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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Hatay Milletvekili Atilâ Sav'in, Dünya Tiyatrolar Günü münasebetiyle gündemdi şı konuşma

sına Kültür Bakanı M. îstemihan Talay, 
Konya Milletvekili Abdullah Gencer'in, trafik kazalarının oluş nedenleri ve çözüm yolları ko

nusunda gündemdışı konuşmasına İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, 
Cevap verdi. 
Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz da, Türkiye'nin kültür yapısı ve irtica konusunda gün

demdışı bir konuşma yaptı. 
Tunus'a gidecek olan Çevre Bakanı İmren Aykut'a, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin vekâlet et

mesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 
Adana Milletvekili Uğur Aksöz'ün, Anayasa, 
İzmir Milletvekili Metin Öney'in, Adalet, 
Komisyonu üyeliğinden çekildiklerine ilişkin önergeleri, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 21 arkadaşının, adalet mekanizmasının sorunlarının araş

tırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) okundu; önergenin gün
demde yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Boş bulunan ve ANAP Grubuna düşen : 
Anayasa Komisyonu üyeliğine, Konya Milletvekili Ahmet Alkan, 
Adalet Komisyonu üyeliğine de, Eskişehir Milletvekili Demir Berberoğlu, 
ANAP Grubunca aday gösterilerek seçildiler. 
Genel Kurulu ziyaret eden Filistin Yasama Konseyi Başkanr Ahmet Qurıe ve beraberindeki 

parlamento heyetine Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
2 nci sırasında bulunan 232 sıra sayılı kanun teklifinin ikinci görüşmeleri, komisyon yetkilile

ri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
3 üncü sırasında bulunan Hükümetçe komisyona geri alınan 338 sıra sayılı kanun teklifinin gö

rüşmeleri de, komisyon raporu gelmediğinden, 
Ertelendi; 
4 üncü sırasında bulunan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının (1/702, 2/224, 

2/929, 2/1000, 2/1023, 2/1024) (S. Sayısı: 553) görüşmelerine devam edilerek, 23 üncü maddesi
ne kadar kabul edildi, 24 üncü maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

31 Mart 1998 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 24.00'te son verildi. 
Uluç Gürkan 
Başkanvekili 

Hüseyin Yıldız 
Mardin 

Kâtip Üye 
Haluk Yıldız 
Kastamonu 
Kâtip Üye 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 
Kâtip Üye 

Levent Mıstıkoğlu 
Hatay 

Kâtip Üye 
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II. - GELEN KAĞITLAR No,: 109 

27.3.1998 CUMA 
Tasarılar 

1.- Merkezî İdare İle Mahalli İdareler Arasında Görev Bölüşümü ve Hizmet İlişkilerinin Esas
larının Düzenlenmesi ve Çeşitli Kanunlarda Mahalli İdarelerle İlgili Değişiklikler Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı (1/743) (Anayasa ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 24.3.1998) 

2.- Bazı Örgütlü Suçlarla Mücadele Kanunu Tasarısı (1/744) (Anayasa ve Adalet Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.1998) 

3^- Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/745) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 25.3.1998) 

4.- 3194 Sayılı İmar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/746) (Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.1998) 

5.- 22 Ocak 1990 Tarihli ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı (1/747) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş 
Tarihi: 25.3.1998) 

6.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı (1/748) (Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi: 25.3.1998) 

7.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/749) (Adalet Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.1998) 

8.- Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı (1/750) ( Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.1998) 

9.-1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 23 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı (1/751) (İçişleri ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.1998) 

Teklifler 
1.- Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Alet

ler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1133) (Adalet ve İçişleri Ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.1998) 

2.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1134) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 24.3.1998) 

3.- Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1135) (Milli Savunma ve 
Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.1998) 

4.- Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 33 Arkadaşının; 2908 Sayılı Dernekler Kanununun 34. 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi İle İlgili Kanun Teklifi (2/1136) (İçişleri Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.1998) 

5.- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arı kan Bedük, Denizli 
Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in; 10.6.1983 Tarih ve 2839 
Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu 
Maddeye Bir Fıkra Eklenmesi İle İlgili Kanun Teklifi (2/1137) (Anayasa Komisyonuna) (Başkan
lığa Geliş Tarihi: 25.3.1998) 
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Raporlar 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/629) (S. Sa
yısı: 605) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 

2.- Mardin Milletvekili Fehim Adak ve 94 Arkadaşının, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma Önergesi (2/184) (S. Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik An
laşması İle İlgili Ek Anlaşmanın Onaylanmasının,Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/720) (S. Sayısı: 630) 
(Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 

4.- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/689) (S. Sayısı: 631) (Dağıt
ma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 

5.- Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/1167) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 

6.- Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/1121) (S. Sayısı: 607) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 

7.- Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/1191) (S. Sayısı: 608) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 

8.- Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/983) (S. Sayısı: 609) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 

9.- İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/1053) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 

10.- Hakkari Milletvekili Mustafa Zeydan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko-

' misyon Raporu (3/989) (S. Sayısı: 611) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 
11.- Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/975) (S. Sayısı: 612) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 

12.- İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/1165) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 

13.- Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/988) (S. Sayısı: 614) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 
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14.- Batman Milletvekili Ataullah Hamidi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/1110) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 

15.- İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ye Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/974) (S. Sayısı: 616) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 

16.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/1050) (S. Sayısı: 617) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 

17.- Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/982) (S. Sayısı: 618) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 

18.- Samsun Milletvekili Murat Karayalçm'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/888) (S. Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 

19.- Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız'ıh Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/859) (S. Sayısı: 620) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 

20.- Nevşehir Milletvekili Mehmet El katmış'in Yasama Dokunuln azlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye erinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/1082) (S. Sayısı: 621) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 

21.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/1145) (S. Sayısı: 622) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) 

22.- İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/978) (S. Sayısı: 623) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) (GÜNDEME) " 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş'in, Batı Çalışma Grubuna ilişkin Başbakandan sözlü so

ru önergesi.(6/921) (Başkanlığa geliş tarihi:25.3.1998) 
2.- Antalya Milletvekili Osman Berberoğlü'nun, kumarhanelerin kapatılması sonucu işsiz ka

lan kişilere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/922) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.3.1998) 

3.- Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa-Merkez ve Akçakale ilçelerine bağ
lı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/923) (Başkan
lığa geliş tarihi: 26.3.1998) 

4.- Antalya Milletvekili Osman Berberoğlü'nun, atari salonlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/924) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.1998) 

5.- Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıuıfa-Birccik İlçesine bağlı bazı köylerin 
dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/925) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.3.1998) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1 .-Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, bir gazete yazarının tutuklanmasına ilişkin Adalet Ba

kanından yazılı soru önergesi.(7/4680) (Başkanlığa geliş tarihi:25.3.1998) 
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.2.- Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, bedelsiz ithalatın tanıtımı ile ilgili reklam harcamala

rına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4681) (Başkanlığa geliş tarihi:25.3.1998) 
3.-Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş'in, vergi reformu ve enflasyona ilişkin Başbakandan ya

zılı soru önergesi (7/4682) (Başkanlığa geliş tarihi:25.31998) 
4.- Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş'in, islamcı sermaye kavramına ilişkin Başbakandan ya

zılı soru önergesi (7/4683) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.1998) 
5.- Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan değişikli

ğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4684) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.1998) 
6.- Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Konya-Güneysınır-Sarıhacı Köyü imamına iliş

kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4685) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.1998) 
7.- İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar'm, kaçakçılığın men ve takibi konusundaki kanunda deği

şiklik öngören kanun tasarısına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4686) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 26.3.1998) 

8.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi mezunu per
sonele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4687) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.3.1998) 

9,-Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, imam hatip lisesi mezunu personel sayısına ve bun
ların tarikat mensubu olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4688) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.1998) 

10.- Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, sera üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/4689) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.1998) 

11.- Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Eskişehir-TÜLOMSAŞ'ta işten çıkarılan işçi
lere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4690) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.1998) 

12.- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye-A.B. arasındaki gümrük birliğine ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru Önergesi (7/4691) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.1998) 

13.- İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, Mersin hurdacılar sitesinin elektrik sorununa ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4692) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.3.1998) 

14.- Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, sağlık hizmetlerini iyileştirme çalışmalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4693) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.1998) 

30.3.1998 PAZARTESİ No.: 110 
Rapor 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Rus Doğalga-
zının Karadeniz Altından Türkiye Cumhuriyetine Sevkiyatına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sayısı: 
627) (Dağıtma Tarihi: 30.3.1998) (GÜNDEME) 

31.3.1998 SALI No : 111 
Rapor 

1.- Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş
ler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/726) (S. Sayısı: 628) (Dağıtma tarihi: 31.3.1998) (GÜN
DEME) 
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2.- Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanması

nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/7.25) (S. Sayısı: 629) (Dağıtma Tarihi: 31.3.1998) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde-Bor-Ecemiş sulama projesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) . 

2 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Botaş Vakfı'na ait şirkete alınan personele ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.3.1998) 

Yazılı Soru Önergeleri .- • ' 
1.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Milli Savunma 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4694) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.3.1998) 

2.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır' in, mevzuat çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/4695)(Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 

3 . - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Dışişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/4696)(Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 

4 . - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, mevzuat "çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/4697)(Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 

5.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/4698) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 

6.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/4699)(Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 

7.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve 
İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4700) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 

8.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/4701) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) -

9.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/4702) (Başkanlığa geliş tarihi: 27;3.1998) 

10.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Tarım ve Kö-
yişleri Bakanından yazılı soru önergesi. 7/4703) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 

11.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4704) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 

12.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4705) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 

13.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4706) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 

14.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Kültür Baka
nından yazılı soru önergesi (7/4707) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) • *• 

15.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Turizm Baka
nından yazılı soru önergesi (7/4708) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 
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16.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'in, mevzuat çalışmalarına ilişkin Orman Baka

nından yazılı soru önergesi (7/4709) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 
17.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'in, mevzuat çalışmalarına ilişkin Çevre Bakanın

dan yazılrsoru önergesi (7/4710) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 
18.- Bursa Milletvekili Ertuğru 

nından yazılı soru önergesi (7/4711) 
19.- Bursa Milletvekili Ertuğru 

nından yazılrsoru önergesi (7/4712) 
20.- Bursa Milletvekili Ertuğru 

nından yazılrsoru önergesi (7/4713) 
2 1 . - Bursa Milletvekili Ertuğru 

nından yazılı soru önergesi (7/4714) 
22.- Bursa Milletvekili Ertuğru 

nından yazılı soru önergesi (7/4715) 
23.-Bursa Milletvekili Ertuğru 

nından yazılı soru önergesi (7/4716) 
24.- Bursa Milletvekili Ertuğru 

nından yazılı soru önergesi (7/4717) 
25.- Bursa Milletvekili Ertuğru 

nından yazılı soru önergesi (7/4718) 
26.- Bursa Milletvekili Ertuğru' 

nından yazılı soru önergesi (7/4719) 
27.- Bursa Milletvekili Ertuğru 

nından yazılı soru önergesi (7/4720) 
28.- Bursa Milletvekili Ertuğru 

nından yazılı soru önergesi (7/4721) 
29.- Bursa Milletvekili Ertuğru 

nından yazılı soru önergesi (7/4722) 
30.- Bursa Milletvekili Ertuğru 

nından yazılı soru önergesi (7/4723) 
31 . - Bursa Milletvekili Ertuğru 

nından yazılı soru önergesi (7/4724) 
32.- Bursa Milletvekili Ertuğru 

nından yazılı soru önergesi (7/4725) 
33.- Bursa Milletvekili Ertuğru 

nından yazılı soru önergesi (7/4726) 
34.- Bursa Milletvekili Ertuğru 

nından yazılı soru önergesi (7/4727) 
35.- Bursa Milletvekili Ertuğru 

nından yazılı soru önergesi (7/4728) 

Yalçınbayır'in, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Baka-
Başkanhğa geliş tarihi: 27.3.1998) 
Yalçınbayır'in, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Baka-
Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 
Yalçınbayır'in, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Baka-
Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 
Yalçınbayır'in, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Baka-
Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 
Yalçınbayır'in, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Baka-
Başkanhğa geliş tarihi: 27.3.1998) 
Yalçınbayır'in, mevzuat.çalışmalarına ilişkin Devlet Baka-
Başkanhğa geliş tarihi: 27.3.1998) 
Yalçınbayır'in, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Baka-
Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 
Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Baka-
Başkanhğa geliş tarihi: 27.3.1998) 
Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Baka-
Başkanhğa geliş tarihi: 27.3.1998) 
Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Baka-
Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 
Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Baka-
Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 
Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Baka-
Başkanhğa geliş tarihi: 27.3.1998) 
Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Baka-
Başkanhğa geliş tarihi: 27.3.1998) 

Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Baka-
Başkanhğa geliş tarihi: 27.3.1998) 
Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Baka-
Başkanhğa geliş tarihi: 27.3.1998) 
Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Baka-
Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 
Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Baka-
Başkanhğa geliş tarihi: 27.3.1998) 
Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Baka-

(Başkanhğa geliş tarihi: 27.3.1998) 
36.- Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz'ün, özel okul ve dershanelerin bir heyet tarafından 

denetlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4729) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.3.1998) 
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- 37.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Baka

nından yazılı soru önergesi (7/4730) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 

38.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç'in, Balıkesir'e bağlı bazı ilçelerin yollarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/473 l)(Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 

39.- Çorum Milletvekili Hasan Çağlayan'ın, Çorum İ| Sağlık Müdürlüğünde hacı adayların
dan zorunlu bağış toplandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4732) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 

40.- Çorum Milletvekili Hasan Çağlayan'ın, bazı spor klüplerinin isim ve amblemi, kullanıla
rak piyasaya sürülen alkollü içeceklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4733) (Başkan
lığa geliş tarihi: 27.3.1998) 

41 , - Çorum Milletvekili Hasari Çağlayan'ın, Boğazkale İlçesi ve Alacahöyük Beldesinde tu
rizmin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4734) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1998) 

42.-Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Tasarısını protesto 
eden memurlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4735) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.3.1998) 

Genci Görüşme Önergesi 
I.- İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 23 arkadaşının, gençliğin sorunları ve uygulanan 

gençlik politikaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22)(Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.1998) 

Meclis Soruşturması Önergesi 
1.- İstanbul Milletvekili Meral Akşener ve 71 arkadaşının, Kanuna ve Genel Ahlaka Aykırı 

Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 12 ve 13 üncü Maddelerine uyduğu iddiasıyla Turizm Eski Bakanı ve Başbakan A. 
Mesut Yılmaz Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İztüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis' 
Soruşturması Açılmasına ilişkin önergesi (9/17) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.3.1998) (Dağıtma tar
ihi : 31.3.1998) 

Geri Alınan Sözlü Soru Önergesi 
1.- Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç, personel alımlarına ve Genel Kurul salonu inşaatına 

ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına yönelttiği (6/846) esas numaralı sözlü soru öner
gesini 26.3.1998 tarihinde geri almıştır. 

@ 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
31 Mart 1998 Sah 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER : Ahmet DERİN (Kütahya), Levent MISTIKOĞLU (Hatay) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü Birleşimini açıyorum. 
Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza başlamak için yeterli sayımız vardır. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz verdim. 

III.-BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
/. - İçel Milletvekili Oya Araslı 'nın, Akkuyu Nükleer Enerji Santralına ilişkin gündemdışı ko

nuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in cevabı 
BAŞKAN - Gündemdışı birinci söz, Akkuyu Nükleer Santralı konusunda gündemdışı söz is

teyen, İçel Milletvekili Prof. Dr. Sayın Oya Araslı'ya verilmiştir. 
Buyurun Sayın Araslı. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Çağımızda, kimi devletler, enerji gereksinimlerini karşılamak için, nükleer santralları bir çö

züm olarak görmektedirler. Bunun nedeni, kuşkusuz, nükleer enerjinin bu santrallarda çok ucuza 
üretilebilmesidir; ancak, kurulacağı yer iyi seçilmediği ve güvenlik önlemleri yeterince alınmadığı 
takdirde, nükleer enerji santrallarının, çok kolaylıkla, tüm dünyayı etkisi altına alacak felaketlerin 
nedeni haline dönüşebileceği de, herkesin bildiği bir gerçektir. Dünya, Çernobil olayıyla, bu gerçe
ği bir kere daha somut olarak ve dehşetle yaşamıştır. 

Nükleer enerji santrallarının güvenlik sistemlerinin yetersizliğinden doğabilen felaketler ka
dar, nükleer atıkların yaratacağı sorunlar da, özellikle sağlık ve çevre açısından büyük önem taşı
maktadır. Bu nedenle, çağımızda nükleer santrallar kurulurken, olayın, bireylerin çevre hakkı açı
sından da değerlendirilmesi bir zaruret haline gelmiştir; bu durum, nükleer santrallara sahip bulu
nan pek çok devleti bu santralları sökmeye itmiştir, Ancak, dünya bu gelişmeleri yaşarken, krize 
giren ve iflasın eşiğine gelen nükleer santral firmalarının yeni pazarlar bulabilmek amacıyla, geliş
mekte olan veya az gelişmiş ülkelerde çalışmalarını yoğunlaştırmaya yöneldikleri de gözlemlen
mektedir. Nükleer santral pazarlamacıları, artık, Türkiye Cumhuriyetinin de kapılarını zorlamaya 
başlamışlardır. Nükleer enerji santrallarıyla ilgili lobiler, nükleer enerjiye karşı tepkileri etkisizleş
tirmek için, çoktan faaliyete geçmişlerdir. 

Bu ortamda, Türkiye'de, Büyük Eceli'nin, Akkuyu atom santralının kurulması için en uygun 
yer olarak seçildiğini ve santralın kuruluşuyla ilgili hazırlıkların Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığınca başlatıldığını, hatta, ihale aşamasına kadar gelindiğini biliyoruz. Bu durum, Büyük Ecelili-
lerce endişeyle izleniyor; çünkü, Büyük Eceli-Akkuyu, turizm açısından gelecek vaat eden bir böl
genin, Silifke'nin, doğa güzelliği bakımından eşsiz bir beldesidir. Bu belde, aynı zamanda, çok ve
rimli bir tarım merkezidir; ama, Akkuyu nükleer enerji santralı kurulduğu takdirde, bu bölgenin ta
rıma kapanacağını herkes bilmektedir. Kimse, bir nükleer santralın yanı başında tatil yapmayı ve 
denize girmeyi düşünmeyeceği için, Büyük Eceli'nin ve Akkuyu'nun, turizmle ilgili geleceğinin de 
kararacağından endişe edilmektedir. 
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Bugün, Akkuyu'dâki, Büyük Eceli'deki vatandaşlarımız, nükleer santralın ve atom enerjisinin 

yararlarını, sakıncalarını, Türkiye için atom enerjisi santrallarının gerekli olup olmadığını, Akku-
yu'nun nükleer enerji santralı kuruluşuna uygun bir yer olup olmadığını tartışmakla vakit geçirmek 
istemiyorlar; onlar, bir tek şeyi arzu ediyorlar, o da, istemedikleri ve ürktükleri bir çevre içerisinde 
yaşamaya mahkûm edilmemek. 

Bugün, çevre hakkı adını verdiğimiz hak, vatandaşların içinde yaşamayı arzu etmedikleri, sağ
lığa zararlı ve doğal bitki örtüsünü, doğal güzellikleri bozabilecek çevre koşullarına mahkûm edil
memelerini gerektiriyor. 

Bu haklan bilincinde olan Akkuyulular da, bir nükleer enerji santralının yanı başında yaşamak 
istemediklerini, artık, yüksek sesle, meydanlarda, Büyük Eceli'de, Silifke'de, Mersin'de ve Anka
ra'da haykırıyorlar; Sayın Bakandan, bu seslere kulak vermesini bekliyorlar; Sayın Bakandan, nük
leer santral olayını, kendi çevre haklarıyla birlikte değerlendirmesini ve Akkuyu'da bir nükleer 
santral kurulmasına ilişkin girişimlerine son vermesini istiyorlar. Tüm Akkuyulular, tek bir yürek 
olmuşlar "Akkuyu'ya, Büyük Eceli'ye kıymayınız" diyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Araslı, 1 dakika eksüre veriyorum; konuşmanızı toparlayın efendim. 
OYA ARASLI (Devamla) - Sayın Bakanın, bu isteklere duyarsız kalmayacağını, tüm bölge 

halkıyla birlikte umuyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Araslı. 
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımız Sayın 

Cumhur Ersümer; buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakka

le) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle, sizleri saygıyla selamlıyorum. Ayrıca, nükleer 
santralla ilgili görüşlerimi dile getirme fırsatı verdiği için de, Sayın Araslı'ya teşekkür ediyorum. 

Tabiî, Sayın Araslı'nın hassasiyeti, hepimizce, devamlı sürdürülen bir hassasiyet. Bu hassasi
yetin sadece seçim bölgesiyle sınırlı olmadığını da bütün vatandaşlarımızın bilmesini arzu ediyo
rum; ancak, burada, kısa bir süre içerisinde, nükleer santralın gerekliliği konusundaki fikirlerimi, 
nükleer santralın çevreyle uyumu konusundaki tespitlerimi nakletme imkânı bulamayacağım; an
cak, konuşmamdan sonra, bendeki mevcut bilgileri, Sayın Araslı'ya intikal ettirip, bu konuda, ken
disini belki tatmin etme imkânı bulabilirim diye düşünüyorum. 

Öncelikle şunu belirlemek istiyorum: Şu anda, dünyada, yanında tatil yapılmayan bir nükleer 
santral yok. Yani, mevcut bütün nükleer santral I ar, genellikle yaşam bölgelerinin çok yakınlarında 
kuruluyor; yanında tarım yapılmayan bir nükleer santral yok. Şu nükleer santral, işte, dört bir tara
fı buğday tarlalarıyla çevrili bir nükleer santral. , 

Nükleer santralların çevreye verdiği veya vereceği düşünülen zararların, tamamen bilgisizlik
ten, gerekli bilgilendirmelerin yapılmamasından kaynaklandığını zannediyorum. Bu da, bir tatil 
beldesinin yanındaki nükleer santral. Bunların hepsi, şu anda faal nükleer santrallar. 

YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Fransa'da... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Devamla) 

- Yine, nükleer santralla ilgili bilgilendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda, gerek yöre. 
gerekse ülke halkına, gerekli bilgilendirmeleri yapabildiğimizde, zannediyorum ki, nükleer santra
lın gerekliliği konusunda hepimiz hemfikir olabileceğiz. 

Bir de, nükleer santralların, pazarlayıcılarının Türkiye'nin kapılarını, azgelişmiş ülkeleri, zor
ladıkları noktasındaki fikirlere de katılmak mümkün değil; çünkü, yeryüzünde, şu anda 36 nükleer 
santral inşa halinde. Bu 36 nükleer santralın 1 'er adedi Arjantin'de, Brezilya'da, Pakistan'da, Ro
manya'da, Rusya'da, Slovakya'da, Ukrayna'da; 2'şer adedi İran'da, Japonya'da, Çin'de, Çekoslo
vakya'da; 3'ü Fransa'da, 4'U Hindistan'da, 5'i Güney Kore'de ve sair ülkelerde olmak üzere, top
lam 36 nükleer santral şu anda inşa halinde. 
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Şimdi, bizim durumumuz şudur: Ülkemizde, nükleer santralla ilgili yer tespiti çalışmaları 

1972 yılında başlamış ve özellikle Akkuyu -bu yer tespiti esnasında bütün sismik araştırmalar ya
pılmış- bir nükleer santral yapılması için,Türkiye'nin en uyumlu, uygun yeri olarak tespit edilmiştir. 

Tabiî; burada olaya, tamamen siyasî şapkanın, siyasî değerlendirmenin dışında bakmamız la-r 
zım. Türkiye bir Eurogold olayı yaşıyor. Ben Enerji Bakanı olarak, Türkiye'de, altının istihsal edil
mesinin engellenmesinin önünde durmak zorundayım; ama, tabiî, bu altın istihsal edilirken gerek
li tedbirlerin alınmasını da sağlamak zorundayım. Altın, dünyanın birçok yerinde bu şekilde istih
sal ediliyor, gerekli tedbirler alınarak; ama, tabiî, biz mahkeme kararlarına saygılıyız; neticede, şu 
anda nihaî temyiz sonucunu bekliyoruz; ama, Eurogold olayı, gerçekten tamamen siyasî manada 
uyarlanmış, düzenlenmiş ve bu hale getirilmiştir, Ben, endişe ediyorum; Türkiye'deki bu nükleer 
teknikle tanışmanın, nükleer santral yapabilmenin çabasının da karşısında. Ankara'da son düzenle
nen mitingi de dikkate alırsak, yine siyasî mülahazalarla birtakım karşı çıkmaların olabileceğini 
zannediyorum. Ben, Sayın Araslı'nın böyle bir mülahazayla hareket etmediğini biliyorum, buna 
inanıyorum ve etmeyeceğini de tahmin ederek konuşuyorum; ama, maalesef, bu olaylar da böyle 
düzenleniyor. 

Gerçekten, dünyada birtakım güçler, Türkiye'nin, özellikle enerji noktasındaki gelişimini en
gelleme çabası içine giriyorlar. Geçenlerde beni Greenpeace'in başkanı ziyaret etti. Ben, Enerji Ba
kanı olarak, uyumlu bir çevrede enerjinin istihsali için yaptıklarımı teker teker kendisine anlattım. 
Göreve geldiğimizde bir tek bacagazı arıtma tesisi inşaatının Orhaneli'nde olduğunu, hızlı bir şe
kilde onu bitirdiğimizi, onun dışında, Kemerköy'de, Yeniköy'de ve Yatağan'da bacagazı arıtma te
sislerinin temellerini attığımızı ve bundan sonra, Türkiye'de, bacagazı arıtma tesisi olmayan hiçbir 
termik santralın inşaatının yapılmayacağını karar altına aldığımızı belirttim. Yine, arıtma tesisleri
ne yüzde 50 indirimle elektrik enerjisi vermeyi taahhüt ettiğimizi, 55 inci Hükümet olarak nükleer 
santral yapılması konusunu Hükümet Programımıza aldığımızı ve Programda belirtilen kıstasın 
çevreye zarar vermeyecek bir nükleer santral yapımı olduğunu da belirttim. Kendisi, bana "eğer 
nükleer santralı yapmazsanız, biz, sizi Greenpeace'e şeref, onur üyesi olarak alabiliriz" dedi; ama, 
ben "sadece nükleer santral yapmama uğruna, Türkiye'nin, özellikle enerji sektöründeki büyük sı
kıntısını uzun vadede sağlıklı bir şekilde çözme imkânını elimizin tersiyle itemeyiz" diye de belirt
tim. Gerçekten, fikrimiz odur ki, biz, sadece Türkiye'nin de bir nükleer santralı olsun düşüncesiy
le hareket etmiyoruz; nükleer santral, şu anda enerji istihsal eden kaynaklar içerisinde en ucuz kay
naktır. 

Bir ihaleye çıktık, doğrudur; teklifleri aldık, o da doğrudur; aldığımız teklifler içerisinde en 
ucuz teklif olarak gözükeni 2,6 centtir; buna maliyet fiyatları dahildir; eğer maliyet fiyatlarını dü
şersek, buradaki maliyet 1,2 cente kadar düşecektir. Bugün, biz, kömürle çalışan elektrik santralla-
rında elektriği 7-8 cente mal ediyoruz. 

Geçtiğimiz günlerde 5 200 megavatlık biyo olarak 5 tane santral ihale ettik; buradaki maliyet 
de 4-4,5 cent arasındadır. Yani, nükleer santralın ucuz bir kaynak olmadığını hiç kimse ileri süre
mez. Yine, Nükleer Birliği kararında "nükleer santrallar kırk yıl sonra kullanılmaz hale gelecektir" 
diye bir ibare vardır; yani, kırk yıl kullanılacak sağlıklı bir kaynaktır. 

Diğer bir husus da şu: Bir yandan "efendim, kaynak çeşitlendirmesi yapmak zorundayız, do-
ğalgazda belli ülkelere belli bağımlılıklarımız artıyor" diye suçlamalara hedef olacaksınız, diğer 
yandan da elektrikler kesildiği anda "Enerji Bakanı nerede" denilecek... O zaman, biz, sağlıklı bir 
kaynağı ve bağımlılığımızı belli bir düzeyde aşağıya çekecek olan kaynağı da vatandaşımızın em
rine sunmak zorundayız. 

Bütün tedbirler alınmıştır. Daha önce belirtildiği gibi, kullanılmış bir santralı getirmek niye
tinde değiliz. Ucuz olsun diye kötü bir santralın peşinde de değiliz. 
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Bizim ihale şartnamemizde, en az iki nükleer santral inşa etmiş bir firmanın müracaat edebi

leceği şartı vardır. Yine, aynı şekilde, eşdeğerde referans bir santral gösterme şartı vardır. Bu işi 
yapacak olan firmanın kendi ülkesi dışında bir başka nükleer santral daha yapmış olması şartı var
dır. Teklif edilen tipin daha önce beşer yıl işletilmiş olması şartı mevcuttur. Önceden kaza yapma
mış bir tasarımı teklif etme zorunluluğu vardır ve biraz önce de belirtmeye çalıştığım gibi, bu sant
ral, şu anda çalışmakta olan en modern santral olacaktır. . 

Fransa, elektriğinin yüzde 77'sini nükleer santrallardan elde ediyor; 56 tane nükleer santralı 
var. Japonya'da -ki, atomun en büyük zararlarını yaşayarak görmüş bir ülkede -şu anda, halen iki 
tane nükleer santm'inşa ediliyor. 

Tabiî, ben, şunun farkındayım: Gerçekten, bizim, nükleer saritralla ilgili bilgilendirmelerimi
zi, bu konudaki açıklamalarımızı daha sık, daha sürekli, daha etkin bir şekilde sürdürmemiz gere
kiyor. 

Ben, bu konudaki şüphelere saygı duyuyorum; ancak, bu şüpheleri ortadan kaldırmanın da be
nim görevim olduğunu biliyorum. Diğer yandan da, Türkiye'nin enerji sıkıntısını uzun süreli ve 
sağlıklı yönde çözebilme çabalan içinde bulunan bu nükleer santral yapımıyla ilgili girişimlerimi 
de sürdürüyorum. 

Yine, ayrıca, bu nükleer santralın Hükümet Programımızda yer almış olmasını ve bu Progra
mımızın, Sayın Araslı'nın da mensubu olduğu CHP tarafından da desteklenmiş olmasını, bize bu 
konuda gösterilen bir güvenin de işaretidir kabul ediyorum; saygılar sunuyorum. (ANAP ve DSP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
2. -Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in, Türkiye'de bugünkü siyasî duruma ilişkin gün

demdışı l'onuşmast 
BAŞKAN - İkinci gündemdışı söz, Türkiye'nin bugünkü siyasî durumu hakkında gündemdı

şı söz isteyen Adıyaman Milletvekili Doktor Ahmet Çelik'e verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, ancak, gündemdışı konuşma isterken, arkadaşlarımızın, olayı biraz daha 

somutlaştırmasını istiyoruz. Böyle, çok muğlak, çok geniş bir alanda gündemdışı söz istemek, Hü
kümeti de, yani, bunu cevaplandıracak bakanın tespitini de zor duruma getirir. 

Bundan sonra bu tip gündemdışı söz istemleri olduğunda, söz vermeyeceğim. 
Buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakika. 
AHMET ÇELİK (Adıyaman) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin, bugünkü si

yasî durumu hakkında gündemdışı söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. Ayrıca, 
Sayın Başkana da, bana söz verdikleri için teşekkür ederim. 

Türkiye'de siyasî durum iyi bir noktada değildir.Cumhuriyetimizin kurucusu Türkiye Büyük 
Mület Meclisi, yetmişbeş yıllık siyasî hayatında, üç defa askerî müdahale görmüştür; 27 Mayı si a-

, rı, 12 Mart, 12 Eylülü görmüştür. Askerî hiçbir müdahale Türkiye'nin sorunlarını çözememiş, da
ha da çıkmaz hale getirmiştir. 28 Şubat da, normal bir süreç değildir; demokrasimiz açısından da 
büyük bir talihsizliktir; halen bu süreç devam ediyor. Bu süreç neticesidir ki, halktan yüzde 22 oy 
alan bir parti de kapatılmıştır. 

Türkiye'de, 28 Şubat 1997 tarihinden itibaren siyasî istikrarsızlık başlamıştır; siyasî istikrar 
olmadığı için, alınmakta olan ekonomik tedbirler de müspet netice vermemektedir, vermesi de 
mümkün değildir. Enflasyon üç rakamlı olmuştur. Geniş halk kitlesi; memur, işçi, fakir fukara, bü
yük ekonomik ve siyasî baskı altındadır. Hukuk, âdeta siyasallaşmıştır. Onbinlerce öğrenci, hiç 
kimseye yarar getirmeyecek dayatmalar neticesinde, sokaklardadır. 
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Dışpolitikamızın da geldiği nokta ortadadır. Avrupa birliğine kabul edilmeyen bir Türkiye, İs

lam Konferansında dışlanan bir Türkiye ortadadır. Bazı arkadaşlarımızın milletvekillikleri düşürül
müştür, hukuk hiçe sayılmıştır. Türkiye, büyük bir hızla, iç ve dış siyasî istikrarsızlığa gitmektedir. 
Güneydoğu meselesi ortadadır. Avrupa birliği, Kıbrıs Rum kesimiyle tam üyelik için görüşmelere 
başlamıştır. Bütün bunlara dur diyebilmenin yeri, Türkiye Büyük Millet Meclisidir, işte burasıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye'nin tüm sorunlarına elkoyacak duruma getirebilme
li ve dayatmalardan, baskılardan uzak bir meclis haline getirmeliyiz. Bu ortamı da Yüce Mecliste 
sağlayacak, 20 nci Dönem milletvekilleri olmalıdır. İleride tekrar nasıl seçilebilirim düşüncesinden 
uzak durarak, gerekirse partisini aşarak bir araya gelen 20 nci Dönem milletvekilleri, şu anda mev
cut olan siyasî duruma elkoymalıdır; ancak bu durumda, 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin öngördükleri ilkelere layık olabiliriz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu Hükümetin, halka yereceği hiçbir şeyi yoktur. Bunun 
için, bence, 20 nci Dönem milletvekillerince, hiç vakit kaybetmeden, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine dayalı, Mecliste milletvekilliği bulunan tüm siyasî7 partilerin iştirakiyle bir millî mutabakat 
hükümeti kurulmalıdır. Bu Yüce Meclis, bir taraftan, ekonomik tedbirleri herhangi bir seçim kay
gısı olmaksızın almalı, diğer taraftan, Yüce Meclis, bir kurucu meclis gibi çalışmalıdır. 1982 asker 
Anayasası yerine, demokratik hak ve özgürlükleri daha iyi bir şekilde garanti altına alan, Avrupa 
standartlarında, bünyemize uygun bir sivil anayasa yapmalı; yapılan Anayasanın öngördüğü ilke
ler doğrultusunda, adil ve siyasî istikrarı sağlayacak siyasî partiler yasası ve seçim yasaları çıkarıl; 
malı, haksızlıklar düzeltilmelidir. Devlet, gerçekten hukuk devleti haline getirilmelidir. Dışarıdan 
Türkiye Büyük Millet Meclisine müdahaleyi gerektirmeyecek şekilde yasal değişiklikler yapılarak 
seçime gitme şartlarını bu Yüce Meclis sağlamalı ve sandık, bu hukukî şartlar yerine getirildikten 
sonra halkın ayağına götürülmelidir. 

20 nci Dönem milletvekilleri olarak, biz bu durumu Türkiye Büyük Millet Meclisinde sergile
mezsek bizim vebalimiz çok büyük olacaktır, gelen nesil bizi iyi anmayacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bu Yüce Meclisin, Türkiye'nin mevcut sorunlarına el koyacağına inanıyo
rum. Türkiye'nin aydınlık ve barışçı geleceği için, tüm milletvekili arkadaşlarımı yüce bir göreve 
davet ediyor, değerli milletvekillerinin bu özveride bulunacağına inanıyorum, 

Değerli arkadaşlar, bir de, Adıyaman için bir şey söylemek istiyorum. Sayın Bakanım, geçen 
cumartesi günü, 1998 yılı Adıyaman tütün piyasasını 800 bin lirayla açtılar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çelik, süreniz bitti. Size 1 dakika eksüre veriyorum; onu da özetleyin. 
Buyurun. 
AHMET ÇELİK (Devamla) - 54 üncü Hükümet, 1997 yılı içerisinde 500 bin lira başfiyatla 

açtı, kiloya ortalama 360 bin lira verildi ve Adıyaman'a 8-9 trilyon lira gibi bir para girdi. Benim 
temennim odur ki, 1998 yılında da hızlı bir şekilde tütünler alınabilsin ve Adıyaman halkının tek 
geliri olan tütüne, en az, ortalama 700 bin lira olacak şekilde ödeme yapılabilsin; ki, 700 bin lira 
verildiği takdirde, ancak geçen senenin 360 bin lirasını karşılamaktadır; çünkü, enflasyon yüzde 
lOO'dür. 

Sözlerime burada son verirken, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum ve sağ olun, var olun di
yorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Aslında, gündemdışı konuşmanızı bu tütün konusuna inhisar etseydiniz, Sayın Bakan size ce

vap verirdi; ama, herhalde, Bakanın haberi olmadığı için... 
Gündemdışı konuşmaya cevap verme konusunda Hükümetten herhangi bir istek?.. Yok. 
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3. - Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır'in, Millî Eğitim Bakanlığının, 4306 sayılı Kanun kap

samında yapılacak harcamalarda uygulanacak ihale usulleriyle ilgili tebliğine ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın cevabı 

BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz, Millî Eğitim Bakanlığının, 4.2.1998 tarih ve 23248 sa
yılı Resmî Gazetede yayımlanan, 4306 sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Harcamalarda Uygu
lanacak İhale Esas ye Usulleri hakkında söz isteyen Trabzon Milletvekili Sayın Yusuf .Bahadır'a 
verilmiştir. 

Buyurun Sayın Bahadır. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
YUSUF BAHADIR (Trabzon) - Sayın Başkanım, Millî Eğitim Bakanlığının 4306 sayılı Ka

nun Kapsamında Yapılacak Harcamalarda Uygulanacak İhale Esas ve Usullerine ilişkin tebliği 
hakkında gündemdışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Türkiye'nin başında, halkın iradesine rağmen, irade dışı bir ik
tidar bulunmaktadır. Bu iktidarı, böyle antidemokratik tercihe sevk eden faktörlerden biri de, bu
gün sizlere izah edecek olduğum, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan, yaklaşık 3 katril
yonu bulacak olan yatırım ihalelerinin yapılış şeklidir. 

"Perşembenin geleceği çarşambadan bellidir" deyimine göre, bu bakanlığımızda yapılan hak
sız yer değiştirme ve atamalar, ömrünü bakanlıkta geçirmiş eğitimcileri acımasızca mağdur etmiş
tir. Sosyal demokrat Sayın Bakanımız, şimdi de, bölgelerinde, ayakta durmaya çalışan küçük mü-̂  
teahhitlerimizi ve bunların emrinde ekmeğini kazanan işçilerimizi, hak etmedikleri bir haksızlığa 
uğratma gayreti içindedir. 

"Dağ fare doğurdu" misali, bu Hükümet ortaklan, milletimizin büyük bir çoğunluğunun iste
memesine rağmen, imam-hatip okullarının orta kısımlarını bahane ederek, bütün okullarımızın or
ta kısımlarının kapatılmasını sağlamışlar; bizim de itirazımıza rağmen, tek tip insan yetiştirecek se
kiz yıllık kesintisiz eğitime geçilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, eşzamanlı olarak ihale edileceği anlaşılan inşaatların, Bakan onayıyla, 
yüzde 30'a varan avans da verilerek, belirli firmalara, şartlarına uyabilecek şekilde bir ihale kapsa
mında yaptırılabileceğine ilişkin hazırlıklar, merkeziyetçi bir görüşün ifadesidir; bu, yanlıştır, acı
masızdır ve aynı zamanda, açıklık ve rekabet ilkelerine aykırıdır. İhalelerin bu şekilde gerçekleş
mesi halinde, yöresel müteahhitler, işsiz kalacak ya da büyük müteahhitlerin taşeronluğunu yapa
caklardır. Aynı zamanda, rekabet olmayacağı için devlet de büyük zarara uğrayacaktır. 

Oysa, mevcut Hükümet, görev ve yetkilerin mahallî idarelere devredilmesi suretiyle kamu hiz
metlerinin daha seri ve kolay bir şekilde ifa edilmesi gerekliliğini her vesileyle vurgulamaktadır. 
Yapım işlerinden 10 adedinin, bir ihale kapsamı içerisine alınmasına ait ilkeleri belirleyen 2 nci 
madde, rekabet ilkesine aykırı olduğu kadar, mahallî yüklenicileri de ihaleye katılmaktan men eden 
âdeta bir ceza mahiyetindedir. Çünkü, 10 adet yapım işi ihalesine, ancak büyük sermaye sahibi fir
ma ve şirketlerin katılabileceği kuşkusuzdur. Böylelikle, mahallî yüklenicilerin bu ihalelere katıl
maları bizatihi engellenmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belirlenmiş olan bu yatırımlar, mahallinde ihale edilirse, 
küçük müteahhit firmaların ihalelere katılma şansları artacak, tekelleşme ortadan kalkacak, dolayı
sıyla, yöre ekonomisi canlılık kazanacağı gibi, küçük müteahhit firmaların, bulundukları yerlere 
yapacakları harcamalarla işsizliğin önüne geçilebilecek ve yörenin ekonomik kalkınmasına da ya
rarlı hizmetler getirilecektir. 

Okul inşaatlarının, mahallî idarelerden alınması ve merkezde toplanması, Türkiye'nin topye-
kûn kalkınması stratejisine açıkça aykırı bulunmaktadır. Milletten toplanan vergilerle yapılacak in
şaatların, ilgili yöre halkına da kaynak sağlaması gereklidir. 
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Bu yanlış ihale sistemi, aynı zamanda, ülkemizdeki içhuzurun ve barışın bozulmasına da ne

den olacaktır. Yapılacak olan bu yanlış ihale sistemiyle, büyük firmalar, az tenzilatla ihaleleri ala
caklar ve kendi tenzilatlarının iki katı kadar bir tenzilatla işi, taşeron olarak yöresel müteahhitlere 
verecekler, gerçek pastayı aralarında bölüşeceklerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, süreniz bitti; eksüre veriyorum, lütfen toparlayın. 
Buyurun. 
YUSUF BAHADIR (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Pelci, bu işin içinden nasıl çıkabiliriz: 
1 - Okul inşaatlarına ilişkin ihalelere mahallî yüklenicilerin de katılımlarının sağlanması husu

sunda ihale esas ve usullerinde gerekli değişiklik yapılmalıdır. 
2- Mahallin ihtiyaç ve özellikleri göz önünde bulundurularak, ihaleler gruplar halinde değil, 

ayrı ayrı yapılmalıdır. 
3-Okul inşaatlarıyla ilgili şartnameler en kısa zamanda açıklanmalıdır. 
4- Rekabet ilkesinin zedelenmemesi bakımından, belirli gruplardan ziyade, bütün yurt sathın

da katılımların sağlanarak, ilgili yörelerin kalkınması ve işsizliğin önlenmesi cihetine gidilmelidir. 
5- Yöre müteahhitlerini büyük sıkıntılara sokan uygulamaların, bir an önce gözden geçirilme

si gerekmektedir. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanımızın ve Hükümetin bu yanlış karardan vazgeçeceğini 

ümit eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Hikmet Uluğbay, gündemdışı konuşmaya cevap verecekler. 
Buyurun Sayın Bakan. (DSP sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; Sayın Bahadır'a yaptıkları gündemdışı konuşma nedeniyle teşekkürlerimi sunmak istiyorum; 
çünkü, bu vesileyle, bana, toplumumuza bazı bilgileri net ve açık bir şekilde sunabilme fırsatını 
vermişlerdir. 

Her şeyden evvel bir hususun altını çizerek sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kabul ettiği Sekiz Yıllık Zorunlu Kesintisiz İlköğretim Yasasıyla birlikte, ülke
mizin kaynaklarını harekete geçirmek suretiyle, sekiz yıllık eğitime ilişkin olarak, aynı zamanda, 
bir yatırım hamlesi de başlamıştır. Bu çerçevede, o kanunun bünyesine konulan özel finansman 
maddesinin sağladığı imkânlarla, 1998 yılında, sadece ilköğretimde yapılacak yatırımların hacmi, 
bir yıl öncesine nazaran 15 kat artmıştır -yani, yüzde 1 500 yatırım artışı vardır- ve yapılacak il
köğretim yatırımlarının hacmi, 290 trilyon liradır. 

Bir önceki yıla göre 15 kat artış olması halinde, bu ödenekler nasıl kullanılacaktır: Bu ödenek
lerin yaklaşık 76 trilyon lirası, daha önce başlamış ve devam eden işlerin, artık, sürüncemede kal
madan,, 1998 yılında bitirilmesi için harcanacaktır. Sadece devam eden işlerin bitirilmesi için har
canacak olan para, geçen yılki toplam ilköğretim yatırımlarının 6 katıdır ve -bu devam eden işlerin 
ödemeleri, halen mahallî müteahhitlerle yürütüldüğü için- birkaç yıla sari olarak bitirdikleri işi bir 
yılda bitirmek suretiyle kaynakları harekete geçireceklerdir. 

Aynı şekilde, mevcut okullarımızın bakım ve onarımları ile sekiz yıllık eğitimin gerekli kıldı
ğı ek dersliklerin yapımı için, 1998 yılında 41,8 trilyon lira harcanacaktır. 

Bu iki kalem bir araya getirildiğinde, 117,7 trilyon liralık bir yatırım harcaması, illerde ve ma
hallinde yapılacaktır. Bu boyut, bir önceki yılın yatırım hacminin 7 katıdır; yani, geçen yıl, yerel 
müteahhitlerin kaynak kullanımları -mevcut işlerin ve ekdersliklerin yapımı suretiyle- 7 kat artırıl-
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mıştır. Bu çerçevede, biraz evvel değerli milletvekilimizin ifade ettiği, merkezden yapılacak ihale
ler de, 101 trilyon liradır. Bu 101 trilyon lira, şu anda projesi çizilen ve sekiz yıllık eğitimin gere
ği olarak, bünyesinde spor salonları, işlikleri, bilgisayar laboratuvarları olacak yeni yapılanmalar 
içindir ve en ekonomik şekilde hizmetleri yürütebilmek için-siz, 10 dediniz- 10'a kadar ihaleyi bir
leştirme, yetkisini almak suretiyle, merkezden ihale edilecektir. Bu çerçevede, her ihale paketinin. 
5 okul mu, 7 okul mu, 10 okul mu olduğu üzerinde çalışmalar, Bakanlıkta devam etmektedir. Do
layısıyla, gördüğünüz üzere, 290 trilyonluk yatırımdan 117 trilyon liralık kısmı, yani, geçen yıl, 
tüm ülke genelinde yapılan işin 7 katı, yine, yerinde yapılacaktır. Buna ek olarak, aşağı yukarı 6 
katı mislinde iş de merkezden ihale edilecektir. 

