiştir. Bundan sonraki faaliyet
lerimizi yiirütebilmcmiz için aralıklı olarak çalıştırmak kaydıyla 15 adet sondaj makinasıyla yatı
rım bütçelerinde hedeflenen programı gerçekleştirebileceğimiz düşüncesindeyiz. Ancak 9 ekipden 
daha az bir programla çalışılırsa boşta kalan ekiplerle müteahhit olarak sondaj yapabilme imkanı
mız olmakta ve zaman zaman bu şekilde çalışılmaktadır. 

Son altı senedir ülke hampetro! üretiminin 3/4'ünden fazlasını sağlayan TPAO'nın günlük 
ortalama hampetrol üretimi 51.500 varil olup, toplam 583 kuyudan üretim yapılmaktadır. 1996 yı
lı TPAO üretimi 2.723.127 ton olup, bunun 3.499.635 ton'luk ülke üretimi içindeki payı %78'dir. 

Üretimi artırmak amacıyla 1986 yılında başlatılan B.Raman Korbondioksit enjeksiyonu ça
lışmaları neticesinde, enjeksiyon öncesi 1.500 varil/gün olan saha üretimi 12.000 varil/gün'e yük
seltilmiştir. Sahadan bu metodla bugüne kadar 30.7 milyon varil artış sağlanmış ve saha üretimi 
64.7 milyon varil olmuştur. 

1996 yılında Ülkemiz'de 205.592.058 m3 doğal gaz üretimi yapılmış olup, bunun %99.2'si 
olan 203.967.093 nr"ü Ortaklığımız'ın 4'ü Trakya'da I Güneydoğu Anadolu'da olan toplam 5 üre
tim sahasından yapılmıştır. 

Ortaklığımız'ca büyük bir önem ifade eden Kuzey Marmara Doğal Gaz Sahalarının Gelişti
rilmesi projesi çalışmalarına 1995 yılında başlanılmıştır. Bu saha Marmara Denizi Silivri açıkların
da, karadan 2.5 km. uzaklıkta ve 43 m. su derinliğinde yeralmaktadır. 1995-1996 yıllarında sahada 
5 kuyunun sondajı yapılmış ve bu kuyulardan alınan bilgilerin ışığında üretilebilir gaz rezervi 2.5 
milyar m1 olarak hesaplanmıştır. 

Kuyu üretimlerinin karaya ulaştırılabilmesi için en uygun yöntemin belirlenmesi ile ilgili ön 
mühendislik çalışmalarına 1994 yılında başlanmış ve 1995 yılında sonuçlandırılan çalışma sonu
cunda en uygun yöntemin, üretilecek gazın denizde kurulacak ve sâdece kuyubaşlannı içerecek bir 
platform ve deniz boru hattı aracılığı ile karaya ulaştırılması olduğu belirlenmiştir. Üretilen gaz ku
rulacak bir gaz tesisinde işlemlerden geçirilerek satışa hazır hale getirilecektir. 

Deniz platformunun çeşitli aksamının yapımı Dubai'de tamamlanmış ve hazırlanan parçalar 
denetlenerek gemiye yüklenip Tuzla Tersanelerine ulaştırılmıştır. Platformun imalatı Mart 1997 
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içerisinde tamamlanmış, K.Marmara sahasına götürülerek lokasyona yerleştirilmiş ve yerine tesbit 
çalışmaları Mayıs ayı içerisinde bitirilmiştir. Daha önce geçici olarak terk edilen 5 kuyunun plat
forma bağlanma işlemlerine başlanarak Ağustos ayı sonu itibarıyla bütün kuyuların platforma bağ
lanma ve kuyu tamamlama işlemleri tamamlanmıştır. Eylül ayı sonu itibarıyla deck'in yapımı ta
mamlanmış ve montajı bitirilmiştir. 09.09.1997 tarihinde deneme üretimlerine geçilmiştir. K;Mar-
mara Doğal Gaz Sahası'nın açılışı 19.10.1997 tarihinde yapılmıştır. 

Deniz boru hattı ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. 
Karadaki tesislerle ilgili olarak, TÜMAŞ in yaptığı; proses, mekanik, elektrik ve inşaat mü

hendisliği konularında detay mühendislik çalışmaları çerçevesinde alınan malzemenin sahaya inti
kali ve montajı tamamlanmıştır. Ayrıca, üretim kuyu sayısının beşe yükselmesi ile artan üretim ka
pasitesine yönelik olarak sahaya ilave ekipmanın intikali gerçekleştirilmiş, bu ekipmanın montaj iş: 

lemleri de bitirilmiştir. Karada kurulacak istasyon ile ilgili olarak inşaat çalışmaları ve çevre dü
zenleme faaliyetleri de tamamlanmıştır. 

Ortaklığımız'in ham petrol ve doğal gaz kaynakları; üretime azami katkının sağlanması için 
mevcut teknolojikle en verimli şekilde değerlendirilmektedir. 01.01.1997 tarih itibariyle ham pet
rol rezervimiz 240 milyon varil (35 milyon ton), doğal gaz rezervimiz ise 6.2 milyar m3'dür. Bun
dan başka Güney Doğu Anadolu'da ağır ham petrol rezervleri mevcuttur. Ancak bugünün teknik 
ve ekonomik şartları ile bu rezervlerden üretim yapmak mümkün olmamaktadır. Bununla beraber 
ağır ham petrol rezervlerinin üretilebilmesi için, yabancı şirketlerle araştırma ve pilot proje çalış
maları yapılmıştır. Bu konuda gelişen teknoloji talip edilmekte olup, ekonomik safların da elveriş
li olması durumunda saha çapında uygulamalar yapılabilecektir. 