Bu çerçevede, şu anda, Türkiye genelinde yapılacak bu yatırım hizmetlerinin merkezden iha
le edileceklerinin kontrollük ihalesi için davetiye çıkarılmıştır; Türkiye, genelinde dörde bölün
müştür ve her bölgede, yaklaşık 500 bin metrekarelik inşaatı denetleyecek firmalar seçilecektir. 

Bu firmaların hizmetin yürütülmesinde temel ilkeleri şudur: İnşaat işini yükümlenecek firmay
la birlikte, inşaatın açık ve gizli ayıbından müştereken ve mütcselsilen beş yıl süreyle sorumlu ola
caklardır. Bu, Türkiye'de ilk defa uygulanan bir yöntemdir; Türkiye'de, ilk defa, kamu yatırımla
rında özel denetim şirketleri kullanılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen tüm partiler, ihale yöntemlerimizin sıkıntıları
nı dile getiregeldiler. İşte, bize sekiz yıllık yasayla verdiğiniz yetki çerçevesinde, Maliye Bakanlı
ğı, Millî Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı ve diğer uzman kuruluşların bir araya gelmesi su
retiyle, yeni ihale yöntemleri geliştirilmiştir. İşte, bu uygulamayla ortaya çıkacak model, Türki
ye'de, önümüzdeki dönemde uygulanacak ihale yöntemlerinin ve kamu kaynaklarının en ekonomik 
kullanılması suretiyle en nitelikli yapıların yapılmasının da yolunu açacaktır. O nedenle, biraz ev
vel arkadaşımızın iddia ettiği gibi, yerel müteahhitlerin yok olması gibi bir keyfiyet yoktur. Geçen 
yıl yerel müteahhitlerin yaptığı işin 7 katı fazla işi yerelde yapma imkânı yaratıldıktan maada, bu
nun 6 katı iş de merkezden ihale edilmek suretiyle yapılacaktır ve geçen sene yapılan yatırımın 15 
katı yatırım ilköğretimde yapılmak suretiyle, sekiz yıllık eğitimin fizikî altyapısı da gerçekleştiri
lecektir. 

Bu bağlamda eklemek istediğim ilave bilgiler var ve bunları sizlerle paylaşmak benim göre
vim. Kamulaştırma ve satın alma için 25 trilyon lira ayrılmıştır, donatım için, yani, bilgisayar ye 
odyovizüel teknolojinin kullanılması için 35 trilyon liralık kaynak ayrılmıştır ve bunların yanında 
da taşımalı sistem için 11 trilyon liralık kaynak ayrılmıştır. İşte, bütün bu kaynaklar, çocuklarımı
zın daha nitelikli ortamlarda daha kaliteli eğitim görebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
seferber ettiği kaynakların kullanım planıdır. Şu ana kadar, sekiz yıl yasası çerçevesinde toplanan 
kaynakların 10 trilyon lirası 1997 yılında ve 1998 yılı mart ayında da 26,1 trilyon lirası harcanmış
tır. Şu anda harcanmayı bekleyen 43 trilyon lira vardır. Bu ihaleler gerçekleştirildiği vakit, hem 
avansların ödenmesi hem de bu ihaleler -merkezden yapılacak olanlar- anahtar teslimi esasına gö
re yapılacağı için, beş ay içerisinde teslim edilecektir ve toplanan kaynakların, çok kuvvetle muh
temelen ekim, kasım ve aralık aylarını daha erken tarihte kullanma gibi bir malî planlamayla da 
karşılaşmak durumunda kalacağız. 

Hepinize saygılar sunarım. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

' Aslında, arkadaşımızın dile getirdiği konuda, mahallinden çok şikâyet oluyor. Yöremizde de 
diyorlar ki: "Küçük yerlerdeki müteahhitlik müessesini öldürüyorsunuz; Millî Eğitim Bakanlığının 
ihalelerini hep holdinglere vermek iyi olmaz." Tabiî, takdir sizin; izah ettiniz. Halktan gelen şikâ
yetleri zatıâlinize arz etmek bakımından... 

Sayın Bakan, konuşmanız bitti de, isterseniz... 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Konuşmam bitti de Sayın Baş

kan, bana öyle bir ifadede bulundunuz ki, ister istemez ek açıklama zarureti doğdu. Onun için, iz
ninizi rica edeceğim. 

BAŞKAN - Tabiî, çok şikâyet edilen bir konu olduğu için, size ek bir açıklama hakkını veri
yorum; insanlar tatmin olsun diye. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Tabiatıyla. 
Efendim, hepimizin medarı iftiharı olan bir müteahhitlik sektörümüz vardır. Rusya'nın Parla

mentosunu, Rus işçisi ve Rus mühendisleri değil, Türk mühendisleri ve işçileri yapmıştır, Ortado
ğu'nun ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde, Türk inşaat sektörü, o ülkelerin mühendisliklerinin üzerin
deki bir nitelikte, hem mimarî hem de eser yaratmaktadır. 

Dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri olarakhepimizin, toplum önünde bir yü
kümlülüğü vardır; kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak. Biraz evvel bu kürsüden ifade 
ettim. Bu paketler, on okulun bir araya gelmesi şeklinde olabileceği gibi, beş altı okulun bir araya 
gelmesi şeklinde de... Biz istiyoruz ki, Türk müteahhitlik sektörü kendi içinde en etkin ve verimli 
rekabeti sergilesin, bu rekabetin sonucu olarak en ucuz maliyetle en nitelikli ürünleri elde edelim. 
Türk inşaat sektörü bunu yapacak güce ve rekabet ortamına sahiptir; bunu hep birlikte gözlemle
yeceğiz. Biraz evvel de söylediğim gibi, büyük şirketlerimiz de, küçük şirketlerimiz de, Türk eko
nomisinin iftihar ettiği kurumlardır ve Türk ekonomisine hizmet etmektedir, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarına hizmet etmektedir. O nedenle, her birinin katkısına, değişen boyutlarda, değişen öl
çekteki işlerde hizmetlerine ihtiyacımız vardır. Önemli olan, bizim yaptığımız, bize emanet edilen 
kaynakları, halkın alın teri, göznurunun sonucu olarak.ödenen vergileri yerinde kullanmaktır; bu 
çerçevede yaklaşılmıştır. 

Sözlerimi tamamlamadan önce bir örnek vermek istiyorum. Geçenlerde, bu kürsüden, bir ili
mizin bir ilçesinde bir lisenin 48 öğrencisi olduğunu söylemiştim. 48 öğrenci için bir lise yapıyor
sak, o parayla o ilçenin tüm nüfusunu Türkiye'nin en iyi okullarında 3 nesil süreyle okutma imkâ
nına sahip olabilirdik. Yine aynı ilde, iki yıldır bir tek öğrencisi olmayan çıraklık eğitimi merkezi 
yapılmıştır; iki yıldır tek öğrencisi yoktur ve bugünkü yatırım değeri 2 trilyon liranın üzerindedir. 
Biz, böyle, şu veya bu etkiyle yatırım yapan değil, israfa yol_açmayan, akılcı, nerede hizmet Ure-
tilecekse orada yatırım yapan bir anlayışı sergilemek üzere hükümet olduk ve o sorumluluğun bi
linciyle hareket ediyoruz. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. - Genel Kurulu ziyaret eden Kırgızistan Temsilciler Meclisi Başkanı Abdigani Erkebayev 

ve beraberindeki parlamento heyetine "Hoş geldiniz" denilmesi 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şu anda, Türkiye Büyük Millet Meclisimizi Kırgızistan 

Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Abdigani Erkebayev ve beraberindeki parlamento heyeti ziya
ret etmektedir. Kendilerine "hoş geldiniz" diyoruz, Türkiye'de iyi günler geçirmelerini diliyoruz. 
Kardeş bir parlamento heyeti... (Alkışlar) 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. Sunuşlar uzun olduğu için, Divan Üyesi arkadaşı
mızın oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır okutuyorum: 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1, - Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Hasan Gemici'ye, dönüşüne kadar. Maliye Ba

kanı Zekeriya Temizel'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1390) 
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27 Mart 1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
28 Mart 1998 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin dönüşüne 

kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanı ZekeriyaTemizel'in vekâlet etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
2. - İsveç'e gidecek olan Kültür Bakanı M. İstemihan Talay'a, dönüşüne kadar, Devlet Baka

nı Hasan Hüsamettin Özkan'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (311391) 

27 Mart 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Kalkınma İçin Kültür Politikaları" konulu konferansa katılmak üzere, 29 Mart 1^98 tarihin
de İsveç'e gidecek olan Kültür Bakanı İstemihan Talay'ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
3. - KKTC'ye gidecek olan Dışişleri Bakam İsmail Cem'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 

Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1392) 

27 Mart 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Mart 1998 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gi
decek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Şükrü S. Gürel'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nuzu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
4. - KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanının vaki daveti üzerine, KKTC'ye gidecek olan TBMM 

Başkanı Hikmet Çetin Başkanlığındaki parlamento heyetinde yer alacak milletvekillerine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/1393) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanının vaki davetine istinaden, Türkiye Büyük Millet Mecli

sini temsilen TBMM Başkanı Sayın Hikmet Çetin ve beraberindeki bir parlamento heyetinin 2-4 
Nisan 1998 tarihleri arasında söz konusu davete icabet etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Ku
rulun 24.3.1998 tarih ve 70 inci Birleşiminde kabul edilmiştir. 
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Heyeti oluşturmak üzere siyasî parti gruplarının bildirmiş olduğu isimler, adı geçen Kanunun 

2 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 
Hikmet Çetin 

TürkiyeBüyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Adı Soyadı: 
Hikmet Çetin TBMM Başkanı 
tsmnil Özgün Balıkesir . 
Refik Araş İstanbul 
Cemil Erhan Ağrı 
Teoman Akgür Sakarya 
Haydar Oymak Amasya 
Mustafa Zeydan Hakkâri 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Adalet Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 
5. - Adalet Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezke

resi (3/1394) 
26.3.1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuz, 26.3.1998 günlü 40 inci birleşiminde boş bulunan kâtip üyelik için seçim 

yapmış ve Malatya Milletvekili Fikret Karabekmez, hazır bulunan 15 üyenin oyunu alarak, oy bir
liğiyle Komisyonun kâtipliğine seçilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Emin Karaa 
Kütahya 

Adalet Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
Kadının Statüsünün Araştırılarak Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleş

mesinin Yaşama Geçirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirleri 7V;pit Etmek Amacıyla Kurulan 
(10/219) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

6. - (101219) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyo
nun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (311395) 

26.3.1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuz, başkan, bakanvekili, sözcü ve kâtip seçimi için, 26.3.1998 Perşembe günü sa
at 11.30'de 7 üye ile toplanmış, kullanılan oy pusulalarının tasnifi sonucu, aşağıda adı, soyadı ve 
seçim çevresi belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve 
kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Birgen Keleş 
İzmir 

Komisyon Geçici Başkanı 
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Başkan : Yüksel Yalova (Aydın) 7 oy 
Başkanvekili : Ümran Akkan (Edirne) 7 oy 
Sözcü : Memduh Büyükkılıç (Kayseri) 7 oy 
Kâtip : Zerrin Yeniceli (İzmir) 7 oy 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Komisyondan istifa önergeleri vardır; okutuyorum: 
7. - İstanbul Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiği

ne ilişkin önergesi (4/326) 
27.3.1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubu Başkanı olarak, Asamblenin çalışmalarına ve yurtdışı 

toplantılarına yoğun olarak katılmak zorundayım. Bu nedenle, Anayasa Komisyonunda sürdürdü
ğüm görevimde aksamalara neden olmamak için, Anayasa Komisyonu üyeliği görevimden istifa 
ediyorum. • . ... • 

Arz ederim. 
M. Tahir Köse 

İstanbul 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
8. — Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ'un, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine iliş

kin önergesi (4/327) 
30.3.1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ihtisas komisyonlarından Dilekçe Komisyonu üyeliğinden isti

fa ediyorum. 
Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tuncay Karaytuğ 
" Adana 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum: 
D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA

SI ÖNERGELERİ • ... 
1. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 23 arkadaşının, gençliğin sorunları ve uygulanan 

gençlik politikaları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizi öteki ülkelerden ayıran en önemli özelliklerinden biri, genç bir nüfusa sahip olması
dır. 1997 Genel Nüfus Sayımının kesin sonuçları henüz alınmamıştır; ama, ülkemizde nüfusun yüz
de 38'ini, 10-25 yaş grubu oluşturmaktadır. 

Bu, son derece sevinilecek bir gerçektir; ama, önemle düşünülmesi gereken öteki yönleri de 
bulunmaktadır. "Gençlik" kavramı, yaygın bir biçimde, üniversitede okuyan gençler için kullanıl
maktadır. Halbuki, üniversite gençliği genel nüfus içinde yüzde 2 gibi bir orana tekabül etmekte
dir. Geri kalan genç nüfusu ise görmezlikten gelemeyiz. 
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"Gençlik" kavramının sadece üniversite gençliğiyle sınırlı tutulması, gençlik meselelerine ba

kışımızı ve bu meselelerin çözümüne dair tedbir ve önerileri sonuçsuz bırakmaktadır. 
Lise mezunu olup, üniversiteye girebilmek için 1,5 milyon öğrenci her yıl öğrenci seçme sı

navına katılmaktadır. Bu sınav sonunda yaklaşık 200 bin genç üniversite kapısından içeri girebil
mektedir. Ülke şartları bunu gerektirmektedir düşüncesiyle, geriye kalan yaklaşık 1 milyon eğitim
li genç nüfus, kaderiyle başbaşa bırakılmaktadır. Bu yanlış uygulamayla devlet, sosyal patlamaları 
kendi eliyle hazırlamaktadır. 

Konuyla ilgili diğer bir gerçeğin altını çizmekte yarar vardır. Liseyi bitirip üniversite kapısın
dan geri dönmüş veya bir üniversite bitirmiş, ama, bir iş kuramamış gençlerimiz büyük bir yekûn 
tutmaktadır. Ülkemiz, bu genç nüfusun enerjisinden faydalanamamaktadır. Ülkenin kalkınması 
için önemli bir kaynak olan gençliğin daha uzun süre atıl tutulmaması gerekmektedir; çünkü, hem 
gençliğin hem de ülkemizin bu sorununu daha fazla ertelemeye tahammülü bulunmamaktadır. Üni
versitede okuma imkânı bulamamış, kısa yoldan hayata atılmış, kırsal kesim ve sanayi kesiminde 

. çalışan veya işsiz gençler büyük bir çoğunluk oluşturmaktadırlar. Bu ise, önemli bir ekonomik, sos
yal ve siyasî ülke sorunudur. 

Öncelikle, gençlik meselesini, kalıcı, akılcı ve bilimsel bir yaklaşımla ele almak gerekmekte
dir. Gençlik nedir? Gençlik meselesi nedir? Gençliğin meselesi, gençlerin bizzat sebep olduğu me
seleler midir? Yoksa, içinde yaşadıkları toplumun onlara yüklediği meseleler midir? Genç olmak 
nasıl bir sorumluluğu gerektirmektedir? Gençlik ve gençlikle ilgili mevzuatımız, hangi sosyal, eko
nomik, bilimsel ve siyasî ölçütlere göre düzenlenmiştir? Gençlik meselelerinin çözümünde ihtiyaç 
duyulan öncelikli düzenlemeler nelerdir? Uyuşturcu ve zararlı alışkanlıklara karşı gençliği koru
mak için hangi önlemler alınmaladır? 

İçinden geçtiğimiz bunalımlı dönemde, gerek üniversite ve gerekse üniversite dışında yaşayan 
gençlerimizin birtakım çevreler tarafından olumsuz yönlendirildikleri, zararlı al iskanlara itildikleri 
bilinmektedir. 

Son günlerde, 1970'li yıllarda ülkemize ve insanımıza büyük zarar ve ıstırap veren, üniversi
telerimizde anarşi ve terör yeniden tırmandırılmak istenmektedir. Öte yandan, uyuşturucu ve gele
cek kuşakları tehdit eden cinsel ilişki yoluyla bulaşıcı hastalıklar hızla yaygınlaşmaktadır. Ayrıca, 
gençlerin ruhsal yönden de sağlıklı gelişmeleri, Anayasa ile devlete verilmiş bir görev olduğu hal
de, bu görev ihmal edilmektedir. Özellikle gençlere ve gençlerin meselelerinin çözümü için gerek
li bir adres gösterilememektedir. Bu ise, ülkemiz için önemli noksanlıktır. 

Genç nüfusun içinde bulunduğu sorunları araştırmak, çözümlerini tespit etmek ve sağlıklı ku
şaklar yetiştirmek için gençlik meselelerinin, TBMM'de tartışılmasında yarar vardır; çünkü, genç
lik sorunları asla çözümsüz değildir. 

Yukarıda arz edilen sebeplerden dolayı, başta, son günlerde üniversitelerde cereyan eden öğ
renci eylemleri olmak üzere, uygulanan gençlik politikalarının gözden geçirilmesi zamanı gelmiş
tir. Gençlikle ilgili yürütülen devlet politikalarının temel ilkelerinin ve bu politikaları yönlendiren 
ana unsurların gözden geçirilerek değerlendirilmesi, ülkemizin geleceği için kalıcı ve sağlıklı ka
rarların alınmasında yardımcı olacaktır. 

Bu sebeple, Anayasanın ve İçtüzüğün amir hükümleri gereğince, gençlik sorunları ve uygula
nan gençlik politikaları hakkında genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz.25.03.1998 

1 - Mustafa Baş (İstanbul) 
2- Lütfü Esengün (Erzurum) 
3- Zülfikar Gazi (Çorum) 
4-Hasan Hüseyin Öz (Konya) 
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5- Mehmet Aykaç 
6- Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
•7- Maliki Ejder Arvas 
8- Memduh Büyükkılıç 
9- Mustafa Yünlüoğlu 
10- Cafer Güneş 
11-Abdullah Örnek 
12- Musa Uzunkaya 
13-Bekir Sobacı 
14- Hanifi Demirkol 
15-Saffet Benli 
16- İlyas Arslan 
17-Sıtkı Cengil 
18- Nurettin Aktaş 
19-Aslan Polat 
20-Lütfi Doğan 
21-SaitAçba 
22- Mehmet Emin Aydınbaş 
23- Ersönmez Yarbay 
24- Zeki Karabayır 

73 
. (Çorum) 

ı (Bursa) 
(Van) 
(Kayseri) 
(Bolu) 
(Kırşehir) 
(Yozgat) 
(Samsun) 
(Tokat) 
(Eskişehir) 
(İçel) 
(Yozgat) 
(Adana) 
(Gaziantep) 
(Erzurum) 
(Gümüşhane) 
(Afyon) 
(İçel) 
(Ankara) 
(Kars) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme-

ler sırasında bu husus karara bağlanacaktır. 
Sayın milletvekilleri, bir Meclis soruşturması önergesi vardır; okutuyorum: 
2. - İstanbul Milletvekili Meral Akşener ve 71 arkadaşının, kanuna ve genel ahlaka aykırı şe

kilde mal edinmek suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylemin Türk Ceza Kanununun 240 ve 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12 ve 
13 üncü maddelerine uyduğu iddiasıyla Turizm eski Bakanı ve Başbakan A. Mesut Yılmaz hakkın
da Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9117) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Mesut Yılmaz'ın, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluk

larla Mücadele Kanununa aykırı olarak, mal bildirimlerinde bazı servet unsurlarını gizlediği ve Ba
kanlık ve Başbakanlık görevlerini kötüye kullanarak haksız mal edindiği, gerek (10/198) sayılı 
Meclis Araştırması Komisyonu Raporundan ve gerekse basında yer alan haberlerden anlaşılmakta
dır. Şöyleki: 

Mesut Yılmaz'ın Finansbank'ta 1990 yılında sahip olduğu hisseleri, 12.1.1995 tarihinde sattı
ğı, ancak, bu hisseleri, bu tarihler arasındaki mal bildirimlerinde göstermediği, Meclis Araştırması 
Komisyonunca yapılan inceleme sonucu tespit edilmiştir. |( 10/198) sayılı Meclis Araştırması Ko
misyonu Raporu, safya 46-47] Ayrıca, bu husus, adı geçen bankanın bilgisayar belgeleri ile de sa
bittir. 

Her ne kadar, Mesut Yılmaz; sahip olduğu bu hisselerden haberdar olmadığını iddia etmiş ise 
de, ilgili mevzuata göre, bir kimsenin haberi olmadan bir bankanın hissedarı olamayacağı izahtan 
varestedir. Özellikle, bankacılık mevzuatının katı ve emredici hükümleri karşısında, ortak olmayan 
bir kişinin banka genel kuruluna katılması söz konusu olamaz. 

Diğer yandan, Mesut Yılmaz'ın, yine mevzuata aykırı biçimde, hissedarı olduğu dönemde Fi
nansbank'ta portföy sahibi olduğu belgelerle ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
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Mesut Yılmaz'ın Finansbank'ta sahip olduğu hisseleri, mal bildirimlerinde gizlemesi fiili, 

3628 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde düzenlenmiş olan suçu oluşturmaktadır. Bu durumda, 
yalnızca bu fiil dahi, Mesut Yılmaz hakkında soruşturma yapılmasını ve Yüce Divanda yargılan
masını gerektirecek nitelikte bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, mal bildirimlerinde, Finansbank hisselerini gizleyen Mesut Yılmaz'ın, mal bil
dirimlerinde beyan etmediği başka servet unsurlarının da olması kuvvetle muhtemeldir. Esasen, bu 
tür iddialar, basında sıkça yer almıştır. 

Örneğin, Mesut Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz'ın Tekstilbank'ın gerçek sahibi oldukları 
yolunda yaygın iddialar mevcuttur. Bu bankanın usulsüz ve yolsuz işlemleri sebebiyle, 1995 yılın
da, Maliye Bakanlığınca 520 milyar lira vergi cezası tahakkuk ettirilmiştir. Ayrıca, bu bankanın, 
müşterilerinin kredi teminatı olarak bankaya emanet ettiği hisse senetlerini, sahte virmanlarla satı
şa çıkardığı hususunun İMKB müfettişlerince tespit edildiği; ancak, bu dosyanın İMKB Yönetim 
Kurulunca hasıraltı edildiği, belgelerle sabit bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak, bir yatırımcı
ya 500 milyon liralık çekin sus payı olarak verildiği iddia edilmektedir. 

Yine, Mesut Yılmaz ve eşinin, kardeşi Turgut Yılmaz ve eşiyle birlikte Almanya'da kurduğu 
Transalkim adlı şirketi, Almanya'da, 60 metrekarelik bir evde oturduğu ve mütevazı bir yaşantı 
sürdüğü öğrenilen Herbert Bader isimli bir muhasebeciye devretmiş göründüğü; ancak, yıllık ciro
su yüz milyon markı aşan bu şirketin, gerçekte, halen de Yılmaz ailesine ait olduğu iddia edilmek
tedir. Uluslararası TIR nakliyatı yapan bu şirkete, bakanlık gücü kullanılarak, Türk Silahlı Kuvvet
lerine Almanya'dan alınan yedek parça ve malzemelerin taşınması işinin verildiği ileri sürülmek
tedir. Yine, bu şirketin hayalî ihracat olaylarına karıştığı yolunda yaygın iddialar mevcuttur. Ayrı
ca, bu şirkete ait TIR'ların, Turgut Yılmaz'ın işgal ettiği, İstanbul'daki hazine arazilerini TIR par
kı olarak kullandığı söz konusu edilmektedir. 

Mesut Yılmaz ve eşinin, Delta Deri Giyim Sanayii AŞ'ndc sahip oldukları hisselerin, kardeşi 
Turgut Yılmaz'a devredilmiş gibi gösterildiği iddiaları da yaygın olarak dile getirilmektedir. Nite
kim, Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ın, Delta Deri Giyim Sanayii. AŞ'ndeki hisselerinin bir bö
lümünü Turgut Yılmaz'a satarak şirketteki payını, eşinin 1993 yılında verdiği mal bildirimine uy
durduğu, gazatelerde haber olarak yer almıştır. Vergi kaçırdığı mahkeme kararıyla sabit olan bu şir
ketin, Başbakanlık nüfuzu kullanılarak, hazineye ait arazileri işgal ettiği, yine herkesçe bilinen bir 
husustur. 

Yine, Mesut Yılmaz ve eşinin, Almanya'da, Köln Kentindeki Sparkasse Bankası nezdinde 
milyonlarca mark tutarında hesaplarının bulunduğu, bunların bir kısmının da, yine Turgut Yılmaz 
ve eşi adına kayıtlı göründüğü iddiaları basında yer almıştır. Bizzat Turgut Yılmaz'a ait mal bildi
rimlerine ve adı geçenin açıklamalarına göre, Almanya'daki bu hesaplarda 800 bin ile 2 milyon 
mark arasında değişen meblağların bulunduğu ve bu hesaplarda sebebi belli olmayan bir şekilde 
önemli değişiklikler meydana geldiği anlaşılmaktadır. 

Uzun bir zamandır ve halen Başbakan sıfatıyla, Ankara'da, bir müteahhide ait muhteşem bir 
villayı konut olarak kullanan Mesut Yılmaz'ın, Başbakanlık nüfuzunu kullanarak, bu müteahhide 
ve bunun gibi yakın ilişki içinde olduğu işadamlarına ihale, teşvik, kredi gibi konularda kolaylık
lar sağladığı iddia edilmektedir. Yine, Mesut Yılmaz'ın Bodrum'da sahip olduğu süper lüks villa
nın iktisap ve inşaatında şaibeler bulunduğu, basında sıkça dile getirilen iddialar arasındadır. Ma
aşı dışında bir gelire sahip olmayan Mesut Yılmaz'ın, 200 milyar lira değer biçilen bu süper lüks 
villayı hangi parayla yaptırdığı, bu parayı nereden bulduğu meçhuldür. Yine, Mesut Yılmaz ve ai
lesinin, İstanbul'daki Conrad Otelinin gerçek sahipleri olduğu yolunda iddialar basında sıkça dile 
getirilmektedir. Nitekim, Mesut Yılmaz'ın Başbakan olduğu dönemlerde, kamuya ait toplantı, re
sepsiyon ve sempozyumların adı geçen otelde yapıldığı ve bunun karşılığında büyük paralar öden
diği belgelerle sabittir. 
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Ayrıca, Mesut Yılmaz'ın, bugüne kadar, Bakanlık ve Başbakanlık yaptığı dönemlerde, 

TBMM Başkanlığına verdiği mal bildirimlerinde, kaynağı izah edilemeyecek şekilde büyük bir ser
vet artışı olduğu gözlenmektedir. Basında yaygın olarak dile getirildiği ve hatta bugünkü Hükümet
te koalisyon ortağı olarak yer alan Demokratik Sol Parti tarafından Haziran 1996'da Meclise veri
len soru önergesinde de belirtildiği üzere, Mesut Yılmaz'ın Bakanlık ve Başbakanlık görevleri sı
rasında görevini kötüye kullanarak kendisine ve ailesine haksız menfaat sağladığı yolunda ciddî ve 
kuvvetli emareler mevcuttur. Örneğin, Mesut Yılmaz'ın, Akfa Grubuna usulsüz kredi verdirdiği, 
Tekel'in Almanya distribütörlüğünün Tekal Aachen (Aydın Yardımcı) firmasına verilmesini sağ
ladığı ve bu yollardan haksız kazanç temin ederek servetini artırdığı, basın ve siyasî parti sözcüle
ri tarafından sık sık gündeme getirilmiştir. Hatta, sosyal zararı kamuoyunca bilinen, günlük cirola
rı milyarlarla ifade edilen ve devir ve izin işlemlerinde trilyonlarca liranın döndüğü kumarhanele
rin 36'sının açılma izni, Turizm Bakanı olduğu dönemde, Mesut Yılmaz'ın oluru ile verilmiştir. 

Sonuç olarak, Mesut Yılmaz ve ailesinin bugün sahip olduğu inanılmaz büyüklükteki servetin 
kaynağı meçhuldür. İş çevrelerince 1980 yılında hiçbir şirketinin olmadığı ifade edilen ve küçük 
bir işyerinde mütevazı sayılacak bir gelirle varlığını devam ettirdiği bilinen Yılmaz ailesinin, bu
gün, milyar dolarlarla ifade edilen servetinin kaynağının kamuoyunca bilinmesi bir zorunluluktur. 
Türk halkının bunu öğrenmeye hakkının olduğuna inanıyoruz. 

Büyük ölçüde Turgut Yılmaz üzerinde gösterilerek gizlenen bu muazzam servetin edinilme
sinde, aynı zamanda, Turgut Yılmaz'ın, Anavatan Partisi MKYK üyesi olması sebebiyle sahip ol
duğu siyasî güç ve otoritenin etkili olduğu inancı da geniş çevrelerce paylaşılmaktadır. Turgut Yıl
maz'ın, zaman zaman, kardeşi Mesut Yılmaz ve eşine, ayrı ayrı ve değeri milyarlarla ifade edilen 
çok pahalı zırhlı arabalar gibi hediyeler verdiği bilinmektedir. Bu durum, her iki ailenin kasaları
nın aynı olduğu kanaatini uyandırmaktadır. 

Sonuç olarak, Mesut Yılmaz'ın sahip olduğu bu muazzam serveti, Bakanlık ve Başbakanlık 
görevleri sırasında yukarıda belirtilen yollardan edindiği hususunda ciddî ve kuvvetli emareler 
mevcuttur. Mesut Yılmaz'ın mal varlığında kaynağı izah edilemeyen önemli mal varlığı artışı ve 
hareketleri bulunduğu açıktır. Şüphesiz ki, yukarıda değinilen yolsuzluklar ve haksız mal edinmey
le ilgili kuşkuların giderilebilmesi, ancak bir Meclis soruşturması açılmasıyla mümkün olabilir. 

Bu nedenlerle, Başbakan Mesut Yılmaz hakkında, 3628 sayılı Kanunun 12 nci ve 13 üncü ve 
TCK'nın 240 inci maddelerine göre soruşturma yapılması için Anayasanın 100 üncü ve TBMM İç
tüzüğünün ilgili maddelerine göre Meclis soruşturması açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

18.3.1998 
1- Meral Akşener 
2- Mehmet Göl han 
3- Nahit Menteşe 
4- Hasan Ekinci 
.5- Fevzi Arıcı 
6- Ayvaz Gökdemir 
7- Ömer Barutçu 
8- Mehmet Ali Yavuz 
9- Hacı Filiz 
10- İsmail Kalkandelen 
11- Ergun Özkan 
12-Turhan Tayan 
13- Gemil Erhan 

(İstanbul) 
(Ankara) 
(Aydın) 
(Artvin) 
(İçel) 
(Kayseri) 
(Zonguldak) 
(Konya) 
(Kırıkkale). 
(Kocaeli) 
(Niğde) 
(Bursa) 
(Ağrı) 
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14-İrfettin Akar 
15- Mahmut Duyan 
16- Faris Özdemir 
17- Nurhan Tekinel 
18- Hayri Kozakçıoğlu 
19-Sedat Edip Bucak 
20- Mehmet Gözlükaya 
21- Turhan Güven 
22- Saffet Arıkan Bedük 
23- Bayar Ökten 
24- Tahsin Irmak 
25- Ayfer Yılmaz 
26- Hayri Doğan 
27- Ertuğrul Eryılmaz 
28-Veli Andaç Durak 
29- Rıza Akçalı 
30- Nevzat Köse 
31 - Mehmet Sağlam 
32- Necmettin Dede 
33- Nevfel Şahin 
34- Abdulkadir Akgöl 
35- Ahmet Bilgiç 
36- Necati Çetinkaya 
37-Bahattin Şeker 
38-Tayyar Altıkulaç 
39- Mehmet Tatar 
40- Ahmet Sezai Özbek 
41- Zeki Ertugay 
42- Nafiz Kurt 
43- Halil Yıldız 
44- Koksal Toptan 
45-Saffet Kaya 
46-M. Halit Dağlı 
47- Fevzi Şıhanlıoğlu 
48- Haluk Yıldız 
49- Mustafa Dedeoğlu 
50- Salih Sümer 
51-İsmail Karakuyu 
52- Necmi Hoşver • 
53- Ömer Bilgin 
54- Mustafa Çiloğlu 
55- Yusuf Bacanlı 
56- Kadir Bozkurt 
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(Muğla) 
(Mardin) 
(Batman) 
(Kastamonu) 
(İstanbul) 
(Şanlıurfa) 
(Denizli) 
(İçel) 
(Ankara) 
(Şırnak) 
(Sivas) 
(İçel) 
(Antalya) 
(Sakarya) 
(Adana) 
(Manisa) 
(Aksaray) 
(Kahramanmaraş) 
(Muş) 
(Çanakkale) 
(Hatay) 
(Balıkesir) 
(Konya) 
(Bilecik) 
(İstanbul) 
(Şırnak) 
(Kırklareli) 
(Erzurum) 
(Samsun) 
(İsparta) 
(Bartın) 
(Ardahan) 
(Adana) 
(Şanlıurfa) 
(Kastamonu) 
(Muğla) 
(Diyarbakır) 
(Kütahya) 
(Bolu) 
(İsparta) 
(Burdur) 
(Yozgat) 
(Sinop) 

0 : 1 
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57- Doğan Baran (Niğde) 
58- Selim Ensarioğlu (Diyarbakır) 
59- Aykon Doğan (İsparta) 
60- Yusuf Bahadır (Trabzon) 
61-Mahmut Nedim Bilgiç (Adıyaman) 
62- Bekir Aksoy (Çorum) 
63-Abdülbaki Ataç (Balıkesir) 
64-Mehmet Ağar (Elazığ) 
65- Cihan Paçacı (Elazığ) 
66-Ali Şevki Erek (Tokat) 
67- Esat Kiratlıoğlu (Nevşehir) 
68- Sabri Güner (Kars) 
69- Şerif Çim . (Bilecik) 
70- Cevher Cevheri (Adana) 
71-Cevdet Aydın (Yalova) 
72- Ümran Akkan (Edirne) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Anayasanın 100 üncü maddesinde ifade olunan "Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görü

şür ve karara bağlar" hükmü uyarınca, soruşturma önergesinin görüşülme gününe dair Danışma 
Kurulu önerisi, daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, basılı gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler" kısmının 1 ilâ 12 nci sıralarında Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun, bazı milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarına ilişkin raporları vardır; 
okutup, ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım: 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/ . - Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/1167) (S. Sayısı: 606) (1) 

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

ki Ergezen'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı İçtüzüğün 132 
nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 20.2.1998 günlü raporuyla devletin askerî 
kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif suçu isnat olunan Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen hakındaki 
kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen, konu ile ilgili olarak Komisyonumuza sözlü savunma yap
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; 

(1) 606 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek ol
madığım; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasının 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı 
ve bu amacı taşıdığı açıktır. 

Zeki Ergezen'in konuşmasında, tahkir ve tezyif amacının değil, kimi siyasal gelişmeleri de
ğerlendirmek ve eleştirmek kaygısının öne çıktığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle, Bitlis Milletve
kili Zeki Ergezen hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar verilmiştir. 

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

Hatay 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
2 . - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/1121) (S. Sayısı : 607) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça 12.11.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Malatya Milletvekili 
Oğuzhan Asiltürk'ün 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 20.2.1998 günlü raporuyla halkı sınıf, ırk, 
mezhep ve bölge farklılığı gözeterek, kin ve düşmanlığı açıkça tahrik suçu isnat olunan Malatya 
Milletvekili Oğuzhan Asiltürk 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 amacının onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline ge
tirmek olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için 
Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına 
alınmasına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin bu anlayışa dayandığı 
ve bu amacrtaşıdığı açıktır. Oğuzhan Asiltürk'ün konuşmasının, düşmanlığa tahrik amacı taşıma
yan siyasal görüş açıklama ve değerlendirme sınırları içinde kaldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenler
le, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Hatay 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

(I) 607 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
3. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/1191) (S. Sayısı: 608) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 8.12.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Kayseri Milletvekili 

Abdullah Gül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı İçtüzüğün 
132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 7.1.1998 günlü raporuyla, görevinden do
layı yayın yoluyla hakaret suçu isnat olunan Kayseri Milletvekili Abdullah Gül hakkındaki kovuş
turmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Kayseri Milletvekili Abdullah Gül Komisyonumuza gelerek sözlü 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 amacının onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline ge
tirmek olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için 
Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına 
alınmasına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin bu anlayışa dayandığı 
ve bu amacı taşıdığı açıktır. Abdullah Gül'ün beyanının hakaret sınırlarına ulaşmadığı, siyâsî eleş
tiri ve beyan sınırları içinde kaldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle, 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. 
Atilâ Sav 

Hatay 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Öteki raporu okutuyorum: 
4. - Samsun Milletvekili Murat Karayalçm 'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/983) (S. Sayısı: 609) (2) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 1.10.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Samsun Milletvekili 

Murat 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 7.1.1998 günlü raporuyla, görevini kötüye 
kullanma suçu isnat olunan Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

(1) 608 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
(2) 609 S. Sayılı Başmayazı tutanağa eklidir. 
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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 göz önünde tu
tan Komisyon, bu hususta milletvekilinin isteminin yeterli olmadığını kabul etmiştir. Bu açıdan, 
dosyanın konusu olan soruşturmanın ağırlığı ve önemi ile kamu yaran dengesinin de Komisyonca 
değerlendirilmesi yoluna gidilerek, 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 için 
olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis ça
lışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, 
Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona er
mesine 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. . 
Diğer raporu okutuyorum: 
5. - Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/989) (S. Sayısı: 611) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 1.10.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Hakkâri Milletvekili 

Mustafa Zeydan'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 21.1.1998 günlü raporuyla, toplu mermi 
kaçakçılığı yapmak suçu isnat olunan Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan hakkındaki kovuştur
manın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiş. 

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 
Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına 
alınmasına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayan
dığı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Hazırlık komisyonu raporuna göre, dosyada Mustafa Zeydan'a is
nat edilen suçu destekleyecek yeterli delilin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle, Hakkâri 
Milletvekili Mustafa Zeydan hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Hatay 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

(1) 611 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
6. - Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/975) (S. Sayısı: 612) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 11.8.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Samsun Milletvekili 

Murat 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 20.1.1998 günlü raporuyla, görevini kötü
ye kullanma suçu isnat olunan Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Komisyonumuza savunma vermek üzere gelen Murat Karayalçın, dokunulmazlığının kaldırıl
masını ve adil yargılanma olanağı tanınmasını istemiştir. İçtüzüğün 134 üncü maddesinde yer alan 
"Dokunulmazlığın kaldırılmasını üyenin bizzat istemesi yeterli değildir" hükmünü göz önünde tu
tan Komisyon, bu hususta milletvekilinin isteminin yeterli olmadığını kabul etmiştir. Bu açıdan, 
dosyanın konusu olan soruşturmanın ağırlığı ve önemi ile kamu yararı dengesinin de Komisyonca 
değerlendirilmesi yoluna gidilerek, 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 için 
olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis ça
lışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, 
Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

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 (3/988) (S. Sayısı: 614) (2) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 1.10.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Samsun Milletvekili 

Murat 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. 

(7) 612 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 614 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 7.1.1998 günlü raporuyla, görevini kötüye 

kullanma suçu isnat olunan Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği 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 göz önünde tu
tan Komisyon, bu hususta milletvekilinin isteminin yeterli olmadığını kabul etmiştir. Bu açıdan, 
dosyanın konusu olan soruşturmanın ağırlığı ve önemi ile kamu yararı dengesinin de Komisyonca 
değerlendirilmesi yoluna gidilerek, 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 ol
madığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, 
Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkındaki kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona er
mesine 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. 
Diğer raporu okutuyorum: 
8. - Batman Milletvekili Ataullah Hamidi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (311110) (S. Sayısı: 615) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 10.11.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Batman Milletvekili 
Ataullah Hamidi'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 7.1.1998 günlü raporuyla, görevi kötüye 
kullanma suçu isnat olunan Batman Milletvekili Ataullah Hamidi hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Batman Milletvekili Ataullah Hamidi, konu ile ilgili olarak savunmasını Komisyonumuza ya
zılı olarak 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 amacının onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline ge
tirmek olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için 

(/) 615 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

- 2 3 6 -



T.B.M.M. B : 7 3 3 1 . 3 . 1 9 9 8 0 : 1 
Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına 
alınmasına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayan
dığı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak 
Batman Milletvekili Ataullah Hamidi hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona er
mesine 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. 
Diğer raporu okutuyorum: 
9. - Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın

da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karnia Komis
yonRaporu (3/1050) (S. Sayısı: 617) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 20.10.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Adıyaman Milletveki

li Ahmet Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyo
numuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre ku
rulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 7.1.1998 günlü raporuyla, sahte evrak tan
zimi suçu isnat olunan Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik hakkındaki kovuşturmanın milletvekil
liği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik, konu ile ilgili olarak savunmasını Komisyonumuzda söz
lü olarak 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 amacının onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline ge
tirmek olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için 
Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına 
alınmasına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin bu anlayışa dayandığı 
ve bu amacı taşıdığı açıktır. Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'e isnat olunan suçun nitelemesi 
ile oluşumun farklılığı göz önünde tutulmuş ve milletvekilliği görevinin kamusal özelliği dikkate 
alınarak, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Hatay 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
10. - Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına Ko
misyon Raporu (3/859) (S. Sayısı: 620) (2) 

(1) 617 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 620 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 9.6.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Erzincan Milletvekili 
Mustafa Yıldız'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyo
numuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre ku
rulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 20.2.1998 günlü raporuyla, devletin askerî 
kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif suçu isnat olunan Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız hakkın
daki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız, konuyla ilgili olarak Komisyonumuza sözlü savunma 
yapmıştır. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; 
ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek ol
madığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. -

Mustafa Yıldız'in konuşmasında, tahkir ve tezyif amacının değil, seçim bölgesindeki kimi ak
saklık ve şikâyetleri dile getirme kaygısının öne çıktığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle, Erzincan 
Milletvekili Mustafa Yıldız hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ka
dar 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. 
/ / . -Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/1082) (S. Sayısı: 621) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 31.10.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Nevşehir Milletvekili 

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

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 20.2.1998 günlü raporuyla, devletin askerî 
kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif suçu isnat olunan Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış 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 amacının onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline ge
tirmek olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için 

(1) 62] S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de^güvence altına 
alınmasına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayan
dığı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Mehmet Elkatmış'ın konuşmasında, tahkir ve tezyif amacının de
ğil, kimi siyasal gelişmeleri değerlendirmek ve eleştirmek kaygısının öne çıktığı anlaşılmaktadır. 
Bu nedenlerle, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Hatay 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
12. - Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu 'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karnia Ko
misyon Raporu (3/1145) (S. Sayısı: 622) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 25.11.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Sivas Milletvekili 

Muhsin Yazıcıoğlu'nun 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 7.1.1998 günlü raporuyla, devletin askerî 
kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif suçu isnat olunan Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu 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 ol
madığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Muhsin Yazıcıoğlu'nun beyanının, tahkir ve tezyif amacını değil, 
siyasî gelişmeleri değerlendirme ve eleştirme amacını taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle, Si
vas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona erme
sine 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. 
Sayın milletvekilleri, bu raporların hepsi de, kovuşturmanın, milletvekilliği sifatının sona er

mesine kadar ertelenmesine dairdir; 10 gün içerisinde itiraz olunmadığı takdirde, raporlar kesinle
şecektir. 

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza su
nacağım: 

(1) 622 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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III. ~ BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
9. - Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir parlamento heyetinin, Portekiz Cumhuriyet Mecli

si Üyesi ve Dokuzuncu EUREKA Parlamentolararası Konferans Başkanı Fernando De Sousa 'nın 
davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (311396) 

26 Mart 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'nin de üyesi bulunduğu Avrupa Araştırma ve Koordinasyon Kurumu EUREKA'nın, 
üye ülkelerdeki parlamenterlerin bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği EUREKA 
Parlamentolararası Konferansın dokuzuncusu 1-3 Haziran 1998 tarihlerinde Lizbon'da yapılacaktır. 

Portekiz Cumhuriyet Meclisi üyesi ve Dokuzuncu EUREKA Parlamentolararası Konferans 
Başkanı Fernando De Sousa'dan alınan 25 Kasım 1997 tarihli mektupla, anılan toplantıya Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsilen üç parlamenterden oluşacak bir heyet davet edilmektedir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasvip
lerine sunulur. , 

Hikmet Çetin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi ve Demokratik Sol Parti Gruplarının, İçtüzüğün 19 un

cu maddesine göre verdikleri bir müşterek öneri vardır; okutup, işleme koyup, oylarınıza sunacağım: 
V - ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılması ile 1 Nisan 1998 Çarşamba ve 2 Nisan 1998 

Perşembe günkü çalışma saatleri ile 1 Nisan 1998 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmeme
sine ilişkin ANAP ve DSP Gruplarının müşterek önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 30 Mart 1998 Pazartesi günkü toplantısı bir siyasî parti grubunun katıla

maması nedeniyle yapılamadığından, Gruplarımızın aşağıdaki müşterek önerilerinin İçtüzüğün 19 
uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Uğur Aksöz Ali Ilıksoy 

ANAP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili 
Öneriler: 
1- Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 55 

inci sırasında bulunan 182 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 6 ncı sırasına, 225 inci sırasında 
bulunan 580 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırasına, 226 ncı sırasında bulunan 581 sıra sayılı ka
nun tasarısının 8 inci sırasına, 30 Mart 1998 günlü gelen kâğıtlarda bastırılıp dağıtılan 627 sıra sa
yılı kanun tasarısının 48 saat geçmeden 9 uncu sırasına, 218 inci sırasında bulunan 586 sıra sayılı 
kanun tasarısının 10 uncu sırasına, 59 uncu sırasında bulunan 30 sıra sayılı kanun tasarısının 11 in
ci sırasına ve 104 üncü sırasında bulunan 208 sıra sayılı kanun tasarısının 12 nci sırasına, 245 inci 
sırasında bulunan 631 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü sırasına alınması önerilmiştir. 
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2- Genel Kurulun 1 Nisan 1998 Çarşamba ve 2 Nisan 1998 Perşembe günleri 13.00-19.00, 

20.00-24.00 saatleri arasında çalışması, gündemin 14 üncü sırasına kadar olan kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşmelerinin 2 Nisan 1998 Perşembe günü saat 24.00'e kadar tamamlanamaması halin
de, saat 24.00'ten sonra da çalışmalara, bitimine kadar devam edilmesi; 1 Nisan 1998 Çarşamba 
günü sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Efendim, önerinin lehinde veya aleyhinde söz almak isteyen var mı? 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) Efendim, önerinin aleyhinde... 
BAŞKAN - Önerinin aleyhinde Sayın Mehmet Gözlükaya; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başın

da Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Dün, Demokrat Türkiye Partisi, Anavatan Partisi ve Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekil-

lerince bir Danışma Kurulu önerisi getirildi. Ancak, her nasıl olduysa, Demokrat Türkiye Partisi 
Sayın Grup Başkanvekili, bu toplantıya icabet etmediler ve Danışma Kurulu bir karara varamadı; 
bunun üzerine, önümüze, iki parti tarafından, yani Anavatan Partisi ve Demokratik Sol Parti Sayın 
Grup Başkanvekillerince, biraz önce okunan öneri getirildi. 