Ortaklığımız'in 1996 yılında yukarıda bahsi geçen faaliyetlerini 5.3 trilyonluk yatırım harca
masıyla gerçekleştirmiştir. ^ 

22/2 - Darboğazlar ve öneriler : Yukarıda özetlenen tüm yurt içi ve dışı faaliyetlerimizin ger
çekleştirilmesinde TPAO'nın karşılaştığı darboğazlar şöyle sıralanabilir: 

1)1990 yılından bu güne kadar olan süreçte bağlı ortaklıkların birer birer özelleştirme kap
samına alınarak bünyeden koparılması, ortaklığın geçmişten bugüne modern işletmeciliğin gereği 
ulaştığı dikey ve yatay entegrasyonun parçalanmasına neden olarak ortaklığımız'in karlılığını da 
olumsuz yönde etkilemiştir. 

Bu parçalanma aynı zamanda ulusal petrol politikasının bütünlüğünü de zaafa uğratmıştır. 
Entegrasyondan ayrılan bağlı ortaklıkların (TÜPRAŞ ve POAŞ) hisselerinin ileride satılma

sı milli petrol politikası'nın devlet eliyle izlenmesini de güçleştirecek nitelikte görülmektedir. 
Dünyadaki tüm petrol şirketlerinde olduğu gibi uluslararası petrol piyasasında rekabet ede

bilmemiz için, entegrasyonun yeniden sağlanması hususunda gereken yasal düzenlemenin yapıl
ması zaruri görülmektedir. 

2) 1990 yılında özelleştirme kapsamına alınan Bağlı Ortaklığımız POAŞ'ın 1989 yılına ait 
Ortaklığımız payına isabet eden kar hissesinin (55.2 milyar TL.) tahsili için yapılan tüm girişimle
rimizden bu güne kadar bir sonuç alınamamıştır. 

Mezkur alacağın tahsili için konu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na arz edilmiş olup, 
Bakanlık'ça da konunun 1994 yılında karar istihsali için Yüksek Planlama Kurulu'na iletildiği öğ
renilmiştir. Ancak, geçen zaman içerisinde bir neticeye ulaşılamadığı cihetiyle, konu 05.11.1996 
tarihli ve 1862/22691 sayılı yazımızla, Yüksek Planlama Kurulundan karar istihsalinin temini ama
cıyla bir kere daha Bakanlığımıza sunulmuş olup Bakanlıkça da konunun Yüksek Planlama Kuru
lu'na iletildiği öğrenilmiştir. . 

3) TPAO'nın bağlı ortaklığı iken 1995 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile teşekkül şeklinde 
yapılanan BOTAŞ'ın sermaye payı tutarı 1.499.760.000 bin liranın tahsil edilmesi, 04.06.1996 ta-
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rih ve 011851 sayılı yazımızla T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'ndan talep edilmiştir. Alınan 
28.06! 1996 tarih ve 26767 sayılı cevabi yazıda, sermaye payımızın ödenebilmesi için gerekli yasal 
düzenleme yapılıncaya kadar sözkonusu meblağın ödenemeyeceği belirtilmiştir. 

4) Libya-Türk Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.'nin 20.05.1996 tarihinde yapılan 1994 yılı 
faaliyetlerinin görüşüldüğü Genel Kurul'da, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
lığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın onayı alınarak, bugüne kadar birikmiş kar transferini Ortaklı-
ğımız'a ödemediği ve faaliyetlerini sürdürmediği gibi nedenlerle şirketin feshi gündeme getirilmiş 
ancak Libya tarafının temsilcisi fesih konusunda yetkisi olmadığını bildirmiştir. Buna mukabil Şir
ket faaliyetlerinin genişletilmesi talebimiz ise Libya tarafının itirazı nedeni ile oy çokluğuyla red
dedilmiştir. Yine bu toplantıda 1995 Yılı Genel Kurulu'nun da 3 ay içinde yapılmasına karar veril-

. miş olmasına rağmen Genel Kurul bugüne kadar yapılamamıştır. 
Diğer taraftan 06.10.1996 tarihinde Trablus'da imzalanan Tiirkiye-Libya Karma Ekonomik 

Komisyonu Olağanüstü Toplantısında alınan karar gereğince Libya tarafı sözkonusu Şirketin kar
şılaşmış olduğu bütün problemlerin giderilmesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını ve faali
yet alanının genişletilmesi konusunun da ilgili makamlarınca inceleneceği hususlarını taahhüt et
miştir. 

Ancak, Libya-Türk Mühendislik ve Müşavirlik Şirketi'nden alınan 05.04.1997 tarihli faksla, 
1995 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurulu ile akabinde Olağanüstü Genel Kurulu 
Toplantılarının 15-20 Haziran 1997 tarihleri arasında Bingazi'de yapılacağı bildirilmiş olmasına 
rağmen bilahare söz konusu tarihlerin uygun olmadığı hususu da ayrıca Ortaklığımız'a iletilmiştir. 

5) Tasarruf tedbirleri genelgeleri doğrultusunda TPAO'nın yatırım faaliyetlerinde yıldan yı
la azalma görülmektedir. 

6) Tamamı ödenmiş 3.0 trilyon TL. olan nominal sermayemizin 30.0 trilyon TL.'ye çıkarıl
ması için Bakanlığımız'a yazılı başvuru yapılmıştır. 