Şimdi, bu öneriyle yapılmak istenen şey şu: Öncelikle görüşülmesi gereken iki yasa tasarısı 
var. Gündemin dördüncü sırasında olan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı -bunda 23 
üncü maddeye kadar da gelinmiş- ikincisi de, geçici.maddeleriyle birlikte 30'a yakın maddesi olan 
öğretmenlere ek zam verilmesiyle ilgili yasa tasarısı ki, bazı bakanlıklara da kadro verilmesiyle tak
viye edilmiş öğretmenler yasa tasarısı var. Arkasından, öneride, yine 8 tane yasa.tasarısı geliyor. 
Bunlar içerisinde, Doğru Yol Partisi olarak tasvip ettiğimiz tasarılar var; ama, tasvip etmediğimiz 
tasarılar da var. Nitekim, öyle düzenleme yapılmış ki, 631 sıra sayılı RTÜK ile ilgili yasa tasarısı 
da dahil, hepsi iki günde görüşülsün deniliyor... 

Değerli arkadaşlarım, bir de, bu öneride dikkatimizi çeken bir husus var; deniliyor ki "perşem
be günü saat 24.00'e kadar çalışılsın ama, yetmez ise, bitinceye kadar..." Ne zaman bitecek? Cu
ma, cumartesi, pazar, pazartesi... Yani, bu öneride bir samimiyet görmüyoruz. Doğru Yol Partisi 
olarak, İktidar partileri ortaklan tarafından, kısmî ortakları tarafından verilen bu öneriyi doğru bul
muyor, samimî bulmuyoruz. Eğer, gerçekten bu Meclisin çalışmasını istiyor isek, o zaman, çıkabi
lecek yasa tasarılarını oturalım, birlikte görüşelim. Yoksa, sırf politika için, sırf... 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) - Dayatma için... 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Devamla) - Dayatmaya biraz sonra geleceğim. 
... Meclisin çalışmasını biz istiyoruz da, muhalefet istemiyormuş gibi bir tavır içine girmek ve 

arkasından da, Meclisi çalıştırması gereken İktidar, çalıştıramayınca, karar yetersayısını veya top
lantı yetersayısını bulamayınca, alelacele basın toplantıları yapıp "gördünüz mü işte, bu Meclisi biz 
çalıştırmak istiyoruz ama, muhalefet çalıştırmıyor" demek... 280'i aşkın mensubu bulunan, deste
ği olan bu iktidarın, her şeyden önce, bu Meclisi çalıştırması (azım. 

Biz, olumlu katkılar vereceğiz; ama, bu çalışma düzenine, bu gündem tanzimine olumlu oy ve
remiyoruz, çünkü, bu öneriyi samimî bulmuyoruz. Bayram öncesinde, iki günde, üç günde bu ya
sa tasarılarının çıkmasının mümkün olmadığı kanaatini taşıyoruz; İktidar grubu mensupları başta 
olmak üzere, birçok milletvekilinin tatile çıkacaklarını varsayıyoruz. Nitekim, geçen hafta saat 
24.00'lere kadar çalıştık; maalesef, beş altı maddeyi ancak geçirebildik. Onun için, bunun kabulü 
mümkün değil. 

Şimdi, öğretmenler yasa tasarısı bahane edildi, geçen hafta hep bu konuşuldu. Biz, öğretmen
lere verilecek zamla ilgili yasa tasarısına hiçbir itirazda bulunmuyoruz. O yasa tasarısı geldiğinde, 
bakanlıkların, seçimi andıran birçok kadro taleplerine itiraz ederiz. Onun dışında, sadece öğretmen
lere verilecek zamla ilgili kısmına bir itirazımız olmaz. 
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Teklifim şudur: Geliniz, gündemin dördüncü sırasındaki Kamu Görevlileri Sendikaları Kanu

nu Tasarısının eksik kalan kısımlarını tamamlayalım ve öğretmenlere verilecek zamla ilgili yasa ta
sarısını çıkaralım. Tabiî, kaydı itirazımız şartlarıyla, bayramdan sonra da, gelelim, bir düzenleme 
yapalım. Niye telaş ediliyor; anlayamadığımızı ifade etmek istiyoruz. 

İktidar mensubu partilere de şunu tavsiye ediyorum: Burada, birtakım yasa tasarılarının görü
şülmesini istiyorsanız, önce, ortaklar arasında bir ittifaka varın. Danışma Kurulunda beraber, grup 
önerisinde ayrı olunur veya sıralamadaki yasa tasarılarıyla ilgili, bazılarını çekelim, şu yasaları gö
rüşelim diye İktidar ortakları ittifak sağlayamıyorsa, bu yasa tasarıları buradan zor geçer, geçmesi 
gereken yasa tasarılarını da geçirmemiş olursunuz; bu bir. 

İkincisi, İktidar, maalesef, sık sık gündem değiştiriyor. Burada, her hafta, biz, grup önerileriy
le gündemi tespite çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu Meclis, artık, gündemine hâkim olmalıdır. Sanıyorum, bayramdan 
sonra bir grup önerisi daha gelecek. O önerilerde de -bu yasalar çıkarsa veya çıkmazsa, bunlar, çık
mayan yasaların önüne geçecek- şapka, kıyafet kanunuyla ilgili yasada değişiklik, camilerin tespi
tiyle ilgili yasada değişiklik yeya bir ek madde getiren birtakım tasanlar da gündeme gelecek. Onun 
için, diyorum ki, İktidar, öncelikle, ortaklarının, arkasından da, bazılarının, birilerinin vereceği ta
limatları da kesin olarak alsın... (FP sıralarından alkışlar) ...hangi yasalar öncelik teşkil edecek, 
bunları tespit etsin, Meclise getirsin. Mecliste, olumlu olanlarına biz evet deriz, diğerlerine de, de
mokratik tepkimizi koyar, oyumuzu kullanırız. 

Ben, bu öneriye karşı olduğumuzu ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve FP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gözlükaya. 
Efendim, başka, lehte veya aleyhte söz isteyen var mı?.. 
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Var efendim. 
BAŞKAN - Sayın Yılbaş, lehte mi, aleyhte mi efendim? 
MAHMUT YILBAŞ (Van)-Aleyhimsi! 
BAŞKAN - Aleyhimsi olmaz; aleyhte o zaman. 
Peki efendim; buyurun. 
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkanım, şahsınızda, Yüce Meclisimizi saygıyla selam

lıyorum. 
Meclisimizin bayram öncesi çalışmasıyla ilgili olarak iki siyasî parti grubumuzun bir önerisi 

oldu. Demokrat Türkiye Partisi olarak bir açıklama yapma mecburiyetinde kalıyoruz. Sayın sözcü
nün de biraz önce ifade ettiği gibi, bayramdan önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemin
deki önemli kanun tasarılarının tamamının yasalaşması doğrultusunda bir çalışma programının uy
gulanmasına, Demokrat Türkiye Partisi olarak biz katılıyoruz. Bu yönden, öneriyi destekleyeceğiz; 
ancak, Demokrat Türkiye Partisi olarak, daha önce belirlenmiş ve en azından, iktidarı oluşturan si
yasî partilerin kamuoyuna bir deklarasyonu olarak gördüğümüz, kamu çalışanlarının sendika kur
malarına ilişkin ve görüşmelerde, 24 üncü maddesine kadar gelinmiş olan yasa tasarısının çalışma
larına devam edilmesinin gereğine inanıyoruz. Bu görüşle, Meclisimizin, bayram öncesinde, bu ta
sarıların bitimine kadar çalışmasını, Grup olarak yerinde buluyoruz; ancak, gündemde dördüncü sı
rada bulunan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının da öncelikle çıkarılmasını bekliyor 
ve diliyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (DTP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Aslında, kamu sendikaları meselesi yarım kalan iş; zaten, başta... 
Lehte söz isteyen?.. Yok. 
Şimdi, önerileri tekrar okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 
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ÖNERİLER: 
1- Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 55 

inci sırasında bulunan 182 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 6 ncı sırasına, 225 inci sırasında 
bulunan 580 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırasına, 226 ncı sırasında bulunan 581 sıra sayılı ka
nun tasarısının 8 inci sırasına, 30 Mart 1998 günlü gelen kâğıtlarda bastırıp dağıtılan 627 sıra sayı
lı kanun tasarısının 48 saat geçmeden 9 uncu sırasına, 218 inci sırasında bulunan 586 sıra sayılı ka
nun tasarısının 10 uncu sırasına, 59 uncu sırasında bulunan 30 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci 
sırasına ve 104 üncü sırasında bulunan 208 sıra sayılı kanun tasarısının 12 nci sırasına, 245 inci sı
rasında bulunan 631 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü sırasına alınması önerilmiştir. 

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

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - Say Başkanım... Say... 
BAŞKAN - Saydım efendim. (FP sıralarından "Saymadınız" sesleri) 
Arkadaşlar, o kadar büyük bir çoğunluk farkı var ki... Rica ediyorum... Bizde de bir mantık var 

arkadaşlar; bizi mantıksızlıklarla uğraştırmayın. 
İkinci öneriyi okutuyorum: 
2- Genel Kurulun, 1 Nisan 1998 Çarşamba ve 2 Nisan 1998 Perşembe günleri, 13.00-19.00, 

20.00-24.00 saatleri arasında çalışması; gündemin 14 üncü sırasına kadar olan kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşmelerinin 2 Nisan 1998 Perşembe günü saat 24.00'e kadar tamamlanamaması halin
de, saat 24.00'ten sonra da, çalışmalara, bitimine kadar devam edilmesi; 1 Nisan 1998 Çarşamba 
günü sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu öneri de kabul 
edilmiştir. 

İnşallah, bu öneriyi getiren gruplar, yoklamalarda burada bulunacaklar. (FP ve DYP sıraların
dan alkışlar) , 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Bulunurlar. 
BAŞKAN - İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş, iki adet doğrudan gündeme alma öner

gesi vardır; ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
10. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı 'nın, İstiklal Madalyası Verilmiş Olan

lara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun Teklifinin (2/885) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/328) 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
Plan ve Bütçe Komisyonuna 10.7.1997 tarihinde verilen İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunan

lara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun Teklifi, havale edildi
ği tarihten bu yana görüşülememiştir. 

İçtüzüğün 37 nci maddesine göre, doğrudan gündeme alınmasını arz ederim 
Mehmet Bedri İncetahtacı 

Gaziantep 
BAŞKAN - Bu önergeyle ilgili, Komisyon ve Hükümetin söz talebi?.. Yok. 
Sayın Mehmet Bedri İncetahtacı'nın söz istemi var; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
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MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepi

nizi saygıyla selamlıyorum. 
Medeniyetin ayrıntıda olduğunu ifade eden güzel bir söz vardır. Türkiye'nin gündeminde çok 

önemli hususların bulunduğu bir dönemde, ülkemizin, bir hukuk devleti olması açısından ciddî bir 
eksikliğini gidermek amacı güden bir kanun teklifiyle ilgili bilgi arz etmek için huzurlarınızda bu
lunuyorum. 

Bilindiği gibi, Türk Hükümetinin aldığı bir kararla 1950 yılında Kore'ye Türk askerini gön
dermiştik ve bu, 1950 ilâ 1966 seneleri arasında devam etti; ancak, oraya giden askerlerimizden, 
1950 ve 1953 seneleri arasında fiilî olarak savaşa giren askerlerimize şeref madalyası ve birtakım 
haklar verildiği halde, 1953'ten 1966'ya kadar geçen dönem içerisinde giden beşinci, altıncı ve ye
dinci tugaylardaki askerlerimize ne şeref aylığı bağlanmış ne de diğer askerlerimizin yararlanmış 
olduğu birtakım imtiyazlardan faydalandırılmalarına izin verilmiştir. Halbuki, 1953'ten sonra gi
den askerlerimiz de, savaş hali durumunda olan Kore'de bu görevi yapmışlar; yine, 1953'ten son
ra birçok askerimiz şehit düşmüş, birçok askerimiz yaralanmış ve birçok askerimiz de, oradaki sa
vaş kurallarını ihlal ettiği için cezalandırılmıştır. Ancak, bütün bu gerçeklere rağmen, uzun yıllar
dan beri bu adaletsizliğin düzeltilmesi istenilmesine rağmen, 1953'ten sonra Kore'ye giden asker
lerimizin talebi olan şeref aylığı ve buna bağlı olarak diğer askerlerimize.verilen bazı imtiyazlar
dan yararlanmasıyla ilgili kanun teklifi, bir türlü Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülememiş 
ve kanunlaştırılamamıştir. Şu anda 30 bin civarındaki vatandaşımızı yakinen ilgilendiren, maddî ol
maktan öte manevî değeri de bulunan bu kanun teklifimizin, kısa sürede burada sizlerin değerli oy
larıyla gündeme alındıktan sonra kanunlaşmasıyla, bu mağduriyet ve bu adaletsiz durum izale edi
lecek ve bu askerlerimiz, en azından, manen onore edilmiş olacaklar. 

Değerli milletvekilleri, bu açıdan, bu kanun teklifimize müspet oy vermenizi temenni ediyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İncetahtacı. 
Bu konuda başka söz isteyen?.. Yok. 
Doğrudan gündeme alınma önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Bu konudaki ikinci önergeyi okutuyorum: 
/ / . - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifinin (2/893) doğrudan gündeme alınmasına iliş
kin önergesi (4/329) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarafımızca hazırlanarak, 24.7.1997 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su

nulan (2/893) esas numaralı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifimiz, 28.7.1997 tarihinde sevk edildiği Plan ve Bütçe Komisyonunda gö
rüşme yapılmadan bugüne kadar bekletilmektedir. 

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

Saygılarımla. 
Rasim Zaimoğlu 

Giresun 
BAŞKAN - Bu konuda Hükümet ve Komisyonun bir söz istemi var mı efendim? Yok. 
Sayın Zaimoğlu'nun bir söz istemi vardır. 
Buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
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RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Orman Bakanlığında 

görev yapan orman muhafaza memurlarına fiilî hizmet zammı verilmesi konusunda verdiğim ka
nun teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergem üzerinde söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

Bilindiği üzere, Anayasamızın 169 uncu maddesinde "Devlet, ormanlarının korunması ve sa
halarının genişletilmesi için gerekli kanunlar koyar ve tedbirler alır. Yanan ormanların yerine yeni 
ormanlar yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gö
zetimi devlete aittir"denilmektedir. Ormanların korunması, devletçe yurt sathında örgütlenmiştir. 

Diğer taraftan, 6831 sayılı Orman Kanununun 77 nci maddesi gereğince, orman işletme mü
dürleri, orman işletme şefleri ve orman muhafaza memurları Bakanlar Kurulunca silahla teçhiz 
edilmişlerdir. Ayrıca, 6831 sayılı Yasanın 79 uncu maddesi ile de, orman muhafaza memurlarına, 
orman suçlarına ilişkin delilleri bir zabıt ile tespit ve suç alet ve suç nakil vasıtaları ile suç konusu 
emvali zapt ve icabında suç işleyenleri yakalama selahiyeti verilmiştir. 

Ülkemizde, ortalama olarak, yılda 17 bin adet usulsüz kesim, 7 300 adet kaçak nakliyat, 9 300 
kaçak sarf, 8 300 kaçak açma, 7 500 kaçak otlama olmak üzere -dikkatinizi çekiyorum- tam 49 400 
adet Orman Kanununa aykırı eylem yapılmaktadır.Yine, 1937 yılından bugüne kadar tam 1 240 
042 adet usulsüz ağaç kesme suçu ile, 3 939 735 metreküp ağaç kesilmiştir. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesi, zabıtayı, genel ve özel zabıta ola
rak ikiye ayırmakta; polis ve jandarmayı, genel kolluk kuvveti olarak saymakta; özel kolluk kuv
vetini "genel zabıta dışında kalan ve özel kanunlara göre teşekkül edip muayyen vazifeleri yapan 
zabıta kuvvetleridir" diye tarif etmektedir. Özel kolluk kuvvetleri, gümrük ve orman zabıta kuv
veti olarak belirlenmektedir. 

Evvelce askerî birer teşekkül olan Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı ile Orman Koruma 
Komutanlığı lağvedilip, bunların görevleri sivil birer teşekkül olan Gümrük Muhafaza Genel Mü
dürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı ye
rine kaim olan Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesi içindeki gümrük teşkilatına fiilî hiz
met zammı varken, Orman Koruma Komutanlığı yerine kaim olan, Orman Genel Müdürlüğü or
man koruma amir ve memurlarına verilmemesi gibi bir uygulama, eşitlik ilkesine aykırı olacaktır. 

Yukarıda da değinildiği gibi, Orman Genel Müdürlüğü amir ve memurlarınca yürütülmekte 
olan ormanların korunması görevi, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan genel kolluk 
göreviyle büyük benzerlik arz etmektedir. Gerek ordu mensupları gerekse emniyet mensuplarının 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin ilgili bentlerinde
ki haklarından yararlanmalarına karşılık, benzer hizmeti yapan orman koruma, zararlı böcek ve 
hastalıklarıyla mücadele hizmetinde çalışan teknik personel ve orman muhafaza memurlarının, anı
lan Kanunun ilgili maddesinden yararlanamamalan da, eşitlik ilkesine aykırıdır. 

Ülkemizin ormanlarında, her yıl, ortalama 170 bin hektar sahada biyolojik, mekanik ve kim
yasal mücadele yapılmaktadır. Orman zararlılarıyla mücadele hizmetinde çalışan personel, kimya
sal mücadelede, yukarıda zikredilen zehirli ilaçların hazırlanması ve kullanılması sırasında, bizzat, 
orman muhafaza memurları ile fiilî görevli teknik personel bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu insan
lar, bu esnada, sağlık açısından da olumsuz yönde etkilenmektedirler. 

Yine, orman yangınlarıyla mücadelede, son yıllarda, orman korumada fiilen görevli teknik 
personel ve orman muhafaza memurlarının büyük, özverili çalışmaları sonucu, büyük oranlarda, 
yanan alanlarda azalma olduğu görülmüştür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, 1 dakika eksüre veriyorum; toparlayın lütfen. 
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RASİM ZAİMOĞLU (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkan. 
Bu nedenle, ülkemizin akciğeri olan millî servetimiz ormanlarımızın korunmasında, kanunsuz 

müdahalelere karşı, orman böcek ve hastalıklarıyla mücadelede ve orman yangınlarına karşı, en kö
tü hava şartlarında mesai takip etmeden gece gündüz çalışarak, canları pahasına ormanların korun
masında ve geliştirilmesinde mücadele eden orman teknik personel ve muhafaza memurlarından 
son 12 yılda 225 kişi şehit olmuştur. Bu vefakâr insanlara da itibarî hizmet zammının verilmesi, 
ulusumuzun bir vefa borcudur. 

Bu konuda Yüce Meclisin desteğini almak dileğiyle saygılar sunar, buradan, tüm ulusumuzun 
Kurban Bayramını kutlarım. 

Sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim; ama, Kurban Bayramına daha var. 
RASİM ZAİMOĞLU (Devamla) - Gelecek Kurban Bayramını... 
BAŞKAN - Peki, buyurun. 
Önerge üzerinde başka söz isteyen yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VI . - SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇİK BULUNAN ÜYELİKLERİ SEÇİM 

1. - Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Anayasa Komisyonunda boş bulunan ve Demokratik Sol Parti Grubuna düşen bir 

üyelik için Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. - Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe 'seçim 
BAŞKAN - Dilekçe Komisyonunda boş bulunan ve Demokratik Sol Parti Grubuna düşen bir 

üyelik için Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edjlmiştir. 
3. ~ İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - İçişleri Komisyonunda boş bulunan ve Demokrat Türkiye Partisi Grubuna düşen 

bir üyelik için Van Milletvekili Mahmut Yılbaş aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabu etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, daha önce alınan karar gereğince, bugün sözlü soruları görüşmeyeceğiz; 

bu itibarla, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ongörüşmeler" 
kısmına geçiyoruz. 

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

A) ONGÖRÜŞMELER 
1. - Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 33 arkadaşının, rejim tartışmaları konusunda genel 

görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8121) 
BAŞKAN — Genel Kurulun, 24.3.1998 tarihli ve 70 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 

gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ongörüşmeler" kısmının 191 
inci sırasında yer alan, Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 33 arkadaşının, rejim tartışmaları ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
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Önerge, daha önce okunduğu için tekrar okutmuyorum. 
İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda öngörüşmelerde, önce hükü

mete, sonra parti gruplarına, sonra da önerge sahibine söz verilecektir. 
Gruplar ile Hükümet adına konuşma süresi 20'şer dakika, önerge sahibi için de 10 dakikadır. 
Şimdi, söz sırası Sayın Hükümette ve Hükümet adına, Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent 

Ecevit konuşacaklar; buyurun Sayın Ecevit. (DSP sıralarından ayakta alkışlar, ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Süreniz 20 dakika efendim. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI ve DEVLET BAKANI BÜLENT ECEVİT (İstanbul) - Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken, Bakanlar Kurulumuz adına, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Ankara Milletvekili Sayın Cemil Çiçek ile 33 arkadaşının rejim tartışmalarıyla ilgili genel gö
rüşme önergelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundukları tarih, 16 Mart 1998'dir. 
Önergede belirtildiği gibi, o günlerde, gerçekten, ülkemizin bir krize, bir bunalıma sürüklenmekte 
olduğu izlenimini veren belirtiler vardı. Öteden beri puslu havalarda ortaya çıkan kimi kara haber
ciler, ararejim söylentilerini kulaktan kulağa yaymakta, manşetlere yansıtmaktaydılar; kimi politi-
kacalar da, bunalım ortamını kendilerine çıkar sağlayacağı umuduyla körüklemekteydiler. Öyle bir ' 
ortamda rejim konusunun Meclis gündemine getirilmesi doğaldı; ancak, önergenin verildiği 16 
Mart gününün üstünden 16 gün geçmeden o yapay bunalım ortamı sona erdi ve bunalım kışkırtıcı
lığı yapanların hevesleri de kursaklarında kaldı. 

Önergede, siyasî kriz, neredeyse devlet krizine, demokrasi krizine dönüşecektir kaygısı belir
tilmekteydi; fakat, bu kaygının bir kuruntudan ibaret olduğu da ortaya çıktı. O kaygılar, kuruntu
lar, artık geride kaldı, bunalım bulutları dağıldı; böylece, önerge de güncelliğini yitirmiş oldu. 

Türkiye, gerçek bunalımı Refahyol Hükümeti döneminde yaşamıştı; çünkü, laik, demokratik 
rejim ciddî tehdit altındaydı; başlıca devlet kurumları arasındaki çelişkiler ve kopukluklar da çok 
tehlikeli ölçülere varmıştı. Fakat, Türkiye, Refahyol Hükümetinin çöküşüyle, o gerçek ve ciddî bu
nalımdan demokrasi kesintiye veya kısıntıya uğramaksızın, demokratik hukuk devleti kuralları 
içinde esenliğe çıkabilmiştir. Böylece, demokrasimiz, ağır bir sınavı başarıyla vererek, erginliğini 
kanıtlamıştır. Bu başarıda en büyük onur payı da Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. (DSP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) Yalnız demokrasimiz değil, demokrasimizin ayrılmaz öğesi olan laik
lik de, cumhuriyet tarihinin en ağır sınavından başarıyla çıkmıştır. 

Şimdi, hem Hükümet olarak hem de Büyük Millet Meclisi olarak önde gelen bir görevimiz, 
laikliği sağlam güvencelere kavuşturmaktır. Laikliği sağlam güvencelere kavuşturmanın başta ge
len koşulu ise, uygulamada kararlılığı, inançlara saygıyla bütünleştirmektir. 55 inci Cumhuriyet 
Hükümeti bunun gereklerini yerine getirmektedir; laikliği, ararejim dönemlerinde bile görülmedik 
bir kararlılıkla uygulamaktadır. Bunu yaparken de içtenlikli dindarların duygularını incitmemeye 
özen göstermektedir. 

Kısa sürede hazırlayıp uygulamaya koyduğumuz eğitim reformuyla inanç sömürücülüğünün 
ve ilticanın başlıca kaynağı kurutulmaya başlanmıştır. Tüm devlet kurumlarında da laiklikten sap
malar kararlılıkla önlenmektedir. Hükümet, aynı zamanda, laikliği toplumsal yaşamın her kesimin
de güvence altına alacak yasa tasarılarını hazırlayarak Büyük Millet Meclisine, birbiri ardman sun
maktadır. Bu tasarıların, Meclisteki çoğu partiler ve milletvekilleri tarafından desteklenip onaylan
ması, devlet politikalarında sürekliliği göstermiş olacaktır; çünkü, laikliğin korunması ve kökleş
mesi için hazırladığımız tasarılar, önceki Hükümetin katılımıyla alınmış olan Millî Güvenlik Ku
rulu kararlarının da gereğidir. Şimdi, biz, o dönemde alınan; fakat, uygulanmayan kararların yaşa
ma geçirilmesi için uğraş veriyoruz. Geçen yıl o kararları imzalamış olan eski Hükümet üyelerinin 
de, tasarılarımızı destekleyerek imzalarına sahip çıkmaları beklenir. 
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Sayın milletvekilleri, her devletin temelinde vazgeçilmez bazı değerler vardır. Türkiye Cum

huriyetinin temelindeki, tahribine veya sarsılmasına asla izin verilemeyecek değerler de, vatanın 
bölünmezliğidir, ulusal birliktir ve inançlara saygılı laikliktir. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
Bunlar, bize, Atatürk'ün kurucular kuşağının ve Kurtuluş Savaşı gazi ve şehitlerinin emanetidir. 

Türk Ulusu, demokrasiyi en ağır koşullar altında bile, ondan hiçbir sapmaya izin vermeyecek 
kadar özümsemiştir; fakat, Türk Ulusu, demokrasinin, vatan bütünlüğünü, ulusal birliği veya laik
liği tahrip için kullanılmasına da izin veremez. Buna izin verilirse, zaten demokrasi de elden gider. 
Geçen yıl görüldü ki, demokrasiyi, laikliğin tahribi için istismara kalkışanlar, kazara iktidara gel
seler de iktidar olamazlar, üstelik kendileri kazaya uğrarlar; çünkü, buna kalkışanlar, devletimizle 
de ulusumuzun büyük çoğunluğuyla da ters düşerler. Türkiye'de siyaset yapmak isteyen herkes ve 
her kuruluş bu gerçeği içine sindirmek zorundadır. 

Demokrasinin, bölücülük uğruna istismar edilmesine de izin verilemez. Bölücü akımın ardın
da birçok dışgücün desteği vardır, sözde müttefikimiz olan bazı devletlerin bile açık veya örtülü 
desteği vardır; fakat, tüm bu desteklere karşın, Türk Ulusu, Silahlı Kuvvetlerinin ve tüm güvenlik 
güçlerinin de üstün çabası ve özverisiyle bölücü akımı ve terörü büyük ölçüde etkisiz duruma ge
tirebilmeyi başarmıştır. Türk Ulusu, bölücü akımın ve terörün de, demokrasiyi kesintiye uğratmak
sızın üstesinden gelebileceğini kanıtlamıştır. Şimdi sıra bölücü akımın kaynağını kurutmaktadır. 55 
inci Cumhuriyet Hükümeti bunu da sağlamak için harekete geçmiştir. Güneydoğu ve Doğu Ana
dolu halkını yoksulluktan, işsizlikten, eğitim yetersizliğinden ve çağdışı feodal baskılardan kurta
racak bir kalkınma seferberliği için. Hükümetimiz gerekli adımları atmaya başlamıştır. Bu bölge
lerimizde üretken yatırımları, istihdam olanaklarını hızla yaygınlaştırmak için, Hükümetimiz, şim
diye kadar hayal bile edilmemiş teşvikleri uygulamaya geçirmiştir. Bu amaçla hazırladığımız Teş
vik Yasasına verdikleri destek için, parti ayırımrgözetmeksizin tüm milletvekillerine, Hükümeti
miz adına, şükranlarımı sunuyorum. (DSP, ANAP ve DTP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, demokrasimizin bir büyük eksikliği, uzlaşı yetersizliği idi; fakat, şimdi, 
görevde bulunan çokpartili azınlık Hükümeti, hem kendi ortakları arasında uyum sağlamaya hem 
de Büyük Millet Meclisiyle uyum içinde çalışmaya özen göstererek, bu eksikliğin giderilmesine, 
demokrasiyi verimli kılabilmenin gereği olan uzlaşı kültürünün gelişmesine katkıda bulunmakta
dır. Büyük Millet Meclisimizin de, bu dönemde, uzlaşmaya yatkınlığını göstermesi, demokrasimiz 
açısından umut verici bir gelişmedir. ' 

Nitekim, Teşvikler Yasası gibi, 8 Yıllık Zorunlu İlköğretim Yasası da böyle bir uzlaşı ortamın
da Meclisimizden geçebilmiştir. Hükümetimizce hazırlanan kapsamlı Vergi Reformu Yasa Tasarı
sı da Plan ve Bütçe Komisyonundan aynı uzlaşı ortamında geçmiştir. Önümüzdeki günlerde, bu ta
sarının, Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundan da, tüm partilerin ve milletvekillerinin değerli kat
kılarıyla geçeceğini umuyorum. 

Laikliği korumak ve pekiştirmek için Meclise sunduğumuz tasarılar görüşülürken de uzlaşı 
eğiliminin.etkili olacağına güveniyorum. 

' Bölücü akımın ve terörün ardında dış desteklerin bulunduğunu söylemiştim. Aynı şekilde, la
iklik karşıtı akımların da arkasında bazı dış güçlerin, özellikle bazı bölge ülkelerinin desteği var
dır. Bunun nedeni de bellidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İslamın, laiklikle, çağdaşlıkla ve de
mokrasiyle bağdaşabileceğini ve bu bağdaşıdan çok dinamik bir toplum doğabileceğini kanıtlamış
tır; fakat, Türkiye Cumhuriyetinin bu başarısı, bölgemizdeki çağdışı bazı İslam ülkelerinin egemen 
güçlerini tedirgin etmektedir. Türkiye'deki laik ve demokratik rejimin ve çağdaş yaşam biçiminin 
kendi halklarına örnek,olacağından kaygı duymaktadırlar. O nedenle de Türkiye'de rejim karşıtı 
akımları desteklemektedirler.' 

Biz, geleneksel olarak, hiçbir ülkenin içişlerine ve rejimine karışmayız; fakat, inanıyorum ki, 
55 inci Hükümet döneminde, laikliği pekiştirmek için alınmaya başlanan önlemler olumlu sonuç
larını verdikçe, o ülkeler de, Türkiye'yi çağın gerisine çekebilmekten umut keseceklerdir ve za
manla, ister istemez, Türkiye'deki laik demokratik rejimin etki alanı içine kendiliklerinden girme
ye başlayacaklardır. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) Böylece, İslam aleminde, yeni bir çığır 
açılabilecektir. 
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Şunu da özellikle vurgulamak isterim: Laikliği, demokratik hukuk devleti kuralları içinde 

ödünsüz koruyup pekiştirebilmenin başta gelen bir koşulu, her dindara mürteci gözüyle bakmamak, 
her dindarı laiklik için potansiyel tehlike gibi görmemek ve herkesin inancına içtenlikle saygı gös
termektir. (DSP, FP, ANAP, DYP ve DTP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Türk Ulusu, demokrasiyi onsuz yaşayamayacak kadar benimsemiştir ve 
özümsemiştir; ancak, demokrasimizin yeterince verimli işleyemediği ve ülkeye istikrar getireme
diği de açıktır. Kanımca, bunun nedenini, siyasal yaşama ilişkin yasaların eksikliklerinden çok, si
yaseti yönlendiren bazı kesimlerin davranışlarında aramak gerekir. Demokrasimizi aksatan bu dav
ranışlardan biri, her Allah'ın günü, seçim düşünüp, seçim konuşmaktır. O yüzden, Türkiye, onbeş 
yıldır, yani çokpartili demokratik yaşama yeniden geçildiğinden beri, sürekli seçim ortamında ya
şamaktadır. Sürekli seçim ortamında yaşanınca da, ne ekonomide ne siyasette istikrar sağlanabil
mektedir. Temel sorunlara köklü çözümler aramak yerine, günlük sorunlara günlük çarelerle yeti-
nilmektedir. Oysa, demokrasisi en sağlam, ekonomisi en güçlü ülkeler bile, sürekli seçim ortamın
da yaşamaya tahammül edemezler. Onbeş yıldır enflasyon hızının kcsilememiş olmasının başlıca 
nedeni de budur. Biz, 55 inci Hükümet olarak, bu davranış biçiminden Türkiye'yi v kurtarmaya uğ
raşıyoruz. Seçim tarihini, üç partili bir azınlık Hükümeti olarak biz belirleyebilecek durumda deği
liz; Meclis çoğunluğu istediği an, bu Hükümeti düşürebilir ve erken seçime gidebilir... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - İnşallah... 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET BAKANI BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Mec

lisin iradesi önünde, boynumuz kıldan incedir. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) Ama, biz, zih
nimizi seçime takmadan çalışıyoruz. Türkiye'de alışık olunmadık biçimde, dikkatimizi ve çalışma
larımızı, orta veya uzun vadede sonuç verecek temel sorunlarda yoğunlaştırıyoruz. Türkiye'nin 
güncel sorunlarıyla birlikte, geleceğini de düşünüyoruz. 21 inci Yüzyıla, Türkiye'nin, güçlü bir 
dünya devleti olarak girebilmesi önündeki engelleri kaldırmaya uğraşıyoruz. Nitekim, Meclis gün
demi, bu anlayışla hazırladığımız yasa tasarılarıyla doludur. 

Bu arada, vergi ve haller yasalarının yürürlüğe girmesiyle, yüksek enflasyon belasını sona er-
direbilme yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır. Vergi reformuyla, aynı zamanda, ekonomimi
zin neredeyse yarısını oluşturan kayıtdışı sektör kayıtiçine alınabilecek, çalışanların ve üreticilerin 
vergi yükü hafifletilirken, vergi gelirleri artabilecek, üretkenlik, rantiyeliğin önüne geçebilecektir. 

Demokrasimizin verimli ve sağlıklı işlemesini engelleyen sürekli seçim beklentisi dışında bir 
başka davranış biçimi, demokrasiyi özümseyememiş kimi çevrelerin, toplumu, neredeyse, sürekli 
darbe ve ararejim söylentileri ve beklentileri içinde yaşatmalarıdır. Geçmişin ararejim anıları da öy
le beklentileri beslemektedir. Oysa, geçmişte olanlar geçmişte kalmıştır. Günümüz dünyasının Tür
kiye'sinde ise, bu ülkeyi, bu ulusu seven hiçbir kimse, artık, darbeyi, ararejimi, kararejimi aklından 
geçiremez. (DSP, ANAP ve DTP sıralarından alkışlar) Çünkü, demokrasiye yönelişin bütün dün
yayı sardığı bir çağda, tüm bölge ülkelerine demokrasi bakımından örnek olabilecek konumdaki 
Türkiye, ararejimlere, kararejimlere sürüklenecek olursa, herr. bölgesindeki ağırlığını yitirir hem de 
dünyanın paryası durumuna düşer. Türkiye, artık, kesintisiz ve kısıntısız demokrasiye mecburdur. 
Bizim görevimiz, darbe kuşkularına, ararejim, kararejim beklentilerine saplanıp zaman öldürmek 
yerine, demokrasimizin ve insan haklarımızın eksikliklerini, bir an önce, elbirliğiyle gidermektir. 
Bunu başarmak da, bu Meclisin, milletimize borcudur. Millet Meclisinin verimli çalışması, demok
rasinin önde gelen bir güvencesidir. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın başında belirttiğim gibi, şimdi, açılıp açılmamasını konuş
tuğumuz genel görüşme önergesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisine verildiği günlerde, gerçek
ten, ülkemizin, bir krize, bir bunalıma sürüklenmekte olduğu izlenimini veren belirtiler vardı; fa
kat, artık, o yapay bunalım görüntüsü geride kalmıştır-, rejim, rayına oturmuştur. Onun için, Hükü
met adına dileğim, genel görüşme açılması yerine, bu öngörüşmeyle yetinilmesidir. 
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Önergede "ârarejim tartışmaları, demokrasimizin askıya alınacağı yönündeki kuşku ve iddi

alar, Türkiye'ye, hem içeride hem dışarıda büyük zararlar verir" deniliyor. Yine, önergede, bu söy
lentilerin ve tartışmaların, herkesi inandırıcı bir üslupla önlenmediği ileri sürülüyor; fakat, artık, 
kaygı bulutları dağılmış, kuşkular sona ermiş, darbe çığırtkanlarının yaymaya kalkıştıkları söylen
tiler boşlukta kalmıştır. Son Millî Güvenlik Kurulu bildirisinde de, bu gerçek, inandırıcı bir üslup
la dile getirilmiştir. 

Şimdi, sona ermiş olan bir yapay bunalımın tartışmalarıyla zaman yitirmek yerine, Meclis 
gündemindeki birbirinden ivedi yasalarla zamanı değerlendirmek gerekir. Milletimizin büyük ço
ğunluğunun beklentisinin de bu olduğuna inanıyorum. Takdir, siz değerli milletvekillerinindir. 

Ulusumuzun, tüm eksiklikleri giderilmiş, tüm aksaklıkları aşılmış kesintisiz ve kısıntısız bir 
demokraside, huzur içinde yaşamasını ve hakça bir düzende, hakkı olan gelişmeye kısa sürede 
ulaşmasını dilerim. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamı bitirmeden, bir mutlu olaya da değinmek istiyorum: Bugün, 
Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliğinde üyeliğiyle ilgili görüşmeler/Türkiye'ye ve uluslararası 
anlaşmalara rağmen Brüksel'de başlarken, Ankara'da da, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinin ilişkilerini büsbütün derinleştirecek bir adım atılmıştır; iki bağımsız ve kar
deş cumhuriyet arasındaki Ortaklık Konseyi, ilk toplantısını bugün Ankara'da yapmıştır. (DSP, 
ANAP ve DTP sıralarından alkışlar) Türkiye Cumhuriyeti yaşadıkça, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyeti de güvenlik içinde yaşayacaktır. 

Ortaklık Konseyi çalışmalarının ülkemize hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise saygılar suna
rım. (DSP sıralarından ayakta alkışlar, ANAP ve DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Şimdi, grupları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Fazilet Partisi Grubu adı

na, Sayın Abdullah Gül, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Sağlam ve Anavatan Par
tisi Grubu adına Sayın Yüksel Yalova söz istemişlerdir. 

İlk sözü Fazilet Partisi Grubu adına, Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül'e veriyorum. 
(FP sıralarından alkışlar) 

Buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır Sayın Gül. 
FP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; Ankara Milletvekili Sayın Cemil Çiçek ve 33 arkadaşımızın, Türkiye'nin içinde bulundu
ğu ârarejim tartışmaları ile ilgili genel görüşme talebi üzerine Grubum adına söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle şahsım ve Fazilet Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, yakın siyasî tarihimize şöyle bir baktığımızda, her on yılda bir demokrasiye 
müdahaleler olduğunu hep konuşmuşuzdur. 1960 darbesi, 1971 muhtırası ve 1980'de Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin yönetime el koyup demokrasiyi askıya alması, maalesef ülkemizin birer gerçekleri
dir ve Türkiye, geçmişte her on senede bir siyasî bunalıma ve bununla beraber bir çıkmaza girmiştir. 

Dünyada siyasî ve özgürlükçü gelişmeler olup, militarist, otoriter ve baskıcı rejimler teker te
ker terk edilip, demokrasi kulübünün üyesi olan ülkelerin sayısı daha da artarken, maalesef, Türki
ye'nin, onyedi sene sonra, dünyadaki bu gidişe ters bir istikametteki gelişmeler içerisine girmesi 
esef vericidir. Özellikle dünyayla ve demokrasiyle bütünleşmenin bir aracı gibi gösterilen Avrupa 
Birliğine tam üyelik tartışmalarının yapıldığı bir yılda bunun olması, Türkiye için büyük bir tahil-
sizlik olmuştur. 

Sayın Başkan, genel görüşme talebinin gerekçesinde gayet net bir şekilde ortaya konulduğu 
gibi, ülkemiz, bir yılı aşkın bir süredir -her ne kadar Sayın Ecevit, bunu kabul etmese de- maale
sef, siyasî bir kriz içerisindedir. Biz, burada, kabul etsek de etmesek de bu, bir gerçektir ve önü
müzdeki yıllarda, siyasî tarihçiler, bunları, çok daha açık bir şekilde yazacaktır. İnsanlar, her sabah 
yeni bir kâbusla uyanmakta, geleceğe olan güvenleri sarsılmakta ve inanmak istemedikleri bir gün
demle meşgul edilmektedirler. 
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Sayın Başkan, gerekçede de ileri sürüldüğü gibi, siyaseti, siyaset yapması gerekenlerin değil 

de,demokrasiye sahip çıkmada yetersiz kaldığı hususunda genel bir kanaatin, kamuoyunda oluşma
ya başladığı bir dönemde, böyle bir görüşmenin, bu Meclise getirilmesi, gerçekten, normalleşme 
için bir fırsat olarak kabul edilmelidir. 

Bu tartışmaları, kesinlikle, iktidar ile muhalef arasında taktik üstünlükler sağlamak amacıyla 
yapmak niyetinde değiliz; tam tersine, sivil yönetim anlayışını, millî iradeyi ve milletin temsilcile
rinin Meclisini, iktidar ve muhalefet ayırımı yapmadan kuvvetlendirmek istiyoruz ve bunun için 
buradayız. (FP sıralarından alkışlar) 

Eğer, bizler, bu davranışı, bir sene önce, demokratik bir şekilde meşru olan Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetine göstermiş olsaydık, bugün, bu ararejim tartışmaları içerisine girmeyecektik; 
ama, maalesef, bunu, bu Mecliste, hep beraber gösteremedik. Böylece, Türkiye, bugün, ararejim 
tartışmalarının içerisine girmiştir. Ne yazık ki, o gün, bazı siyasî çıkarlar için oportünistçe ortaya 
konan davranışlar, hem Türkiye'yi bugünkü kaosun içerisine sürüklemiş hem de o oportünizm için
de olanlar, bugün, kendilerini, resmen ve fiilen vesayet altına sokmuşlardır. (FP sıralarından alkış
lar) V 

Kuvvet komutanlarının yayımladığı 20 Mart tarihli bildiri, bir muhtıra niletiğindedir ve ondan 
sonra, Sayın Başbakanın aldığı tavır, açıkça, Türkiye'de yeni bir dönemin de başlamasına sebep ol
muştur. 28 Şubatta bir dönem başlamıştır; fakat, ondan sonra, yeni bir dönem de, bu muhtırayla be
raber başlamıştır. Yine, ileride, siyasî tarihçiler, buna, çok referanslarda bulunacaklardır. 

Aslında, Anayasamız ve mevcut kanunlarımız çerçevesinde, Türkiye, evrensel insan hakları
na dayalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Her ne kadar, Türkiye'yi, batı demokra
sileriyle mukayese ettiğimizde, demokrasi açısından değiştirmemiz gereken birçok maddeler varsa 
bile, bugün, olup bitenler yine hukukdışıdır, fiilîdir, bir emrivakidir ve yerleşik tabirle, durumdan 
görev çıkarmak gibi, güce güvenerek inisiyatif kullanmaktan ileri gelmektedir. - -. 

Bu gelişmeler sonunda, bir zamanların dışa açılan, demokratikleşen ve daha çok hürriyetler 
içerisinde olan Türkiyesi, maalesef, bugün, içe kapanan, otoriter, devletçi ve antidemokratik bir bü
rokratik devlet yapısı haline dönüşmeye başlamıştır. 

Bugün, kafamızı kuma gömmenin hiçbir anlamı yoktur. Türkiye'yi, Avrupa'nın içerisinde bir 
üçüncü dünya devleti gibi görmeye başlamışlardır. Eminim ki, dış dünyayı takip eden bir partinin 
Genel Başkanı olarak, bunu, en iyi Sayın Ecevit bileceklerdir. Tüm dünya gazetelerini de okudu
ğunuzdan eminim Sayın Ecevit ve biliyorsunuz ki, orada, Türkiye'de olup bitenler yansıtılırken, 
"militarist demokrasi", "askerî demokrasi" benzetmeleri uygun görülmekte ve hatta, bugün, Türki
ye'deki sistemin, Maurice Duverger'in pretorya diktatörlüğünü andıran, pretorya demokrasisi ola
rak yazılmakta ve birçok yabancı basın ve yerli basın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyasî özerkliğin
den bahsetmektedir. 

Anayasaya göre, tamamen bir istişari organ durumunda olan Millî Güvenlik Kurulu, aynen 
darbe sonrası dönemlerin Millî Birlik Komitesi gibi yansıtılmakta ve Türkiye'de, karar mekaniz
masının başında Millî Güvenlik Kurulu gösterilmektedir. Bir senedir ülkede yaratılan psikolojik ve 
fiilî ortamda, Türkiye'nin tek sorumlusu Millî Güvenlik Kurulu olmuş gibi bir durum yaratılmıştır 
ve Millî Güvenlik Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde, Bakanlar Kuruluna talimat 
veren ve Türkiye Büyük Millet Meclisine, ne pahasına olursa olsun, bunları onaylatan bir görünüm 
içerisine girmiştir. 