7) Güneydoğu Anadolu illerindeki yatırım ve işletme faaliyetlerimiz güvenlik nedeniyle bü
yük sekteye uğramakta, ancak bölgedeki faaliyetlerimiz, büyük ölçüde jandarma koruması allında 
kısıtlı da olsa sürdürülmektedir. 

8) Yurt dışı aramaların finansmanı için 1994 yılında hazine ile yapılan 2.5 trilyonluk ikraz 
antlaşması çerçevesinde (20 sayılı fon) bugüne kadar 1.2 trilyon TL. alınmış, ancak bu miktar yurt
dışı yatırımlarımızı karşılayacak finansman ihtiyacımızın çok altında kalmıştır. 1997 yılı Eylül so
nu itibariyle yurtdışı projelerimiz için yaklaşık 437.8 milyon dolar transfer yapıldığı halde bunun 
sadece 34 milyon dolarlık kısmı Hazine'ce karşılanmış, 403.8 milyon doları ise Ortaklığımız'in öz-
kaynaklanndan ödenmiştir. Ancak, bu miktarın 48.2 milyon dolarlık kısmı TPIC tarafından finan
se edilen ve geri ödenecek olan Mega Proje'deki SOCAR hissesine aittir. 

9) 16 API gravitenin altındaki ağır hampetrol üretimlerimiz için akaryakıt istikrar fonundan 
(A.F.İ.F.) varil başına 2 dolar karşılığı olarak 1.504 milyar TL. civarında alacağımız bulunmakta
dır. " • ' • • 

10) Gümrük Biıiiği'ne girişten sonra hampetrol fiyatı içinde yeralan %10'luk gümrük vergi
sinin sıfırlanması sonucu, 1996 yılında 30.7 trilyon TL. olarak gerçekleşen hampetrol satışı gcliri-
mizin yaklaşık 3.1 trilyon TL. azalmasına neden olmuştur. 

11) Yapılan anlaşmalar gereğince Ortaklığımız'm yurt dışı yatırım harcamaları ABD Doları 
olarak gerçekleştirilmekte, ancak muhasebe kayıtları, yürürlükteki mali mevzuat çerçevesinde ve 
Türk muhasebe sistemi gereğince, doların transfer edildiği tarihteki kurla değerlendirilerek Türk 
Lirası cinsinden tutulmakta ve ilgili bilanço hesaplarında gelir elde edilinceye veya sahalar terke-
dilinccye kadar nominal değerleriyle bekletilmektedir. 
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Dolayısıyla yatırımların defter değeri gerçek değerini yansıtmamakta (çok altında kalmakta), 
yatırımlar çok kısa zamanda itfa edilmekte ve reel olarak kara geçilmediği halde kar ediyormuş gi
bi vergi mükellefi olunmaktadır. Bu nedenle TPAO'nın dünya hidrokarbon kaynaklarından daha 
fazla pay alabilmesi için uluslararası rekabet koşullarına uyum sağlaması gereklidir. Bunu temincn; 
"Türkiye Petrolleri A.O., Türkiye'nin petrol ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıy
la yurtdışında bizzat veya kurmuş olduğu şirketler vasıtasıyla yapmış olduğu yatırımlarını, her yıl 
sonunda reel değerlerine çekebilmek için T.C.Merkcz Bankası yıl sonu döviz alış kuru ile revize 
edilmesi gerekmektedir. Bu yolla oluşacak farkın "Yurtdışı Petrol Ameliyeleri Tahsis Fonu" hesa
bında toplanması, saha terki ve benzeri zararların düşülmesinden sonra, bu fonda kalan tutarın ser
mayeye ilave edilmesi gerekir." metninin kabulü için uygun bir yasal düzenlemeye (Bakanlar Ku
rulu Kararı'na) ihtiyaç hasıl olmuştur." 

SONUÇ 
Dayanağını, Anayasanın 98'inci ve Meclis İçtüzüğü'nün 104 ve 105 inci maddelerinden alan 

komisyonumuz; 11.06.1997 tarihinde başlayan çalışmalarını Meclis İçtüzüğünde belirlenen süre içe
risinde tamamlayamamış ve bir aylık ek süre talebinde bulunmuştur. 

Araştırma konularının kapsamlı ve çok yönlü olması nedeniyle çalışmaların, titiz ve dikkat
li bir şekilde yürütülmesinin gerekliliğine inanan komisyonumuz, ivedi bilgi ve belge sağlamak 
üzere resmi kurum ve kuruluşlar yanında, bazı meslek odaları ile vakıflardan Komisyonun çalış
malarına katkıda bulunmaları için, faaliyette bulundukları alanlarda mevcut yeraltı, yerüstü ve in
san kaynaklarının durumu, sorunları, bu kaynakların geliştirilerek, ilave değer olarak ekonomiye 
kazandırılabilmeleri ile ilgili ne gibi idari, mali ve hukuki tedbirlerin alınması gerektiği ayrıca atıl 
durumda bulunan kaynakların olup olmadığı, eğer varsa bunların sorunlarının çözümlenmesi ha
linde ülke ekonomisine sağlayacağı katma değerin ne kadar olabileceği konusunda yazılar yazarak; 
komisyon çalışmalarına ışık tutacak şekilde hızlı bir bilgi ve belge akışını temin etmeye çalışmıştır. 