Üzülerek, burada, bir gerçeği de ifade etmek istiyorum: Ülkenin huzur ve güvenliğinin sağlan
masına en büyük katkıyı yapması gereken bir organın bir seneden beri yaptığı her aylık normal, 
olağan toplantısı, bizzatihi, ülkedeki siyasî tedirginliği artıran ve istikrarı bozan bir unsur haline dö
nüşmüştür; öyle ki, Millî Güvenlik Kurulu toplantıları öncesi ve.sonrası, borsanın, faizlerin ve dö-, 
viz kurlarının müspet veya menfi olarak etkilenmesi, istikrarsızlığın, sadece siyasî değil, ekonomik 
boyutlarını da ortaya koymaktadır. 
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Çağdaş demokrasilerle mukayese ettiğimizde, şu anki Millî Güvenlik Kurulunun, seçilmiş si

villere karşı asker ağırlıklı yapısı, zaten bir yanlıştır. Geçenlerde, Demokrat Türkiye Partisi Genel 
Başkanı Cindoruk'un da ortaya koyduğu gibi, bu yapıyı, modern demokrasilerle özdeşleştirmek 
mümkün değildir. Aslında, bugünkü çağdaş demokrasilere en uygun Millî Güvenlik Kurulu yapı
sı, Türkiye'de, 1931 yılında, Atatürk'ün direktifleriyle oluşturulan ve 1933 yılında çıkarılan bir ka
rarnameyle onaylanan kurul olmuştur. Ne yazık ki, geçen bu süre içerisinde, 1960,1970, 1980 mü
dahaleleriyle, bu kurulun yapısı, giderek militarize bir görünüm halini almış ve bugünkü duruma 
gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1982 Anayasasının 1 inci 
ve 2 nci maddesinde açıklandığı şekilde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, de
mokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Anayasanın kurduğu bütün siyasal düzen ve teşkilat ile 
devletin kuruluş ve işleyişi, bu ilkelere dayandırılmıştır. Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, ege
menliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu, bunu millet adına kullanmaya yetkili kılman 
hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belir
lenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı kesin bir şekilde ifade edilmiştir. Ayrıca, hiçbir devlet 
organını ve kamu otoritesini kullanan makamın, hukukun üstünde ve dışında olamayacağı, üstün
lüğün, ancak, Anayasa ye kanunlarda bulunduğu belirtilerek, hukukun üstünlüğü ve bağlayıcılığı 
ile hukuk devleti ilke ve esasları da belirtilmiştir. 

Anayasamız, kuvvetler ayrılığı prensibi çerçevesinde, yasama, yürütme ve yargıyı ayrı ayrı ta
rif etmiş, yetki ve görevlerini tayin etmiştir. Anayasanın 117 nci ve 118 inci maddeleri, sivil ve as
kerî otorite ilişkisini düzenlemiş ve demokratik bir sistemde sivil otoritelere bağlı olan askerî oto
ritelerin, Anayasanın tanıdığı ve çizdiği yetki sınırlarının dışına çıkmasına da imkân vermemiştir. 

Hemen belirtmek isterim ki, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35 inci maddesi ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri, demokratik hukuk düzenine, Anayasa ve ulusal hukuk kurallarına 
aykırı olarak yorumlanamaz ve uygulanamaz. Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde oluştu
rulan Batı Çalışma Grubunun hukukî dayanağı da yoktur Sayın Ecevit. Bu Grubun faaliyetleri, ar
tık, gizliliği kalmayacak şekilde kamuoyuna sızmıştır ve yapılan işler de tamamen siyasîdir. Yapıl
dığı söylenen anketler, toplanan bilgiler, siyasî partilere dönük çalışmalar, kesinlikle, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin görevleri arasında da sayılamaz. Bunların hepsi, çok açık've net şekilde, İç Hizmet 
Kanununun 43 üncü maddesine aykırıdır ki, bu madde, ordunun siyasete karışmasını kesinlikle ya
saklamıştır. 

Türk Ordusu, bu milletin ordusudur ve hepimizin ordusudur. Bu orduyu, Türkiye'deki bir avuç 
azınlıkla özdeşleştirmeye, milletten koparmaya ve hayatı boyunca her türlü yıkıcılığın ve bölücü
lüğün içinde olmuş kişilerle beraber göstermeye de kimsenin hakkı yoktur. (FP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bu açıklamaları,ve tavrımızı Anamuhalefet Parti
si olarak ortaya koyarken, bunu, başında da söylediğim gibi, millî iradeyi, sivil yönetimi, demok
rasiyi ve hukukun üstünlüğünü -iktidarda kim olursa olsun- güçlendirmek ve desteklemek için ya
pıyoruz. Bir sene önce sizlerin yapamadığınızı, demokrasi ve millî irade adına gösteremediğiniz 
onurlu davranışı şimdi biz gösteriyoruz ve sizin de, hakkınızı koruyoruz. (FP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Bütün bu antidemokratik gelişmelerin altındaki sebep, irtica, gericilik ve fundamentalizmle 
mücadele diye ilan edilmektedir ve bunu, siz de burada Hükümet adına doğruladınız Sayın Ecevit. 
Aslında, bir yıldır Türkiye'nin resmî gündemini oluşturan ve millete, artık, tabiri caizse, kabak ta
dı vermiş olan bu vehim, maalesef, halkın desteğiyle seçim kazanmış, millete özgürlük, huzur, ser
bestlik vaat eden ve milletin geri kalmışlığıyla boğuşan bütün liderlerin başına gelmiştir. 1950 yı-
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lında, Demokrat Parti Başkanı rahmetli Adnan Menderes'e; 1968 yılında, o zamanki Adalet Parti
sinin o zamanki Başkanı Süleyman Demirel'e; 1980 yılında, rahmetli Turgut Özal'a ve 1997 yılın
da da, Sayın Erbakan'a, hep aynı suçlamalar yapılmıştır. Aslında, statükosunu kaybetmekten kor
kanlar, Türkiye'yi sömürenler ve sömürülerini devam ettirmek isteyenler, her zaman bunu kullan
mışlardır. (FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından alkışlar) Bu dört partinin 
başkanına onlarca irtica gensorusu verilmiş; fakat, bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, her defa
sında, milletin temsilcileri tarafından püskürtül muştur. 

Demokratik yollarla halkın güvenini kazanan bu partiler ve liderleriyle mücadele edemeyen
ler, hep Jakoben tavırlar içinde olmuş ve hukukdışı, antidemokratik yollarla iktidara gelmeyi dene
mişlerdir. 

Peki, soruyorum; nedir bu irtica, kim mürteci? Bir senedir, irtica adı altında, millete, olmadık 
hakaret, saygısızlık ve saldırı yapıldı, psikolojik bir harp ilan edildi ve neredeyse, silahlı bir harp 
ilan edilecek. Kimdir bunlar? İrticacı dediğiniz insanlar bu ülkede ne yaptı? Polisle mi çatıştı, as
kerle mi vuruştu, askerden mi kaçtı, düşüncelerini başkalarına kabul ettirmek için zor ve şiddet mi 
kullandılar, kurtarılmış bölgeler mi ilan ettiler, binlerce silah mı yakalattılar; yoksa, hırsızlık, yol
suzluk ve vurgun mu yaptılar?! Kim bunlar, nerede bunlar? (FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar; DYP sıralarından alkışlar) 

Geçen sene, 28 Şubattan sonra, 28 Martta, bizim Hükümetimizin İçişleri Bakanı, bütün vali
lere, kaymakamlara bir genelge göndererek, 18 maddelik irticayı tespit ve takip çizelgesi gönder
di; ve bu Hükümetin Sayın İçişleri Bakanı, bunu yeniledi ve daha da kuvvetli hale getirildi. Dev
letin valilerinin, kaymakamlarının; resmen, her ay, Sayın İçişleri Bakanlığına gönderdiği raporlara 
göre, şimdi sizlere soruyorum: Devletin bu resmî raporlarına göre, kaç tane irticaî vaka tespit edil
di; kaç kişi irticadan dolayı tutuklandı; kaç adet silah deposu bulundu; kaç tane camiin altında, yur
dun mahzeninde silah deposu bulundu? Bir senedir, Türkiye'nin en büyük belası ilan edilen ve bin
lere askerin, polisin, sivilin ölümüne sebep olan çatışmalardan daha tehlikeli ilan edilen irtica hak
kında ortaya rakamlar koyun bakalım. 60 bin tutuklu ve hükümlü var cezaevlerinde ve bunların 5 
bine yakını terör suçundan dolayı orada. Bunların kaç tanesi irtica suçundan dolayı cezaevlerine 
konuldu Sayın Ecevit? Buraya gelip, hayalî olarak nutuk atmak değil; elinizde rakamlar var, arşiv
ler var, devletin belgeleri var; ortaya koyun bunları. Umuyorum ki, daha sonra Hükümet adına kür
süye çıkacak arkadaşımız bunları ortaya koyacaktır. 

Şimdi, ilticanın tarifini ve mürtecilerin kimler olduğunu açık bir şekilde ortaya koyamıyorsu
nuz; fakat "irticacı ve mürteci" diye ilan ettiğiniz insanlara baktığımız da, biz, irticayla kimleri kas
tettiğinizi çok iyi anlıyoruz. Ey Hükümet veya şu anda Türkiye'de yetkili olanlar; siz, farkında mı
sınız ki, samimî olarak "Allah" diyen herkesi rencide ediyorsunuz. (FP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) Siz, farkında mısınız ki, bu milletin aslî unsuru olan "vatan, millet, din, iman" diyen 
herkesi küstürüyorsunuz. Yine, siz farkında mısınız ki "din özgürlüğü" diyen herkesi düşman ilan 
ediyorsunuz. 

Sizler, bu milletin temsilcileri olarak; evet, Anavatan Partililer, şimdi sizlere sesleniyorum: 
Meclise getirdiğiniz tedbirleri, gazeteler "topyekûn savaş" diye ilan edince hiç titremediniz mi; hiç 
içiniz yanmadı mı? Millete karşı getirdiğiniz bu tedbirlere, siz, aslında "tedbir" dediniz; ama, sizi 
destekleyen gazeteler "topyekûn savaş" dedi; hiç mi titremediniz? Bir zamanlar, bu milleti inim 
inim inleten ve sizin kurucunuz Turgut Özal tarafından ve bu Meclisin tümünün alkışlarıyla kaldı
rılan 163 üncü maddenin yerine getireceğiniz kanunla, işlenecek suçlara müebbet hapis isterken, on 
sene hücre cezası isterken bir gün milletin karşısına çıkacağınızı hiç mi düşünmediniz? Avrupa'dan 
koiivmasanız, neredeyse, muhakkak idam cezası isteyecektiniz. 

Bu devletin 280 kaymakamını, 30 küsur valisini ve binlerce memurunu Turgut Özal ile birlik
te siz devlete soktunuz, şimdi siz temizleyeceksiniz, öyle mi? Söyleyin şimdi, bana; bunların kaç ta
nesi namaz kıldığı için fişlendi, kaç tanesi hacca gittiği için fişlendi? Bu valilerin, bu kaymakam-
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ların, bu emniyet müdürlerinin kaç tanesi, hanımının başı örtülü olduğu için irticacı ilan edildi; 
yoksa bu valiler hırsız mı; yoksa, bu kaymakamlar devletin parasını mı yedi; yoksa, bu valiler, bu 
kaymakamlar, bu emniyet müdürleri, bu polis şefleri, millet ile devleti birbirine mi kırdırdı, düş
man mi etti?.. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Ecevit geçenlerde bir demeç verdi; dediler ki, "askerî dönemlerin 
yapamadığını, ararejimlerin, dönemlerin yapamadığını yapıyoruz." Bir sol partinin başkanı olarak 
özgürlüklerle mücadele etmiş; bir gün siz de fişlenmiştiniz, sizin arkadaşlarınız da fişlenmişti. Bun
ları ben sizden duyunca inanamadım. 

MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) - Yaşlılık!.. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Görüşlerimiz farklı olabilir; fakat, sizin demokrasi anlayışı

nızın buna müsaade etmeyeceğine inanıyordum. 
Demokrasi, Türkiye'de, gerçekten tehdit altındadır; insan hakları tehdit altındadır. Bir zaman

ların Nazi Almanyasını andıran iftiralar, çamur atmalar ve fişlemeler, mütedeyyin, dindar ve dev
letine bağlı insanlara karşı yapılmaktadır. Aslında, bunun farkına vardığınız için yavaş yavaş bu 
işin boyunun nerelere gideceğini görmeye başladınız ve dehşete düşüyorsunuz. Aynı 195Q'Ii yıllar
da, Amerika'da, Mc Carthy döneminde yaşandığı gibi fişlemeler, ispiyonculuk başlamıştır. Bakın, 
buna hemen bir misal vereyim: Geçen gün, büyük kulüplerimizden Beşiktaş'ın kongresi yapıldı, 
adaylardan biri hemen irticacı olarak ilan edildi ve Sayın Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisinin söz
cüsü, dün, sizi de irticacılarla, mültecilerle işbirliği içinde gösterdi. Bu mantıkla giderseniz bu işin 
nereye varacağını düşünemezsiniz. "Allah" diyen herkes üzülüyor. Demin "din özgürlüğü içinde 
olan herkes küstürülüyor" derken bunu kastetmek istedim. 

Değerli arkadaşlar, bu bağlamda, halkın gerçek temsilcileri olan belediye başkanlarına karşı 
başlatılan bu baskı ve sindirme operasyonunun tehlikeli bir kışkırtıcılık olduğunu burada duyuru
yorum size. Size, buradan açıkça hatırlatıyorum ki, hem kendinizi hem partinizi hem de ülkeyi lü
zumsuz bir kaosa sürüklemeyin; Halil Ürün ile Melih Gökçek ile Tayyip Erdoğan ile uğraşıp, hem 
Türkiye'yi dünyaya rezil etmeyin hem milleti... 

BAŞKAN - Sayın Gül, süreniz bitti; 2 dakika veriyorum, daha fazla uzatmam efendim. 
Buyurun. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. 
... hem de Türkiye'yi küçük düşürmeyin, ve hayatı boyunca karanlık işlerin içinde olan, Türk 

ordusuna ve Türk Devletine yaptıkları malum olan Doğu Perinçek'i kendinize de önder almayın. 
(FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Önünde sonunda bu milletin huzuruna çıkacağınızı, sa
kın ola ki aklınızdan çıkarmayın. Bu sene olmayabilir seçim, gelecek sene de olmayabilir, vaktin
de seçimin olmayacağını veya Türkiye'de başka olaylar olsa bile, Türkiye'de seçimin hiç mi olma
yacağını düşünüyorsunuz!.. Onun için, bir gün milletin karşısına çıkacağınızı düşünerek hareket 
edin. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Türkiye'de, gerçekten, bir ara dönem vardır -her 
ne kadar Sayın Ecevit memnun olmasa da- ve demokrasi, gerçekten, tehdit altındadır; çünkü, hu
kuk siyasallaştırılmıştır Türkiye'de... 

KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Evet... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Adalet mülkün temelidir. Her şeyin temeli olan hukuk siya

sallaştırılmıştır bugün Türkiye'de. Niçin mi; misal vereyim, siz, bana, hür, demokratik bir ülke gös
terin ki, o ülkenin Anayasa Mahkemesinin üyeleri, o ülkenin yüksek yargı organlarının üyeleri Ge
nelkurmay Karargâhına gidip brifing alsınlar ve aldıkları brifing üzerine de davalar görsünler!.. (FP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Siz, bana, yine, bir demokratik ülke gösterin ki, milletin mil-
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letvekilleri bu kürsüde konuşurken tedirgin olsunlar, konuşmalarından sorumlu tutulsunlar!.. Siz, 
yine, bana, bir demokratik ülke gösterin ki, o ülkenin en büyük üniversitesinin rektörü, başörtüsü 
ve sakalla uğraşmak için "gerekirse bilime ara verin" diyebilsin!.. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; gelin, bu yapay problemlerle... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, bitti... Sayın Gül, teşekkür ederim efendim. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Yok; eksüre vermeyeceğim... 2 dakika verdim, yeter... Sağ olun... Teşekkür ede

rim Sayın Gül. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Demokrasi için, hukuk için atacağınız her adımda arkanızdayız. 
BAŞKAN - Buyurun efendim... Rica ediyorum... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Bu, Fazilet Grubunun size açık çekidir. (FP sıralarından 

"Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Gül, son cümlenizde bir şey söylediniz; Grubunuz ne yapacak dediniz? 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, Hükümete, Grubumuzun şu açık çekini verdim: 

Demokrasi için, hukuk için, insan hakları için atacağınız her adımda, sonuna kadar arkanızda oldu
ğumuzu söyledim. 

BAŞKAN - İşte, samimiyetle, o adımları, gelin, uzlaşarak atalım. 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Hazırız Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Demokrasiyi teokrasi vasıtası yapamayız. (FP sıralarından gürültüler) 
DYP Grubu adına, Sayın Mehmet Sağlam; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Ankara Milletvekili Sayın Cemil Çiçek ve 33 arkadaşı tarafından verilen ararejim tartış
malarıyla ilgili genel görüşme öngörüşmesi için Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak 
üzere huzurunuzdayım; Doğru Yol Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ilk Anayasamızı 19 uncu Yüzyıl sonlarında yaptık. Yüz yılı aşkın bir za
man geçmiş. Cumhuriyetin, bu yıl, 75 inci yılını kutlayacağız. 

Çokpartili hayata geçişimizin üzerinden elli yıldan fazla zaman geçmiş. Batı 'nın bütün demok
rasilerinde bu konular için daha fazla zaman harcanmış olabilir; ama, 2000'e 2 kala hâlâ, Türki-

, ye'de ararejim tartışması yapılıyorsa, bunda iftihar edilecek bir şey yoktur. Bugün için, 16 Martta 
verilmiş olan bir önerge, onbeş gün sonra, Türkiye'de her şey güllük gülistanlık ve bu nedenle 
önerge güncelliğini kaybetmiş demenin hiçbir anlamı yoktur. 

Değerli milletvekilleri, Türk Milleti, demokrasiye, milletin egemenliğine, Büyük Atatürk'ün 
"Kuvayı Milliyeye amil, iradei milliyeyi hâkim kılmak" esastır düsturuyla başlamıştır. Ne zaman 
başlamıştır; Kurtuluş Savaşında başlamıştır. Yüce Önder, büyük ölçüde, ülkede demokrasinin, ül
kede cumhuriyetin, millî iradenin üstünlüğü esasına dayalı temellerini, gerçekten, yetenekli elleriy
le, sağlam atmıştır; ama, bugün, büyük bir telaş içerisinde "Türkiye, hür insanların ülkesi olmalı
dır; Türkiye, hür insanların ülkesi olarak kalacaktır" diyorsak, Atatürk'ü anlamadığımızı, Atatürk'ü 
iyi tetkik etmediğimizi görüyoruz. 

Bakın, Ulu Önder ne diyor: "Her gelişmenin, her kurtuluşun anası hürriyettir" ve ilave ediyor 
"bir toplumda en yüksek hürriyet, eşitliğin ve adaletin sağlanması ve korunması, ancak ve ancak 
tam ve kesin anlamıyla millet hâkimiyetinin varlığıyla mümkündür." O bakımdan, hürriyetin de, 
eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası millî egemenliktir. 
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Yüce Meclisimizi süsleyen "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünü, İzmir'de 1923 yı

lında halk temsilcilerine anlatırken, yine, Büyük Atatürk şöyle diyor: "Kayıtsız şartsız tabiriyle 
kastedilen hâkimiyet, gücü, milletin elinde tutmak, bu hâkimiyetin bir zerresini, sıfat, isim ne olur
sa olsun, hiçbir makama vermemek, verdirmemektir." Temeli sağlam attı demiştim; ama, Büyük 
Atatürk'ün bu sözlerinin bugünkü yorumu şudur: Ülkenin hiçbir sorununun, millî iradeyi aşan bir 
çözüm tarzı yoktur ve olamaz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bugünkü durum nedir: Sayın Ecevit'in söylediği gibi, her şey 
sütliman mıdır? Ondört gün içerisinde bir rejim rayına oturmuş mudur? Şimdi, hepinize soruyo
rum; her birimizi teker teker buraya gönderen millet iradesiyle, mevcut Hükümeti kuran milletin 
temsilcilerinin iradesi birbirinden farklı değil midir? Şimdi, biz de "eh, zaman zaman böyle şeyler 
olur; akıllı siyasetçi bunu görmezlikten gelir ve susar" diyorsak, o zaman, siyaset adına, adım adım, 
ülkeyi, çağdaş dünyadan koparırız; millî iradeyi temsil ve millî iradeye sadakat noktasında sınıfta 
kalırız. 

Sayın milletvekilleri, çoğulcu demokrasiyle bütünleşememiş, onu içine sindirememiş ve çağ
daş hukuk devleti ilkelerine uygun olarak kendisini şekillendirememiş bir millî irade kavramı da 
eksiktir, yanıltıcıdır; Atatürk idealiyle de bağdaşmaz. Zira, siyasetin oluşumunda halkı ve halkın 
iradesini işlevsiz kılan bir mantığın sonucu, seçtiğiniz, eleştirdiğiniz ve denetleyebildiğiniz yöneti
cilerin gitmesi, seçmediğiniz, eleştiremediğiniz, hesap soramayacağınız yöneticilerin gelmesidir. 
Bu mudur demokrasi?!. 

Değerli milletvekilleri, demokrasi, çok basit, kolay anlaşılır; ama, son derece hassas dengele
rin rejimidir. Hiç kimse, bu ülke için, bu devlet için demokratik zemin dışında bir çıkar tarifi yapa
maz; yaparsa yanlış olur, yalan olur. Bu nokta, bütün mutabakatların önşartını teşkil etmektedir; 
önşartını teşkil etmelidir. Temel hak ve hürriyetleri kısıtlayan da, rant ve rüşvetin kaynağı da, de
mokratik zeminden uzaklaşan, dayatmacı, ekonomik hayata müdahaleci devlet anlayışıdır. Açık re
jim aydınlıktır, günışığıdır. Eflatun'un dediği gibi: "Gerçek trajedi, aydınların aydınlıktan korkma
larıdır." 

Değerli milletvekilleri, özgürlükçü demokrasinin çok basit, ama, çok hassas dengelerinin, ön
ce fertlerin vicdanında, köşeleri belli bir şekilde oturması gerekiyor. Unutmayalım ki, demokrasi
ye yönelik tahribat, önce hepimizin vicdanından başlıyor ve vicdanımızı ve bilinçaltımızı bu tür 
tahribatlara açık tutmamamız gerekiyor. Aksi takdirde, ne kendimizi ne de haklarımızı korumamız 
mümkün olabilir. 

Değerli milletvekilleri, demokrasilerde yasama, yargı ve yürütmenin hassas dengesine de dik
katinizi çekmek istiyorum. Yargıç güvenliği ve yargı bağımsızlığı, çoğulcu ve hürriyetçi demokra
tik sistemin en önemli enstrümanlarından biridir. Yargı bağımsızlığını, bu önem ve öncelik içeri
sinde ciddîye almaz, siyasî hesaplara alet ederseniz, sistem çöker. Türkiye'nin, her seferinde, za
man zaman düştüğü temel yanılgılardan biri de budur. Yasama organı olarak, tepki anayasaları ya
parız; tepki yasaları çıkarırız; birilerinin yolunu kesmek, birilerine avantaj sağlamak için siyasî re
jimin kurallarıyla oynarız; her zaman, demokratik rejime bağlılığını açıkça ifade eden Silahlı Kuv
vetler adına ahkâm kesen ara rejim yanlılarının sesini kesecek yasal düzenlemeleri ise bir an önce 
yapmayız. 

Bakın, bugünkü Sabah Gazetesinde bir köşeyazarı ne diyor: "Yapmak istedikleri her işi 'ordu 
böyle istiyor' diye yapan, yapmak istemedikleri hiçbir işi de 'ordu istemiyor' diye kesip atmak, or
duya da millete de saygısızlıktır." 

Değerli milletvekilleri, korkarım ki, yine, aynı yanılgılar devam etmektedir. Gelin, yargının 
işini yargıya, siyasetin işini siyasetçiye bırakalım. Parmak hesabıyla suçlamalar olursa, parmak he
sabıyla da aklanmalar olacaktır. Soruşturmaları başlatan kararlar hukukîyse, bitiren kararlar da hu-
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kukîdir. Susurluk meselesi, yargının konusuna giren bir olayın, siyasetin elinde nasıl istismar edi
lebileceğinin çok çarpıcı bir örneğini teşkü'etmiştir. Hukukun dışında suç tarifleri yapılamaz; kişi
ye özel, konuya özel suçlamalar icat edilemez. Üstünlüğün hukuku, oligarşinin hukukudur. En bü
yük adaletsizlikler, haksızlıklar ve yolsuzluklar, bu tür uygulamaların arkasına gizlenerek yapılır. 

Değerli milletvekilleri, çözüm, demokrasidir; çözüm, değişimdir, rekabettir, hürriyetçiliktir; 
bireyin de haklarını sonuna kadar korurnaktır. Demokrasi eksikliğimizden kaynaklanan problemle
re, demokrasi dışı zeminlerde çözüm bulunamaz, çözemeyiz; çözüm, demokratik zeminlerde bulu
nacaktır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, özellikle son zamanlarda, laik düzeni koruma adına, irtica slo
ganı arkasında, irtica tehlikesi arkasında, ortaya konulan duruma bir göz atmak istiyorum. Şunu 
açıkça belirtelim; din, irtica değildir. Şunu açıkça belirtelim; dinine inanan insanların, mütedeyyin 
kitlelerin rahatsız edilmesi ne Anayasamızda ne yasalarımızda öngörülen bir düzen ve bir sistem
dir. İrtica, olsa olsa, demokratik laik devlet yerine, dinî kurallara dayalı devlet kurmaya yeltenmedir. 

Şimdi, Türkiye'de, demokratik laik hukuk devletine sadık ezici bir çoğunluk karşısında, bu ir
tica vehmini değerlendirmek gerekir. 

Bakınız, yine, bir köşeyazarımız "Türkiye'nin yüzde 90'ı 'ben laikim' diye bangır bangır ba
ğırıyor. Geriye kalan yüzde 7 veya 8'lik kısımdakilere, belki, irticacı diye bir sıfat izafe edebilirsi
niz; ama, dikkat ediniz, onların içinde de, yoksul oylar vardır, küskün oylar vardır, geri kalmışlığın 
oyları vardır. Nitekim, Toplumsal Ekonomik Araştırmalar Vakfının yaptığı araştırmaya göre, irti
caın altında yatan sebep, büyük ölçüde, yoksulluktur. Yaşam standardı yükseldikçe, merkez sağ ve 
merkez solda, o kesimlerin oy oranlan da yükseliyor" diyor. 

Yine, diğer bir köşeyazarından aynen okuyorum: "... İşte buna dayanarak, bugünkü Hükümet 
Programı içerisinde, irticayla mücadelede bugün konulan hedefler teferruattır; tehditi yaratan teh
likenin kalbi, ekonomidir. Sorun, enflasyonu yenmektir; üretimi artırıp iş yaratmak, yoksul kitlele
re, ümit ve heyecan vermektir." 

Türkiye'de "din elden gidiyor" diye tahrik edenler ne kadar haksızsa "cumhuriyet ve laiklik 
elden gidiyor" diyenler de o kadar haksızdır. Camie ve okula siyaset sokanlar ne kadar haksızsa, 
bugün, adalete ve kışlaya siyaset sokanlar da o kadar haksızdır. İnananlar da inanmayanlar da, ca
mie gidenler de gitmeyenler de, bu milletin birinci sınıf vatandaşıdır. Esas olan, din ve vicdan öz
gürlüğüdür. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, büyük bir ülkedir, büyük bir potansiyeli olan ülkedir. Türki
ye, 26 sanayileşmiş ülke arasında -OECD içinde- en fazla büyüyen ülkelerin başında gelmektedir. 
Turizm gelirleri en yüksek 17 ülke arasındadır. Yüksek enerji talebiyle Portekiz, İrlanda ve Yuna
nistan'ın toplam enerji ihtiyacının üstünde enerji tüketmektedir; çelik üretimi de bu üç ülkeden faz
ladır. GAP'ın tamamlanmasıyla 1,8 milyon hektar ilave arazi sulanacaktır. 

Dünya Bankası, Türkiye'yi, son yirmi beş yılda en fazla büyüyen bir ülke olarak ortaya koy
muş ve dünyanın potansiyel 10 büyük devleti arasında saymıştır. 

Bilim üretiminde, Türkiye, 44 üncü sıradan, son zamanlarda, 29 uncu sıraya kadar yükselmiştir. 
Türkiye, bir yandan Dünya Ticaret Örgütüne kurucu üye olarak katılmış; öte yandan, Avrupa 

Birliğini, Gümrük Birliğini gerçekleştirmiştir. 
Türkiye Cumhuriyetinin, 300 bin öğrenciden 15 milyon öğrenciye; 12 bin öğretmenden 550 

bin öğretmene yükselmesi, büyük bir eğitim zafefidir. 
Türkiye nüfusunun yüzde 40'ı 18 yaşından; yüzde 75'i de 40 yaşından küçüktür ve Türkiye, 

bugün, eğitilmiş insangücü ve müteşebbis gücü itibariyle, kendi kalkınmasını kendi personeliyle 
yapacak eğitilmiş insangücüne sahiptir. 
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Türkiye'de profesörlerin yüzde 23'ü kadındır. Türkiye, kadınlara seçme ve seçilme hakkını 

1934'te, birçok Avrupa ülkesinden önce tanımıştır. Eğitimde, sağlıkta çalışan personelin yüzde 45-
50'ye yakını kadındır. 

Türkiye, dünyadaki 53 Müslüman ülke içerisinde demokrasiyi, laikliği ve cumhuriyeti, Müs
lümanlık ile bağdaştırabilmiş tek ülkedir. 

Türkiye, gayrî safî millî hâsıla bakımından, 185 dünya devleti içerisinde 19 uncu sıradadır. 
Türkiye, 1920'lerde kişi başına düşen 55 dolar gayri safî millî hâsılayı, 100 kat artışla, 5 bin dola
ra çıkarabilmiştir. 

Türkiye, 50 milyon dolaralık ihracatı 25 milyar dolara çıkararak, ihracatını 500 misli artırmış
tır. 

Türkiye'nin 1950'de 3 barajı varken, bugün 180 barajı vardır. 1950'de 1 milyar kilovat/saat 
enerji üreten Türkiye, bugün 95 milyar kilovat/saat enerji üretmektedir. 

60 bin kilometre asfalt yolu, 15 milyon telefonu vardır; 1 üniversiteden 71 üniversiteye çık
mıştır. Her alanda yetişmiş insangücüyle, beş kıtaya sanayi ürünü satmaktadır; denizaltı yapmak
tadır, F-16 yapmaktadır; hepsinin üstünde, yetmişdört yıldır barış içinde yaşamıştır. 

Ülke gelişiyor, bunları onun için saydım. Yetmişdört yıldır cumhuriyete hizmet edenlere bu 
büyük gelişimi borçluyuz, şükran borçluyuz; bunların başında, siyasetçiler de geliyor. Onun için, 
siyaseti ve siyasetçiyi günah keçisi ilan etmek sisteme menfaat getirmez, millete menfaat getirmez. 
Devlette aksamalar olabilir; bunların, yeni reformlarla, yeniden yapılanmalarla değiştirilmesi gere
kebilir; ama, ülkenin bugünkü geldiği noktada, siyasetçinin de yöneticilerinin de oynadığı müspet 
rolü gözden kaçırmamak gerekir. 

Değerli miletvekilleri, gerçek Atatürkçü düşünce sisteminin bilimi rehber edindiğini hepimiz 
biliyoruz. Öyleyse, dünyanın en ünlü siyaset bilimcilerinin üzerinde ittifak ettiği bir bilimsel ger
çek var; o da, hiçbir medenî ülke, demokrasi dışı bir rejimle çağdaş medeniyete ulaşamamıştır, ula
şamaz. 

Sayın milletvekilleri, bugün, titizlikle ve kıskançlıkla, demokratik zeminin en yüce kurumu 
olarak sorunlara çözüm üretmeliyiz; çare buradadır, çözüm buradadır. Demokratik sistem, kendi 
sorun çözme mekanizmalarını harekete geçirmelidir. Bütün demokratik kurumlar, demokratik ma
kamlarla çözüm üretecektir. Ünlü sosyal bilimci Max Weber, gerçek otoritenin sosyolojik olarak 
gerçekleştirilen otorite olduğunu ifade eder. Yine, ünlü siyasetçi Sartoni de "gerçek iktidar, kulla
nılan iktidardır" diye aynı şeyi ifade ediyor. 

Sayın milletvekilleri, öyleyse, bugün, Yüce Meclis, büyük ölçüde görevini yapmalıdır; en yü
ce organ olarak çözüm üretmelidir, demokratik refleksini göstermelidir. 

Bakınız, bir köşeyazarı geçen hafta şöyle diyor "korku, köleliktir. Türkiye'ye, akıllarına vu
rulmuş zincirleri kıracak yüreğe sahip iktidarlar lazım bu dönemde" ve ilave ediyor "insanların, 
inandıklarını söyleyen, söylediklerini yapan iktidarlar lazım." 

Sayın milletvekilleri, bugünkü Hükümet miadını doldurmuştur. Sayın Baykal, burada yok; 
ama, kendileri, daha evvel "bu Hükümete bir depo dolusu benzin verdim" demişti; bir ikinci depo 
benzin vereceğini ummuyoruz. Sayın Baykal, artık, bu Hükümetin son kullanma tarihinin geçtiği
ni açıklamalıdır. Son kullanma tarihi geçen nesneler, ülkeye zarar vermeye başlarlar. 

Sayın milletvekilleri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti anlayışı içerisinde milletin 
iradesinin üstünlüğünden bir zerre şaşmadan ve bu millî irade üstünlüğünün bir zerresini; sıfat, isim 
ne olursa olsun, hiçbir makama vermemek, verdirmemek çerçevesinde bir toplumsal uzlaşmaya bu 
ülkenin ihtiyacı vardır. Cumhuriyeti kuranların prensipleri ve hedefleriyle halkımız, o zaman da ba
rışıktı, şimdi de barışıktır. Türkiye Cumhuriyeti, gücünü, işte böyle bir uzlaşmadan alacaktır. Onu, 
bölgesinde güçlü ve farklı kılan ve kılacak olan da budur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Sağlam, sizin de süreniz doldu; size de, 2 dakika eksüre veriyorum. 
Buyurun efendim. 
MEHMET SAĞLAM (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, biz, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, çatışma yerine barış, sürtüşme ye

rine diyalog; istismar yerine işbirliği, ayrıcalık yerine eşitlik; çifte standart yerine adalet; baskı ye
rine, tam demokrasinin hâkim olduğu bir zeminde uzlaşma istiyoruz. Bunun için her fedakârlığı 
yaptık, yapmaya da hazırız. Her türlü çareye çözümü tartışırız; son çare yüce millete gitmektir. Son 
söz yüce milletindir; son söz ve çıkar, seçimdedir; zira, hak, Yüce Milletindir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) • 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın sağlam. 
ANAP Grubu adına, Sayın Yüksel Yalova; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) , 
Süreniz 20 dakika. 
ANAP GRUBU ADINA YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Ankara Milletvekili Sayın Cemil Çiçek ve 33 sayın milletvekili tarafından imzalanarak Yüce Baş
kanlığa sunulmuş bulunan, ararejim iddialarına ilişkin genel görüşme talebi üzerinde, Anavatan 
Partisinin görüşlerini dikkatlerinize sunmak üzere, takdirlerinize sunmak üzere yüksek huzurlarını
za gelmiş bulunuyorum; Yüce Heyetinizi en üstün saygılarımla selamlıyorum. 

Doğrusu, genel görüşme açılmasıyla ilgili önerge üzerindeki konuşma planımı değiştirmek 
mecburiyetinde kaldım. Benden önce söz alan Fazilet Partisi sözcüsü Sayın Abdullah Gül'ü ve 
Doğru Yol Partisi sözcüsü Sayın Mehmet Sağlam'ı izlediğim vakit -bir yandan konuşmalarına dik
kat ettim, bir yandan da o konuşmaları sunuş biçimine dikkat ettim- açık söyleyeyim, her iki söz
cüyü de akla, mantığa ve bilime hitap etme çabasından uzak, belirli bir huzursuzluk içerisinde, be
lirli bir iç gerginliği, iç tedirginliği içerisinde, belirli bir sıkıntı içerisinde gördüm, daha ziyade, 
duyguyla hareket eden bir tavırda gördüm ve deyim yerindeyse, kendilerinden önce Hükümet adı
na konuşan Başbakan Yardımcısı Sayın Ecevit'in bilge kimliğiyle, bilgece, sevgiye dayalı; ama, 
gücünü, konuştuğu fikirlerden alan tavrı yerine, daha bir rijit, daha bir duyguya dayanan, daha bir 
azarlayan diyeyim... (FP sıralarından alkışlar |!|) 

Tabiî, burada Hamlet'in oyuncuları sahnesindeki sözleri hatırlamak filan istemiyorum... 
KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Oyunu sız oynuyorsunuz... 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Bakın, işte, sinirlilik halinin bir belirtisi daha... En azından, 

parlamenter rejimin geleneğine uygun düşmeyen... 
Değerli milletvekilleri, bakın, şimdi, yüksek huzurlarınızda, ararejim iddialarına ilişkin bu ge

nel görüşme talebiyle ilgili, kendilerinin iddia ettikleri hususlara ilişkin bir istatistikî bilgi sunmak 
istiyorum. Yazmışlar metni; o metinde her türlü görüş yer alabilir; kabul, hiçbir şeye itirazım yok, 
tartışılabilir o görüşler; 34 sayın milletvekilinin imzalarına baktım; burada, 2 bağımsız milletveki
li var, Büyük Birlik Partisi mensubu 4 sayın milletvekili var, gerisi Fazilet Partisinin milletvekille
ri. Şimdi, bağımsız arkadaşlarımızın dağılımına baktığınız vakit, bağımsızlar içerisinde yaklaşık 
beşte, altıda 1 'inin bu talebi imzaladığını görüyoruz. Fazilet Partisinden 27 arkadaşımın kendi par
tileri içerisindeki oranlarına bakarsak, beşte 1 'ine tekabül ediyor. Büyük Birlik Partisi üyesi sayın 
milletvekillerine baktığımız vakit de, yarıdan bir fazla olduklarını görüyoruz. 

Şimdi, madem siyaset diyorsunuz, buradan çıkan neticeyi arz etmek durumundayım. Bağım
sız milletvekili arkadaşlarıma bir şey demiyorum, İçtüzüğün öngördüğü belirli bir sayıyı elde ede
bilmek amacıyla, elbette, başka imzalara muhtaç durumdaydılar, böylesi bir öneriyi götürmüş ola
bilirler. Şimdi, Büyük Birlik Partisi mensubu 4 sayın milletvekilinin görüşü, Türkiye'de, ararejim
le ilgili tartışmaların olduğu ve bunun da Türkiye Büyük Millet Meclisinde mutlaka görüşülmesi 
gerektiği yönünde ise -ki, imzalarından bunu anlıyoruz- o zaman, geride kalan, Sayın Genel Baş
kanlarının da içerisinde yer aldığı 3 sayın milletvekili tarafından bu görüşün paylaşılmadığı sonu
cuna ulaşırız; yani, bu, bir manevî tüzelkişilik anlamında, Büyük Birlik Partisinin paylaşabildiği bir 
görüş olmamış. 
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İkinci husus, Fazilet Partisiyle ilgili. Beşte 1 dedim. Fazilet Partisi, beşte 1 oranındaki millet

vekiliyle bu önergeye destek vermişse, demek ki, tespitimizi yaparken söylememiz gereken husus, 
bu durumun, Fazilet Partisinin resmî parti görüşü olmadığı yolunda. Şimdi, bu tespitler sonrasın
da, talepnameyle... 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Bu söylediklerin detay. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Elbette detay; ama, hiç değilse bu detaya dikkat etseydiniz de... 
Bu, detaysa, o zaman, ben, size başka bir gerçek sunayım: Böylesi ararejim iddiasının dile ge

tirildiği, tartışılması istendiği bir toplulukta, bir heyette, 34 imza sahibinin hiç değilse yansının bu
rada olmasını beklemek hakkına sahiptik. Saydım, demin 4 kişiydi, bir iki arkadaşım daha geldi, 
34 imza sahibinden 6 kişi burada. Peki, bu da mı detay, bu da mı ayrıntı?! 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Seni dinlemek istemiyorlar... 
BAŞKAN-Efendim, müdahale etmeyelim... Rica ediyorum... 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Ben sizi dinledim, siz beni dinlemek istemeyebilirsiniz; bu 

hakkı da sizden almıyorum Sayın Şener. ' . ' 
,•'• SUAT PAMUKÇU (Bayburt)-Konuya gelsin Sayın Başkan. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) - "İddia, kuşku ve söylentiler giderek yoğunlaşmaktadır" de
niliyor. O zaman, iddiayı ortaya koymak /.orundaydınız, iddia ettiğiniz zaman -madem hukuk di
yorsunuz- o iddianın kimler tarafından ortaya konduğunu, ne söylendiğini -kurumlan töhmet altın
da bırakmadan, kişileri zan altında bırakmadan- iddiaların sınırlarının neden ibaret olduğunu sun
mak zorundaydınız. Kuşku ve söylentiler... Kim demiş, ne demiş; ne zaman demiş, onları, buraya 
getirmeniz gerekirdi. 

Bir başka husus: Sayın Gül'ün, o, kendi konuşma üslubunu... Tabiî ki, kendi takdiridir, bir şey 
demem; o zaman, fikirlerine bir yanıt vererek konuya girmek isterim. "Her on yılda bir darbeyi ko
nuştuk..." diyor. Doğru, Türkiye'de her on yılda bir darbeyi konuşmamamız gerekir. "Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, bu önergede yer alan, Türkiye'de bu konuyu konuşmak..." demiş... "Bun
dan böyle, her ne sebeple olursa olsun, hangi gerekçeye dayandırılmak istenirse istensin, demokra
si dışı hiçbir yöntem ve yönetimi kabul etmeyeceğini, millet iradesi ve onun tecelligâhı olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin, iradesinin üzerinde hiçbir irade ve gücü tanımayacağını açıkça be
lirtmesi gerekmektedir" diyor. Evet "bu belirtmeyi bir kez daha yapalım" talebi olabilirdi. Tabiî ki, 
darbeleri de konuşmamız, darbelerden herkesin kendi payına düşen değerlendirmeyi yapmasına fır
sat tanımamız gerekirdi; kabul. Keşke, biz, bugün, demokrasi kulübüyle, bu, bahsettiğiniz milita
rist, baskıcı, otoriter sistem arasındaki dönüşümleri, değişimleri konuşabil şeydik bu platformda Sa
yın Gül. Elbette ki, belirli, on, yirmi, otuz, kırk yıllık paradigmalaıdaki değişiklikleri, o paradigma
ların hangi taraflar arasında, ne gibi neticeler doğurduğunu konuşmaktı; başta söyledim, konuşma 
planımın değişmesiyle ilgili; ama, bir şey söylediniz, bu genel görüşmeyi yapalım derken, normal
leşme için bir fırsat sayalım dediniz . 

Şimdi "bunu normalleşme için bir fırsat sayalım" demişseniz, normalleşmenin öncesinde bir 
anormalleşmenin olduğunu, zımnen, hatta, açıkça kabul ediyorsunuz demektir. O zaman, anormal
leşmenin nereden geldiğini, ne zaman geldiğini, neden geldiğini de konuşmak zorunda değil mi
yiz?! Demek ki, Refahyol döneminde bir anormalleşme vardı ki, bu 55 inci Cumhuriyet Hüküme
ti de, koalisyon protokolüne, hükümet protokolüne, birinci görevinin rejimin normalleştirilmesi ol
duğunu yazarken, eski Refah, şimdi de Fazilet Partisi sözcüsünün resmî dayanak sayabileceğim bu 
sözüyle tutarlı davranmış. 

28 Şubattaki kararları karşısındaki bazı siyasî partilerin tutumuna ilişkin "siyasî çıkarlar için 
oportünist tavır" dediniz. Oportünizm öyledir, siyaset terminolojisinde fırsatçılık anlamında kulla
nılır; ama "oportünite" dediğiniz vakit, bir fırsat şeyidir; pejoratif manasıyla kullanılır. O şekilde 
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algılayarak söyleyeyim; varsayalım ki, oportünist davrandılar.. Değil... Kendilerine net cevaplar 
verildi; Sayın Erbakan, Sayın Mesut Yılmaz'a geldiğinde, başka liderlere geldiğinde, kendisine ne 
söylediğini siyasî tarihçilerimiz gayet iyi biliyor; ama, varsayalım ki, bir an için öyle diyelim; pe
ki, dokuz saatlik toplantıda, içeride imza aktıktan sonra dışarıda imzayı inkârın adı ne olacak Sayın 
Gül?! Ben, burada, dönem geçtiği için, Türkiye'nin gündemindeki esas tartışılması gereken mese
leler farklı olduğu için, bunun ikiyüzlülük olduğunu söyleyerek, yeni bir polemik konusu yaratmak 
istemiyorum. Herhalde kabul edersiniz ki, ikiyüzlülük, oportünite kavramından çok daha, bir insa
nın haysiyetiyle bağdaşmaz saymamız gereken bir davranıştır. 

YAKUPBUDAK (Adana)-Sizin uydurmanız... 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Bu Hükümetle ilgili, vesayet altındalık, hukuk dişilik... 
Şimdi, dönemin sorumluları; 28 Şubatta bu kararlara imza attıktan sonra hemen istifa edebil

me erdemini gösteremediğine göre, 28 Şubattan, kendi özgür iradeleriyle Sayın Cumhurbaşkanına 
istifa mektubunu verinceye kadar "geçen dönemin adına ne diyeceğiz Sayın Gül?. İşte, esas, o, ve
sayet altında dönemdir. 

Duverger'nin demokrasi tanımıyla ilgili... Söyleyeyim... Tabiî ki tartışmasına girmeyeceğim; 
ama, Türkiye'de, sadece, karşı olduğunuz bir hükümet olduğu için o hükümete karşı olabilirsiniz, 
demokratik hakkınızdır; ama, Türkiye'yi, öyle, o ilkçağ demokrasilerinin dönemiyle müstahak say
mak, herhalde, Türkiye'ye karşı yapılabilecek en büyük düşmanlıklardan biri olur ki, siz onu yap-

' mazsınız. 
Peki, 28 Şubat 1997 tarihinde, Millî Güvenlik Kurulu, hiç arzulamadığım hâlde, hiç doğru bul

madığım, hiç de demokratik teamüllerle uyum içinde saymadığım halde "Hükümete talimat verir
ken..." diyorsunuz. Peki, aynı Millî Güvenlik Kurulu, aradan bir yıl geçtikten sonra, 27 Mart 1998 
tarihinde yaptığı toplantıda, niçin, o zaman, hükümete talimat veren bir kurum görüntüsü vermedi 
de, hükümetin aldığı kararlan, âdeta, reorganize bile sayılmayacak şekilde, topluma sunan bir ku
rum oldu, kendi içerisinde tartışabil en?.. İşte, mütedeyyin insanlarımız... Millî Güvenlik Kurulunun 
bildirisini aynen okuyayım size: "Anayasamızın 24 üncü maddesiyle teminat altına alınmış bulu
nan din ve vicdan hürriyetinin, halkımızın büyük çoğunluğunu teşkil eden samimî inanç sahibi mü
tedeyyin vatandaşlarımız tarafından en geniş anlamda kullanılmakta olduğu; bu hürriyetlerin kısıt
lanması söz konusu olamayacağı gibi..." diyor. Bir başka bölümünde de "samimî inanç sahibi mü
tedeyyin vatandaşlarımızı rencide edici beyan ve hukukdışı davranışlardan kaçınılması; bu müca
delenin, demokratik, laik, hukuk devleti kuralları içerisinde yürütülmesi gerektiği..." diyor. 

AHMET DOĞAN (Adıyaman)-Bir hafta önce ne diyordunuz? 
BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum, karışmayın. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - "Anti MGK" tabirini kullandınız. "Anti MGK" olmaz. Eğer 

anti yasal olduğunu ya da anti anayasal olduğunu düşünüyorsanız, onu söyleyin; ama, anti MGK, 
hele hele 1982 Anayasasıyla MGK, anayasal bir kurum olarak yerini almışsa, sizin, o zaman, bi
linç altında başka şeyleri kastettiğiniz anlamı çıkar. 

Şimdi, bakın, demokrasi havariliği... Değerli milletvekilleri, Başbakanlık Kriz Yönetmeliğini, 
55 inci Cumhuriyet Hükümeti ve o Hükümetin Sayın Başbakanı imzalamadı. 54 üncü Hükümetin 
Başbakanı Sayın Erbakan'in, Başbakan Yardımcısı Sayın Çiller'in ve dönemin bakanlarının imza
sıyla Başbakanlık Kriz Yönetmeliği çıkarıldı. Batı Çalışma Grubu, işte o dönem kuruldu. 

Peki, bu ne biçim... Demin soruyorsunuz; dünya yüzünde bana bir örnek gösterebilir misiniz 
,ki, demokratik bir ülke olsun, şunlar şunlar bulunsun... Peki, ben sorayım; bana dünya yüzünde de
mokratik bir ülke gösterebilir misiniz ki, Başbakanlık Kriz Yönetmeliğiyle, Başbakanın imzasıyla 
ve Bakanlar Kurulunun imzasıyla, tüm sivil otoriteye, normal demokratik parlamenter rejimlerde 
siyasal iktidara ait olması gereken bir yetki konusunda, askerî otoriteye yetki versin; ondan sonra 
da, gelsin, demokrasi öyle değil böyle... 

"Jakoben davranışlar" diyorsunuz... Sorayım size; biz, sizin mantığınıza göre Jakobensek, pe
ki, siz Jironden misiniz?!. 
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SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Nereden çıkarıyorsun?! 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - O zaman, onu yanıtlayın. 
İrticacılar kim; hırsızlık mı yaptılar, şunları mı yaptılar... Hayır; altını çizerek bir kez daha söy

lüyoruz; doğrudur, bu ülkenin vatandaşlarının ezici çoğunluğu, İslamı seçmiştir, Müslümandır. Bu 
insanlarımızın -ister MGK bildirisini alın ister Hükümetin kararlarını alın, açıklamalarını alın ister
se Hükümeti teşkil eden partilerin sözcülerinin ifadelerini alın- hiç kimsenin, öyle, samimî Müslü-
manla, gerçek Müslamanla, İslamı seçmiş insanla bir kavgası filan yok; bunları biz söyleye geldik; 
ama, siz, gazetelerde çıkanlarda, sadece kendi işinize yarayan köşe yazarlarını tercih ediyorsanız, 
televizyonlarda yaptığımız konuşmalardan cımbızla ayıklama yapıyorsanız, o zaman, objektif dav
ranmış olmazsınız. 

Peki, o zaman soralım; hiçbirini -bu suçladığımızı iddia ettiğiniz kişileri- böyle bir yere hap
setmiş filan değiliz; ama, siz, iktidarınız döneminde, toplumsal dinamik olarak bu kesimleri alarak 
mı bir siyasî projeyi hayata geçirmeye çalıştınız? Başbakanlıkta verdiğiniz o üç iftar yemeğinin dı
şında, hangi toplumsal uzlaşmaya dayalı siyasî projeyi ürettiniz? 

Bir şey daha sorayım: İstanbul'da, dönemin Başbakanı -Sayın Abdullah Gül organize etti... 
Gazetenin adı Al Vasat; sonra, bir Fransız gazetesi aldı, Le Monde; buradan açıkladım- Suriye, Ür
dün, Mısır Müslüman Kardeşler Örgütleriyle konuşurken, acaba, Türkiye'deki İslamî kesimlerin 
temsilcileri neredeydi? Bu muydu demokrasi? Yabancı ülkelerin büyükelçileriyle, Dışişleri Bakan
lığını ekarte ederek, Başbakanlık konutunda görüşmeler yapılırken, Sayın Başbakan görüşürken, 
acaba, dönemin DYP'li sayın bakanları haberdar mıydı? 

İslam, birleştiricidir. Siyaset, doğası gereği -kelimeyi bilerek seçiyorum- daha alt gruba daya
lı bir fonksiyon ifa eder, İslam; yani, din gibi, o toplumda yaşayan insanların ortak paydalığı iddi
asında bulunmaz. 

Şimdi, Sayın Gül, bağışlayınız beni "İslam" diyorsunuz, "Müslümanlar" diyorsunuz -elham
dülillah, hepimiz Müslümanız- peki, İslam gibi bir yüce dini... Aslında, kendisinden başka başka 
talepler beklentisinde olan, o talepleri yanıtlayamadığı için de mecburen İslamı referans kabul et
mek durumunda kalan geçmişteki o zihniyeti şimdi tartışıp, o kitleleri, acaba, bu toplumsal uzlaş
ma içerisinde, devlet-birey ilişkisine nasıl çekebiliriz diye düşünmek varken, bu ajitasyon niye? Pe
ki, bu ajitasyon, İslamî bir davranış mıdır? 

Diyorsunuz ki, Avrupa'dan korkmasanız, idam isteyecektiniz... El insaf... Bizim, öyle, Avru-/ 

pa'ya, şu dönemde şöyle, bu dönemde böyle bir bakışımız yok. Bizim, Avrupa'ya, vaktiyle, çöl ça
dırlarını tercih ettiğimiz dönemde "tu kaka" derken, onların adaletine sığınmak gibi bir açmazımız 
yok. O noktada "niçin Avrupa'ya gidiyorsunuz" da demiyorum; çünkü, bu haklardan istifade ko
şulları arasında evrensel değerler olduğu için "şunlar şunlar istifade edebilir, bunlar bunlar istifade 
edemez; şunlar, geçmişte şu şartları yerine getirmişse istifade edebilir" diye bir koşul yok. Keşke, 
önceden, o "Batı kulübü" dediğiniz, şimdi "demokrasi kulübü" olarak tercümeyi tercih ettiğiniz ku
lüp üyeleriyle ilişkilerinizi, Türkiye'nin, tarihî, bugüne kadar alışılagelmiş, klasik dışpolitika çizgi
sini baz alarak götürebilseydiniz diyorum. 

"Bir gün, milletin karşısına çıkacağınızı unutmayınız" diyorsunuz. Hiç hatırlatma ihtiyacı duy
madığımız bir husustur. Biz, tabiî ki, bugüne kadar milletin karşısına çıkagelmiş bir parti olarak, 
tekrar çıkacağımızı biliyoruz; ama, bizim için, ondan daha önemli bir husus var; evet, biz, geçmiş
te "milletin huzuruna gidelim" dediğimiz vakit, demokrasi konusunda gösterdiğimiz bu özveri, an
layışla, takdirle karşılanmak yerine, birtakım argo tabirlerle ifade edildi. Olsun, biz, yine milletin 
önüne gideceğimizi biliyoruz; ama, ondan daha önemli bir şeyi biliyoruz; biz, millete nasıl hesap 
vereceğimizi düşünüyoruz; ama, ondan daha önemlisi, her gün, sabah akşam, kendimize sorduğu
muz, hiç unutmamayı kafamıza yerleştirdiğimiz bir başka husus var: Biz, Allah'a nasıl hesap vere-
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ceğimizi düşünüyoruz! (FP sıralarından alkışlar [!]) Size de, İslam gibi bir dini", İslamın sekülerleş-
mesine katkı yapmak yerine, Büyük Atatürk'ün, Osmanlının, o, eskisinin içerisinden yeni olanı, ye
ni değerleri temsil eden cumhuriyeti çıkaran Büyük Atatürk'ün, o dönemden bu yana, İslamın se-
külerleşmesi konusunda yaptığı büyük katkıları baz alıp, acaba, işte, o, paradigmalar savaşı dedi
ğim, bugünkü var olan paradigmanın yerine yenisinin gelmekte olduğu, bütün kurumlarıyla da, ül
kenin siyasal sistemini etkileyen değerleri karşısında yeni değerleri oluşturabilme konusunda ne 
yapabilirizi düşünmeyi önerecektim. 

İşte -Orta Doğu Teknik Üniversitesinde uluslararası bir şöhretimiz var- Doç. Dr. Hasan Şim-
şek'in kitabı: "21 inci Yüzyılın Eşiğinde Paradigmalar Savaşı, Kaostaki Türkiye." 

Türkiye'nin sorunları, ister Fazilet Partisi olsun ister Refah, ister Doğru Yol Partisi olsun ister 
bir başka parti olsun, kendi siyasal iktidar beklentilerine ya da iktidar karşısındaki kırgınlıklarına 
sığmayacak kadar büyük. 

Sayın Şimşek şöyle diyor: "Politikanlamda, Türkiye, yetmiş yılı aşkın bir zamandır cumhuri
yet tarihinde ilk defa temel bir yol ayrımına gelmiştir. Bazı kesimleri rahatsız etse de, Türk toplu
mu, bugün, daha çok sorgulayan bir toplum haline gelmiştir. Bu sorgulama, yaşamın ve toplu
mun..." v 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yalova, süreniz bitti; size de 2 dakika eksüre veriyorum; lütfen tamamla

yınız efendim. 
Buyurun. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - "... Türkiye Cumhuriyetinin üzerine oturduğu temel politik 

ilkeler, parti sistemi, temsilî demokrasinin ülkemizde uygulanan biçimi, hukuk sistemi, devlet-bi-
rey ilişkileri, kamu yönetimi, eğitim, sağlık, güvenlik, kadının toplumdaki yeri, Türkiye'nin ulus
lararası yeni dengelerde takındığı geleneksel tutum ve yeni koşulların diktesi altında takınması ge
reken tutum, metropollerin sorunları, nüfus ve göç, bu sorunların sadece bir tanesi." 

İşte, bu sorunlar, şimdi, yeni paradigmaları, yeni dünya görüşlerini, yeni dünya düzeni çerçe
vesinde, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede düşünmemiz gereken sorunlardı. İşte, tartışmamız 
gereken konular bunlardı. 

Bu ararejim tartışması iddiasının, iddianamenin kendi mesnedi itibariyle inanmayışı karşısın
da, Türkiye'de, Parlamentonun, asıl üstlenmek zorunda olduğu fonksiyonları söz konusuyken, va
kit kaybından başka hiçbir şey olmadığı inancıyla, böylesi, bir ararejime yönelik tartışmayla Parla
mentoyu işgal yerine, Türkiye'nin on, yirmi ve otuz yıllık dönemde alabileceği gelişim çizgileriy
le ilgili tartışmalar yapmanın, bu arada da, önyargısız yapmanın, belirli bir ajitasyona girmeden 
yapmanın, akıl ve bilim yoluyla, sağduyuyla yapmanın, duyguları bir tarafa bırakarak, özellikle kin 
ve nefret duygusunu bir tarafa bırakarak yapmanın daha doğru olduğu kanaatindeyim. 

"İlim, ilim bilmektir 
İlim kendin bilmektir 
İşte ilim, kendimiz" 
diyor Yunus Emre. < 
Ünlü Ozanlarımızdan Sayın Ecevit, 
"Bu çağda gücün kaynağı bilgi 
Bilgiyi halka sunmaktır sevgi" 
diyor. 
"Gelin ulusal bilgi konseyi kuralım 
Halk benim karayazım, ak Türküm" 
diyor bir başka ozan, Ispartah Bektaş. 
Halk, eğer, hepimizin, her yerde dile getirdiği gibi... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Yalova, teşekkür ederim efendim. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla)-Peki efendim... 
Teşekkür ediyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Ancak, sayın milletvekilleri, Sayın Yalova, tabiî, epey sataşmalara da meydan ve

ren birtakım konuşmalar yaptı. Yani, biraz önce... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Tespit... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim, bir dakika... 
Şimdi, efendim, şu grupta şu kadar imzaladı, şu kadar imzalamadı... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Tespit doğru. 
BAŞKAN - Efendim, anladım da, yani burada her zaman araştırma önergesi verilebilir. Sizin 

o konuşmanız... ' 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Yorum yapmadım; sadece tespit... 
BAŞKAN - Efendim, tespit de, siz, ANAP Grubu olarak bir önerge verdiğiniz zaman, o öner

geyi imzalamayan diğer kişiler o önergenin karşısındalar mı?.. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Öyle demedim... 
BAŞKAN - Ama, sizin mantığınızdan o çıktı. İşte, şimdi, sizin... (ANAP sıralarından gürül

tüler) t 
Efendim, rica ediyorum... 
Yani, burada konuşurken, lütfen, yeni sataşmalara meydan vermeyelim... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Sataşmadığımı söyledim... . 
BAŞKAN - Siz, yerinize buyurun. 

VIII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/. - Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nıın, Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, konuş

masında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Şimdi, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Yazıcıoğlu, gönderdiği bir pu

sulada diyor ki: "Sayın ANAP sözcüsü Yüksel Yalova, genel görüşme talebiyle ilgili dilekçede, 
Büyük Birlik Partili 4 milletvekilinin imzasının olduğunu, Genel Başkan ve diğer milletvekilleri 
imzalamadığına göre, bu görüşe katılmıyorlar diye düşünebileceğini belirtmiştir." Bu durum, aslın
da, kendisine bir sataşmadır yani... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - O, bir yorumdur... 
BAŞKAN - Efendim, yorum olmaz; böyle tutarsız yorum olmaz. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, o, şahıs adına yapılan bir yorumdur. 
BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, yalnız bu konuya bağlı olarak; yani, aslında, yerinizden de söy

leyebilirsiniz... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, o, şahıs adına yapılan bir yorumdur... 
BAŞKAN - Efendim, ismini zikretti, dedi ki: "Bu genel görüşme önergesine katılmıyor de

mektir." Ee, demek ki, kendi... (ANAP sıralarından gürültüler) Efendim, rica ediyorum, evvela, 
kürsüye çıkarken, neyi konuşacağınızı iyi düşünün, o konuşmanın ucunun nereye kadar gideceği
ni, varacağını hesaba katın, ondan sonra konuşun ve biz de, Başkanlık olarak, burada zor duruma 
düşmeyelim... (FP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Buyurun efendim, çok kısa; ama, bu konuya bağlı olarak... Rica ediyorum... 
HİKMET AYDIN (Çanakkale) - Şaym Başkan, bir şey sorabilir miyim... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Başkan, bize saygısızlık yapma hakkını vermez size o 

kürsü! Biraz önceki sözünüzü... , . ' ' ' • ' 
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BAŞKAN - Ben saygısızlık yapmıyorum; siz konuşmanızın ne anlama geldiğini de biliyorsu

nuz herhalde... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Eğer, Türkçe bilginiz yoksa, ayrı konu... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tamamen konuyla 

alakalı, elbette, o sınırlar içerisinde kalarak, kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 
Burada, böyle bir genel görüşmenin yapılmak istenmesinin sebebi çok açıktır. Belki de Parla

mentoda konuşulmasını istemediğimiz bu konu -Anadolu'dan geliyoruz- kahvelerde konuşuluyor, 
her yerde konuşuluyor. Ne deniyor; "Türkiye'de ararejim var diyenler" veya "ararejim tartışması
nı açanlar" söz konusu. 

İşte, bir genel başkan "ararejim vardır"dedi, ararejimden bahsetti. Bunun üzerine, dışarıda, de
mokrasi, zaman zaman tartışılıyor; Parlamentomuz bir araya gelsin ve Türkiye'de demokrasiyle il
gili bir endişe var mı yok mu; bunu tartışsın ; bir endişe yoksa, bunu açıkça deklare etsin. Eğer, > 
varsa, o zaman, Parlamento, kendi saygınlığına sahip çıksın, kendi saygınlığını korusun; millî ira
denin güvence altında olduğunu ifade etsin... 

Şimdi, çok değerli Cemil Çiçek Bey, bununla ilgili olarak bir önerge getiriyor ve bunu imza
ya açıyor; burada olan arkadaşlarımız imzalıyor, olmayanlar da İmzalamıyor. Anavatan Partisi bir 
önerge getireceği zaman, genel başkanı dahil, hepiniz, altına imza atıyor musunuz; hayır. 

Şimdi, bunları tartışmak yerine, polemik açmak yerine, açıkça, Türkiye'de milletin iradesi 
üzerinde bir baskı var mı yok mu? Türkiye'de, zaman zaman, demokrasi askıya alınmış, 27 Mayıs
lar, 12 Martlar, 12 Eylüller yapılmış; bunlar, ülkeye hiçbir şey getirmemiş. 

Şimdi, yine, 28 Şubattan bu tarafa bir tartışma var; siz mi imzaladınız, 6nlar mı imzaladı, im
zalamadı mı... Bizi hiç ilgilendirmiyor; bizi, neticesi ilgilendiriyor. Netice itibariyle, dışarıdan Tür
kiye'nin görüntüsü "her an darbe olacak; içinde kavga olan bir Türkiye" şeklindedir, böyle bir gö
rüntüsü var. • • - • . . 

Bunu silelim. Bunu silmenin tek yolu, Parlamentonun, kendisine, yetkilerine sahip çıkmasıdır. 
Türkiye, demokratik, hukuk devleti kuralları içerisinde problemlerini çözecektir. Parlamentonun 
üzerinde hiçbir kuvvet yoktur, olamaz. Eğer, böyle bir şey söz konusu olursa -ki, siz, yok deseniz 
de millet bunu görüyor; zaman zaman Hükümetler üzerinde, demokrasi dışı, siyaset dışı güçlerin 
etkileri ve baskıları var- bu baskılar karşısında, hangi hükümet olursa olsun -54 üncü Hükümet mi, 
55 inci Hükümet mi, fark etmiyor bizim için- kim, siyaset dışı birtakım güçlerin karşısında kendi
sini baskı altında hissediyorsa, biz, onlara demokrasi adına güç vermeye hazırız. Yani, mesele, Tür
kiye'nin kendisine sahip çıkmasıdır, Parlamentonun kendisine sahip çıkmasıdır, bunu deklare et
mesidir. 

Burada, bu tartışmaları, kısır çekişmeleri bırakalım; bütün partiler, şu genel görüşmenin sonu
cunda, ortak bir karar çıkaralım, kanaat çıkaralım, dışarıya ve içeriye mesaj verelim; Parlamento
nun kendi meselelerine sahip çıktığını, demokrasiye sahip çıktığını, Türkiye'de, Parlamentonun 
üzerinde başka bir kurumun tanınmayacağını, millet iradesine sahip çıkılacağını ifade edelim. Bi
zim, talebimiz, isteğimiz de bundan ibarettir ve Türkiye de bizden bunu beklemektedir, millet biz
den bunu bekliyor. Akşam ne olacak diye yatıp, sabah kuşkuyla kalkmak istemiyor millet; parla
mentosuna güvenmek istiyor, parlamentosunun bu konuda fikir birliği içerisinde olmasını istiyor. 

İktidarlar ile muhalefetin çekişmesi, demokrasinin gereği; ama, demokrasiye sahip çıkmanın, 
iktidar mücadelesinden çok ayrı olarak değerlendirilmesi lazımdır. Biz, bu katkıları her zaman ver
meye hazırız. Türkiye'nin bu ihtiyacını karşılamanın yolu da, bütün siyasî partilerin, Parlamento, 
millet iradesi ve demokrasi konusundaki konsensüsünü açıkça deklare etmesi ve ifade etmesidir. 

Bu duygularımı burada ifade etmiş oluyorum. 
Saygı sunuyorum; teşekkür ederim. (BBP sıralarından alkışlar) 

' • " - 2 6 5 - • " ' 



T.B.M.M. B : 7 3 31 .3 .1998 0 : 1 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
2. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, konuşmasın

da şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Yine, Sayın Abdullah Gül, gönderdiği bir pusulada "ANAP temsilcisi kürsüde, 

ismimi zikrederek, Bakanlıkta, katılmadığı, tamamen yalana dayalı bir söz söyledi" diyor. 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - İllegal toplantı... 
BAŞKAN - Sayın Yalova, hakikaten, Müslüman Kardeşlerle beraber Sayın Gül'ün, bakanlık

ta bir toplantı yaptığından bahsetti. Sayın Gül, yalnız toplantı yapıp yapmadığınıza bağlı olarak si
ze 2 dakika söz veriyorum. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri)-Tamam, sağ olun. • . ' ' . ' • 
BAŞKAN - Buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Sayın Yalova, bu yanlışı sık sık yapıyorlar. Aslında, Fransa'da yayımlanan Le Monde Gaze

tesinin İngilizce ve Fransızca olarak yayımlanan haftalık haber bülteni, benim, bakanken, Müslü
man Kardeşler teşkilatına bağlı bazı liderlerle Sayın Erbakan'ı buluşturup, burada, Türkiye'nin ba
zı meselelerini konuştuğumuzu yayımladı. (ANAP sıralarından "Doğru" sesi) 

Doğru değildir, yalandır! 
Bunun üzerine, ben, hemen Le Monde'u tekzip ettim ve gönderdiğim tekzip Le Monde'da ya

yımlandı ve yayımladıkları sayıyı bana da gönderdiler. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Hayır... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Müsaade et, müsaade et kardeşim, müsaade et... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Bir şey demedim. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Bu, Cumhuriyet Gazetesinde yayımlandı. Cumhuriyet Gaze

tesine, Le Monde'da yayımlanan düzeltmeyi gönderdim. Daha sonra, Sayın Yalova, sık sık bunu 
kullandı ve geçenlerde, Hürriyet Gazetesinde, Güzin isimli bir hanımın köşesinde, resmiyle bera
ber çıktı ve bunları anlattı. O hanıma da bu tekzipleri, Fransa'da, İngilizce ve Fransızca olarak ya
yımlanan bu yayındaki düzeltmeleri gönderdim; ama, basın ahlâk ve yasasına uyup, bana ne bir ha
ber verdi ne de onu sütununda düzeltti. 

Şimdi, bunu, gelip burada söylemeniz çok ucuzculuk doğrusu; bunu, lütfen, bir daha yapma
yın, çok mahcup olursunuz. 

Teşekkür ederim. (FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
CAFER GÜNEŞ (Kırşehir) - Yapısına da uygun, karakterine de uygun. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sen kendi karakterine bak. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gül. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. — Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 33 arkadaşının, rejim tartışmaları konusunda genel 

görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) (Devam) 
BAŞKAN - Efendim, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Kütahya Milletvekili Sayın Emin 

Karaa. (DSP sıralarından alkışlar) 
Buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakika. 
DSP GRUBU ADINA EMİN KARAA (Kütahya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ara-

rejim tartışmaları konusundaki genel görüşme önergesinin öngörüşmesi için, Demokratik Sol Par
ti Grubu adına, söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 
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Türkiye'de, son günlerde yoğun bir ararejim tartışması başladı. Bu konuda, öncelikle, mesele

nin tam adını koymak gerekir. Ararejim diye bir tanımlama ne demektir? Siyasetçilerin ve basının 
tartıştığı ararejimden kastedilen, Silahlı Kuvvetlerin bir müdahale yapıp yapmayacağıdır. 

Dünya üzerindeki müdahaleleri, darbeleri incelediğimizde, ya bir ekonomik çöküntü ya bir as
kerî yenilgi ya sosyal patlamalar ya tam bir kargaşa ya içsavaşa yol açabilecek çatışmaların birinin 
veya birkaçının mevcudiyetiyle, bu şartların gerçekleşmesiyle olduğunu görüyoruz. 

Bu şartlar gerçekleşmezse, müdahale veya ararejim olmaz; olursa, sorumsuz bir kişinin ihtira
sı, bir topluluğun iktidar hevesiyle gerçekleşir ve gayrimeşru kalmaya mecburdur. 

Ne yazık ki, Türkiye, otuzsekiz yıldır, sürekli askerî müdahalelerin çevresinde yaşamaktan 
kurtulamıyor. Ararejimler, gelişmiş demokratik ülkelerin değil, daha çok az gelişmişliğin bir gös
tergesidir. 

Ararejimi bu ülkede kim ister? Önceki askerî yönetimlerde, aylarca, yıllarca hapislerde yatan
lar, mahkeme kapılarında bekleşenler, tutuklananlar, göz altında tutulanlar, niye bir ararejimden 
yana olsunlar? , 

Sayın milletvekilleri, dini siyasete alet etmek isteyerek ülkeyi çıkmaza sokanların, demokrasi
yi emellerine ulaşmak için giden bir tren gibi görmeleriyle, irticaa yönelmeleriyle, 75 yıllık cum
huriyet tarihinde, hiçbir zaman, kadınlarımız, genç kızlarımız arasında sorun olmamış başörtüsünü 
siyasî bir simge olarak kullanmalarıyla, toplum içerisinde karışıklık yaratılmıştır. Başörtüsü, laik, 
demokratik cumhuriyete karşı bir başkaldırı simgesine dönüştürülmüştür. Türkiye'de, her duyarlı 
yurttaş, kurum ve kuruluşun, irticaî faaliyetler konusunda göstermiş olduğu duyarlılığı, elbette, 
Türk Silahlı Kuvvetleri de göstermiştir. 28 Şubatta alınan Millî Güvenlik Kurulu kararlarının altı
na cumhuriyeti ve ülkesini seven herkes imza atar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Anayasanın çizdiği 
çerçevede, kaynağını Anayasadan ve kanunlardan alarak yerine getirdiği bir davranış için bir baş
ka anlam çıkarmak, bir ararejim arayışı içine girmek son derece sakıncalıdır. Türkiye'de, din, siya
sete alet edilmeseydi, Kur'an kursları, imam-hatip liseleri kendi statüleri içinde rahat bırakılsaydı, 
28 Şubat kararlarının alınmasına hiç hacet kalır mıydı... 

Türkiye'de, kimileri, hemen her dönemde, askerî darbe imalarında ve darbe kışkırtıcılığında 
bulunmayı bir alışkanlık haline getirmişlerdir. Günlerdir sürdürülen darbe ve ararejim kışkırtıcılı
ğından kaynaklanan yapay bunalım, ne mutlu ki, yaratıcılarının isteği doğrultusunda devam etme
miştir. Devletin bütün organları gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri de, görevini, Anayasanın çizdiği çer
çeve içinde, kaynağını Anayasadan ve yasalardan alarak yerini getirmektedir; kaldı ki, Anayasanın 
5 inci maddesinde, devletin temel amaç ve görevleri arasında saydığı cumhuriyeti ve demokrasiyi 
koruma görevi, Meclisin ve Hükümetin olduğu kadar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de görevidir. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin laiklik konusundaki duyarlılığı, cumhuriyetin en büyük güvencesidir. 
Hiç kimse, ordumuzu siyasî iktidar mücadelesine alet etmek gibi bir gafletin içine düşmemelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önerge sahiplerince önerge metninde ima edilen, ulusal 
iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde bir gücün bulunduğu kanısına 
kapılınması son derece yanlıştır. Demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla işler kılmak, bu ülkede 
yaşayan ve sorumluluk sahibi herkesin en başta gelen görevidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin demok
rasiye bağlılığından kuşku duymak, hem ordumuzu hem de rejimi yıpratmaktan başka hiçbir işe ya
ramaz. 

Ülkemizin ve halkımızın yararına birçok önemli reformun gündeme geldiği, Hükümetimizin 
uyum içinde canla başla çalıştığı bir sırada, darbe ve ararejim söylentileri yaymak, askerî müdaha
le kışkırtıcılığı yapmak, son müdahalenin etkisinden hâlâ kurtulamamış olan demokrasimizi zayıf
latmak dışında hiçbir amaca hizmet etmeyecektir. 
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Genel görüşme metninde yer alan "Türkiye, bir süreden beri çok yönlü kriz yaşamaktadır. Bu 

ülkenin insanları her sabah yeni kâbuslarla uyanmakta, geleceğe olan güveni her geçen gün biraz 
daha azalmaktadır. Bu kriz ve güvensizlik, giderek, Türkiye'yi geri dönülmez, telafisi güç bir ko
numa sürüklemektedir. Siyasî kriz, nerede ise, devlet krizine, demokrasi krizine dönüşecektir" pa
ragrafı, ne kadar talihsiz bir beyandır ki, sahiplerinin, umutsuzluğun ötesinde, nerede ise, beklenti
lerini ifade etmektedir. 

Darbelere, ararejimlere, Meclislerin çalışmamasıyla, ülke sorunlarının çözümünün tıkanma
sıyla, gündeminde çaresizlik oluşmasıyla gidilir. Oysa, 55 inci Cumhuriyet Hükümetinin günde
minde, vergi reformu var; kayıtdışı ekonomiyi kayda bağlayıp, enflasyonu aşağıya çekmek ve ge
lir dağılımında adalet sağlamak var. Hükümetin gündeminde, sosyal güvenlik var; işsizlik sigorta
sı var. Hükümetin gündeminde, insan haklan var; düşünce suçlarında yeni düzenlemeler var; yerel 
yönetimler reformu var; haller yasası var. Hükümetin gündeminde, Güneydoğu ve Doğu Anado
lu'nun hızla kalkındırılması var. Hükümetin gündeminde, enerji santrallan var; doğal gaz ve petrol 
boru hatları var; Karadeniz kıyı yolu var; yeni havaalanları var. Hükümetin gündeminde, yıllardır 
yapılamayan hukuk reformları var; insan haklarıyla ilgili düzenlemeler, yeni bir Türk Ceza Kanu
nu, yeni bir Türk Medenî Kanunu çalışması var. (DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, kısacası, 55 inci Cumhuriyet Hükümetinin gündeminde, kimilerinin ha
yalini bile kuramadıkları reformlar, atılımlar, yatırımlar var. (DSP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu devlete, bu millete hizmet etmek, çalışmaktan geçer. 
Yoksa, kimi darbe ve ararejim meraklılarının tartışmalarıyla bu milletin ve devletimizin kaybede
cek bir dakikası bile yoktur. 

İşte, bu nedenlerle, genel görüşme açılmasını uygun bulmadığımızı ifade eder, saygılarımı su
narım. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karaa. 
YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul)—Zabıtlara geçsin diye yüksek sesle söylüyorum: Ko

nuşman harikaydh 
BAŞKAN-Kısık sesle yapılan konuşmalar zabıtlara geçmiyor mu... 
YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Duyulmuyordur diye söyledim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Demokrat Türkiye Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut Yılbaş; buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakika. 
DTP GRUBU ADINA MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkanım; şahsınızda, Yüce Mec

lisimizi saygıyla selamlıyorum. 
Genel görüşme önergesi üzerinde, Demokrat Türkiye Partisinin düşüncelerini ifade etmek için 

huzurunuzdayım. Bu mikrofonda söylenenler, ister yüksek sesle olsun ister kısık sesle olsun, her
halde, kayıtlara, zabıtlara geçiyordur; onun için, fazla bağırmayacağını, daha ziyade sesli düşünme
ye çalışacağım. 

Hepinizin malumu olduğu üzere, geçen hafta pazartesi günü, genel görüşme talebi Danışma 
Kuruluna gelmişti; orada, arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede, eğer bir mutabakat aranıyorsa, 
bu genel görüşmenin bu hafta değil de gelecek hafta yapılmasını önerdik, arkadaşlarımız tarafın
dan da bu olumlu karşılandı ve aradan bir hafta geçtikten sonra Genel Kurulun gündemine geldi ve 
görüşmeler sürüyor. 

Sayın milletvekilleri, bunu şunun için anlatıyorum: Acaba, bu genel görüşme geçen hafta salı 
günü olsaydı, bu Meclisin hali ne olurdu. 

Biz, Demokrat Türkiye Partisi olarak, son onbeş günde yaşanan olayları -Sayın Genel Başka
nımızın ağzından ifade ettiğimiz gibi- sanal bulmuştuk, yapay bulmuştuk; Türkiyemizin gerçek bir 
gündemi olmadığını ifade etmiştik. 
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Bu, bizi yanıltmadı; gelişmeler ciddî olmayınca, temeli olmayınca -saman alevi gibi- El Nino 

olayına dönüşmedi ve Türkiye'nin gündeminden çekti gitti. Hatta, öyle iyiliklere de vesile oldu ki, 
sadece o makamlarda, o mevkilerde bir aralık gündeme gelen konular, siyasî partiler arasında da 
görüşmelere vesile oldu. Sayın Başbakanımızın, hafta sonunda, CHP lideri Sayın Baykal'la yapmış 
olduğu görüşme, ülkemize yeni boyutlar kazandırma gibi bir özelliği de taşıdı. İşte, seçim tartışma
ları gündeme geldi. İnşallah, bunu da biz, ülke olarak, öyle zannediyorum ki, sapla samanı birbiri
ne karıştırmadan kendi gerçek boyutuyla çözümleyeceğiz. Mesele, sadece, ülkenin bir an evvel se
çime gitmesi değil, ülkenin, sonunda seçime gitmekten pişman olmadan çıkmasını sağlamaktır. 
Bunun için, Demokrat Türkiye Partisi olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel ifade ettiğim gibi, hafta happy end'le bitti, mesut şekilde bit
ti; mesutlar, müteessir olmadılar ve ülkemiz bir ışıklı haftaya başladı. Bu ararejim tartışmaları, si
yasetin güncel etkileri dışında değerlendirilirse, öyle zannediyorum ki, ülkede birçok insan hemfi
kir olabilir. Nedir; denilir ki: "Ararejimin bir güncel boyutu var." İşte, bu güncel boyutu, onbeş 
günle bağlamak da doğru değildir; güncel boyutu, 28 Şubat 1997 tarihinden başlayarak bugüne ka
dar gelen bir boyuttur. Burada, o tarihte, sayın parti liderlerinin, Sayın Erbakan'ın, Sayın Çiller'in, 
Sayın Baykal'ın -eğer, arkadaşlarımız arzu ederlerse- 1997'nih ocak ayından başlayarak gündeme 
getirdikleri konular vardır; Sayın Çiller'in vardır, Sayın Erbakan'ın buna verdiği cevaplar vardır, 
vardır da vardır... Onun için, geçmişe dönüp de, bu işleri fazla karıştırmanın bir anlamı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, ancak, bu konuşmayı yaparken, zaman zaman aklıma gelen konular olu
yor; kimini sesli hale dönüştürüyorum, kiminden de sarfınazar ediyorum; ama, bundan sarfınazar 
etmeyeceğim. Güzel bir atasözü var; bu atasözü diyor ki: "İnsanı düşüren dağ değildir, dağın yo
lundaki taşlardır." Şimdi, burada, Türk siyasetinin kronikleşmiş rahatsızlıklarını dikkate almadan, 
yani yol üzerindeki taşlara bakmadan, dağa bakıp da "bunun sorumlusu dağdır" demenin Türk de
mokrasisine ve Türk demokrasisinin geleceğine ciddî katkısı olduğunu ifade etmek ve bundan 
olumlu sonuçlar beklemek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu meselenin kronik boyutuna baktığımızda göreceğiz ki, Türkiye, çok 
partili hayata girdikten sonra, yani 1950'den sonra, 1960'ta bir olayla karşılaşmış; 27 Mayısta vu
ku bulan bir olay. Bu olay, çok kısa bir dönem sürmüş -bir birbuçuk yıl kadar- bu dönem içerisin
de "1961 Anayasası" dediğimiz anayasa oluşturulmuş ve bu Anayasa da, o zaman "Kurucu Mec
lis" adı altında bir Meclis meydana getirilerek oluşturulmuştur. Çok olmamakla beraber, bugünkü 
20 nci Dönem içerisinde, Kurucu Mecliste görev yapan ve 1961 Anayasasının hazırlanmasına kat
kıda bulunmaktan dolayı gurur ve iftihar duyan milletvekili arkadaşlarımız vardır. 

Değerli arkadaşlarım, 27 Mayısa gelinmesinin sebeplerine bakıldığında, sebeplerin altında, bir 
iktidar-muhalefet uzlaşmazlığının, bir iktidar-muhalefet anlaşmazlığının ne denli boyutlara vardı
ğını, eğer, biz gözardı edersek, zaman zaman, demokrasimizi, hiç istenilmediği şekilde maruz ka
labileceği ihtimallerden kurtarmamız mümkün olmaz. 

Demek ki, 1960'ta, on yıl sonra, onu takip eden 1971 'de,12 Martta -ki, bu, son güncel boyu
tunda, 27 Marta takaddüm eden günlerde, bir siyasî parti sayın lideri tarafından da o sendrom dile 
getirilerek- bugünkü güncel meselenin önü açıldı ve ondan sonra da, kurumların başında olanlar 
birbirlerine "dayatırım da, dayatmam" sözcükleriyle mukabele ettiler ve arkasından da, hepinizin 
çok yakından bildiği gibi, siyasetin içinde olanların, en azından, bilmesi gerektiği gibi, bir 12 Ey
lül 1980 olayı yaşandı; onda da, adı Kurucu Meclis olmamakla beraber, bir Danışma Meclisi oluş
turuldu ve bugün, yine de, bu Meclisin altında, o zaman çok genç yaşta olup Danışma Meclisine 
üye olanlar ve siyasî hayatlarını da, Danışma Meclisinde gösterdikleri başarıyla sürdüren milletve-
killerimiz vardır. 

Değerli arkadaşlarım, 1982 Anayasası ile 1961 Anayasasını karşılaştırdığımızda, görüyoruz 
ki, 1961 Anayasası daha sosyal, daha demokratik, insan haklarına, hukuk devleti prensiplerine da
ha saygılı olan bir anayasa. Bunu, şunun için anlatıyorum: Acaba -kendi kendime düşünüyorum-
ararejim dediğimiz şey, bir sebep midir, sonuç mudur? Eğer, biz, buna karar verebilme yeteneğine 
sahipsek ülke olarak, mutlaka, çözümünü de getirmemiz ve o çözümü de, yaşanabilir, sürdürülebi
lir bir demokrasi kuralı olarak getirmemiz mümkün olacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, zaman zaman, insan bünyesi -hepimizin bildiği gibi- çeşitli virüslerin et

kisi altında kalır ve biz, onların insan bünyesindeki göstergeleriyle o hastalığı tanırız; grip de öyle
dir, yüksek ateş çıkar, bütün bünye kırgın olur ve biz zannederiz ki, grip virüsü ateştir, grip virüsü 
kırgınlıktır; onlar bir sonuçtur. Biz, eğer, vücudun bağışıklığını, vücudun immütesini zorlarsak, so
nuçta, ateşlenmek ve kırgınlıklara duçar olmak kaçınılmaz hale geliyor, bizim gibi, demokrasiyi 
yerleştirme mücadelesinde olan ülkelerde. 

Yine, bu arada bir şeyi daha ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Tabiî, siyaset, ülke 
yönetimi, sosyal olayların üzerinde, piramidin üzerinde olan, çok ciddî bir olaydır. Onun altında 
olan daha küçük sosyal olaylar vardır günlük yaşamımızda; spor, bunlardan bir tanesidir. Spora ba
kıyoruz, birtakım kurallar insanlar tarafından daha ciddîye al iniyor." Değeri i arkadaşlarım, mesela 
futbol -benim bilebildiğim kadarıyla, yanılmıyorsam- 70x105 metre ölçülerinde bir sahada oynanır 
ve topun, o saha içerisinde kalması ve yine o saha içerisinde belirli kurallara göre oynanması şarttır. 

Değerli arkadaşlarım, voleybol da öyledir; o da 8x16 metre ölçülerinde bir alanda oynanır. 
Eğer, oyuncular bu alan içerisinde kalmazlar ise, kendi becerilerini, niyetlerini ve arzularını önpla-
na çıkarırlar, hele bir de tribüne karşı oynamak isterlerse, her smaçları ya auta düşer veyahut da ha
kem, artık yapılan fauller neticesinde gösterdiği iki sarı kart nedeniyle, sonunda kırmızı kartı da 
göstermek mecburiyetinde kalır. 

Değerli arkadaşlarım, sözün özü şudur: Elimde anayasalar var, 1961 ve 1982 Anayasalarının 
2 nci maddelerinde hemen hemen, beş aşağı beş yukarı, aynı şeyler söylenmiştir. Beni bağışlayı
nız, aklınızdan hiç de öyle bir şey geçirmeyiniz, ben burada ne birilerine ne de o birilerinin mey
dana getirdiği siyasî kuruluşlara bir şeyler söylemek istemiyorum; burada, sadece demokrasi konu
sundaki düşüncelerimi sesli olarak dile getiriyorum. Ne deniliyor 1961 Anayasasının 2 nci madde
sinde: "Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, mil
lî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" 

Değerli arkadaşlarım, 1982 Anayasasının 2 nci maddesinde de "Türkiye Cumhuriyeti, toplu
mun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçi
liğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk dev
letidir" denilmektedir. Değerli arkadaşlarım, eğer bununla yetinmiyorsak, döner, 1924 Anayasası
nın 2 nci maddesine de bakar ve burada da buna benzer bir hükümle karşı karşıya geliriz. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasi, biraz evvel de ifade etmeye gayret gösterdiğim gibi, bir hu
kuk rejimidir. Anayasalar, bu hukukun en üst unsurlarıdır. İster bireyler ister topluluklar, Anayasa
nın bu hukuk düzenini dikkate almadan veya onu saygıyla karşılamadan, günlük yaşamlarını ve si
yasal yaşamlarını planlamıyorlarsa -belki, yerinde değildir; ama, öyle zannediyorum, uygun bir ta
birdir- eğer, siyaset stratejilerini, uzun vadede, hukuka bina etmiyorlarsa, kaçınılmazdır hukukla 
karşı karşıya gelmek. Eğer, Anayasaya rağmen, hukuka rağmen, bizler, hem birey olarak hem top
lum olarak siyaset yapmaya hevesliysek, bunun sonuçlarına da hem birey olarak hem de topluluk 
olarak katlanmak mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, aksi halde, biz, hiçbir bedel ödemeden, kendi kafamızdaki dünyayı, bi
zim dışımızdakilere kabul ettirmek gibi bir çabanın içerisinde oluruz ki, bu çaba, hiçbir zaman, ana
yasalar ve hukuk açısından kabul görmez. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Genel Başkanımız, Türk kamuoyunun, Türk siyasetinin çok ya
kından tanıdığı mümtaz bir insandır. Onun demokrasi mücadelesi orta yerdedir. Bizim, oturup da, 
Demokrat Türkiye Partisi olarak, bu anlayışın dışarısında bir istek ve davranış içerisinde olmamız 
söz konusu olmaz. Bu, mümkün değildir. Hatta, bu Parlamento altında, demokrasiye özlemin, de
mokrasiye saygının bir ifadesi olarak "tik" soyadı ilavesi olmadan, doğrudan doğruya "demokrasi" 
adını alan, "demokrat" adını alan bir partinin üyesiyiz. 
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Değerli arkadaşlarım, onun için, her zaman, anayasal ölçüler içerisinde, bir sivil toplumdan 

yanayız. Bu ülkenin kurum ve kuruluşlarının -başta Parlamento olmak üzere- birbirleriyle samimî, 
açık, dürüst ilişkiler içerisinde olmasından yanayız. • 

Değerli arkadaşlarım, ülkede, yetkililerin, bu ülkenin içerisinde bulunduğu sorunları dikkate 
alarak, içerisinde bulunduğu problemleri dikkate alarak, davranışlarını ve siyasetlerini bina etme
lerinin yanındayız. 

Bu ülke, dünyada birinci sırada enflasyonla boğuşan bir ülkedir. Bu ülke, hemen hemen on-
dört yıldır bölücülük hareketine karşı uğraş veren ve bunun çağdaş, hukukî boyutunu araya araya 
ve bulan da bir ülkedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu ülke, sosyal yaşamında ikiyüz yıllık bir kültür ikileminin toplumda 
yarattığı rahatsızlıkları, bütün bireyleriyle göğüsleme çabası içerisinde olan bir ülkedir. Kim ki, 
yetkisi, makamı, mevkii, seçilmişliği veya atanmışlığı önemsemeden; kim ki, bu ülkenin problem
lerine isteyerek veya istemeyerek tek bir problem daha katarsa; kim ki, bu meseleleri ağırlaştırıcı 
bir davranış içerisinde olursa, maksadı ve niyeti ne olursa olsun, bilinmelidir ki, ülkemin hayrına 
davranmıyordur. Bu çatı altında başlatılmak suretiyle, değerli milletvekilleri, bizim birinci görevi
miz bu. Bu çatı altında biz uzlaşacağız; sözde değil, düşüncelerde uzlaşacağız. İnançta dediğimiz
de, hiç olmazsa, ortak düşüncelerimiz, birimize yakın olursa birimizin tamamen uzağında olmaya
cak. Bu ülkede, demokrasi denilince, her şeyden evvel, bu çatı altında bulunan 550 kişinin ortala
ma olarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 
BAŞKAN - Sayın Yılbaş, süreniz doldu. Size de 2 dakika veriyorum. 
Buyurun. 
MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, 2 dakika daha eksüre veriyor musunuz; 

yoksa... Çünkü, bana fazla sempatiniz yok da... 
BAŞKAN - Veriyorum efendim; herkese verdim, size de 2 dakika eksüre veriyorum. Partile

rin büyüklüğünü hesaba katmadan, herkese eşit davranıyoruz. 
Buyurun. 
MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum efendim. 
Ben de, sözü fazla uzatmayacağım. 
Değerli arkadaşlarım, burada, mutlaka, bize bu yolu gösterecek tecrübeli liderlerimiz var. Bu

nu, herhangi bir etki altında kalarak söylemiyorum. Mutlaka göreceğiz; çünkü, elli yıla yakın bir 
zamandır, düşe kalka, buraya kadar geldik. Bunun sorumlusunun, dağ mı -biraz evvel söylemiştim-
dağ yolundaki taşlar mı olduğunu mutlaka ayırmak mecburiyetindeyiz; dağlara küsmenin hiç anla
mı yok. Bir gün "aş pişti; ama, bayram geçti" demeyelim. 