Konuların çeşitliliği göz önüne alındığında; sürdürülecek olan çalışmaların, konularında bil
gi ve deneyim sahibi uzmanlarla takviye edilmesi gereği duyulmuş ve bu amaçla çeşitli kuruluşlar
dan Meclis İçtüzüğü'nün 105'inci maddesi hükmü gereğince uzman talep edilmiştir. Ancak Komis
yonumuzun bu talebi; bazı kurumlarca, konunun tam anlaşılamamış olması , ya da öneminin ye
terince kavranamamış olması nedeniyle, yerine getirilememiş veya gecikmeyle gerçekleştirilmiştir. 

Diğer bir konu da; bilgi ve belge talep ettiğimiz kurum veya kuruluşlara gönderdiğimiz ya
zılarımızda, isteğimizi gayet açık ve seçik bir şekilde belirtmiş olmamıza rağmen, muhatap kurum 
veya kuruluşlardan bazıları, Komisyonumuza yolladıkları belge ve raporlar ile verdikleri brifing
lerde, sadece kuruluşlarının yapısal işlevleri ve sorunlarını aktarmakla yetinmişlerdir. Tabiî ki, ku
rumların sorunları da bir çeşit kaynak kaybına neden olmaktadır. Ama, "ülke olarak bolluk içinde 
yokluk çekiyoruz" düşüncesinde olan Komisyonumuzun amacının ülkemizde var olduğuna ulusça 
inandığımız ama bir türlü atıl durumdan aktif duruma geçiremediğimiz.kaynaklarımızı tespit etmek 
ve bunların ekonomimize kazandırılması yönünde çalışmalar yapmak olduğu düşünülürse, sunulan 
bilgilerden yeteri kadar tatmin olunduğu söylenemez. 

Her ne kadar yapılan çalışmalardan Komisyonumuzun tam olarak tatmin olmadığını söyle
sek de, bu yaptığımız çalışmaların amacına ulaşmadığı anlamına da gelmemelidir. Zira komisyo
numuz başta Orman Bakanlığı ve MTA Genel Müdürlüğü olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluş
lardan , kendisine aktarılan bilgi ve belgelerden ayrıntılı bilgiler edinmiştir. Bu bilgilerin yanısıra 
komisyonumuza mevcut kaynaklar ile yeni oluşturulacak kaynaklardan daha rantabl ve rasyonel 
olarak yararlanmak için somut öneriler de aktarılmıştır. 

Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: 
- Komisyonumuz önemli görevler üstlenen kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarında 

mevcut durumu muhafaza ettiklerini, ileriye dönük yeterli proje üretemediklerini, hem kendi için-
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de hem de diğer kuruluşlarla arzu edilen seviyede koordinasyonu da sağlayamadıklarını tespit et
miştir. Resmi kurumlar bünyesindeki APK birimlerinin yürüttüğü çalışmaların, bağlı oldukları ku
rum veya kuruluşların ufkunu genişletici ve kaynak yaratıcı projeler üretecek şekilde yönlendiril
mesine olanak sağlanması gerekmektedir. 

- Ülke genelinde verimlilik artışını engelleyen faktörler arasında ekonomik koşullar, enflas
yon, sermaye yetersizliği, eğitim düzeyinin düşüklüğü ve yetişmiş insan gücü teminindeki sorun
lar, alt yapı sorunları önemli yer işgal etmektedir. Atıl kapasite işletmeler bazında ve ülke genelin
de verimliliği düşüren ve kaynakların israf edilmesinde en tipik ve önemli faktör olarak görülmek
tedir. 

- Verimlilik artırma tekniklerinin uygulanmasını zorlaştırıcı mevzuatın değiştirilmesi ve ge
rekli alt yapının oluşturulması önem taşımaktadır. Bu yönden MPM'nin görevleri arasında yer alan 
ve "Yurt ekonomisinin verimlilik ilkelerine uygun olarak gelişmesine yardımcı olacak önlemleri 
araştırmak, bunların uygulamaya geçirilmesine destek sağlayacak çalışmaları yapmak" şeklinde 
tarif edilen hizmetlere öncelik vermek gereği ortaya çıkmaktadır. 

- Plan ve yıllık programlarda mesleki ve teknik eğitime ağırlık ve öncelik verileceği belirtil
mesine rağmen istenilen ölçüde gelişme sağlanamamıştır. Üniversite, fakülte ve yüksek okul sayı
sının programsız artırılması yüksek öğrenimde tüm alt yapı sorunlarını beraberinde getirmiş, bu da 
eğitim ve öğretimin kalitesini olumsuz şekilde etkilemiştir. Etkin bir yönlendirme sistemi kurula
mamış endüstriyel sanatlar ve teknoloji eğitimi anlayışı yaygınlaştırılamamıştır. Bu da üniversite 
önlerinde yığılmalara neden olmaktadır. Ekonominin ara insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere or
ta ve yüksek öğretim ile yaygın eğitimde mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilmeli; mesleki ve' 
teknik eğitimin niteliği katılımcı yeni ve etkin bir sistemle denetlenmelidir. 