Yine, son günlerde, bu mesele gündeme geldiğinde sık sık okuduğum ve çok beğendiğim bir 
kıtayı tekrar okuyarak huzurunuzdan ayrılacağım: 

"Söz ola kese savaşı, 
Söz ola bitire başı, 
Söz ola ağulu aşı, 
Bal ile yağ ede bir söz." 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (DTP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yılbaş. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Altan Öymcn; buyurun 

efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Öymen, süreniz 20 dakikadır. 
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CHP GRUBU ADINA ALTAN ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekili arka

daşlarım; konumuz olan genel görüşme önergesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun gö
rüşlerini açıklamak için huzurunuzdayım; Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım. 

Önergede, demokratik siyaset hayatımızın içinde bulunduğu sıkıntılardan, rahatsızlıklardan 
söz ediliyor. Bu doğrudur. Siyaset hayatımız, bir süreden beri, bunalımlı, sıkıntılı, rahatsızlık veri
ci bir dönemin içindedir; fakat, bunun temel nedenine doğru teşhis koymak gerekir. Bizce, bu teş
hise varmak için, her şeyden önce, şu gerçeği göz önünde tutmak lazımdır: Türkiye'de, demokra
tik cumhuriyetimizin temel niteliklerini içtenlikle kabul etme ve onların gereğini yerine getirme ko
nusunda bir mutabakat eksikliği vardır. Bu rahatsızlıkların temel nedeni budur. Bu temel nedeni 
görmeden veya görmezlikten gelerek, meseleyi, sadece bir sivil-asker meselesi olarak almak ve al
gılamak yanlıştır. 

Bu mutabakat, şu iki zemine dayandırılmalıdır: Biz, demokratik rejime demokrasidışrbir as
ker müdahalesini elbette istemeyiz. Bunun, darbesi, dolaylı müdahalesi, ararejimi, muhtırası dahil, 
hiçbir çeşidini tasvip etmemiz mümkün değildir; ama, biz, ülkemizin, birtakım sivil hareketlerle 
çağdışı bir rejime sürüklenmesini de istemeyiz. O da, demokrasinin bir başka yoldan tahrip edilme
si, yok edilmesi demektir. Ülkemizi bu yola sürüklemek isteyen veya buna, istemeseler bile, gaf-
letleriyle zemin hazırlayan hareketleri de tasvip etmemiz mümkün değildir. 

Mesele, bu iki ayrı'tehlikenin de gelişmesine, siyasetin sorumluları tarafından fırsat verilme
mesi meselesidir; onlar tarafından, siyasetin sorumluları tarafından fırsat verilmemesi meselesidir. 
Tabiî, özellikle iktidarda bulunan siyasetçiler buna özen gösterirlerse, bu sıkıntıların doğmasına, 
burada, bu gibi konuları görüşmemize hiç gerek kalmaz. Genel görüşme önergesiyle burada görü
şülmesi istenen konunun temelinde, işte, bu özenin bir türlü gösterilememesi vardır. 

Ülkemizin çağdışı bir rejime, dolayısıyla, demokrasidışı bir rejime sürüklenmesi endişesine 
yol açan hareketlere karşı, rejimin güvencesi, Anayasamızın laiklik ilkesidir. Bu ilke, Anayasaya, 
süs olsun diye, lüks olsun diye konulmuş değildir; tarihimizden gelen çok acı ve ıstıraplı tecrüber 
lerin sonucunda, demokratik cumhuriyetimizin temel niteliğini belirleyen bir ilke olarak konulmuş
tur, demokrasinin olmazsa olmaz bir ana unsuru olarak konulmuştur. Gerçi, bu "laiklik" kelimesi 
üzerinde, Anayasanın bu ilkesi üzerinde söylenen söz çoktur. Bazıları, bu tartışmada, bu ilkeye 
doğrudan doğruya karşı çıkarlar, bunun -Anayasada "değişmez" denildiği halde, "değişmesi teklif 
dahi edilemez" denildiği halde- değişmesini isterler; bazılarıysa, bunu ilke olarak reddetmezler, 
ama, buna öyle yorumlar getirirler ki, bu ilkenin varlığı ile yokluğu arasında hiçbir fark kalmaz ve
ya bazen, laikliği, dine saygılı olan laiklik, saygılı olmayan laiklik gibi ikiye tasnif etme yorumla
rı gözükür ki, bunlar da ayrı bir kavram kargaşasına neden olur. Laikliğin kendisi, zaten, dine say
gılı olmakla özdeştir. Laiklik sayesindedir ki, dinin günlük siyaset işlerine karıştırılması önlenmiş 
ve din, Allah ile kul arasındaki yüce mevkiine çok daha doğru bir şekilde, çok daha isabetli bir şe
kilde getirilmiştir. 

Biz, burada, tabiî, bu tartışmanın çok çeşitli yanları üzerinde durmak yerine, Anayasanın laik
lik ilkesinin zeminini oluşturan 24 üncü maddesine değinmekle yetineceğiz. Bu madde, hepimiz bi
liyoruz ki, herkesin dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunu vurgulamasının yanında, hiç 
unutulmaması gereken iki kuralı da içerir: 

1- Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din 
kurallarına dayandırmaya kalkamaz. 

2- Kimse, o amaçla veya siyasî veya kişisel çıkar sağlama amacıyla, her ne suretle olursa ol
sun, dini veya diri duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kulla
namaz. 
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24 üncü maddenin son fıkrası böyle der; ama, bu fıkra, laikliği tartışmaya açan bazı çevreler

ce -demin belirttiğim gibi- bazen görmezlikten gelinir, bazen de ayrıntıdan ibaret diye yorumlanır. 
Oysa, laiklik ilkesi, sadece demokrasinin olmazsa olmaz şartı değildir. Laikliğe karşı olan hareket
ler, onun yerine, şer'î hukuku getirmek isterler. Şer'î hukuku getirmek de, demokrasinin ayrılmaz 
parçası olan insan hak ve hürriyetleriyle bağdaşmaz; çünkü -birçok şey söylenebilir bu konuda; 
ama, bir nokta çok önemlidir- kadın-erkek eşitliği o hukukla ortadan kalkar; kadının şahitliği mah
keme önünde yarım sayılır ve miras hakkı konusunda da öyledir. Böyle bir düzen içinde, kadın-er
kek eşitliğinden bahsetmek söz konusu olamayacağı için, insan hak ve hürriyetlerinden bahsetmek 
mümkün olmaz; dolayısıyla, demokrasiden bahsetmek mümkün olmaz. Bu konunun, sadece de
mokrasiyle değil, bizim tarihimizle de ilgisi vardır. İkiyüz yıldan beri -hatta, daha öncsinden beri-
bıl ülkede çağdaşlık namına, ilericilik namına ne yapılmak istenilse, karşısına malum taleplerle çı
kılmıştır. III. Selim zamanını, II. Mahmut zamanını -bir yana bırakalım, benim gençliğimde, 31 
Mart dönemini, 31 Mart gününü yaşamış olanlar sağdı, bize de anlatırlardı. Biri, benim Sayın Ece-
vit'le birlikte genç olarak başladığım gazeteden Hüseyin Cahit Yalçın'dı. 31 Mart hadisesinden te
sadüfen kurtulmuştu; onu öldürmek istemişler, benzettikleri için, onun yerine başka bir milletveki
lini öldürmüşlerdi. Milletvekilleri, nazırlar -o zamanki deyimle- öldürülenler arasındaydı. Fes ye
rine kalpak giydikleri için dinsiz sayılanlar, mektepli denildiği için, mektepten yetiştikleri için su
baylar arasında dinsiz sayılanlar, İstanbul'un sokaklarında, sorgusuz sualsiz linç edilmişti. Bunu 
hatırlayanlar benim gençliğimde sağdı; onları dinleyenler de şimdi sağ. Ayrıca, o konuda pek çok 
kitap yazıldı, anı yazıldı; onları okuyan birçok kimse de var. 

Sadece 31 Martla ilgili olarak değil, millî mücadele sırasında olan bitenler de yine hatırlarda
dır. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde millî mücadele devam ederken çıkan isyanların temelinde, yi
ne, o ikiyüz yıldan beri söylenen "din elden gidiyor" iddiası vardır, buna dayanarak yapılan şiddet 
eylemleri vardır. Cumhuriyet dönemi de bu hassasiyet içinde geçmiştir. Demokrasi dönemine ge
çildiğinde, tabiî, hürriyetlerin genişletilmesi, tek parti döneminin zarurî koşullarının değişmesinin 
sonucu olarak ihmal edilmiş olan bazı hususlarda yeniden faaliyet gösterilmesi gibi konular ortaya 
çıkmıştır; fakat, bu da zaman içinde bir demokratik hak olarak gelişirken, Anayasanın -1961 Ana
yasasının da, 1982 Anayasasının da- laiklikle ilgili hükümlerine aykırı bir şekilde, onu aşacak şe
kilde, yine, şer'î devlet özlemlerine yönelik bir şekilde bu maddenin ihmal edilmesi, bu maddenin 
çiğnenmesi yolunda hareketler de ortaya çıkmıştır. 

Şimdi, bütün bunlar göz önünde tutularak, hele bizim tarihimiz göz önünde tutularak, laiklik 
konusunda gösterilen hassasiyeti yadırgamamak lazımdır. Bazen bunu aşırı görenler olsa bile "ca
nım ortada bir tehlike yok" denilse bile, bu tehlikenin varlığı ve bu tehlikeden korunulması gerek
tiği, Türkiye'nin çok geniş bir kesiminde bir inanç halindedir, yaygın bir inanış halindedir. Sadece 
askerlerin, Millî Güvenlik Kurulu üyelerinin meselesi olarak değil, Türkiye'nin her köşesinde bu 
konuda büyük hassasiyet gösteren yüzlerce insan vardır, bütün Türkiye'de milyonlarca insan var
dır ve büyük çoğunluk, yani, tahmin edilemeyecek kadar büyük bir çoğunluk, bu ilkenin, laiklik il
kesinin arkasındadır. Çok değil -bundan önce, burada, 28 Şubattan bahsedildi- 28 Şubattan önce
ki günleri hatırlarsak, İstanbul'un bir köşesinde başlatılan bir ışık kapatma eylemi, birkaç gün için
de Türkiye'nin en ücra yerlerine kadar yayılmıştır. Bu hassasiyete dayanarak -başlangıçta mutaba
kattan bahsettim, bir arkadaşım "konsensüs" kelimesini kullandı- bu konuda Meclisimizin ortak bir 
görüşe varmasında fayda var. 

Şimdi, çıkan -burada, bazıları "kriz" dedi, bazıları "bunalım" dedi, bazıları "sıkıntı".dedi- o 
hadiselerin temelinde de bu mutabakat eksikliği var. Aslında, herkes, bu Mecliste bulunan hepimiz, 
laikliğin önemine, laikliğe yönelik hadiselere karşı, gelişmelere karşı tedbir alınması gereğine ina
nıyoruz, bunu biliyoruz; hükümetler de biliyor. Nitekim, bu Hükümetin son bir hafta, on gün için-
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deki konuları budur, açıklamaları böyledir; irtica tehlikesine karşı en yoğun faaliyeti kendisinin 
gösterdiğini söylemektedir. Başbakanın dün gece yaptığı, verdiği beyanatta, yine, bu görüş vardır; 
getirdiği irtica paketinden bahsetmektedir. İrtica paketi denilince, birçok kanun önümüze gel i yo: % 
aynı zamanda, idarede bazı değişiklikler önümüze geliyor; fakat, acaba niçin bunlar son sırada, son 
bir haftaya, birbuçuk haftaya sıkıştırılmıştır sorusu akla gelince... 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Emir öyle geldi. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) - ...bunun karşısına doğru dürüst bir cevap bulunamıyor. Demek 

ki, kendi beyanlarına göre bu Hükümet inanıyor ki, irticayla etkin bir şekilde mücadele edilsin. Bu, 
onun bir inancı. O zaman, bu inancını yürürlüğe koymak için, uygulamaya koymak için, niçin do
kuz aydan beri beklemiştir?! Getirdiği tasarıların bir kısmı -öyle Ceza Kanunu falan gibi kocaman 
tasarılar değildir- birkaç maddelik tasarılardır. Bunlar, buraya, bu dokuz ayın içinde, parça parça, 
peyderpey getirilse, hem burada doğru dürüst konuşulur hem yürürlüğe girer ve bunlara çoktan alı
şılmış olurdu. Şimdi, hepsi birden getiriliyor. 

Bazı yöneticilerin, idarecilerin görevden alınması, başka yerlere nakledilmesi, zaten, hüküme
tin takdirinde olan bir şeydir; gerekçe göstermeye gerek yok. Bu Hükümet, kurulduğu andan itiba
ren pek çok tayin yapmıştır, pek çok görevden alma yapmıştır; bunlar arasında, niçin bugün her
hangi bir şekilde suçlanan kimselerin değiştirilmeleri de sağlanmamıştır?! Kaldı ki, bu, Hükmetin, 
tamamen kendi takdiriyle yapabileceği bir şeydir; ama, şimdi, burada, gerekçe gösterilerek, ilan 
edilerek, şu şöyledir, bu böyledir denilerek bu yapılırsa, birtakım sıkıntılar doğuyor; en azından, bu 
suçlama karşısında kalanlar, haklarındaki iddiaların ispat edilmesini istiyorlar; hukukî sonuçlar da 
doğuruyor; ortaya, belki, aralarında yanlışlıklar varsa, bunların da tartışılması gibi bir ortam çıka
rıyor. 

Tabiî, bu niye böyle oldu denildiğinde, akla, bu tedbirlerin alınmasının ilan edildiği günden iki 
gün önceki "kumandanlar bildirisi" geliyor. Hükümet, madem, buna, bütün bu tedbirelere inanıyor
du, bunun, bu bildiriden sonra olması, bu bildiriden sonraya kalması, elbette, pek inandırıcı olma
mıştır. Gerçi, Hükümet sözcüleri bunun tamemen bir tesadüften ibaret olduğunu söylüyorlar; ama, 
kimseye, bu tesadüf iddiası da fazla inandırıcı gelmiyor. İşte, o zaman, yani, bu gecikme dolayısıy
la, böyle bir asker sözünün işin içine girmesi dolayısıyla şu intiba ortaya çıkıyor; laikliğe inanan
larda ve laikliğe karşı tehditlerle mücadelenin gereğine inananlarca deniliyor ki: Demek ki, asker 
sözü olmadan, bu politikacılar, bu konuda hiçbir şey yapmıyorlar, bu tehlikeleri ciddiye almıyor
lar; ille bir asker sözü lazım. 

Daha önceki hükümetlerden de bahsetmek mümkün; ama, kısa kesmek istiyorum. Bu, asker 
sözü olmadan hükümetler bir şey yapmaz inancı, inanışı bir beklenti haline gelirse -ki, zaman za
man geliyor- bari asker sesini çıkarsın da bunlar bir şey yapsın düşüncesi... Bu, belki, askere de 
böyle intikal ediyor: Biz bir şey yapmadan bunlar bir şey yapmayacak; öyleyse, arada bir sesimizi 
çıkaralım. Arkadaşlar, asıl, ararejimi, askerî rejimi, askerî etkiyi -adına ne derseniz deyin- teşvik 
eden hadise budur; hükümetlerin, aslında inandıklarını söyledikleri şeyleri zamanında yapmamala
rıdır, bunu çeşitli sebeplerle ihmal etmeleridir. Dokuz ay içerisinde -bugün, birçok tasarı getirili
yor- bunlardan hiçbirinin buraya getirilmesi akla gelmez miydi; gelmemiştir. Nasıl olsa, sonunda... 
Ben, arkadaşlarımın -Hükümet Başkanının, Başbakan Yardımcılarının, diğer bakanların-inandıkla-
rına da inanıyorum; ama, bunu ihmal ettikleri zaman, işte, bu mesele ortaya çıkıyor; asker sesi, as
ker müdahalesi... 

Aynı şekilde, bundan önceki Hükümetin Başbakanı, 28 Şubattaki Millî Güvenlik Kurulundan 
sonra yaptığı açıklamalarda, Millî Güvenlik Kurulunda söylenilen sözlerin tamamen yerinde oldu
ğunu ilan eden beyanlarda bulunmuştur; ordu mensuplarıyla, oradaki askerî sözcülerle tam bir gö
rüş birliği içerisinde olduğunu söylemiştir. Bunları söylüyor. Madem bunları bir gün söyleyecek, 
niçin, onların gereğini daha önce yapmıyor da, ancak ondan sonra bunun altına imza atıyor?! 
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Arkadaşlar. Özetle -adına ne denilirse denilsin- bu kriz, bunalım... Bu arada, bazı Hükümet 

sözcüleri arasında da değişik görüşler olduğu ortaya çıktı. Bir partimizin sözcüsü "böyle bir kriz 
yoktur" derken, bizzat Başbakan Yardımcısı, bir bunalım döneminden geçildiğini, ama, bu döne
min ortadan kalktığını belirtti ve "eğer, genel görüşme önergesi o zaman verilmiş olsaydı, o zaman 
görüşülmüş olsaydı, doğruydu; çünkü, o zaman bunalım vardı; ama, şimdi artık yok" dedi. Fakat, 
neyse... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öymen, süreniz bitti; size de 2 dakika eksüre veriyorum. Lütfen, bitirin 

efendim.' 
ALT AN ÖYMEN (Devamla) - Arkadaşlar, bu bunalım dönemlerinden kesin olarak çıkmamı

zın yolu, bu konuda mutabakat içinde olmamızdır; nasıl olsa yapacağımız şeyleri, yani, kimse iste
diği için değil, asker istediği için değil, kendi inandığımız için yapmak zorunda olduğumuz, yap
mamız gereken şeyleri vaktinde yapmaktır; asker bir kenara, halkımızın da büyük çoğunluğunun 
istediği şeyleri vaktinde yapmaktır. Yoksa, biz "bize bu şekilde bir etki gelmezse yapmayız" hava
sını yaygın hale getirirsek, bu inanışı körüklersek, asıl, bu krizleri, bunalımları teşvik etmiş oluruz. 

Şimdi, bu görüşmeler elbette faydalı olmuştur. Bundan sonra bunlara devam edilsin mi, bura
da konuşulanlar -bazen, arkadaşlarımız heyecanla bazı şeyler söyledi- yeniden tekrarlansın mı; 
Grubumuz, bu konuda iki şıkka da razıdır. Görüşülmesi fikrinde ısrar edilirse, onu da kabul ederiz; 
fakat, şu noktayı belirtmek lazım ki, bunlar, artık, bundan sonrasına bir örnek olsun diye, bundan 
sonra yapılacak işler için bize ışık tutsun diye telakki edilmesi gereken günler olmalıdır ve dediğim 
gibi, partilerimiz arasında, cumhuriyetimizin temel ilkeleri üzerinde bir mutabakat -zaten var oldu
ğu farz ettiğimiz bir mutabakat- artık, hayata geçirilmelidir. 

Bu dilekle, hepinize, saygılarımı, sevgilerimi sunarım arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öymen. 
Şimdi, önerge sahibi olarak, Sayın Cemil Çiçek. 
Buyurun Sayın Çiçek. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyo

rum. Bu genel görüşme önergemize öncelik vererek, bugün konuşulmasını sağlayan siyasî partile
rimizin değerli yöneticilerine de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. 

Bu önerge, önemli bir önergedir; önemi kabul edilmiş olmasaydı, zaten, öncelik de verilmez
di. İkincisi, bu önergeyi değerlendirirken, Sayın Başbakan Yardımcımızın da bu kürsüden ifade et
tiği gibi, önergenin verildiği tarihe ve o günkü şartlara bakmak lazım. O tarih itibariyle, bu önerge
nin hem içeriği doğrudur hem zamanlaması doğrudur. Sayın Başbakan Yardımcımız da burada; za
bıtlardan okumama müsaade ederseniz, "önergenin Başkanlığa sunulduğu tarih 16 Mart 1998'dir. 
Önergede belirtildiği gibi, o günlerde, gerçekten, ülkemizin bir krize, bir bunalıma sürüklenmekte 
olduğu izlenimini veren belirtiler vardı. Öteden beri, puslu havalarda ortaya çıkan kimi karahaber-
ciler ararejim söylentilerini kulaktan kulağa yaymakta, manşetlere yansıtmaktaydılar; dolayısıyla, 
bunun Meclis gündemine gelmesi de doğruydu" buyurdular. O halde, Hükümetin de, önergenin ve
rildiği tarih itibariyle, doğruluğunun, artık burada münakaşa edilmemesi lazım gelir. 

Peki, biz bu önergeyi niye verdik: Biz, bu önergeyi, partilerimizin, şahsen tasvip etmediğim, 
milletimizin de çok benimseyerek kabullenmediği bir üslup içerisinde partiler birbirlerini suçlasın-
lar diye vermedik; bu fırsattan istifadeyle "daha evvel aklın neredeydi, etme bulma dünyasıdır" de
meye getiren bir üslupla muhalefet iktidarı suçlasın ve fırsattan istifadeyle, iktidarın da eski defter
leri karıştırmasına vesile olalım diye bu önergeyi vermedik; ama, 16 Mart tarihi itibariyle manşet
lere kadar çıkan bu haberler, bu karahaberciler ve fırsatçılar karşısında bu mesele Türkiye'nin her 
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zemininde konuşulurken, konuşulmayan tek mekân, tek makam Türkiye Büyük Millet Meclisiydi 
ve bu tartışmaların muhatabı da, doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet İMeclisiydi. Demokrasiy
le ilgili, rejimin geleceğiyle ilgili tereddütler vardı, kuşkular vardı, manşetlere çıkan iddialar vardı. 
İstedik ki, bu Meclis bu meseleye bir nokta koysun; çünkü, yarım yüzyıldır rejim tartışmasını ya
pan, dünyada bizden başka bir millet kalmadı. Bu işe bir nokta koyalım istedik. Ayrıca, bu müna
kaşaların ve iddiaların muhatabı, doğrudan doğruya Meclistir ve demokrasidir, demokrasinin gele
ceğidir; Türkiye'nin bir kez daha ararejim bataklığına sürüklenip sürüklenmeyeceğidir; yakın tari
himizde üç defa bu çukura düşmemiş olmamıza rağmen, bir dördüncüsüne düşme hamakatini gös
terip göstermeyeceğimizdir. 

Yeni bir yüzyılın eşiğinde ararejimi telaffuz etmek, kanaatirfıce, demokrasiyi aşağılamaktır. 
Tartışılan konu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin varlık sebebidir, temsil ettiği iradedir, onun ne 
kadar üstün olduğudur; olaylara karşı tavır almadaki, inisiyatif kullanmadaki, ülkenin sorunlarını 
Çözmedeki dirayeti ya da dirayetsizliğidir. 

Üzülerek ifade etmeliyim ki, 20 nci Dönem milletvekilleri olarak bu üstün iradeye iyice sahip 
çıktığımızı söyleyemeyiz. Bu tartışmalarda, bu kuruma yakışan ciddî bir tavır ortaya koyamadık. 
Sanki, bu tartışmalar, Gürcistan'ı ya da Bulgaristan'ı ilgilendiriyordu; o derece bigâne kaldık. Ya
bancı merkezlerin bile yakın takibe aldığı bu gelişmeler karşısında, sesi solluğu çıkmayan, refleks
leri de yeterince çalışmayan bir meclis olduk. Halbuki, her zaman ifade ederiz, Parlamento rejimin 
kalbidir; ama, bunu söylemek yetmez; bu kalbi düzgün ve verimli çalıştırmak gerekir. Gelişmiş 
hiçbir demokraside, parlamentolar, boş zamanları değerlendirme kurumu değildir. 

Değerli milletvekilleri, devletimize, demokrasimize ve cumhuriyetimize karşı bir kuvvetli teh
ditten" bahsediliyor; kapalı mekânlarda saatler süren toplantılar yapılıyor; üstü açık, üstü kapalı, ba
zen imzalı bazen imzasız, güvenilir kaynaklardan, üst düzey bir yetkiliden bahisle, haberler verili
yor, manşetler atılıyor. Toplum, bütün bunlardan dolayı fevkalade tedirgin ve bize soruyor, size so
ruyor "bu işler ne oluyor" diye. Bu tehditleri valiler biliyor, kaymakamlar biliyor, emniyet müdür
leri biliyor, yargı mensupları biliyor, basın mensupları biliyor, halkı karşı sorumluluğu olan herkes 
biliyor, millet iradesini temsil eden, onun adına hak ve yetki sahibi olan Meclis bilmiyor; kimse ona 
bilgi vermek lüzumunu bile duymuyor. Bu, sizi rahatsız etmiyor mu?! Meclisin bu kadar dışlanma
sı, onun içinden güvenoyu alan Hükümeti rahatsız etmiyor mu?! Tehlike varsa biz de bilelim, icap 
ediyorsa gizli celse yapalım, tedbirini birlikte düşünelim, ona göre destekleyelim. 

Şimdi, Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisine pek çok tasarıyı sevk ediyor; boyutunu bil
mediğiniz, failini ya da mefulünü bilmediğiniz bir tehlikeyle ilgili, bu Meclis nasıl tedbir üretecek 
ve nasıl düzenleme yapacak?! Tehdit olarak algılananlar, gerçekten tehdit mi; yoksa, en yetkilimi
zin ifade ettiği gibi, iktidar aracı olarak kullanılan bir şey mi? Yoksa, bu kuruma ve bizlere karşı 
bir güvensizlik mi var; hiç olmazsa onu bilelim. Eğer, ülke ciddî tehdit altındaysa, bunun en evvel 
konuşulacağı yer burasıdır; ülkemizin her meselesinin konuşulacağı yer burasıdır; bu önceliği ko
rumak ve kullanmak da, bizim en önemli görevimizdir. 

Şimdi, bu kürsüden, en evvel Sayın Genel Başkanlar olmak üzere, herkese sesleniyorum: Bir 
şey konuşacak iseniz, önce, Türkiye'de konuşun, en önce de burada konuşun; konuştuğunuz şey, 
Türkiye için olsun; konuşurken, açıkça konuşun, herkesin anladığı dilde konuşun, yanlış anlaşılma
yacak şekilde konuşun; bizi bize, bizi dünya âleme rezil etmeyin. (RP, DYP ve BBP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, gelin, işin bu noktasında bu genel görüşmeyi açalım ve bu rejim tartış
malarına nihaî kararı vermek üzere bazı konularda mutabık kalalım. Mutabık kalacağımız husus
lar, kanaatimce, asgarî şunlar olmalı: 

Herkes bilsin ki, devletimizin de, demokrasimizin de, cumhuriyetimizin de sahibi millettir; 
bunların teminatı da millettir; üstün irade, yalnız milletin iradesidir; onun tecelli yeri de, bu mukad
des kurumdur. (FP sıralarından alkışlar) Hiçbir gerekçeyle, bu irade ve bu iradenin kurumlaştığı 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri, bundan böyle askıya alınamaz. 
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Bize düşen görev de, bu çatı altında yüce işler yapmaktır; hırsızı uğursuzu içimizden kaldırıp 

atmaktır; tencereyi yine kirletiyorlar istismarına fırsat vermemektir; ülkemizin her meselesine sa
hip çıkmak, onu muhakkak burada çözmektir; demokrasi dışı arayışlara yardımcı olmamaktır. 

Önceliğimiz, ideolojik tartışma değil, çözüm üretmektir; kavga ederek değil, uzlaşarak ülkeyi 
yönetmektir; güçlü devlete giden yol, yasaklardan değil, artık, özgürlüklerden geçiyor, buna karar 
vermektir. 

Demokrasinin, bizim için mevsimlik bir statü değil, devredilemez, vazgeçilemez, ara verile
mez bir hayat tarzı, birlikte yaşamanın önşartı, cumhuriyetimizi ebedî kılmanın yegâne yolu oldu
ğunda ittifak etmektir. 

Devleti, milletin efendisi değil, onun hizmetkârı olan bir anlayışa getirmek, George Orvvell 'in 
ünlü kahramanı eli kırbaçlı çiftçi Johns görüntüsünden ve zihniyetinden kurtarmaktır. 

Demokrasimizi, sorunlu bir kavram olmaktan çıkarmak ve halk yararına işleyen, yöneten de
mokrasi standardına yükseltmektir. Demokrasi, oligarşinin lütfü değil, milletin hakkıdır; onu, biri
nin işbaşına gelmesiyle var olan, gitmesiyle de yok olan kurt-kuzu hikâyelerine konu olmaktan çı
karmaktır. 

Halkı, rejimin ve demokrasinin nesnesi değil, öznesi yapmaktır. Halkın ne dediğini bilmemi
zin yegâne ve tek yolunun seçim olduğuna inanmak, seçimin sonucuna razı olduğumuzu, sandık
tan ne çıkarsa ona saygı duyacağımızı buradan öncelikle açıklamaktır. 

Ülkemizi, bir an evvel, devlet hukukuyla yönetilen bir ülke değil, hukukun üstünlüğünü esas 
alan demokratik bir ülke haline getirmektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çiçek, size de 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen tamamlayın efendim. 
CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, demokrasiyi yaşatacaksak, evvela, onu hak etmeliyiz. Bunun için, bü

tün olaylardan bir ders çıkarmalıyız, üzerimize düşenleri ne kadar yerine getirdiğimizi sorgulama
lıyız. Bunu en evvel Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapmasında sayısız faydalar görüyorum. 

Ümit ediyor ve inanıyorum ki, bize bakarak, Türkiye'deki her kesim, her kurum, bu noktada 
yaptığı münakaşalarla, ortaya koyduğu tavırlarla "acaba, ülkemize ne kadar faydalı olur" tarzında
ki bir muhakemeye ve bir vicdan muhasebesine de böylece kapı aralamış oluruz. 

v Hepinize saygılar sunuyorum. (FP, DYP ve BBP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çiçek. 
Sayın milletvekilleri, genel görüşme önergesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Şimdi, genel görüşme açılıp açılmaması konusunu oylarınıza sunacağım: Genel görüşme açıl

masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Genel görüşme açılması kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, bugünkü çalışmalarımız bitmek üzeredir; inşallah, bir daha, ararejim ve 

kara rejim tartışmalarının yapılmayacağı bir Türkiye diliyoruz. (DSP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) Aslında, demokrasi, bir kurallar ve kurumlar rejimidir; bu kurumlara ve kurallara uyarak, 
herkes, iyi niyetle, dürüstlükle bunlara riayet etse, hele, Parlamento üyesi olan herkes, bu Anaya
sadaki ettiği yemine sadakatle görev yapsa, Türkiye'de ne demokrasi ayıbı olur ne ararejim olur ne 
kara rejim olur. ' 

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 1 Nisan.1998 Çar
şamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.39 

— ® • — 
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IX. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1, - Ordu Milletvekili Mustafa Hasan Öz'ün, Ordu, Giresun ve Tokat illerindeki terör olayla

rını önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yazılı 
cevabı (7/4415) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 18.2.1998 
• M. Hasan Öz 

Ordu 
Sorular: 
1. 1997 yılında Ordu, Giresun ve Tokat illerinde meydana gelen terör olaylarının bilançosu ne

dir? 
2. 1998 baharı için duyumlarınız ve tedbirleriniz nelerdir? 
3. Terörü önlemek için yol, iletişim gibi konularda planlanan çalışmalar hangi aşamadadır? 

Neler yapılacaktır? 
4. Kaç gönüllü korucu tayin edilmiş? Ne kadar silah dağıtılmıştır? 

5. Halkın ve daha önceki yerel yöneticilerin istememesine rağmen neden koruculuk sistemin
de ısrar edilmektedir? 

6. Gönüllü korucuların belli bir siyasî görüş mensuplarından seçildiği iddiaları doğru mudur? 
Bu imajı nasıl önleyeceksiniz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 26.3.1998 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

GN. PL. P. : 0111-17-98/PL.KOOR.Ş.(77165) 
Konu : Ordu Milletvekili M. Hasan Öz'ün yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı Gn. Sek.liğinin 2 Mart 1998 gün ve KAN.KAR.MD. : 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4415-11154/28087 sayılı yazısı. 

1. İlgi yazı ile alınan, Ordu Milletvekili Mustafa Hasan Öz'ün, İçişleri Bakanının yazılı olarak 
cevaplandırması talebi ile TBMM Başkanlığına tevcih ettiği yazılı soru önergesinin cevabı aşağı
ya çıkarılmıştır. 

2. 1997 yılında terör maksatlı olarak; 
a) Ordu İlinde; (14) terör olayı meydana gelmiştir. Bu olaylarda (3) güvenlik görevlisi şehit 

olmuş, (1) güvenlik görevlisi yaralanmış, (3) vatandaş ölmüş, (1) vatandaş yaralanmış, (3) terörist 
ölmüş, (1) terörist sağ olarak yakalanmıştır. 

b) Giresun İlinde; (6) terör olayı meydana gelmiştir. Bu olaylarda (4) vatandaş ölmüş ve (3) 
vatandaş yaralanmıştır. 

c) Tokat İlinde; (13) terör olayı meydana gelmiştir. Bu olaylarda (5) güvenlik görevlisi şehit 
olmuş, (7) güvenlik görevlisi yaralanmış, (3) vatandaş ile (7) terörist ölmüş, (1) terörist sağ olarak 
yakalanmıştır. 
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3. Ordu, Giresun ve Tokat illerinde, PKK terör örgütü ve aşırı sol örgütlere mensup teröristler 

faaliyet göstermektedir. 

PKK terör örgütünün içerisinde bulunduğu durumdan kurtulabilmek ve uyuşturucu trafiğini 
kontrol edebilmek, aşırı sol örgütlerin de varlıklarını sürdürebilmek maksadıyla faaliyetlerine de
vam edeceği değerlendirilmektedir. Bu maksatla bölgedeki birlikler takviye edilmişlerdir. 

4. 1997 yılında Ordu İlinde (174), Giresun İlinde (452), Tokat İlinde ise (101) gönüllü köy ko
ruyucusu, kendi istekleriyle silah alarak göreve başlamışlardır. 

5. Gönüllü köy korucularının seçimi kendi istekleriyle Valilik ve Kaymakamlıklara başvuru
ları sonucunda, gerekli soruşturmaların yapılmasını müteakip, korucu olma şartlarını taşıyanlar ara
sından yapılmaktadır. 

Arz ederim. 
Murat Başesgioğlu 

İçişleri Bakanı 

2. -Adana Milletvekili Orhan Kavuncu'nun, tütün piyasasına ve Tekel'in özelleştirilmesine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık'm yazılı cevabı (7/4417) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devletimizin tütün politikası hakkındaki sorularımın, sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 19.2.1998 

Prof. Dr. Orhan Kavuncu 
. Adana 

1. Türkiye'de genel olarak tütün piyasası Ege'de Aralık ayı sonlarından başlayarak, Karade
niz'de Ocak ayında, Marmara ve Güneydoğu'da Şubat Mart aylarında açılırken bu yıl niçin bu ka
dar gecikilmiştir? 

2. Tütün piyasasının bu kadar geç açılmasının çiftçiyi mağdur ettiği kanaatime katılıyor mu
sunuz? Bu mağduriyeti telafi etmeniz mümkün olacak mı? 

3. Tütün piyasasının bu kadar geç açılması ile birlikte alım fiyatlarının da henüz açıklanma
mış olması bir diğer mağduriyettir. Bu mağduriyeti gidermek için bir niyetiniz var mı? 

4. Alım fiyatlarına, kalite farklılıklarının Amerika'nın Virginia ve Burley tütünlerinde yaptığı 
gibi, en detay şekilde yansıtılmasını sağlamak gerektiğini kabul ediyor musunuz? Bunun için ne gi
bi çalışmalar vardır? , 

5. Tütüne kota uygulamasına tekrar başvurma ihtiyacı nereden doğmuştur? 1997 yılı hasadın
da kaldırılma gerekçesi ne idi? 

6. Akhisar tütün fabrikasının % 51 hissesinin "British American Tobacco" firmasınca satın 
alındığı doğru mudur? Geri kalan hisseler kimdedir? 

7. Özelleştirmenin ve bunun uluslararası firmalara Tekel Fabrikalarının satılması suretiyle ger-
çektirilmesinin Türk tütüncülüğünü, özellikle ihracat bakımından, nasıl etkileyeceği iyi düşünül
müş müdür? Bu düşünceleri cevabınızda lütfeder misiniz? 

8. Tütünün taban arazilerinde de ekiminin yaygınlaşması konusunda ne düşünülmektedir? 
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• ' T.C. 
Devlet Bakanlığı 30.3.1998 

Sayı: B.02.0.018-800-04-01/1773 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı, Kanun Karar. Dai. Bşk'nın 2.3.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
11478 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere ilgi yazı ekinde alınan, Adana Milletvekili 
Orhan Kavuncu'nun, Bakanlığım ilgili kuruluşu Tekel Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak vermiş ol
duğu 7/4417-11157 nolu yazılı soru önergesine verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Eyüp Aşık 

Devlet Bakanı 
Adana Milletvekili Sayın Orhan Kavuncu'nun 7/4417-11157 Nolu Yazılı Soru Önergesinin 

Cevabıdır. 
Soru 1. Türkiye'de genel olarak tütün piyasası Ege'de Aralık ayı sonlarından başlayarak, Ka

radeniz'de Ocak ayında, Marmara ve Güneydoğu'da Şubat Mart aylarında açılırken bu yıl niçin bu 
kadar gecikilmiştir? 

Cevap 1. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere Türkiye'de son yıllarda ekici tütün piyasala
rı Şubat ayının ikinci yarısından sonra açılmaktadır. 1997 yılındaki üretim artışından dolayı bir ev
velki yıla göre kısa süreli bir gecikme olmuştur. Ancak üreticinin mağduriyetine meydan verme
mek için yine de her türlü tedbir alınmıştır. 

Bölgeler İtibariyle Ekici Tütün-Piyasalarının Açılış Tarihleri 
Ürün Yılı Ege Karadeniz Marmara Doğu And. G. Doğu A. 
1995 15.2.1996 23.2.1996 29.2.1996 5.4.1996 13.3.1996 
1996 15.2.1997 29.2.1997 21.2.1997 8.3.1997 7.3.1997 
1997 7.3.1998 20.3.1998 20.3.1998 28.3.1998 27.3.1998 

Ekici tütün piyasalarının açılmasından sonra ekicilerimizin mağduriyetlerine meydan verme
mek için öncelikle 4 000 000 TL. balya avansı tüm bölgelerde verilmiştir. 

Soru 2. Tütün piyasasının bu kadar geç açılmasının çiftçiyi mağdur ettiği kanaatime katılıyor 
musunuz? Bu mağduriyeti telafi etmeniz mümkün olacak mı? 

Cevap 2. Tütün fiyatlarının ilan tarihinin 15 gün sonra olması ile üreticimizin hiçbir mağduri
yeti olmayacaktır. Önemli olan ambarlamanın başlayıp üreticilerimizin parasını almasıdır. Bu ne
denle, 20.3.1998 tarihinde ambarlama işlemlerine başlanılarak ödemelerde en kısa zamanda yapı
lacaktır. 

Soru 3. Tütün piyasasının bu kadar geç açılması ile birlikte alım fiyatlarının da henüz açıklan
mamış olması bir diğer mağduriyettir. Bu mağduriyeti gidermek için bir niyetiniz var mı? 

Cevap 3. Bu yılki tütün fiyatları üreticimizi mağdur etmeyecek düzeyde olup, ülke ekonomi
sinin istikrârını bozmayacak şekilde tespit ve ilan edilmiştir. 

Soru 4. Alım fiyatlarına, kalite farklılıklarının Amerika'nın Virginia ve Burley tütünlerinde 
yaptığı gibi, en detay şekilde yansıtılmasını sağlamak geretiğini kabul ediyor musunuz? Bunun için 
ne gibi çalışmalar vardır? 
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Cevap 4. Tütün randımanı yüksek tahsilli eksperlerce el, renk, doku, koku, form, menşei, arı

za ve hastalık gibi kriterler incelenerek 80 randıman üzerinden tespit edilmekte, bu randımanlara 
karşılık gelen her fiyat da farklı olmaktadır. 

Ayrıca, Amerika ve Kanada'da kullanılan okşin müzayede sisteminin Türkiye'ye uyarlanma
sı için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Soru 5. Tütüne kota uygulanmasına tekrar başvurma ihtiyacı nereden doğmuştur? 1997 yılı ha
sadında kaldırılma gerekçesi ne idi? 

Cevap 5. 1994,1995 ve 19% ürün yıllarında uygulanan üretim planlaması ile Tekel'in elinde
ki stoklar istenilen seviyeye çekildiğinden 1997 ürün yılında üretim planlamasına gidilmemiş üre
tim serbest bırakılmıştır. Ancak, ülkenin reel ihtiyacı olan 220-230 bin ton seviyesine 2000 yılın
da ulaşabilmek için 1998 üı ününde başlamak üzere ve tedricen her yıl % 10 azaltmak suretiyle üre
tim planlaması yapılmıştır. 

Soru 6. Akhisar tütün fabrikasının % 51 hissesinin "British American TobaccQ" firmasınca sa
tın alındığı doğru mudur? Geri kalan hisseler kimdedir? 

Cevap 6. Yüksek Planlama Kurulunun 15.2.1997 gün ve 97/T-90 sayılı Kararı gereğince, Bri
tish American Tobacco Firması ile kurulacak ortaklığa % 51 hisse bu firmaya ait olmak üzere Te
kel Genel Müdürlüğünün % 48 hisse ile iştirak etmesi uygun bulunmuştur. Diğer % 1 hissenin ise 
Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfına ait olması planlanmıştır, 

Soru 7. Özelleştirmenin ve bunun uluslararası firmalara Tekel Fabrikalarının satılması suretiy
le gerçekleştirilmesinin Türk tütüncülüğünü, özellikle ihracat bakımından, nasrl etkileyeceği iyi dü
şünülmüş müdür? Bu düşünceleri cevabınızda lütfeder misiniz? 

Cevap 7. Tekel Genel Müdürlüğü henüz 4046 sayılı Yasaya göre özelleştirme kapsamına alın
mamıştır. Diğer taraftan 6 ncı maddede değinilen ortaklıkla üretilecek sigaralarda (Samsun, Yeni 
Harman) şark tipi tütün kullanılacak olması nedeniyle Türk tütüncülüğünü etkileyeceği düşünül
mektedir. 

Soru 8. Tütünün taban arazilerde de ekiminin yaygınlaştırılması konusunda ne düşünülmekte
dir? 

Cevap 8. Türk tipi tütün kır ve kırtaban arazilerde yetiştirilmektedir. 1994 ürün yılından itiba
ren taban arazide tütün üretimi yasaklanmış olup, 1997/1 sayılı Bakanlıklararası Tütün Kurulu Ka
rarına göre de Amerikan tipi tütün dışında taban arazide tütün üretimi yasaklanmıştır. 

Arz ederim. 

3. - Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı 'nın, Manyas Gölü ve Kuş Cenneti çevresindeki kir
lenmeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur ErSü
mer'in yazılı cevabı (7/4438) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını diliyorum. 
Saygılarımla. 

İ. Önder Kırlı 
Balıkesir 

1. Balıkesir İli sınırları içinde yer alan Manyas Gölü ile ilgili projenin, Karacabey ova sulama
sına yönelik yanı öne çıkarılarak, DSİ Bursa Bölge Müdürlüğünce yürütülmesinin yarattığı sakın
calar, hergün daha açık biçimde ortaya çıktığı halde, neden çözüm aranmamaktadır? 
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2. Sadece Bursa iline ait arazi sulamasını hedefleyen Bursa DSİ Bölge Müdürünün, uluslara

rası üne sahip Kuş Cennetini yoketmesine^göz yummaya devam edecek misiniz? Bir doğa harika
sının, çevre özellikleriyle sosyo-ekonomik etkileşimi dikkate alınmaksızın, inşaat ve işletme çalış
malarındaki özensizlik sonucu mahvolmasının sorumluluğunu kim taşıyabilir? 

3. Son sel afeti Balıkesir hudutları içindeki Manyas ovasını sular altında bırakırken, işletme 
sorumluluğu nedeni ile önlemin Bursa DSİ Bölge Müdürlüğünce beklenmesi ve istenildiği ölçüde 
koordinasyonunun sağlanamaması sonucu, Manyas Projesinin, Balıkesir DSİ Bölge Müdürlüğüne 
devri düşünülmekte midir? 

4. Bu suretle yönetimindeki iki başlılık ortadan kaldırılarak, problemlerin daha koordiheli ve 
daha kolay çözülmesi sağlanmış olmayacak mıdır? Ülkemizin en sulak alanlarından biri olan Man
yas Gölü, çevresi ve gölün kuzeydoğusunda yer alan Kuş Cenneti'nde yaşanan sorunların daha sağ
lıklı ve kalıcı çözümlere kavuşturulması için, "Manyas Projesi"nin tek elden yönetimi ve bu yöne
timinin, gölün içinde yer aldığı Balıkesir iline devri gerekli değil midir? 

3. Manyas Gölü'nün ve Kuş Cenneti 'nin çevre kirliliğinden bir an önce kurtarılması için, ne 
gibi ivedi önlemler alınmaktadır? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 26.3.1998 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.15.0.APK.0.23.3..-431-4960 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 2.3.1998 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/4438-11197/28145 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 9.3.1998 tarih ve B.02.0.KKG/106-
714-2/1102 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın İ. Önder Kırh'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince cevaplandırılması istenen ve Sayın 
Başbakanın tarafımca cevap verilmesini tensip ettikleri 7/4438-11197 esas no.lu yazılı soru öner
gesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M. Cumhur Ersümer 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın İ. Önder Kırh'nın Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/4438-11197) 

Sorular : Balıkesir İli sınırları içinde yer alan Manyas Gölü ile ilgili projenin, Karacabey ova 
sulamasına yönelik yanı öne çıkarılarak, DSİ Bursa Bölge Müdürlüğünce yürütülmesinin yarattığı 
sakıncalar, hergün daha açık biçimde ortaya çıktığı halde, neden çözüm aranmamaktadır? 

2. Sadece Bursa İline ait arazi sulamasını hedefleyen Bursa DSİ Bölge Müdürünün, uluslara
rası üne sahip Kuş Cennetini yoketmesine göz yummaya devam edecek misiniz? Bir doğa harika-
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sının, çevre özellikleriyle sosyo-ekonomik etkileşimi dikkate alınmaksızın, inşaat ve işletme çalış
malarındaki özensizlik sonucu mahvolmasının sorumluluğunu kim taşıyabilir? 

3. Son sel afeti Balıkesir hudutları içindeki Manyas ovasını sular altında bırakırken, işletme 
sorumluluğu nedeni ile önlemin Bursa DSİ Bölge Müdürlüğünden beklenmesi ve istenildiği ölçü
de koordinasyonunun sağlanamaması sonucu Manyas Projesinin, Balıkesir DSİ Bölge Müdürlü
ğünce devri düşünülmekte midir? 

4. Bu suretle yönetimindeki iki başlılık ortadan kaldırılarak, problemlerin daha koordineli ve 
daha kolay çözülmesi sağlanmış olmayacak mıdır? Ülkemizin en sulak alanlarından biri olan Man
yas Gölü, çevresi ve gölün kuzeydoğusunda yer alan Kuş Cenneti'nde yaşanan sorunların daha sağ
lıklı ve kalıcı çözümlere kavuşturulması için "Manyas Projesi"nin tek elden yönetimi ve bu yöne
timin, gölün içinde yer aldığı Balıkesir İline devri gerekli değil midir? 

5. Manyas Gölü'nün ve Kuş Cenneti'nin çevre kirliliğinden bir an önce kurtarılması için, ne 
gibi ivedi önlemler alınmaktadır? 

Cevaplar 1 ,2 ,3 ,4 ,5 : 

Manyas Projesi DSİ Genel Müdürlüğünce Balıkesir İli, Manyas İlçesi ile Bursa İli, Karacabey 
İlçesi sınırları içerisinde bulunan su ve toprak kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla geliştiril
miştir. Söz konusu proje kapsamında, Manyas barajının yapımı ve Manyas gölünü, yöredeki kuş 
cennetinin korunmasını sağlayacak şekilde işletirken yöre sakinleri tarafından gelen yoğun talepler 
doğrultusunda sulanabilir nitelikteki arazilerin sulanması, taşkınların kontrol altına alınması ve hid
roelektrik enerji üretilmesi öngörülmüş bulunmaktadır. 

DSİ Genel Müdürlüğünce büyüklüğü gözönünde bulundurularak uygulanmasına merhale kav
ramı içine 1986 yılında başlanan proje ile ilgili gelişmeler aşağıda özetlenmiştir: 

- I inci Merhale kapsamında Manyas Gölü şeddeleri, 2 adet drenaj pompası, Manyas Gölü 
ayağındaki Ergilli regülatörü ile tamamı 16 683 ha olan Karacabey ovası sulama şebekesinin 12 
839 ha'lık kısmının inşaatı DSİ I inci, (Bursa) Bölge Müdürlüğünce tamamlanmış olup sulama şe
bekesinin geriye kalan kısmı ile Manyas Göl ayağı mansabındaki Karaderenin kapasitesinin artırıl
masına yönelik ıslah projesinin inşaatına söz konusu teşkilatımızca devam edilmektedir. İnşaatı ta
mamlanan şedde tesisleri ile 3 800 ha'ı Manyas ovasında 3 500 ha'ı Karacabey ovasında olmak 
üzere toplam 7 300 ha sahanın taşkından korunması sağlanmıştır. 

- II nci Merhale kapsamında ise Manyas Gölünü besleyen en önemli su kaynağı olan Koca-
çay'ın üzerinde Manyas barajı ve hidroelektrik santral tesisleri ile Manyas ovası sulama şebekesi 
bulunmaktadır. DSİ XXV inci (Balıkesir) Bölge Müdürlüğünce inşa edilmesi öngörülen bu tesis
lerden Manyas barajının inşasına halen devam edilmekte olup söz konusu barajda düzenlenecek su
larla Manyas ovasında 20 050 ha sahanın sulanması yanında 19,50 MW kurulu gücündeki hidro
elektrik santralda yılda 59 GWh enerji üretilebilecektir. 

- Ülkemizin ve dünyanın yaban hayatı yönünden büyük öneme sahip yörelerinden olan Man
yas Gölündeki Kuş Cennetinin devamlılığının sağlanması, doğal çevre koşullarının mümkün ola
bildiğince sürdürülmesi yanında, Karacabey sol sahil sulama sahasının su ihtiyaçlarının karşılan
ması ve taşkın kontrolünün sağlanması amacıyla Manyas Göl kotlarının yıl boyunca aylar itibariy
le belli seviyelerde tutulması gerekmektedir. 

- DSİ Genel Müdürlüğü, su ve toprak kaynakları yönünden yörenin gelişmesine katkıda bu
lunmaya çalışırken doğal dengenin bozulmaması konusunda da azami ölçüde gayret göstermeye 
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çalışmaktadır. İnşaatına devam edilen projeler tamamlandığında meteorolojik şartlar nedeniyle za
man zaman meydana gelen sorunlar önlenebildiği gibi yörenin önemli bir rekreasyon bölgesi de 
olabilecektir. -

- Diğer taraftan ulaşım, iletişim ve önceden belirlenemeyen beklenmedik diğer etkenler nede
niyle meydana gelebilecek aksaklıkların giderilerek mümkün olabilecek en uygun işletme şartları
nın temini amacıyla Manyas Gölü II nci Merhalesi kapsamında bulunan tesislerle Manyas Gölü 
şeddeleri, 2 adet drenaj pompası ve Manyas Gölü ayağındaki Ergili regülatörünün işletme ve bakı
mının DSİ XXV inci (Balıkesir) Bölge Müdürlüğü, Karacabey sol sahil sulaması ile Karadere ısla
hı işletme ve bakımının ise DSİ I inci (Bursa) Bölge Müdürlüğünce yürütülmesi uygun görülmüş
tür. 

- Manyas Gölü ve Kuş Cennetindeki kirliliğin hayati öneme sahip kısmı gölün kuzeyinde bu
lunan Sığırcı deresine deşarj edilen sanayi atıklarından kaynaklanmaktadır. Gölün kuzeyinde geli
şen söz konusu sanayi atıklarından sıvı olanlarının arıtılması, katı olanlarının ise gölün su toplama 
havzası dışına çıkarılması halinde gölde meydana gelen kirliliğin önlenebileceği tespit edilmiş bu
lunmaktadır. Bu konuda tüm ilgili taraflarca gerekli tedbirler alınmakta olup, Gölün ve Kuş Cen
netinin korunması tarafımızca hassasiyetle takip edilmektedir. 

4. - Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı 'nın, TEDAŞ Balıkesir-Çanakkale Elektrik Dağıtım 
Şebekesi ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cum
hur Ersümer'in yazılı cevabı (7/4441) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını diliyorum. 

Saygılarımla. 
İ. Önder Kırlı 

Balıkesir 

1. TEDAŞ Bahkesir-Çanakkale Elektrik Dağıtım Şebekesi ihalesinde en uygun teklifi Balıke
sirli girişimcilerin geniş katılımlı konsorsiyumun verdiği doğru mudur? 

2. Buna rağmen ihale niçin Korona Mühendislik Firmasına kazandırılmıştır? Böyle bir karara 
dayanak olabilecek genel ve özel nedenler nedir? 

3. Sermayesi 6 milyon dolar olan bir konsorsiyum varken, 1 milyon dolar sermayeli bir şirke
te ihale verilmesi, açık bir kayırma değil midir? 

4. Cirosu 140 milyon dolar olan bir işte şebeke yenilenmesi için 140 milyon dolar masraf gös
teren konsorsiyum yerine, yatırım ve yenilenmeye tek kuruş ayırmayan bir şirketin ihale alması, 
gelecektçki elektrik gereksinimimizin karşılanması açısından fevkalade hatalı değil midir? 

5. Otuz yıl boyunca hiçbir yatırım öngörmeyen, sadece işçi sayısını düşürmeyi vadeden bir şir
kete ihale kapatılması özelleştirmenin amaçlarının ötesinde, bazılarına çok özel çıkar sağlamak ve 
ülke geleceğini peşkeş çekmek değil midir? Bunun gelecekteki sıkıntısını Balıkesirli esnaf, sanayi
ci ve işadamı çekeceğine göre, neden bölge elektrik üretim ve dağıtımı Balıkesirlilerin oluşturdu
ğu ve daha geniş olanaklar sunduğu konsorsiyuma verilmemiştir? 
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T.C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 26.3.1998 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.15.O.APK.0.23.300-433-4962 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 2.3.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4441-11200 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlığın 9.3.1998 tarih ve B.02.0.KKG/106-715-14/1101 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın İ. Önder Kırlı'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettiği, 7/4441-11200 
esas no.lu yazılı soru önergesi ilgili bilgiler hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M. Cumhur Ersümer 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın İ. Önder Kırlı'nın Yazılı Soru Önergesi Cevabı (7/4441-11200) 
Sorular : 
1. TEDAŞ Balıkesir-Çanakkâle Elektrik Dağıtım Şebekesi ihalesinde en uygun teklifi Balıke

sirli girişimcilerin geniş katılımlı konsorsiyumun verdiği doğru mudur? 
2. Buna rağmen ihale niçin Korona Mühendislik Firmasına kazandırılmıştır? Böyle bir karara 

dayanak olabilecek genel ve özel nedenler nedir? 
3. Sermayesi 6 milyon dolar olan bir konsorsiyum varken, 1 milyon dolar sermayeli bir şirke

te ihale verilmesi, açık bir kayırma değil midir? 
4. Cirosu 140 milyon dolar olan bir işte şebeke yenilenmesi için 140 milyon dolar masraf gös

teren konsorsiyum yerine, yatırım e yenilenmeye tek kuruş ayırmayan bir şirketin ihale alması, 
gelecekteki elektrik gereksinimizin karşılanması açısından fevkalade hatalı değil midir? 

5. Otuz yıl boyunca hiçbir yatırım öngörmeyen, sadece işçi sayısını düşürmeyi vadeden bir şir
kete ihale kapatılması özelleştirmenin amaçlarının ötesinde, bazılarına çok özel çıkar sağlamak ve 
ülke geleceğini peşkeş çekmek değil midir? Bunun gelecekteki sıkıntısını Balıkesirli esnaf, sanayi
ci ve işadamı çekeceğine göre, neden bölge elektrik üretim ve dağıtımı Balıkesirlilerin oluşturdu
ğu ve daha geniş olanaklar sunduğu konsorsiyuma verilmemiştir? 

Cevaplar 1,2,3,4,5 : 
5 Nolu Görev Bölgesi (Balıkesir-Çanakkâle) için, Korona Müh. Elk. San. Tic. A.Ş. ve Best 

A.Ş. firmaları tarafından verilen fizibilitelerde, 30 yıllık işletme süresi boyunca işletme giderleri 
(personel, dışa.dan sağlanan fayda, hizmet, işletme yatırımları, çeşitli giderler, bakım onanm-ida-
me giderleri) ile talep edilen kârı içeren teklif fiyatlarının net bugünkü değere indirgenmiş değer
leri kıyaslandığında, 

-Best A.Ş. 271 908 864US$, 
- Korona Müh. Elk. San. Tic. A.Ş. 128 491 155 US$, 
teklif vermişlerdir. Söz konusu iki firmanın teklifi arasındaki fark 143 417 709 US$'dır. 
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Best A.Ş. firması, teklifinde 17 046 589 US$ (Net bugünkü değere indirgenmiş) işletme yatı

rımı öngörmüş olup, bu bedel dikkate alındığında Korona Müh. Elk. San. Tic. A.Ş. ile arasındaki 
fark126 371 120 US$ olmaktadır. 

Söz konusu iki firmanın teklifleri kayıp-kaçak yönüyle incelendiğinde, 
- Korona Müh. Elk. San. Tic. A.Ş. 30 yıl boyunca ortalama % 9,43 oranında, 
- Best A.Ş. ise yine 30 yıl süresince ortalama % 10,58 oranında, 

kayıp-kaçak teklifinde bulunmuşlardır. İki firmanın kayıp-kaçak teklifi arasındaki farka göre 
Best A.Ş., Korona Müh. Elk. San. Tic. A.Ş.'ye göre 1 522 696 776.kWh daha fazla enerji kaybet
tirmektedir. 

Her iki firmanın ilk yıl teklif fiyatları TEDAŞ'ın 1996 yılı değerleri ile karşılaştırıldığında, 
Best A.Ş.'nin ilk yıl teklifinin TEDAŞ maliyetlerinin yaklaşık % 2Ö'si kadar daha pahalı olduğu 
görülmüştür. -

Bakanlığımca, verilen fizibilitelerin değerlendirilmesine şirketlerin öngördükleri işletme ser
mayelerinin yeterli olup olmadığı incelenmiş, şirketlerin öngördükleri sermaye miktarları büyük
lüklerine göre puanlamada dikkate alınmıştır. ' 

Sonuç ojarak; Best A.Ş.'nin 5 Nolu Görev Bölgesi için verdiği teklif uygun görülse idi; 

1. 30 yıllık net bugünkü değer toplamı olarak, 1 inci firmaya göre Devlete 143 milyon US$ ek 
yük getirecekti. 

2. İlk yıl işletme değerleri dikkate alındığında TEDAŞ'ın 1996 yılı fiili maliyetlerine göre 
Devlete % 20 oranında ek yük getirecekti. 

3. 30 yılda 1 inci olan firmaya göre 1,5 milyar kWh daha fazla enerji kaybı oluşacaktı. 

5. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale'de meydana gelen patlamadan sonra yaşa
nan göç ile zarara uğrayan esnaf ve sanayicilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ma
liye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (714470) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda gereğini arz ederim. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Soru : 
3 Temmuz 1997 Perşembe günü Kırıkkale'de meydana gelen patlama ile büyük bir göç yaşa

yan, günlerce evlerine giremeyen, büyük zararlar gören Kırıkkale'ni ere o günlerde gelipte verilmiş 
olan sözler tamamı ile unutuldu mu? 

Kırıkkale esnafı ve sanayicisi çok zor durumda bırakıldı. Kırıkkale'den esnaf ve sanayici gö
çü başladı. Memur, işçi, emekli Kırıkkale'den göç etmeye başladı. Bu göçün durdurulması yalnız
ca patlama sonucu oluşan göç gibi sorunların durdurulması, 1991 'de 2 603 dolardan, 1996'da3 904 
dolara çıkan millî gelirin tepetakla 1 000 - 1 500 dolara düşmemesi için, Meclis'te Plan ve Bütçe 
komisyonunda bulunan 7 Temmuz 1997 tarih ve 2/432 sayılı Mühimmat Fabrikasında zarar gören
lerin gelir, kurumlar ve geçici vergilerinin terkini ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 7 nci 
maddesine bir bent eklenmesi ile ilgili Kanun Teklifimiz hakkındaki düşünceniz nedir? 
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Maliye Bakanlığı 26.3.1998 
Gelirler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.GEL.0.82/82U-43-011583 

Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 3.3.1998 ta
rih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/7/4470-11270/28225 sayılı yazısı. 

Kırıkkale Milletvekili Sayın Hacı Filiz'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/4470-11270 
esas nolu yazılı soru önergesi incelenmiş ve soru önergesinde yer alan konulardan Bakanlığımızla 
ilgili hususlarla ilişkin görüşümüz aşağıda açıklanmıştır. 

Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana gelen patlamadan zarar gören gelir ve kurumlar 
vergisi mükellefleri, söz konusu zararlarını mevcut uygulamada kurumlar vergisi matrahının tespi
tinde indirim konusu yapabilmektedirler. 

Ayrıca yine 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 115 inci madde hükmüne göre, patlamadan za
rar görüp varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, patlamanın zarar verdiği gelir kay
nakları ile ilgili bulunan vergi borçlan ve vergi cezalarının zarar dereceleri ile orantılı olarak terki
ni imkân dahilindedir. 

Öte yandan, Kanun Teklifinin 2 nci maddesiyle 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 
nci maddesine eklenmesi öngörülen hüküm, 11.6.1997 tarih ve 23016 sayılı Resmi Gazete'de ya
yımlanan 5.6.1997 tarih ve 4264 sayılı Kanunla yasallaşmış bulunmaktadır. 

3 Temmuz 1997 Perşembe günü Makine ve Kimya Endüstrisine ait mühimmat fabrikasında 
meydana gelen patlama sonucu zararın fabrika ve yan tesislerinde oluştuğu, bu ilde faaliyette bu
lunan mükelleflerin zararlarının sadece patlama şiddetinden kaynaklanan camların kırılması gibi 
hasarlardan ibaret bulunduğu tespit edilmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında vergi kanunlarındaki mevcut hükümler, mükellef
lere gerekli vergi kolaylıkları sağlamış olduğundan, Bakanlığımızca söz konusu kanun teklifine ka-
tılınmamaktadır. 

Diğer taraftan, ödeme güçlüğü içerisinde bulunan mükelleflerin borçlarını 6183 sayılı Kanu
nun 48 inci maddesi uyarınca taksitle ödemeleri mümkün olup, bu durumdaki mükelleflerin bağlı 
bulundukları vergi dairelerine başvurmaları ve borçlarının tecil ve taksitlendirilmesini istemeleri 
halinde taleplerinin değerlendirileceği tabiidir. 

Bilgilerine arz ederim. Zekeri ya Temi zel 
Maliye Bakanı 

6. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana gelen 
patlamada zarar gören vatandaşlara yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/4471) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda gereğini arz ederim. 

' ' > Hacı Filiz 
Kırıkkale 
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Soru : Sayın Başbakan, 3 Temmuz 1997 günü Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana ge

len patlamada zarar gören ev ve işyerlerine söz verilipte ödenmeyen, mahallî basında devamlı gün
deme gelen vatandaşa ödenmesi gereken 78 milyarı göndermeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 27.3.1998 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.BMK.0.11,600/4459 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 3.3.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4471-11271/28226 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 9.3.1998 tarih ve B.02.0.KKG/106-717-24/1110 sayılı yazısı. 

Kırıkkale Milletvekili Sayın Hacı Fıliz'in 7/4471 esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan 
sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

3.7.1997 tarihinde Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana gelen patlamada zarar gören 
ev ve işyerleri için, 12 675 vatandaşımıza toplam 201 milyar 666 milyon lira ödenmiştir. Bu tuta
rın 56 milyar lirası, ev ve işyerlerinin patlama sırasında kırılan camlarına karşılık, kalanı ise diğer 
tüm hasarlara karşılık olarak verilmiştir. , 

Bilgilerine arz ederim. 

Zekeriya Temizel 
Maliye Bakanı 

7. -Sivas Milletvekili Tahsin Irmak'in, Tekel'e bağlı satış depolarının ihalesine ilişkin soru
su ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın yazılı cevabı (7/4473) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Eyüp Aşık tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı hususunda gereğini arz ederim. 

Tahsin Irmak 
Sivas 

Soru : Sayın Bakan, illerde Tekel'e bağlı olan sigara, alkol, içki dağıtımı yapan birimlerin iha
le yolu ile satıldığına dair bilgiler gelmekte. 

1. Hangi illerde tekel satış depoları satılmıştır? 

2. Tekel satış depoları şahıslara verilmiş ise hangi ilde hangi şahsa verilmiştir? 

3. Tekel satış depoları şirketlere verilmiş ise hangi şirketler almıştır? Şirket ortaklarına verilen 
hisse oranları ne kadardır? 
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Devlet Bakanlığı 30.3.1998 
Sayı: B.02.0.018-800-04-01/1772 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı, Kanun Karar. Dai. Bşk. 'nn. 3.3.1998 tarih veA.Ol.O.GNS.0.10.00.02/11506 
sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere ilgi yazı ekinde alınan, Sivas Milletvekili 
Tahsin Irmak'ın, Bakanlığım ilgili kuruluşu Tekel Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak vermiş oldu
ğu 7/4473-11273/28228 nolu yazılı soru önergesine verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Eyüp Aşık 
Devlet Bakanı 

Sivas Milletvekili Sayın Tahsin Irmak'ın 7/4473-11273 Nolu Yazılı Soru Önergesinin Ceva
bıdır. 

Sayın Bakan, İllerde Tekele bağlı olan sigara, alkol, içki dağıtımı yapan birimlerin ihale yolu 
ile satıldığına dair bilgiler gelmekte, 

1. Hangi illerde tekel satış depolan satılmıştır? 

2. Tekel satış depoları şahıslara verilmiş ise hangi ilde hangi şahsa verilmiştir? 
3. Tekel satış depolan şirketlere verilmiş ise hangi şirketler almıştır? Şirket ortaklarına verilen 

hisse oranları ne kadardır? 

Bakanlığım ilgili kuruluşu Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlü-, 
günce üretilen ve ithal edilen mamulatm Tekel bayilerine ve dolayısıyla tüketiciye arzı, yurt gene
linde her il merkezinde bulunan Tekel Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlükleri ve bunlara bağlı İda
re Müdürlüğü ile Memurlukları vasıtasıyla yapılmaktayken, 1994 yılından itibaren satış sistemini 
modern ve çağdaş hale getirerek rakip firmalarla da rekabet edebilecek seviyeye çıkarılmasını te-
minen "Toptan Satıcılık" Sistemi ihdas edilmiş ve mamulatın Tekel bayisinin işyerine kadar götü
rülmesi sağlanmak suretiyle, daha önce bayinin depoya gelerek mamulat almak suretiyle harcadı
ğı zaman ve iş israfı önlenerek aktif pazarlama sistemine, ilk etapta ilçeler düzeyinde geçilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu şekilde 810 ilçe ve beldede Tekel mamulatının pazarlanmasının toptan satıcılar eliyle ya
pılması sağlanmış ve, sisteminin başarılı sonuçları görülmesi nedeniyle, 10 Eylül 1996 tarihli, 
22753 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin 
Toptan Satışı Hakkında Yönetmelik"le İl merkezlerinde de 1997 yılı itibariyle toptan satıcılık uy
gulamasına geçilmesi sağlanmıştır. 

Ancak, İl merkezleri için toptan satıcılı! yetkisi verilmesinde ihale yönteminin uygulanması 
esnasında sakıncalar tezahür etmiş, ihaleyi alabilmek için iştirakçilerin birbirleri arasında yasal ol
mayan davranışlara tevessül etmeleri nedeniyle, il merkezleri için yapılmış olan ihaleler reddedil
miş ve ihale yapılmamış yerler için ise ihalelerin iptali cihetine gidilerek, Bakkallar ve Bayiler 
Odaları ve Federasyonu ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları veya Birliklerinin Tekel perakende satıcı
ları ile ortaklaşa kurdukları kooperatif ve şirketlere "Toptan Satıcılık" yetkisinin öncelikle verilme
sini teminen yapılan Yönetmelik değişikliği 10.6.1997 tarihli, 23015 sayılı Resmi Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe girmiş ve belirtilen şekilde kurulan kooperatif ve şirketlere ihale yapılmaksızın 
gezici toptan satıcılık yetkisi verilmesi mümkün hale gelmiş bulunmaktadır. 
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1. Bu sistemle "Tekel Depolarının" satışı mevzubahis olmayıp, sadece pazarlama hizmetleri

nin modern ve çağdaş hale getirilmesini teminen özel sektör eliyle (Toptan satıcı) pazarlama hiz
metlerinin sürdürülmesi amaçlanmış bulunmaktadır. Bu şekilde ilçe merkezlerinde haftada en az 
iki gün, il merkezlerinde ise her iş günü bayinin işyerinde servis yapılmak suretiyle hizmet ayağa 
götürülmüş bulunmaktadır. 

2. Söz konusu Yönetmelik doğrultusunda 80 il merkezinden 56'sında faaliyete geçen Bakkal
lar ve Bayiler Odaları veya Federasyonu, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları veya Birliği ile Tekel pera
kende satıcılarının ortaklaşa kurdukları kooperatif ve şirketleri gösterir liste ekte sunulmuştur. (EK-
1-2-3) Geriye kalan 24 il merkezinde ise Odalarca, şirket kuruluş çalışmaları sürdürülmekte oldu
ğundan, halen bu illerin gerekli hizmetler Tekel Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. 

3. Bu yönetmelik doğrultusunda il merkezlerinde faaliyete geçen odaların kamu görevi yap
maları nedeniyle kurulan şirket içinde en az % 51 hissenin kamu ağırlıklı olması, bakiye kalan his
selerin ise Tekel ruhsatına haiz diğer kurucu olan perakendeci bayilere verilmesi şartı aranmakta
dır. 

Arz ederim. 
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BAŞMÜDÜRLÜK MERKEZLERİ TOPTAN SATICILARINA İLİŞKİN LİSTE 

'. •- , _ . 10.03.1908 
SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

H 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

TOPTAN SATICI 
BIRLEŞK BAKKALLAR GIDA 
SAN. VE TtC. AŞ. 
Nevzat ALIN Yön.Kur.Baskanı 
BATAMAT DAĞ. VE TAAHHÜT AŞ. 
Mehmet Ilalit TURAN Yön.Kur.Baskanı 
ESAS GİDA IHT.TEM.TEK.ÜR.IMAL. 
tTH.lHR.PAZ.SAN. VE TİC ,AŞ. 
Halil İbrahim CITTR Yön.Kur.Başkanı 
GRAM GIDA TEKEL MADDELERİ 
YAYIN SAĞUK TİC. AŞ. 
Yaşar KARADUMAN Yön.Kur.Baskanı 

ANTALYA BAKKALLAR GIDA SAN. 
VE TİC. AŞr 

S.S.AYDIN BAKKALLAR TEMİN 
TEVZİ KOOPERATİFİ 
Veysel KHJNÇ YfluKur-Başkara 
BALBAK TÜTÜN MAMULLERİ ALK. 
İÇK.GIDA UNLU MAM.BAK.SAN.VE 
TÎC.AŞ. 
Hasan YANCIL Yön.Kur.Bai}kanı 
SS.BARTTN BARKOP TUK.KOOP. 
BATMAN ESNAF VE SANATKARL. 
ODASI GID.MAD.PAZ.TUR.NAKL. 
tNŞ.TAAH.İTHjHR.SAN.TtCXTD.ŞTL 
Süleyman GÜNEŞ Yon.Kur.Başkanı 
BOLU BAKKALLAR ŞEKERCİLER 
BAYİLER TEKEL MAD.GID.TUR.NAK. 
PAZ.TİC.VE SAN. AŞ. 
Kemal ALTUN Yfln.Kur.Başkam 
BURDUR BAKKALLAR GIDA İHT. 
MAD.TÜTÛN VE TÜT.MAM.ALKOL 
VE ALK.İÇKL.SAN.VE TİC. AŞ. 
Havri KÜÇÜKBABA Yon.Kur.Baakanı 
TEMDAŞ GIDA TEKEL VE TEMMAD. 
SAN. VE TİC. AŞ. 
Nedim SEZER Yfln.Kur.Baskam 
GURODASAN.GID.TAR.TEKEL.INŞ.TEKS. 
NAK.VETIC.SAN.AŞ. 
YENt BAKKALLAR TlCLTD.ŞTL 
Mustafa GÜRBÜZ Yön.Kur.Baskanı 
BAKKALLAR BIR.TEK.DAG.GID A VE 
BAICMAL.ÜR.PAZ.SAN.T.AŞ. 
Mehmet ARABACI Yön.Kur.Baskanı 
BAK-BAY GIDA SAN. PAZ. AŞ. 
Ömer SOYACAK Yön.Kur.Ba!?kanı 
BAK-BAY DENIZU BAKKALLAR VE 
BAYİLER ODASI GIDA VE TÜK.MAL. 
SAN.TİC.VE PAZ.A.Ş. 
Remzi ÖNCÜ Yön.Kur.Başkanı 
DIBAK TEKEL GIDA TEMMAD.SAN. 
TlCLTD.ŞTL 
Tevfik KAYNAK YOiLKuriaskam 

SS BAK.GIDA PAZ. VE TÜİCKOOP. 
Yılmaz AKKAÖIT Yön.Kur.Baskanı 

ER-BAK GIDA VE TEKEL MAD.PAZ. 
NAK.TAAHimJHR.TlC.ve SAN.AŞ 
AKadir YURTYAPAN YoaKurBaskanı 
ESBAK GIDA VE İHT.MAD.TEKEL 
ÜR.TUR21ZfiLHAYV.VE İNŞ.SAN. 
VE TİC. AŞ. 
CİCtan EROL YfaKurJ3s$jcam 

BAŞMÜDÜRLÜK 
ADI 

ADANA 

ADIYAMAN 

AMASYA 

ANKARA 

ANTALYA 

AYDIN 

BALIKESİR 

BARTIN 
BATMAN 

BOLU 

BURDUR 

BURSA 

ÇANAKKALE 

ÇANKIRI 

ÇORUM 

DENİZLİ 

DİYARBAKIR 

ELAZIĞ 

ERZİNCAN 

ESKİŞEHİR 

SATIŞ DEPOSUNUN 
BULUNDUĞU MAHAL 
Sarıçam Mah. 1082/9.Sk.No: I 
Yurt MakKıyıboyu Cad. 182/A 
Sucuzade MakSavdam Cad.21.Sk.No: 15 
Bahçelievlcr Mah. Yunus Emre Cad.No:22 

Dere Kocacık MakOzel idare Bina Arkası 
E.K.K.lşham 

Kayaş Sondurak 66 No:42/1 
Zafcrtcpc Makl.Cad. No:4/5 Scyranbağlan 
I2.Cadde 30.Sk. No:33/A Demetcvler 
Fidanlık Mah. Sakarya Sk. No:42/A Kızılay 
tstasvon MakGuzeivurt Sk. No:7/A Etimcssut -
Kmlsaray Mah.3 8.Sk.No: 1 l/B 
Zerdalilik Mahallesi 
Soğuksu Mahallesi 
Kepez Belediye Hudutları içerisinde 
Cumhuriyet MakÇine Cad.No: 13 

Alihikmcrpaşa Mah. Yeni Sok. No: 16 
Yıldırım Mah. Gazi Bulvarı No:9 

Okalak MakTopçukonağı Cd.Kavadibi Durağı 
Merkez ilçesi Şehir Mevkii 

ı • 

Karamanlı Mah. Yem Sk. Özgür Ap.6/A 

Merkez ilç.Konak MakKalekapı Cad.No:63/A 

Yıldmm Duacnur MahJ3ag.Sk. No:2 
Osmangazi ilç.Soğukkuyu M-Nilûfer Sk. No:44 

GOrsu İlçesi 

Merkez satış ambarında 

Cumhuriyet MkZafer Car.No:5/35 

Kale Mah. Cengiztopel Cad. No:48/B 
Çepni Mah. Çepni Sok. No:l 
Yeni Maklnciıiipınar Cad-Tuborg Karşısı No: 1 
Ankara Asfaltı Üzeri No: 154 
Akkonak Mh. 1793 Sk NO:32 

Bağlar Semti 
Melikahmct Semti 
Dağkapı Semti-Satıs. Deposu 
Dağkapı Semti-Satıs, Deposu içlri amb. 
Ofis semti 4.Akkoyunlu Sk. özçelik Apt No: 1 
Mustaiapaşa Mah. Mustafapasa Cad. 9/A 
Kültür Mah. Yunus Emre Sk. No:2/A 
tzzetpata Mak ErtuŞnıl Sk. No:3/A 
Merkez Çarşısı J.Sokak No:35 

İstiklal MakUlubat Sk. Öztflrk AptNo:5 
ZübcydeHammCadiütboyuNo:68 
Akarbası MkAUtürk CİYörükoğlu Sk.No:31 

Gökmeydam MkCatun Sltözturhm Sitesi 
D.BlokNo:2 
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10.03.1998 
SIRA 
NO 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

TOPTAN SATICI 
TEK-PA TEKEL ÜR.GEDA VE İHT. 
MADDELERİ PAZ.VE DIŞ TİC. AŞ. 
Hasan KOCAARDIC Yan.Kur.Baskam 
ESBAK TEKEL URN.GID.VE İHT.MAD.ZIR.VE 
HAY.ÜRN.SAN. VE TtC.AŞ.Murat DİZDAR 
ANTAKYA BAK.GIDA VE TEM.MAD 
TÜT.MAMSAN.DAĞ.PAZ.TİC.AŞ. 
Hasan KEPİKOĞLU Yön.Kur.Baskanı 
BAKAŞ TEKEL ÜRÜN.GIDA VE IHT. 
MAD.BAS.YAY. DAĞ.SAN.VE.T.AŞ. 
M. Ali BAPBACI Yfln.Kur.Başkaru 
MERBAK GIDA MADDELERİ PAZ. 
SAN.VE TİCARET AŞ. 
Eşref TONBAK Yön.Kur.Başkanı 
GUN-BAK GÜNGÖREN BAKKALL,YR 
VE BAYİLER GIDA TEM., DAY. TÜK. 
MAD. SAN. VE TlC. AŞ. 
tdris KESKİNCl YönJCurolu Başkam 

ES-AT ESENLER ATIŞALANI GIDA 
SAN. VE TİC.AŞ. 
Cinası Hamzaoöhı YönKurulu Balkanı 
İKOTAŞ KURUYEMİŞ VE GIDA SAN. TİC. 
AŞ. 
TEKPAŞ BAKKALLAR BAYİLER ESN. 
GIDA VE TEMMAD.SAN.VE TİC.AŞ. 
Hüseyin DEMİRCİ YöaKurulu Başkam 

ES-DAG GIDA TEM.D AY.TÜK.MAD. 
SAN.TİCAŞ. 
Havdar BAYAR Yön.Kurulu Başkanı 
BİRLİK AŞ. (PENDİK DOLAYOBA BİRLİĞİ 
ESNAF VE SAN. ODASI) 

BESAŞ BUCA ESNAF SAN.AŞ. 

KAHRAMANMARAŞ BAKKALLAR 
GIDA TEKEL ÜR.TURZİNŞ.TEKST. 
TİC.VE SAN. AŞ. 
Abdurrahman ÇALIŞIR Yön.Kur.Başkam 
BIMAT GIDA TEKJÎAK.MAD.DAG. 
PAZ.SAN.TİC. 
Ali Ufuk DRAVOR Yûn.Kur.Başkam 
KAR-TEK TÜK. MAD. TUR. NAKL.. 
İNŞAAT TİC. VE SAN.AŞ. 
A.Selahaddin AKBULUT Yön.Kur.Başkaru 
KAYSERİ BAKKALLAR VE BAYİLER 
GIDA İHT.MAD.TEKEL ÜR.VE HAYV. 
TİC.A.Ş. 
ESTAŞ TEKEL DAĞ.PAZ.MED.İNŞ. 
GIDA H^İŞ.TURZJnLİHR.TİC.S. AŞ. 

ORBAK GIDA İNŞ.VE Hrr.MAD.PAZ. 
SAN.TİCLTD.ŞTL 
KONBAKBAY TEKEL ÜR.GIDA VE 
İHT.MAD.BAS.YAY.DAĞ.A.Ş. 
Cemal EKMEKÇİ. Yörı.Kur.Başkanı 

BAŞMÜDÜRLÜK 
ADI 

GAZİANTEP 

GİRESUN 

HATAY 
(ANTAKYA) 

İSPARTA 

İÇEL 
(MERSİN) 

İSTANBUL 
(RUMELİ) 

İSTANBUL 
(RUMELİ) 

İSTANBUL 
(RUMELİ) 
İSTANBUL 
(ANADOLU) 

İSTANBUL 
(ANADOLU) 

İSTANBUL 
(ANADOLU) 

İZMİR 

K.MARAŞ 

KASTAMONU 

KARABÜK 

KAYSERİ 

KIRIKKALE 

KILIS 

KONYA 

SATIŞ DEPOSUNUN 
BULUNDUĞU MAHAL 
Gatem Sebze Hali içi No: 133 

Şeyhkeramettin Mah. Larçra Sk. No:23 

Yavuz Selim Cad. Çuhadaroğlu iş Hara 13-14-15 

Yayla MaMlO cad. No:4 

Mesudiye Mah.65.Sk. ASulayıcı AptNo:85 
Yenişehir Belediyesi sınırlan içinde 
Toroslar Belediyesi sınırlan içinde 
Güngören ilçesi 
Bahçelicvler ilçesi 
Avcılar ilçesi 
Bakırköy ilçesi 
Fa'"ı ilçesi 
Eyüp İlçesi 
Kocamustafapaşa Satış Deposu • 
Esenler ilçesi (Topkapı Satış Deposu) 

Sanycr ilçesi 

Kartal Yukan MartBahar Sk. 8/B 
Maltepe Bağlarbaşı MSOnbül Sk.N:5 

Kadıköy ilçesi 
Üsküdar ilçesi 
Ümraniye ilçesi 
Tuzla ilçesi 
Pendik ilçesi 

Buca Semti 
Hatay Ssmti 
Bornova Semti 
Karşıyaka Semti 
Alsancak Merkez 
Çamdibi semti 
Çiğli semti 
Gaziemir Semti 
Balçova Semti 
Hayrullalı Mah.Bayraklı Sk. No:25 
Esnaf Kefalet Koop.'ne ait yerde 

Cebrail MakSimsar Sk. No: 12 
inönü Mah.İnebolu Cad. No:6/A 

Bayır Mah. Fevzi Çakmak Cad.Turgut Ap. No:l 

Fatih MakDalaman SIcKorfez Ap. No:3/B 
Mclikgazi ilçesi Aydmlıkevler MaruZiyapaşa 
Cad.No:2G7B 
Kurtuluş MhJDoğu Cd.Cclebibcy Pas.50/2 

AsıtMah.No:159/C 

Kuzgunkavak MCihangir Cd\Marş Sk. 11/A-B 
Küçük İnsaniye MakBardakcukunı SlcNo:7/B 
Toptancılar Cars. Osmanlı SiLGûrbudak S.24 
Ulu^bey Mh.Karabulııt Sk. U/B 
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10.03.l33r-
SIRA 
NO 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

•** 
50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

TOPTAN SATICI 
KESPAŞ KÜTAHYA ESNAF VE SAN. 
TEK.DAĞ.PAZ.GIDA.SAÖ.BAS.YAY. 
TEKS.TURZ.ÇtNt SER.CAM EĞT.İNŞ. 
NAK.TAAH.SAN.VE TlCA.Ş. 
Rıza VANÇIN Yön.Kur. Başkanı 
MANİSA BAKKALLARI TEKEL İHT. 
VE GIDA MAD.TÎC. VE PAZ.LTD.ŞTİ. 
Güngör SEVİK Yön.Kur.Başkanı 
M ARBAK TEK. MAD. PAZ. NAK. TUR.İNŞ. 
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 
Beşir ABAKAY Yön.Kurulu Başkanı 
NEVŞEHİR TEK. ÜRÜN.DAÖ.PAZ.INŞ.SAN. 
TlC. LTD.ŞTİ. 
Ziva BULANER Yönetim Kurulu Başkanı 
NİĞDE TEKEL ÜR.DAĞ.PAZARLAMA 
İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTI. 
Hüseyin AKGÛL Yön. Kur. Başkanı 
OTEK GIDA VE TEK.MAD.PAZ.NAK. 
OTO.TAR.HAY.İNŞ.TAAH.TURİZM 
TEKS.İHR.TİC.SAN.A.Ş. 
RI-BAK-BAY RİZE BAKKALLAR VE BAY. 
TEKEL VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZ.TtC.A.Ş. 
Dursun SUNER Yönetim Kur. Başkanı 
SAKARYA GIDA TEM. VE TEK. MAD. İNŞ. 
TUR.SAN, TÎC. A.Ş. 

SAMTEK GID.VE TEKEL MAD.PAZ.NAK. 
OTO.TÂR.HAY.İNŞ.TAH.TURZ.TEKS.TİC. 
SAN A.Ş. 
TEK-BAY T. -£L VE TEM.GID.ÜR. 
DAĞ.VE PAZ. A.Ş. 
M.Rıût AYYILDIZ Yön.Kur.Başkanı 
SİNOP ESNAF.BAY.TEKEL MAU. 
GIDA MEŞ.TUR.TAŞ.DAĞ.PAZ.A.Ş. 
Fevzi TÜTÜNCÜ Yön.Kur.Başkanı 
TEKBAY GIDA VE TEKEL MAD.PAZ. 
NAKL.VE OTO.TARIM VE HAYV. 
TAAH.lTH.tHR.nc.VE SAN.A.Ş. 
Ahat TÜRKMENOĞLU Yön.Kur.Başkanı 
TEKPA İÇ.MAD.PAZ.VE TlCLTD.Ş. 
Mehmet RENK Yön.Kur.Başkanı 
TEKİRDAĞ BAKKALLAR BAY.TEK. 
GIDA VE TEM.MAD.SAN.TÎCAŞ. 
Lüsevin BERBER Yön.Kur.Başkuru 
TOK-BAK-SAN. TOKAT BAKKALLAR Gıda v. 
GIDA VE İHT. MAD. TİC. A.Ş. 
TRABZON BAKKALLAR EKMEK SAN. 
TEKEL GIDA DAĞ.NAK.OTO.TUR. 
iNŞ.TİC.VE PAZ.A.Ş. 
Fuat ÖZBAY Yön.Kur.Başkanı 
ESNAF VE SAN.BIR.TEK.ÜR.DAÖ. 
VE PAZ.TİC.A.Ş. 
UŞAK BAKKALLAR TEKEL ÜR.GIDA 
MAD.PAZ.DAĞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
Sinan ÇİÇEK Yön.Kur.Başkanı 
VAN BAKKALLAR BAYİLER TEKEL 
ÛR.GIDA VE İHT.MAD.TEMIN VE 
DAĞ.A.Ş. 
SUR-BAY TEKEL MAD.PAZ.NAK.VE 
OTO.-TAR.VE HAYV.TAAH.İTH.TÎC. 
VE SANA.Ş.Uğur BEKTAS Yön.KBaşkam 
SS (BAKO) BAKKALLAR VE TEKEL 
BAYİLERİ TL .CKOOPERATtFl 
Şökür KÜÇÛKALİ Yön.Kur.Laşkanı 

BAŞMÜDÜRLÜK 
ADI 

KÜTAHYA 

MANİSA 

MARDİN 

NEVŞEHİR 

NIGDE 

ORDU 

RİZE 

SAKARYA 

SAMSUN 

SİİRT 

SİNOP 

SİVAS 

ŞANLIURFA 

TEKİRDAĞ 

TOKAT 

TRABZON 

TUNCELİ 

UŞAK 

VAN 

YOZGAT 

ZONGULDAK 

SATIŞ DEPOSUNUN 
BULUNDUĞU MAHAL • 
Mithatpaşa Cad.Pancar Koop.Karştsı Fakih 
Apt. 

Topçu Asım Man. izmir Cad. I93/A 
Sakarya Mah.Uzunyol Cad.No: 124/1 
Dinçcr Mah-Doğu Cad. No:64/A 
Yenişehir Man. Memoş Apt. Zemin Kat.22-23-24-25 

Camii Cedit Malı. Türbe Sk. No:4 

Cumhuriyet Bulvarı Necipbey Apt. altı No:5 

Şirinevler Mah. Atatürk Bulvarı No: 1 
Selimiye Mah. Dr.Mürvet Sıtkı Cad. No:^ 

Ekrem Orhan Mah. Manolya Sk. No:l 

Yenigün Mah. Zeybek Sk. No.21 

Samsun İli hudutları içinde 

Sakıpbeygo Cad. Ülkü Camii karşısı 

Kefevi Mah.Dcrviş Serebil Caddesi Serebil 
Sitesi C Blok No: 13 

Sait Paşa Cad.Acar Apt. Altı 
Mehmet Paşa Mah.l.Sk. No:5 

Şair Nabi Mahallesi Akasya Sk. No:20 

Turgut Mah.Namık Kemal Cad. No:16/F ' 

Yeşilırmak Mh.Top Sit. Ihlamur Sok. Şötörier 
Cemiyeti Arkası No:l 
Temel Araz Işhanı Eski Erzurum Cd. No: 168 
Trabzon Sosyal Hizmetler Gen.Müd.ait yer 
Hasan Saka Cad.No:3 

Atatürk Mah. Elazığ Karayolu üzeri 

Cumhuriyet Meydanı Yemiş Sk. No:4 

Cumhuriyet Cad. Zerbank Sk. No:25 
Kazımkarabekir Cad. Nurbaba S!. No:I3 

Büyük Cami Karşısı Belediye Işhanı No:l 

Terakki Mah.Cumhuriyet Cad. No:71 
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8. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yüksek öğretim kurumlarında uygulanan kılık kıyafet 

yönetmeliğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün yazılı cevabı (7/4492) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

24.2.1998 
Zeki Ünal 
Karaman 

İnançları gereği örtünen üniversite öğrencileri, öğretmenler veya resmi kurumlarda görev ya
pan memurlar bu kıyafetlerinden dolayı takibata uğramakta, yönetmeliklere uymuyor gerekçesiyle 
adım adım verilen cezalarla, okullarından atılmakta, dairelerle ilişikleri kesilmektedir. 

Sorularım şunlardır: 
1. 26.10.1990'da 2547 sayılı yasaya eklenen ek 17 nci madde ile "yürürlükteki kanunlara ay

kırı olmamak kaydı ile yüksek öğretim kurumlarında kılık kıyafet serbesttir" hükmü getirildiği hal
de, yönetmeliklerle bu hakkın gasbedilme.si ve Öğrencilere ceza verilmesi insan hakları açısından 
uygun mudur? 

2. İnançları gereği başlarını örten bayanlara reva görülen bu baskılar din ve vicdan hürriyeti
ni teminat altına alan Anayasa'nın 24 üncü maddesine ve altında T.C. Devletinin imzası bulunan 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 2 inci ve 18 inci maddelerine aykırı değil midir? 

3. İnsan temel hak ve özgürlüklerine aykırı olan bu tip uygulamaların kaldırılması konusunda, 
bakanlığınızca yapılmakta olan herhangi bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.0.002.007/0849 26.3.1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 3.3.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4492-11371/28292, 
b) TBMM Başkanlığının 24.3.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4492-11371/28292 sa

yılı yazıları. 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın tarafıma tevcih ettiği ilgi (a) yazı eki, yazılı soru önergesi 

cevabı ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Devlet Bakam 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın 24 Şubat 1998 Tarihli Yazılı Soru Önergesinde 
Yer Alan Soruların Cevaplan: 

Cevap 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 25.10.1990 tarih ve 3670 sayılı Kanunla ek
lenen Ek 17 nci maddedeki "Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile; yükseköğretim ku
rumlarında kılık ve kıyafet serbesttir" hükmü, bu konuda mutlak bir serbestlik getirmemektedir. 
Nitekim Anayasa Mahkemesi, anılan madde ile ilgili 9.4.1991 tarih ve E. 1990/36, K. 1991/8 sayılı 
kararında, "Kanun koyucunun amacının yükseköğretim kurumlarında dinsel nitelikteki kılık kıya
feti serbest bırakmak" olmadığını, başka bir deyişle, anılan madde ile "getirilen serbestinin 'Dinî 
inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü ve türbanla kapatılmasını' içermediğf'ni belirtmiştir. O ne
denle yükseköğretim kurumlarında yürürlükte bulunan yönetmelik hükümleri, bu çerçeve içinde 
değerlendirilmelidir. 
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Cevap 2. Vicdan, dinî inanç ve ibadet hürriyetlerini güvence altına alan Anayasa'nın 24 üncü 

maddesi, bunlara bağlı olarak kılık ve kıyafet ile ilgili bir düzenlemeyi içermemektedir. Kamu ku
rum ve kuruluşlarında çalışan personele dinî inanç nedeniyle başörtüsü veya türban kullanma hak
kının tanınması, Anayasa'nın 24 üncü maddesindeki din ve vicdan hürriyeti sınırlarını aşan ve la
iklik ilkesi ile çatışan bir durum yaratır. 