- Dış ticaret yüklerimizin yaklaşık % 85'i deniz yolu ile taşınmakta ve ihracat yükleri ağır
lıklı olmak üzere yılda yaklaşık 2 Milyar Dolar yabancı gemilere taşıma gideri olarak ödenmekte
dir. Sözkonusu navlun giderlerinden tasarruf sağlamak ve ülkenin döviz gelirlerini artırmak için de
niz ticaret filomuzun, ülke ihtiyaçlarına ve Dünya konjonktürüne uygun gemilerle gençleştirilmesi 
ve kapasitenin artırılması önem kazanmaktadır. Bunun ülkemiz tersanelerinde inşa edilecek gemi
lerle gerçekleştirilmesi, gemi inşa sanayiinin özellikleri dikkate alındığında rasyonel bir zorunluluk 
olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak gemi inşa siparişinin yeterli olmaması ve diğer nedenlerle tersa
neler % 10 kapasite ile çalışmak zorunda kalmışlardır. Bu yüzden denizciliğin tüm boyutlarını içe
ren bir "Milli Denizcilik Politikası" nın süratle tespiti ve yürürlüğe konması gerekmektedir. 

- Bugünkü durumuyla madencilik sektörü Türkiye ekonomisinde fazla bir ağırlığa sahip de
ğildir. Ülkemizde, kıta büyüklüğünde birkaç ülkenin sahip olduğu kadar çok çeşitli maden yatak
ları bulunmakla birlikte, bor, trona , sodyum sülfat, zeolit, pomza gibi birkaçı dışında belirlenmiş 
kaynaklarımızın çok zengin olduğu söylenemez. Ancak belirlenmiş maden kaynaklarımızın ülke
miz maden potansiyelinden ziyade, maden kaynaklarımızı ortaya çıkarmakla diğer ülkelerin geri
sinde kaldığımızı yansıttığını düşünmek daha doğru olur. Zira Ülkemizin jeolojisi bor, trona, sod
yum sülfat, sölestin, krom, altın, manyezit, aspest, sepiyolit, bakır, çinko, kurşun, feldispat, çeşitli 
killer, perlit, pomza, mermer, zeolit, olivin gibi çeşitli madenlere ait yeni yataklar bulma açısından 
çok ümit vericidir. Buna mukabil yapılmış bir araştırmaya göre, iki il (Kütahya, Uşak) dışında ül
kemiz, jeolojisinden beklenebilecek yatakları ortaya çıkarabilmek için yeterince aranmamıştır. 

- Öte yandan bulmuş olduğumuz yatakların birçoğunu da onların niteliklerine uygun tekno
lojiler geliştiremediğimiz, gerekli sermayeyi ve/veya pazarı bulamadığımız için üretime alamadı
ğımız yada büyük gecikmelerle alabildiğimiz görülmektedir. Oysa yeterli nitelik ve nicelikte yatı
rımlarla madenciliğimize bugünkünün birkaç katı ağırlık kazandırmaya yeterli maden yataklarımız 
vardır. Yapılmış bir hesaba göre, günümüzde yılda 2 Milyar Dolar düzeyinde olan maden üretimi-
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mizi, yılda 10-12 Milyar düzeyine çıkarmak mümkündür.-Henüz keşfedilmemiş maden potansiyeli
miz de göz önüne alınırsa, belirlenmiş kaynaklara dayananan bu üretim düzeylerinin çok üstüne çı
kabilme imkanı da vardır. Kuşkusuz hedeflenen bu üretim değerlerine ulaşabilmek için gerekli ser
mayeyi, teknolojiyi ve pazarı bulmak kolay olamayacaktır. Ancak aksi taktirde ihtiyacımızı dışar
dan karşılayabilmemiz için gerekecek (bir tahmine göre 40 Milyar Dolara ulaşabilecek) dövizi te
min etmemizin daha zor olacağı da gözden uzak tutulmamalıdır. 

- Kaldı ki madencilik birim sermaye başına en yüksek katma değer ve istihdam oluşturan, 
genellikle kırsal kesimde yürütüldüğünden kente göçü önleyebilecek ve ülke kalkınmasında loko
motif olabilecek bu bakımdan da hiçbir ülkenin ihmal edemeyeceği bir sektördür. 

- Uygulanan yüksek faiz politikaları nedeniyle taşıdıkları yüksek riskten dolayı zaten yüksek 
olan asgari karlılık koşulu o kadar yükselmiştir ki, madencilikte bunu sağlayabilecek yatırım ola
nakları pek kalmamaktadır. Ayrıca ithalat üzerindeki gümrük vergileri kaldırılırken uygulanan dü
şük kur politikaları ithalatı cazip kılmış , yatırımlar üzerinde caydırıcı rol oynamıştır. Bugünkü an
layışlar ve politikalar maden kaynaklarımızı değerlendirmenin önündeki en önemli engelleri oluş
turmaktadır. 

- Madencilik Fonu'nun şimdiki gibi banka teminatı yerine , maden rezervinin ipoteği karşı
lığında kredi verebilmesi madenciliğimize büyük destek sağlayacaktır. Mevcut demiryollarımız ve 
limanlarımız yükleme-boşaltma ve taşıma yönünden yetersiz ve pahalıdır. Demiryolları ve liman
larımızın kapasitelerinin artırılması, yaygınlaştırılması, entegrasyonu ve ucuzlatılması taşıma ma
liyeti ve etkinliği üzerindeki olumlu etkileriyle madenciliğimizi canlandıracaktır. 

- Madenciliği kısıtlayan mevzuat (zeytinciliğin ıslahı, tarım arazilerinin tarım dışı gayelerle 
kullanılması , Havza-i Fahmiye,ÇED) gözden geçirilerek madenciliğe getirilmiş raporumuzda de
ğinilen yasak ve engeller kaldırılmalıdır. 

- Ülkemizde yaygın olarak bulunan ve çevre zararı bulunmayan jeotermal enerji, içerdiği ısı 
miktarlarına göre entegre olarak henüz kullanılamamakta,bir anlamda kaynak israfı yapılmaktadır. 
Jeotermal Enerji Yasa Tasarısı'nın yasallaşmasıyla belirli düzenlemeler getirildiği takdirde hem bu 
kaynakların kullanımında tasarrufa gidilecek, hem de uluslararası şirketlerin yatırımlara katılmala
rının yolu açılacaktır. 

- 3213 Sayılı Maden Yasa'sında yapılacak değişiklikle MTA'nın ruhsatlı ruhsatsız tüm saha
larda, kendisi ruhsat almadan ve sahibinin iznine gerek olmadan ruhsat sahibinin çalışmalarını en
gellememek ve bir hak talep etmemek koşuluyla faaliyet gösterebilmesi tartışmaya açılmalıdır. 

- Ülkemizde, büyük yatırım masrafları gerektirdiği için özel kesimin ilgisini çekmeyen, an
cak ülkemiz açısından önemi yadsı namayacak kadar büyük olan madencilik, petrol ve doğalgaz 
araştırmacılığı gibi konularda, Devlet adına araştırma faaliyetlerinde bulunan MTA ve TPAO gi
bi kurumların, sözkonusu faaliyetlerini kısıtlayan, mevzuattan kaynaklanan sorunların giderilmesi 
halinde bu kurumların daha verimli çalışmalar yapabilecek, dolayısıyla da ülke kaynaklarının ar
tırılmasına katkı sağlayabileceklerdir. 

- Dış ödemeler dengesinde olumsuz bir etkiye sahip İTHAL KÖMÜR olayına, iç üretim ve 
kalite artırma teknikleriyle çözüm getirilmesinde zaruret vardır. 

- Ülkemizin geniş bir tarım potansiyeline sahip olmasına rağmen bu alanda yeterli çalışma
ların yapılamadığı gibi tarım kesiminde de çalışan nüfusun tam olarak bilgilendirildiği söylenemez. 

- Ülkemizin toplam orman alanı 20,2 Milyon hektardır. Bunun 8,8 Milyon hektarı verimli 
11.4 hektarı ise verimsiz ormandır. Verimsiz ormanlar verimli olsalardı yaklaşımı ile yapılan değer
lendirmede ekonomik kaybın servet açısından % 39, artım açısından %43 gibi oldukça yüksek de
ğerlere ulaştığı görülmektedir. Verimsiz halde duran ve ülke ekonomisine çok az katkısı olan bu 
alanların ağaçlandırılması ile ülkemizde mevcut odun hammaddesi açığının giderilmesi sağlanır-
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ken aynı zamanda odun ithaline de gerek kalmayacağından döviz tasarrufu sağlanmış olacaktır. 
Globalleşen dünyamızda ormanlardan beklenen yarar sadece odun hammaddesi de değildir. Bugün 
için ormanların kollektif yararları ön plana çıkmıştır. Ağaçlandırma çalışmaları ile toprak, su ve 
bitki örtüsü arasındaki denge yeniden tesis edilecek, erozyon büyük ölçüde durdurulacak, barajla
rın ömrü uzatılacak, tarım alanlarının ve yerleşim yerlerinin sel ve taşkınlardan zarar görmesi ön
lenmiş olacaktır. Ağaçlandırmanın insan sağlığına ve dolayısıyla iş verimine olumlu etkisi ekono
mik hesaplar yanında dikkate alınması zorunlu olan ve ekonomik katkının çok üstünde bir katkı 
oluşturmaktadır. 

- Odun dışı ürünlerin tamamına yakını işlenmemiş olarak ihraç edilmektedir. Ülkemizde gı
da haricinde parfümeri, kozmetik, kimya ve ilaç sanayilerinde yeterli kapasitenin olmaması nede
niyle bu ürünlerden elde olunacak ekonomik yararlardan tam olarak faydalanamamaktadır. Or
man ikincil ürünlerinin işlenmeden ihraç önemli bir kayıptır. Bu nedenle sözkonıisu ürünlerin ham 
olarak değil, işlendikten sonra ihraç edilmesi ile ilgili tedbir ve teşvikler getirilmelidir. Mülkiyet ih
tilafı bulunan parçalı orman alanlarında karma ormancılık çalışmalarıyla katılımcı ormancılık fa
aliyetleri özendirilmeli ve ormanlık alanların daralmaması sağlanmalıdır. 

- Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki hazineye ait boş alanlar ile bozuk orman sahalarında 
uygulanmak üzere seçilen YABANİ PİSTACİA' nın aşılanması halinde ekonomik değeri yüksek 
ANTEP FISTIĞI meyvesi verdiği, kökünün derinlere kadar .nüfus etmesi bakımındanda toprak 
kaybına neden olan erozyonu önlediği ve sadece bol ışık isteyen, sulama istemeyen kuraklığa da
yanıklı bir bitki olmasından dolayı yetiştirilmesinin faydalı olacağı açıkça bellidir. CAPARİS'in 
(Gebere, Kedi Tırnağı) ise; Ülkemizde geniş bir yayıhm göstermekte, doğal olarak yetişmekte göv
de ve meyvalarının çok sayıda hastalığın tedavisinde kullanıldığı, hücre yenileyici, gençleştirici ve 
afrodizyak özelliğinin bulunduğu , protein, vitamin ve minarellerce zengin olduğu, dış pazarlarda 
aranan bir meta olduğu, erozyonu önleyici olduğu, kolay yetiştiği bilinmektedir. Doğu ve Güney
doğu Anadolu Bölgelerindeki boş hazine arazileri ile bozuk ormanlık alanlarda dikme ve aşılama 
yolu ile ülke ekonomisine kazandırılabilir. 

- Bozuk orman alanlarında ve atıl durumdaki hazine arazilerinde Orman Bakanlığının öncü
lüğünde orman köylülerinin katılımıyla yapılacak ağaçlandırma çalışmaları sayesinde hem ülke 
ekonomisine hem de çevre halkına gelir sağlayıcı katkılarda bulunulabilir. 

- Vakıf arsa ve arazilerinin yap-işlet-devret modeline göre değerlendirilmesi daha açık ifade 
ile özellikle vakıf kaynak sularının (kaplıcalar) turizme yönelik şekilde işletilmesi halinde çok yük
sek rantlar elde edilebilecektir. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetiminde bulunan ve ge
rekli araç ve personel yetersizliği nedeniyle rantabl bir şekilde değerlendirilemediği bu emlakin 
yeni imar affı ile ıslah edilerek işgalli yerlerin içerisindeki gecekondu sakinlerine satılması yoluy
la elde edilecek gelirin daha yüksek rantiyeli alanlarda değerlendirilmesi kaynak oluşturmak açı
sından yararlı olacaktır. 

- 1985 yılında yürürlüğe giren 3194 Sayılı İmar Kanunu ile arazi kullanım yetkisi, mücavir 
alanlar içinde belediyelere, dışında ise Valiliklere verilmiştir. Konut , sanayi, yeşil alan, hizmet 
vb.alanlarının artan nüfus ve gelecek yıllarda artan potansiyele göre önceden tespit edilip ayrılma
sı gerekirken, yetki sahibi olan bu kurumlar ancak ihtiyaç olduğunda bu yetkilerini kullanmakta, 
arazilerinde Hazineden veya ilgililerden satın alınması, parsellere ayrılması veya istenilen amaç 
için hazırlanması uzun zaman aldığından kullanılma amacından da saptığı zamanla yerleşim birim
lerinde düzensizlik yarattığı görülmektedir. Gecekondulaşmayı ve gecekondu mafyasının faaliyet
lerini durdurabilmek için hazine arazilerinin satın alınıp süratle parsellenmesi ve imar işlemlerinin 
tamamlanarak, konutlara ait standart projelerle vatandaşlara uygun fiyatla uzun vadeli satışının ya
pılması daha uygun olacaktır. 
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- Tüm hazine arazilerinin tam bir envanterinin çıkarılarak yapılacak bir planlamayla satışla
rının yapılıp özel mülkiyete geçirilmesiyle; hem önemli bir kaynak oluşturulacak hem de kat kat 
üretim artışı gerçekleştirilebilecektir. 

-118*i Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde olmak üzere 194 adet sanayi tesisi yarım 
kalmış ve üretime geçememiş durumdadır. Böyle yatırımlar için yapılan harcamalar ekonomiye ka-
zandırılamadığı için önemli bir israftır. Yatırımları tamamlanmış üretime geçirilemcycn tesisler ile 
az bir harcama ile yatırımları tamamlanabilecek ve üretime geçebilecek durumdaki tesislere kredi 
temin edilip çalışabilir hale getirildiğinde, hem yan sanayilerin gelişeceği hem de istihdama önem
li katkılarda bulunabilecektir. Kanaatine varılmıştır. 

11.06.1997 tarihinde başlayıp 24.11.1997 tarihine kadar çalışmalarını sürdüren komisyonumuz; 
çok çeşitlilik gösteren ülke kaynaklarımızın birçok da tartışmalı yöne sahip olduğunu tesbit etmiş
tir. Komisyonumuz, Meclis Araştırma Komisyonlarına tanınan ( 1 ) aylık ek süre ile beraber 4 ay
lık çalışma süreleri içerisinde, böylesine hayati bir önem arz eden ülke kaynaklarının, verimlilik , 
verimi engelleyen faktörler ve sağlanabilecek gelişmeler yönünden incelemesini yeterli görmemiş
tir. Konu vazgeçilemeyecek bir öneme de haizdir. Fakirliğimizin giderilmesi, kalkınmamızın ye
terli bir hıza kavuşması, hizmet sektörlerinde çağın imkanlarının kullanılabilmesi yeterli bir kayna
ğa sahip olmaya bağlıdır. Bu nedenle, şiddetle ihtiyaç duyduğumuz bu konuda uzun süre takip ile 
hem yönetim hem de yöntemler yönünden adımlar atmaya ihtiyaç vardır. Stratejik ve ekonomik be
lirlemelerle gerçekleştirilebilecek yeni atılımlar sonunda, toplumu zenginlik ve mutluluğa eriştire
cek bu çalışmalara Meclisimizin zaman ayırması her halde gereklidir. Aynı zamanda, belli bir sü
rede yapılan araştırma statik karakterde kalmaktadır. Halbuki kaynak üretiminin dinamik karak
terde oluşu, bir anlık tespitle yeterli kalınmayıp, aksine sürekli gözetim ve revizyonu gerektiği hu
susunda Komisyonumuzda ortak bir kanaat hasıl olmuştur. 

Komisyonumuz; araştırma konusunu teşkil eden kaynak üretimini içeren çalışmaların 5 yıl
lık kalkınma planlan çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hükümet po
litikaları doğrultusunda yapıldığını ve T.B.M.M.'de Plan Bütçe Komisyonunda görüşülerek kabul 
edildiğini, ancak bu görüşmelerin özellikle yeteri kadar sağlıklı yapılamadığı görüşündedir. 

Bu nedenle ülkemiz açısından çok büyük bir önem arz eden ve dinamik olarak takibi gere
ken ülke kaynaklarının tesbiti ve ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlayacak çalışmaların, 
T.B.M.M.'de kurulacak daimi bir ihtisas komisyonunda yeterli uzman desteğinin sağlanmasıyla ele 
alınmasının daha doğru olduğu kanatine varılmıştır. Görüştüğümüz bütün kurum yetkilileri konu
nun önemi itibarıyla çalışmaların daimi komisyonda ele alınmasının kendileri yönünden de uygun 
olacağını ifade etmişlerdir. Ayrıca böyle bir komisyonun, Altın üretimi ile ilgili konuda olduğu 
gibi, her an zuhur edebilecek ihtilaflar ve tartışmalı problemlerin çözümünü de kolaylaştıracaktır. 

Sözkonusu Daimi Komisyonun kurulabilmesi için TBMM Başkanlığının koordinasyonu ve 
Grupların katılımı ile bir çalışmanın başlatılması, ülkemiz için yararlı olacağı kanaatindeyiz. Bu 
nedenlerle Komisyonumuz; böyle bir Daimi Koınisyon'un kurulması hususunu Genel Kurulun 
bilgisine sunma kararı almıştır. 

Saygıyla arz ederiz. 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Mustafa Ünaldı , Ahmet Alkan Azmi Ateş 
Konya Konya İstanbul 

(Son toplantıya katılamadı) 
Kâtip Üye Üye 

Mehmet Büyükyılmaz Adil Asırım Sıtkı Cengi! 
Adana İğdır Adana 

(Son toplantıya katılamadı) 
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Üye Üye Üye 
Zeki Ünal Halil Yıldız. Ali Topuz. 
Karaman İsparta İstanbul 

(Son toplantıya katılamadı) 
Üye Üye Üye 

Teoman Akgür Turhan Arınç Ahmet Kabil 
Sakarya İzmir Rize 

(Son toplantıya katılamadı) 
Üye 

Yusuf Bacanlı 
. Yozgat 

E K L E R 
Ek-1: Milli Prodüktivite Merkezi Başkanlığı'nın 26.06.1997 Tarih ve B.02.2.MPM.0.05/667 

Sayılı Yazısı. 

Ek-2: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 01.07.1997 Tarih ve 33231 Sayılı Yazısı. 
Ek-3: Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 23.07.1997 Tarih ve B.02.1.VGM.0.15.00.02-

304-1-1666 Sayılı Yazısı. 
Ek-4: Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 03.09.1997 Tarih ve 

B.02.1.Ö/B.0.65.00/5297 Sayılı Yazısı. 
Ek-5: Orman Bakanlığı'nın 11.07.1997 Tarih ve PP.l.RP.3/90-2329 Sayılı Yazısı. 
Ek-6: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığı'nın 14.07.1997 Tarih ve 

B.02.1.BAK.0.65.01.00/74.2929 Sayılı Yazısı. 
Ek-7: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' nın 14.07.1997 Tarih ve B.15.0.APK.0.23-300/1056 

Sayılı Yazısı. 
Ek-8: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 02.10.1997 Tarih ve B.015.0.APK.0.23.300 -

1509/15821 Sayılı Yazısı. 
Ek-9: Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın 15.07.1997 Tarih ve 

B.02.1.DPT.0.08.02-31/2703 Sayılı Yazısı. 

Ek-10: Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı'nın 15.07.1997 Tarih ve 06.U-888/5662 Sayılı 
Yazısı. 

E k i l : Maliye Bakanlığı'nın 18.07.1997 Tarih ve B.07.0.APK.1010/1149 Sayılı Yazısı. 
Ek-12: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı'nın 22.07.1997 Tarih ve 

DİE.0.11.00.904/156 Sayılı Yazısı. 
Ek-13: TBMM Genel Sekreterliği Kütüphane Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü'nün 

24.07,1997 Tarih ve A.O.l.O.GNS.0.10.00.05/712 Sayılı Yazısı. 
Ek-14: Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nün 14.07.1997 Tarih ve 

B.02.0.MGY.0.13/2076-02237 Sayılı Yazısı. 

Ek-15: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı'nın 18.07.97 Tarih ve B.02.DNM/0.71.02/04736 
Sayılı Yazısı. 

Ek-16: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Başkanlığı'nın 04.08.1997 Tarihli Yazısı. 
Ek-17: Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanlığı'nm 05.08.1997 Tarih ve 97/385 Sayılı 

Yazısı. 
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Ek-18: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 15.08.1997 ve KDD.BŞV.2.01.2337^58663 Sayılı Yazısı. 
Ek-19: Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 07.08.1997 Tarih ve 

B.02.1.KHZ.0650004.494-7363 Sayılı Yazısı. 

Ek-20; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 23.10.1997 Tarih ve B.14.0.APK.0.00.00.01/T-3/483 Sayılı 
Yazısı. 

Ek-21: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü' nün 10.11.1997 Tarih ve 
B.02.2.MTA.0.13.00.00.683/11937 Sayılı Yazısı. , 

Ek-22: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nün 11.11.1997 Tarih ve 022414 Sayılı Yazısı. 
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