Öte yandan gerek Birleşmiş Milletler insan Haklan Evrensel Beyannamesi, gerek Türkiye'nin 
taraf olduğu insan haklan ile ilgili diğer uluslararası belgeler de, dinî inanç nedeniyle kamusal alan
daki davranışlar bakımından mutlak bir serbestlik getirmemektedir. Nitekim Avrupa İnsan Hakla-
n Komisyonu, başörtüsü konusunda iki vatandaşımız tarafından açılan iki ayn davayı reddeden 
3.5.1993 tarihli kararlarında, Avrupa însan Hakları Sözleşmesi'nin kamusal alanda bir inancın ge
rektirdiği biçimde davranma hakkını mutlak olarak güvence altına almadığını; Sözleşme'nin 9 un
cu maddesindeki "bir dinin uygulanması" ifadesinin bir dinin veya inancın zorunlu kıldığı ya da 
esinlendiği her türlü hareketin yapılabileceği anlamına gelmediğini; yüksek öğrenimini lâik bir üni
versitede yapmayı seçen bir öğrencinin bu Üniversitenin düzenlemelerini kabul etmiş sayılacağını; 
bu düzenlemelerin farklı inanışlardaki öğrencilerin birlikteliğini sağlamak amacıyla öğrencilerin 
dinî inançlarını açığa vurma hürriyetlerini yer ve biçim bakımından sınırlayabileceğini; bu arada 
öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine ilişkin kurallar getirebileceğini belirtmiştir. 

Cevap 3. Yukandaki açıklamalann ışığında Bakanlığımızca temel hak ve hürriyetlere aykırı 
bir yönü görülmeyen ve özerk kurumlann yetki alanında kalan uygulamalarla ilgili herhangi bir ça
lışma yapılmamaktadır. Bakanlığımız, toplumumuzun en kutsal değerlerinin siyasal arenaya çekile
rek ideolojik bir çekişmeye ve din istismarcılığına dönüştürülmemesi gerektiği düşüncesindedir. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Devlet Bakanı 

9. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Maden Kanununun revize çalışmalarına iliş
kin sorusu ve Enerjiye Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/4503) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka

nına yöneltilmesi hususunu arz ve talep ederim. 

25.2.1998 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
Sorular: 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak: 
1. Maden yasasının revize edilmesi çalışmaları yapılmakta mıdır? 
2. Tasarının kapsamı ve seviyesini açıklar mısınız? 
3. Jeotermal Enerjinin aranması, üretilmesi ve işletilmesi husununda yapılan yasa tasarısı ça

lışmaları hangi aşamadadır? Tasan ile güdülen amaç nedir? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 26.3.1998 
Sayı: B. 15.0.APK.0.23-300-434-4963 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 5 Mart 1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11580 sayılı yazısı. 
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Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır'ın tarafıma tevcih etmiş olduğu 7/4503-11436 

esas no.lu yazılı soru önergesine ait cevabi bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Cumhur Ersümer 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır'ın Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı 
(7/4503-11436 Esas No.lu) 

Sorular 1,2,3 : 
Maden İr'eri Genel Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak: 
- Maden yasasının revizr «dilmesi çalışmaları yapılmakta mıdır? 

- Tasarının kapsamı ve seviyesini açıklar mısınız? 
- Jeotermal Enerjinin aranması, üretilmesi ve işletilmesi hususunda yapılan yasa tasarısı çalış

maları hangi aşamadadır? Tasarı ile güdülen amaç nedir? 
Cevaplar 1,2,3 : 
Maden Kanunu Ve Jeotermal Kaynaklar Kanım Tasarıları üzerinde revize çalışmalar yapıl

maktadır. Bu çalışmalar ile öncelikle Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte bazı 
değişiklikler yapılmış, yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Kamındı zikredilmeyen 
ancak sanayinin hammaddesi olan bazı maddelerin Maden Kanununun 2 nci maddesi uyarınca Ka
rarname yoluyla kanun kapsamına alınması yönünde bir kararname hazırlanmıştır. Ayrıca Maden 
Kanununun bazı maddeleri üzerindeki değişiklik çalışmaları ise devam etmektedir. Değişiklik ça
lışmaları Kanunun tümünden ziyade, değiştirilmesinde zorunluluk bulunan ve sektörün sıkıntıları
nı çözmeyi amaçlayan bir kaç madde üzerinde yapılmaktadır. 

Geçmiş yıllarda hazırlanmış Jeotermal Kaynaklar Kanun Tasarısı, mevcut uygulamalar ve gü
nün ihtiyaçları da göz önüne alınarak Maden işleri Genel Müdürlüğünce yeniden hazırlanarak ilgi
li Kurum ve Kuruluşların görüşlerine sunulacak hale getirilmiştir. Çok kısa bir sürede TBMM'ne 
gönderilece! ir. 

Jeotermal sulara ait 927, 4268, 6977 ve 3487 sayılı Kanunlar sadece içmeye ve yıkanmaya 
mahsus sıcak sular, kaplıcalar hakkında düzenlemeler içermekte, bunun dışında ısıtma, soğutma, 
elektrik üretimi, mineral ve gaz eldesi gibi hususlara ait kanuni düzenleme bulunmamaktadır. 

Düzenlemesi yapılan Kanunla hukukî bazda sağlam temellere oturtulmuş bir Jeotermal Yasa
sı hazırlanmış olmaktadır. Bu tasarı ile Jeotermal kaynaklar ve mineral" suların sürekli ve etkin bir 
şekilde aranması, araştırılması, geliştirilmesi, hak sahibi olunması, işletilmesi ve korunması belirli 
kurallara bağlanmakta, bu konuda mevzuattaki boşluklar ve yetersizlikler giderilmektedir. 

10. - Bursa Milletvekili Yüksel Aksu'nun, turizme açılan orman alanlarına ilişkin sorusu ve 
Orman Bakanı Ersin Taranoğlu'nun yazılı cevabı (7/4511) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Orman Bakanı Sayın Ersin Taranoğlu tarafından, aşağıdaki sorularımın, yazılı olarak yanıtlan

dırılmasını istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 

Yüksel Aksu 
Bursa 
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Ülkemizdeki doğal ve kültürel kaynaklar, hükümetlerin uygulamaları sonucunda plânlı bir şe

kilde yok edilmektedir. 12 Mart 1982 tarihinde yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanu-
nu'na göre, korunma kapsamında bulunan çoğu yerler, hükümetlere yakın kurum ya da kişilere ki
ralama yoluyla yok pahasına devredildiği basın ve yayın organlarında sıkça gündeme gelmektedir. 
Böylesi iddialar aşağıdaki soruları akla getirmektedir ; 

1. 1982 yılından bu yana turizm merkezi olarak ilan edilen orman alanları var mıdır? 
2. Varsa hangi kişi ya da kuruluşlara devredilmiştir? 
3. Bu araziler üzerine ne gibi yapılar inşa edilmiştir? 

TC. 
Orman Bakanlığı 27.3.1998 

Araştırma Plânlama ve Koordinasyon Kurulu -
Başkanlığı Koordinasyon ve Mevzuat 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı: KM. 1.SOR/232-915 

Konu : Sn. Yüksel Aksu'nun Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: TBMM'nin 5 Mart 1998 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4511-11444/28386 sayılı ya- ' 
zısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Yüksel Aksu'nun "Turizme açılan orman 
alanlarına ilişkin yazılı soru önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
Ersin Taranoğlu 
Orman Bakanı 

Bursa Milletvekili Sayın Yüksel Aksu'nun 7/4511 Esas No.lu Turizme Açılan Orman Alanlarına 
İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında 

Orman Bakanlığının Cevabı 
1,2, 3. Turizm Merkezi olarak ilan edilen orman alanlarında tahsis işlemleri Turizm Bakanlı

ğınca yapılmaktadır. 
Turizm Bakanlığından alınan bilgilere göre; 
Bugüne kadar turizm alanı ve merkezleri içerisinde yer alan 162 adet orman arazisi üzerinde 

88.910 yatak kapasiteli konaklama tesisleri, 700 yat kapasiteli yat limanı, yat çekek ve yat yanaş
ma yeri tesisleri, 2.946 kişi kapasiteli günübirlik tesisleri gerçekleştirilmek üzere ilgili Bakanlıkça 
yatırımcılara tahsis edilmiştir. Bu arazilerin 83 adedinin üzerindeki tesisler işletilerek Türk turiz
mine hizmet vermeye ve ekonomimize gereken katkıyı sağlamaya devam etmektedirler. Diğer 79 
tesisin ise projelendirme ve yapım çalışmaları devam etmektedir. 

Bu çalışmalar yapılırken gerek plânlama, gerekse tahsis işleminden sonraki projelendirme ve 
inşaat aşamalarında koruma-kullanma dengesi gözetilerek tesislerin gerçekleştirilmesine gereken 
özen gösterilmekte ve her aşamada yatırımlar izlenmektedir. Ayrıca turizme ayrılan alanlarda alt 
yapının olmaması veya yeterli olmaması halinde su, elektrik, arıtma tesisi, telekominikasyon ve 
benzeri altyapı çalışmalarının yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi kaydıyla tahsis işlemlerinin 
yapılmakta olduğu bildirilmektedir. 
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11. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, hayvancılığı teşvik için kaynak ayrılıp ayrılma

dığına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar'm yazılı cevabı (7/4581) 
' . . . • „ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mustafa Taşar tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

İsmail Özgün 
Balıkesir 

Soru 1. Tarım Bakanlığı tarafından besicilere 45 Trilyon TL kaynak ayrıldığı doğru mudur? 

Soru 2. Doğru ise bu kredi kimlere verilecek veya verilmiştir? 
Soru 3. Hükümetin hayvan ithalatı konusundaki düşüncesi nedir? Dışarıdan hayvan ithalatı ya

pılacak mıdır? 
Soru 4. Yapılacaksa bu birkaç kişiyi zengin ederken, gerçek besicileri ve hayvan yetiştiricile

rini tamamen ortadan kaldırmak anlamına gelmez mi? 

T.Ç. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Araştırma Plânlama ve Koordinasyon '.' * ' 
Kurulu Başkanlığı 31.3.1998 

Sayı: KDD-SÖ. 1.01/750 
Konu: Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 16 Mart 1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4581-11669/2898 sayılı yazınız. 
ilgi kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Balıkesir Milletvekili Sayın ismail Özgün'e ait, yazılı so

ru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa Taşar 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Yazılı Soru Önergesi Sahibi: ismail Özgün Balıkesir Milletvekili 

Esas No: 7/4581-11669 

Soru 1. Tarım Bakanlığı tarafından besicilere 45 Trilyon TL kaynak ayrıldığı doğru mudur? 
Cevap 1. Ülkemiz hayvancılığın geliştirilmesine yönelik olarak Bakanlığımızca "Türkiye 

Hayvancılığını Geliştirme Projesi" adı altında bir proje hazırlanmıştır. Hazırlanan bu proje doğrul
tusunda yetiştiricilere uygun faizle çeşitli büyüklükte hayvancılık işletmeleri kurdurulmasının yanı 
sıra yem bitkileri üretimi ile sunî ve tabiî tohumlamanın teşvik edilmesi, ve ayrıca üretilen ürünle
rin desteklenmesi de sözkonusudur. Konu ile ilgili "Bakanlar Kurulu Karar Taslağı" hazırlanmış ve 
istihsal edilmek üzere Başbakanlığa sunulma aşamasına gelmiştir. Sözkonusu kararnamenin 1998 
yılı kaynak ihtiyacı 45 Trilyon TL'dir. 

Soru 2. Doğru ise bu kredi kimlere verilecek veya verilmiştir? 

Cevap 2. Kararname, "Sözleşmeli yetiştiricilik" yapacak şekilde hazırlanmış olup ülke çapın
da haycancılıkla ilgisi olan, Bakanlıkça ve Ziraat Bankasınca belirlenen kriterlere uygun bulunan 
tüm yetiştiriciler bu krediden yararlandırılacaktır. 

Soru 3. Hükümfctin hayvan ithalatı konusundaki düşüncesi nedir? 
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Cevap 3. Bilindiği üzere Ülkemiz Serbest Ticaret Rejimini benimsemiş bir ülkedir. 1982 yı

lından itibaren Ülkemiz şartları gözönüne alınarak gerek üretimin yetersiz olduğu durumlarda ge
rekse haycancılığımız ıslah çalışmaları doğrultusunda zaman zaman canlı hayvan ve et ithalatına 
müsaade edilmiştir. Ancak, Ülkemiz besicilerinin mağduriyetini önlemek, hayvancılımızı destek
lemek ve halen ülkemizde endemik olarak seyretmekte olan ve hayvancılımızı olumsuz yönde et
kileyen salgın hayvan hastalıklanna karşı Bakanlığımızca yürütülmekte olan mücadele çalışmalan 
çerçevesinde kasaplık ve besilik canlı hayvan ithalatı 26.8.1996 tarihinden itibaren yasaklanmıştır. 
Bu yasaklama kararı ile ülkemizdeki hastalıkların durumu, yerli üreticinin korunması ve uluslara
rası antlaşmalardaki yükümlülüklerimiz de gözönünde bulundurularak, ithalattaki kısıtlama konu
sundaki değerlendirmelerimiz devam etmektedir. 

Soru 4. Yapılacaksa bu birkaç kişiyi zengin ederken, gerçek besicileri ve hayvan yetiştiricile
rini tamamen ortadan kaldırmak anlamına gelmez mi? 

Cevap 4. Bakanlığımız ithalat uygulamalarını her yıl Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayınlanan 
ithalat rejimi karar, tebliğ, yönetmelik ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapmaktadır. 

12. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz 'ün, devekuşu ıslahı ve besiciliği konusunda bir ça
lışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar'in ya
zılı cevabı (7/4592) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mustafa Taşar tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılması hususunu delaletlerinizle saygılarımla arz ederim. 
Dr. Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 

1. Dünyada üretimi hızla yayılan Devekuşu ıslahı ve besiciliği konusunda Bakanlığınızca ne 
gibi faaliyetler vardır? 

2. Bu alanda geçmiş yıllarda basma akseden tedbir ve teşvikler sonucu herhangi bir çalışma ve 
gelişme olmuş mudur? ' 

3. Devekuşu ıslahı ve besiciliği alanında ülkemizde ne kadar üretim ve Araştırma Merkezi var
dır? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 31.3.1998 

Sayı: KDD/SÖ-1/01-751 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 23.3.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/28841 sayılı yazınız. 
İlgide tarih ve sayısı kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Tokat Milletvekili Sn. Dr. Ahmet Fey

zi İnceöz'ün 7/4592-11702 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinizi arz- ederim. 
Mustafa Taşar 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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Soru 1. Dünyada üretimi hızla yayılan Devekuşu ıslahı ve besiciliği konusunda Bakanlığınız

ca ne gibi faaliyetler vardır. 
Cevap 1. Devekuşu yetiştiriciliği ülkemiz için yeni bir konudur. Bu itibarla, ülkemizde deve

kuşu yetiştiriciliği yapan firma sayısı yok denecek kadar azdır. Bakanlığımız, müracaat eden üreti
cilere teknik bilgi ve ithal izni vermek suretiyle yardımcı olmaktadır. 

Soru 2. Bu alanda geçmiş yıllarda basına akseden tedbir ve teşvikler sonucu herhangi bir ça
lışma ve gelişme olmuş mudur? 

Cevap 2. Ülkemizde ilk defa damızlık devekuşu ithalatı, Bakanlığımız izni ile 1995 yılında 
Antalya'nın Manavgat İlçesinde özel sektör kuruluşu tarafından İsrail'den ithal edilen 25 erkek+40 
dişi pal az. (devekuşu civcivi) ve 13 adet damızlık yumurta ile gerçekleştirilmiştir. Aynı yıl, Muğ
la'da faaliyet gösteren özel sektör kuruluşunca Avusturya'dan 30 adet ergin damızlık devekuşu ve 
60 adet devekuşu civcivi ithal edilmiştir. Muğla'da faaliyet gösteren özel sektör kuruluşu, ithal et
tiği devekuşlanndan 10-12 aylık 5 erkek ve 10 dişi olmak üzere toplan 15 adedini, 1996 yılında 
Kırşehir'in Kaman İlçesindeki özel sektör kuruluşuna satmış, kalan devekuşlarını da Uludağ Üni
versitesi Ziraat Fakültesine vererek faaliyetini sona erdirmiştir. Şu anda Antalya ve Kırşehir'de fa
aliyet gösteren iki özel sektör kuruluşu mevcuttur. 

Soru 3. Devekuşu ıslahı ve besiciliği alanında ülkemizde ne kadar üretim ve Araştırma Mer
kezi vardır? 

Cevap 3. Devekuşu yetiştiriciliği, ıslahı ve besiciliği konusunda Bakanlığımız Araştırma Ens
titülerinde herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Ancak Kırşehir'de faaliyet gösteren özel sektör 
kuruluşu, 300 adet yavru elde etmiş, 60 adet yavruyu kendisine damızlık olarak ayırmış, kalan 3-
3.5 aylık yavruları Kayseri Bölgesindeki çiftçilere adedini, 800-1 000 Dolar fiyatla satmıştır. Dün
ya piyasalarındaki anaç fiyatı 10 000-12 000 Dolar civarındadır. 

Ülkemizde devekuşu yetiştiriciliği yapan özel sektör kuruluşlarının adres ve telefonları aşağı
da verilmiştir. 

Firma Adresleri : 

1. Mustafa Kaya 

Hotel Tropic Tropical Turizm A.Ş. Side/Antalya 

Tel: 753 22 96 

2. Sembol Besicilik-Devekuşu Ürünleri Paz. 

Taah.Tic.Ltd.Şti. 

Ergün Gedikaslan 

Çağırkan Kasabası Kaman/Kırşehir 

Tel: 717 61 71-71760 50 

azzzz ; 
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1 ' 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılma
sı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1167) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998) 

2. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1121) (S. Sayısı : 607) (Dağıtma tari
hi : 27.3.1998) 

3. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1191) (S. Sayısı : 608) (Dağıtma ta
rihi : 27.3.1998) 

4. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/983) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma ta
rihi : 27.3.1998) 

5. — Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/989) (S, Sayısı : 611) (Dağıtma ta
rih :t 27.3.1998) 

6. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/975) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma ta
rihi : 27.3.1998) 

7. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/988) (S. Sayısı : 614) (Dağıtma ta
rihi : 27.3.1998) 

8. — Batman Milletvekili Ataullah Hamidi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1110) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma ta
rihi : 27.3.1998) . 

9. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1050) (S. Sayısı: 617) (Dağıtma ta
rihi : 27.3.1998) 
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10. — Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/859) (S. Sayısı : 620) (Dağıtma ta
rihi : 27.3.1998) 

11. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatraış'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1082) (S. Sayısı : 621) (Dağılma 
tarihi : 27.3.1998) 

12.'—-Sivas Milletvekili Millisin Yazıcıoğlu'nuıı Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1145) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 27.3.1998) 

13. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'riın İstiklal Madalyası 
Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/885) İçtüzüğün 37 nci 
maddesine göre doğrudan Gündeme alınma önergesi. 

14. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimöğlu'nun, 5434 Sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/893) İçtü
züğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınma önergesi. 

; . . . ; . ; • • - . • . • - - • • • 2 - ; ' . . . . • . ; . ; , ' 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS .ARAŞTİRMASİ 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

t. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile il
gili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

4 / — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının soranlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

5. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

6. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

7. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

8. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

9. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

10, — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana-
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

yasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

ll'< ~- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanları
mız ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

12. —Konya Milletvekili Mustafa Ü'naldı 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) \ 

1.3, -- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

14, —--'istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Kü-
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

15, —• Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmet
lerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

lû. —Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel 
Müdürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

17. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

18. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

19. - - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ye 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ye 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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20H —istanbul 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. — içel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatıflerindeki usulsüzlük' ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

23. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile İşbirliği an
laşmaları imzaladığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/49) 

24. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve iskân 
Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/50) 

25. — istanbul 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) 

2Ö< — izmir 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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) 

__. s ___ 
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29, —Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ve 28 arkadaşının, kumar
hanelerin maddî ve manevî tahribatlarının boyutlarını tespit etmek ve daha iyi 
denetlenmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/56) 

30, —Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, iç ve dış borçlar 
ile alınan kredilerin nerelerde kullanıldığının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

3I< —Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 27 arkadaşının, Sivas ilinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98. inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

32.—Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 9 arkadaşının, yargı bağımsızlığına 
gölge düşürdüğü iddia edilen olayları araştırarak alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

331. — 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) 

34,, — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 16 arkadaşının, korunmaya 
muhtaç çocukların sorunlarının araştırılarak gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

35. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 44 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiralanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/64) 

3Ö< '—' Sivas Milletvekili Temel KaramoUaoğlu ve 31 arkadaşının, Belediyelerin 
içinde bulundukları sorunların tespiti ve belediye hizmetlerinin daha verimli yapı
labilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/65) 

37- —İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 115 arkadaşının, başörtülü kız öğren
cilerin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

• ; — 6 — - • 
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38, — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 28 arkadaşının, Rusya ve Ukray
na'dan kalitesiz ve standartlara uygun olmayan sac ithal edildiği iddialarım 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-
snm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

41, —Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, Refah Partisi üye
si oldukları iddia edilen iki kişinin kurban organizasyonu marifetiyle topladıkları 
paraların nerelerde kullanıldığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

42< —Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, bazı turizm şirket
lerinin 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, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/74) 

44t —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) 

451 —İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 16 arkadaşının, ülke çıkarlarına uy
gun bir enerji politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

' I . . . ' . . . • 

46, —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) 
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47. —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) 

48. — 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) 

49. — 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) 

50. — 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) ' 

• 5î, — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel ve 28 arkadaşının, GAP İdaresi 
ile yabancı firmalar arasında yapılan anlaşmalardaki usulsüzlük iddialarını araştır
mak ve GAP'm kısa sürede bitirilebilmesi için gerekli yöntemleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

52. —- 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) 

53. — 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) 

54. — Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz ve 23 arkadaşının, MKE Kuru
munun içinde bulunduğu durumun tespit edilmesi ve tam kapasite ile çalıştırılma
sını sağlamak için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/87) 

55. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 41 arkadaşının, Kastamonu İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya-
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sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

56. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve .21 arkadaşının, orta öğretimdeki so
runların araştırılarak Anayasal çerçeveye uygun bir millî eğitim politikasının belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

57„ — 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) 

58, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 26 arkadaşının, İstanbul Per
şembe Pazarı Ticaret Merkezi (PERPA)'nın içinde bulunduğu durumun araştırılarak 
ülke ekonomisine kazandınlabilmesi 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) 

59, —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 24 arkadaşının, Marmara 
Bank, Impexs Bank ve TYT Bank'ın iflas nedenlerinin araştırılarak sorumlularının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

60, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, Kazakistan'da 
bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin onarımında meydana gelen yolsuzluk veı 
usulsüzlüklerin . araştırılarak, sorumlularının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 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, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

62, — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 19 arkadaşının, Eskişehir E Tipi 
Cezaevinin kapatılmasının nedenlerini ve yapılan tadilatların gerekli olup olmadığını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

63< —• 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) 

— 9 — 
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64. — 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) 

65. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 49 arkadaşının, orman yangınları
nın önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler ile yangınlardaki ihmal ve kusurların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

66. — 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) 

61i —Balıkesir Milletvekili1!. 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) ' 

68, —Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan ve 22 arkadaşının, Kahramanma
raş İlinin sorunlarını araştırmak ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

69, — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 19 arkadaşının, Gediz Nehrinin kirlen
mesinin nedenlerini araştırmak ye bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

70, — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Pamukkale'nin doğaJ 
güzellikleri ile kültürel mirasının korunması için alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

71, —Çankırı Milletvekili Mete Bülgün ve 26 arkadaşının, çiftçilerimizin 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 (10/111) 

72, •— 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) 
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7.1. —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) 

74. —- 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) 

75, — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 25 arkadaşının, Halk Bankası 
tarafından usulsüz kredi verildiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/116) 

7ön — 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) 

77. —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) 

78. — 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) 

79. —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) 

80/— Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, Çocuk Esirgeme 
Kurumu ve kuruma bağlı yetiştirme yurtlarının içinde bulundukları durumun araş
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) , 
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82. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 arkadaşının, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanının yasa dışı uygulamaları ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

83. —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) 

84. — 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) 

85. — îçel 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) 

86. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 arkadaşının, ülkemiz 
de meydana gelen şiddet olaylarının boyutlarını ve nedenlerini araştırarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

87ı — Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli ve 20 arkadaşının, ülkemizde ama
tör sporculuğun bugünkü durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

88. — 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) 

89. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 33 arkadaşının, Başbakanlık 
Örtülü ödeneğinin amacının dışında kullanıldığı iddialarını araştırarak varsa usulsüz
lük ve yolsuzlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

90. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 21 arkadaşının, Ege kıyılarında ku
rulan balık çiftliklerinin ülke turizmini tehdit ettiği iddialarını araştırarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 
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9IV—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) 

92. — 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) 

93. — 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) 

94. — 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) 

95. — 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) 

96t — 'İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 20 arkadaşının, AİDS'le mücadele 
yollarının araştırılarak ulusal bir politikanın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/140) 

97. — 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) 

98. — 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) 

99,, — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 34 arkadaşının, İstanbul Şişli'de mey
dana gelen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama olayının aydınlığı kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 
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100. — 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) 

101. --- Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 23 arkadaşının, Burdur ilinin 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) 

102. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 22 arkadaşının, şeker üretimi ve şeker 
fabrikaları ile şeker pancarı üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belilenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

103. — 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) 

104. — İçel Milletvekili Mustafa İstemihan Talay ve 21 arkadaşının, yeni kuru
lan il ve ilçelerin sorunlarının araştırılarak il ve ilçe kurulmasıyla ilgili daha objektif 
kriterlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

1051 — 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) 

10Ö. — İstanbul Milletvekili Nami Çağan ve 20 arkadaşının, Üniversitelerin so
runlarının araştırılarak yeni üniversite açılmasıyla ilgili daha objektif kriterlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

107. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 23 arkadaşının, EGO Genel Müdür-
lüğü'nce yapılan doğalgaz sayacı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

108. —Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 24 arkadaşının, Burdur ve İç Batı 
Anadolu'da hayvancılığın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/153) 
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109. — 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) 

110,1 — İstanbul Milletvekili Hali t 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) 

11I< — 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) 

112. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner ve 19 arkadaşının, veteriner ilaçlan 
ile yetiştiricilik ürünlerinin üretim, pazarlama, güvenli kullanım ve kalıntı sorunları
nın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

113,, —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 
Vçılmasma ilişkin önergesi (10/158) 

114H — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 29 arkadaşının, iki ABD vatanda
şının Tansu Çiller'in danışmanı sıfatıyla çalıştırılmasının hukuka uygun olup olmadı
ğının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

115. — Balıkesir Milletvekili Tamer Kanber ve 20 arkadaşının, Balıkesir Hinin 
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) 

116. — 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) 

Î17« —"-istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 27 arkadaşının, K.İ.T.'ler ve 
özel şahıslar tarafından kurulan bazı vakıfların gayeleri dışında faaliyet gösterdikleri 
iddialarmı 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) 
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118. —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) 

119. — 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) 

120. — 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 ye 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

121. — 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) . ı 

122. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erezyo-
nun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

123. —Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 22 arkadaşının, Çernobil kazası
nın yurdumuzda meydana getirdiği etkilerin araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

124. — Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 30 arkadaşının, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının kullanımında partizanlık yapıldığı ve 
keyfi davranıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/177) 

125. —Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 57 arkadaşının, Fisko'birlik yönetir 
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) 

126. — 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) 
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127.. — 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) 

128< —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 31 arkadaşının, Avrupa'daki va-' 
tandaşlarımıza yönelik ırkçı saldırıların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

129, — 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) 

130. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 24 arkadaşının, • D.H.M.t.'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) 

13.lv — 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) 

132H — 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) 

133H — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 21 arkadaşının, İstanbul - Çatal
ca - Sazlıkdere Baraj Gölü civarında bulunan bir araziye imar izni verilmek suretiy
le bir firmaya haksız menfaat sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 incij İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/184) 

134. — 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) 

135. —Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu ve 40 arkadaşının, Hatay İlinin 
sorunlarının araştırılarak kamu hizmetlerinden daha fazla yararlandırılması için alın
ması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

— VIJ — (73 üncü Birleşim) 
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13Ö. — İstanbul Milletvekili Necdet Menzir ve 20 arkadaşının, Türk Polis Teşkilâ-
tt'nın sorunlarının araştırılarak yeniden yapılanması için alınması gereken önlemle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

137. —İzmir Milletvekili Sâbri 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 i 05 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

138. —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) 

139. —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) 

140.— Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın ve 24 arkadaşının, Batman İli
nin ekonomik, sosyal ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

141', — 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) 

142. — Balıkesir Milletvekili î. önder Kırlı ve 25 arkadaşının, muhtarların so
runlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/194) 

143. — İçel Milletvekili Halil Cin ve 24 arkadaşının, İçel İlinin sorunlarının araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/195) 

144* — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 22 arkadaşının, Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana ge
len facianın nedenleri ve yapılacak yardunları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
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inci, tçjtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/196) 

143i — 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) 

146. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun ve 24 arkadaşının, Antalya' 
da meydana gelen orman yangınında zarar görenlere yapılacak yardımın belirlenmesi 
ve yangınların söndürülmesinde alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/198) 

147.— Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 20 arkadaşının, bazı mal ve 
hizmetlere yapılan son zamlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 103 
üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

148. — Konya Milletvekili Abdullah Gencer ye 20 arkadaşının, Irak'ta yaşayan 
Türklerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

149i —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, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

150, — Tokat Milletvekili Hanefi Çelik ve 30 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde geçici görevli olarak çalışan personelden bir kısmına keyfi bir şekilde 
kadro verildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

151, — DYP Grup Başkanvekilleri Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, İçel 
Milletvekili Turhan Güven ve Ankara Milletvekili Saffet Ankan 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) 

152, —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 
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tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

153. — 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, içtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/204) 

154. — 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) 

155. —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) 

156. —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) 

157< — 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) 

158. —Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki 
ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/209) 

159. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 23 arkadaşının, İstanbul ve Ankara 
Büyükşehir Belediyeleri ile bağlı şirketlerin bazı basın kuruluşlarına kaynak aktar
dığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

160. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul-ve 20 arkadaşının, Antlaşmalara göre 
1 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) 

161. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 34 arkadaşının, uygulanan 
tasarruf tedbirlerine rağmen kamu kesiminde özellikle taşıt kullanımında, savurgan-
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hk yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

i 

162. — 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) 

163. - Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül ve 21 arkadaşının, enerji darboğazı
nın boyutları ile üretim, dağıtım ve iletimden kaynaklanan enerji kayıplarının araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/214) > 

164.1 — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, Doğu Anadolu Böl
gesinin kalkınma sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

165. — 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) 

166< — 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) 

167. — 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 ye 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/217) 

168. —Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve.25 arkadaşının, üniversitelerdeki öğ
renci olaylarının önlenmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

169. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 21 arkadaşının, ülkemizde mey
dana gelen yangınların neden olduğu zararların ve itfaiye teşkilâtının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 

önergesi (10/220) 
170. — Aksaray. Milletvekili Nevzat Köse ve 25 arkadaşının, Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nde mevzuata aykırı uygulamalar 
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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) 

171. — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 24 arkadaşının, İran ve Türkmenis
tan'dan doğalgaz alınması projelerinin geciktiği iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 nci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/222) 

172. —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) 

173., —Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 30 arkadaşının, Türk Hava Kurumu 
yönetimi hakkındaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/224) 

174/—Balıkesir Milletvekili İ. 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) 

175̂  — İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar ve 20 arkadaşının, Devlet içinde varoldu
ğu iddia edilen yasadışı örgütlerin eylemleri ile güvenlik ve istihbarat birimlerinin 
sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin ( önergesi (10/226) 

176. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 20 arkadaşının, sınır ticaretinin 
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

177., — 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) 

178, — 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) 

179.| — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 19 arkadaşının, Mardin İlinde to
humluk dağıtımı ile ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak ama-
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cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün. 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

180V — Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül ve 21 arkadaşının, 'TEKEL'in özel
leştirilmesine yönelik uygulamaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) 

181li — 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) 

182. — 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) 

183i — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, yatırımları teşvik 
mevzuatı ve kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan imkânlar konusunda Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün İ02 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/18) 

184. — 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) 

185. — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 24 arkadaşının, Türkiye'den yasa
dışı yollarla İtalya'ya kaçış olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin fönergesi (10/239) 

186. —Tokat Milletvekili Bekir Sobacı ve 22 arkadaşının, Karadeniz Bölgesinde 
meydana gelen terör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

187.• — 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) 

188, — 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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189. — Kayseri Milletvekili Nurettin Kaldırımcı ve 22 arkadaşının, kamu yöneti
cilerinin başarısını etkileyen faktörlerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/243) 

190. — Kayseri Milletvekili Nurettin Kaldırımcı ve 20 arkadaşının, kamu yö
neticilerinin sık sık görevden alınmalarının sakıncalarının araştırılarak yapılması ge
rekli yasal ve idari düzenlemelerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/244) 

191'< —-Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 33 arkadaşının, rejim tartışmaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve İ03 üncü maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme Açılmasına İlişkin Önergesi (8/21) (Görüşme günü : 31.3.1998 Salı) 

192. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 21 arkadaşının, adalet mekanizması
nın sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) 
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l1..— Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, yurtdışındaki temsilciliklerde 
kullanılan makam araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) (2) 

2. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, bakanlıklarda ve yurdışındaki 
temsilciliklerde kullanılan makam araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/758) (2) 

3. —İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, Batı Çalışma Grubu'nıın faali
yetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/765) (2) 

4. — Uşak Milletvekili Hasan Karakaya'nın, Uşak Havaalanı inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ceylanpınar SSK Dispanseri 
binasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

6. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Yozgat - Çekerek Süreyyabey Ba
rajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/781) 

7. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bafra Organize Sanayi Bölgesi
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

8. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Tekel'e personel alımlarında 
yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/783) 

y. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir hâkimin ölümüyle sonuçla
nan trafik kazasmdaki araca ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/784) 

10. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, ilköğretim okulu mezunlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

11. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Fener Rum Patriğinin bazı faa
liyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

12. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde Kütüphanesin
den Konya Halk Kütüphanesine taşınan eserlere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/787) 

13. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Pirsultan ve Kırım Türkleri Yar
dımlaşma derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

14. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, dernek ve vakıflara tahsis edi
len arazilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) îki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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15- — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bütçeden yardım alan dernek ve 
vakıflara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) 

16. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bütçeden yardım alan dernek ve 
vakıflara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

17. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'm, pirinç üreticilerinin mağduriyetine 
ilişkin Tarım ve Köyişİeri Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

18.— Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Evren - Şereflikoçhisar yoluna 
ve E-90 karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/796) 

19,.— Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Halk Bankası'nca KOB here 
verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

20. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Vakıflar Bankası'nca kuruluşlara 
ve şahıslara tahsis edilen araçlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/798) 

21. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Türkiye Kalkınma Bankası'nca 
kuruluşlara ve şahıslara tahsis edilen araçlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/799) 

22. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ziraat Bankası'nca kuruluşlara 
ve şahıslara tahsis edilen araçlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/800) 

23. — 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) 

24. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Antalya'nın enerji altyapı 
yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 

25. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, genel sağlık sigortası çalışma
larına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

26., —Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, S.S.K.• emeklilerine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

27. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi in
şaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

28. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, Aile Sağlığı Hizmetlerini Ge
liştirme Projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

29. —' Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, R.T.Ü.K.'na ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/809) 
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30. —Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'm, Erzurum Atatürk ve Kayseri 
Erciyes Üniversitesi yurtlarında kalan öğrencilerin yemekten zehirlendikleri iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

31'H — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı İline bağlı bâzı yerleşim birimlerindeki 
Yİ-ÖO ve ilköğretim okulu ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/811) 

32* — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı İlindeki köy okullarının araç-gereç 
ve öğretmen ihtiyacı ile kapalı köy okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/812) 

33. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Diyadin Barajı Projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 

34. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'nın enerji sorunlarına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

35. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Tutak Kesik Barajı Projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

36. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Tutak İlçesinin laboratuvar ihtiyacına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

37. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Taşlıçay İlçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

38., —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Eleşkirt İlçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) 

39. —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Diyadin İlçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

40. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Hamur İlçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

, 41s — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Doğubeyazıt İlçesinin laboratuvar 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

• • ı 

42| — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı İlinde hayvancılığı teşvik için yapılacak 
çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/825) 

43. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'ya bağlı bazı yerleşim birimlerinin 
yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

44. —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'da kayak merkezi kurulup kurulma
yacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

45. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Patnos kapalı spor salonu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 
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46. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'ya bağlı bazı yerleşim birimlerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

47. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde tli Çiftlik tlçesi 
kanalizasyonunun çevreyi kirlettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/830) 

48. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir şahsın pişmanlık yasasından 
yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/831) 

49. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, ilaç fiyatlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

5(5. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, bazı illerde SSK Hastanesi ku
rulup kurulmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/833) 

51. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Türkiye - A.B. ilişkilerine ilişkin 
.Başbakandan sözlü soru önergesi (6/834) 

52. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, vergi reformu çalışmalarına iliş
kin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) 

53. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Sabah Medya Grubu hakkındaki 
beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) . 

54. —• Balıkesir Milletvekili Tamer Kamber'in, ORÜS Balıkesir Dursunbey İş
letmesinin özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Başbakandan sözjü soru önergesi (6/837) 

55. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın imam Hatip Lisesi mezunlarına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/838) 

56. —- 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) 

57„ — 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) 

58, —Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Uğur Mumcu Cinayeti konu
sundaki Meclis araştırması komisyonunca haklarında işlem yapılması istenilen kişi
lere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/842) 

59. — 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) 
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60„ — 'Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgurı'un, Muğla Orman Başmü-
dürlüğü'ne ait helikopterin bir Milletvekilinin özel hizmetinde kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 

6Î< — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ıh, pancar ekim sahalarının sınırlan
dırılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

62, — İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, izmir Büyükşehir Belediyesinin ortak 
olduğu şirketlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

63- — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, Samsun Büyükşehir Belediye
sine satılan bir gemiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) 

64. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğünün hizmetlerinde partizanlık yaptığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/849) 

65. —Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, S.S.K.'da başörtülü personele bas
kı uygulandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/850) 

6û. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'in, Koçhisar, Obruk Hatap ve Yeni 
Hayat Barajı projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/851) • 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurt
larına alınması kararlaştırılan kitaplara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/852) 

68. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, yurt dışındaki vatandaşların so
runlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) /• 

69. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, spor toto-loto oyunlarına ve ama
tör spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/855) 

70. —- Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Diyanet İşleri Başkanlığında boş 
bulunan kadrolara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

71'. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, bir şahsa verilen sabıkasızlık kay
dına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

72. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, sabıkasızlık belgesi sahte olan bir 
şahsa işyeri açma ruhsatı verilmesine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/858) 

73. — İstanbul Milletvekili Ali Talip özdemir'in, isteğe bağlı Türkiye'ye gelen 
Ahıska Türklerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 
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74, •— Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara'daki bazı liselerde Ra
mazan Ayında yapılan aşı kampanyasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/861) 

75, — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara 7 Şereflikoçhisar'da Rama
zan Ayında öğrencilere yapılan aşı kampanyasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/862) 

76, — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydm'ın, Rize'de yaptığı bir konuşmaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

77, — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt'teki bazı yol projelerine 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

78, — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, şirketlerin sermaye artırımı için 
verilen sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/865) 

79, — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Diyanet işleri Başkanlığınca 
açılan Kur'an Kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) 

80, — 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) 

81, —<- Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde Üniversitesi'nin 
personel ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/868) 

82.— Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'da üniversite kurul
masına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/869) 

83. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'a bağlı yerleşim bi
rimlerinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/870) ' 

84. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan depremi sonrası 
Afet Fonunda toplanan paralara ve sağlanan dış kredilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/871) 

85. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan SSK Hastanesinin 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/872) < 

86. — 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) 

87.; — 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) 
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88< — Samsun Milletvekili Musa Uzımkaya'nın, Kur'an kurslarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 

89. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı kanunlarda yapılacak deği
şikliklere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

90, — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum ve ilçelerine bağlı bazı 
köylerin kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/877) 

91'H — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum'a bağlı tesviye progra
mında yer alan köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/878) 

92. —. Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum'a bağlı onarım progra
mında yer alan bazı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 

93. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum'a bağlı stabilize kaplama 
programında yer alan bazı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/880) 

94* — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum'a bağlı bazı köylerin köprü 
ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

95. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum'a bağlı asfaltlama progra
mında yer alan bazı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/882) 

96. —Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum'a bağlı bazı köylerin köprü 
ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru; önergesi (6/883) 

97. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum'a bağlı bazı ilçelerin içme 
suyu sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 

98. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum Havaalanı inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 

99. —Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çankırı - Çorum - Amasya demir
yolu hattı etüd projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

100. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, emeklilerin maaş ödemelerinde yaşanan 
olumsuzluklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/887) 

101. — tçel Milletvekili Saffet Benli'nin, A Millî Futbol Takımının adtğı mağ
lubiyetlerin nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) 

102. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'a yapılan tarifeli 
uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/889). 

103. — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, TRT'ye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/890) 

104. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, bazı medya kuruluşlarına 
verilen teşvik kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891) 
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' 105, — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, bazı basın kuruluşlarına veri
len teşvik kredilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) 

/ 
106. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Akçakale - Suruç 

yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 
107. — Şanlıurfa Milletvekili Abdul'lcadir öncel'in, Ceylanpınar - Mürşitpınar 

Sınır Kapısının ticarete açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/894) 

108. — Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, hayvancılığın geliştirilmesi ve 
damızlık hayvan ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/895) 

109. — Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van'a bağlı bazı köylerdeki afet 
konutu yapımına ve Bahçesaray karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/896) 

110. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Batı Çalışma Grubu'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/897) 

1111* — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, teknik elemanların 
özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

112. — Ankara Milletvekili İrfan Köksalan'ın, Cumhuriyetin 75. kuruluş yıldö
nümü kutlamalarının Tarih Vakfı'na ihale edileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/899) 

113. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın Geliştirme ve Destekleme Fo-
nu'nda değişiklik yapılmasına dair karara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/900) 

114. _ Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Havaalanı; Şanlıur
fa - Akçakale ve Gaziantep - Şanlıurfa karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından.sözlü soru önergesi (6/901) 

115. —Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Ankara - Cebeci'de bulunan 
Adli Tıp Kummu'na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

116. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, İçel İli Çamlıyayla İlçesinde Ziraat Ban
kası Şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) 

117< — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, Ankara Millî Eğitim Müdürünün 
bir beyanına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

118. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Dünya Kadınlar Gününde meyda
na gelen olaylar sırasında Atatürk Anıtına saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

119. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Dünya Kadınlar Günü kutlamala
rı sırasında meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/906) 
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120. —Trabzon 'Milletvekili ismail İlhan Sungur'un, ibazı 'belediyelerin izinli hiz
met aracı talebine cevap verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/907) 

121. — Aydın Milletvekili Ali Rıza GönüTün, Turban'a alınan personele ilişkin 
Başbakandan, sözlü soru önergesi (6/908) 

122. •— Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, SEKA'ya ait ibir arazinin özel bir 
firmaya satılacağı iddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/909) 

123. — Hatay 'Milletvekili Abdulkadir Akgöl'ün, İskenderun LNG terminalinin 
1998 yatırım programından çıkarılmasının nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

124. — Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Konut Edindirme Fonuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/911) 

125. —îîıvas 'Milletvekili Talisin Irmak'ın, Savarona Yatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/912) 

126. —• Mardin Milletvekili Hüseyin Yıidız'ın, Habur sınır kapısından Irak'a gi
riş yapan kamyon ve tırlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/913) 

127. —Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, İzmir Aliağa LNG terminali Pro
jesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 

128< —Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin, Hükümetin icraatlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/915) 

129. —Konya Milletvekili Abdullah Gencer'in, Eskişehir TÜLOMSAŞ'ta işten çı
karılan mevsimlik işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

— 3 3 — (73 üncü Birleşim) 
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1. — Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Rapora (1/217) 
(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

2 . — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı 
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkam İstanbul Millet
vekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent 
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'H — 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) 

4S ^- 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 Mâhiyetteki 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) 

5. — 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 5.3.1964 
Tarihli ve 439 Sayılı, 30.4.1992 Tarihli ve 3792 Sayılı, 11.10.1983 Tarihli ve 2914 
Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Burdur Millet
vekili Yusuf Ekinci ve Bolu Milletvekili Avni Akyol'ım, Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 45 Arkadaşının, Rize Mil
letvekili Ahmet Kabil'in, Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur ve 8 Arkadaşının, 
Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Konya Mil
letvekili Ali Günaydm'm, Kocaeli Milletvekili Halil Çalık ve 2 Aı-kadaşının, Siirt 
Milletvekili Mehmet Emin Aydın ve 14 Arkadaşının ve Muş Milletvekili Nedim 
İlci'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/692, 1/683, 2/24, 2/31, 2/34, 2/170, 
2/243, 2/307, 2/556, 2/574, 2/660, 2/661, 2/664, 2/666, 2/726, 2/727, 2/793, 2/828, 
2/954, 2/1052) (S. Sayısı : 589) (Dağıtma tarihi : 9.3.1998)' 
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6. — Adana Milletvekili I. Cevher Cevheri ve Üç Arkadaşının, Üç İlçe ve Bir 
îî Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Deği
şildik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Adana Milletvekili Mehmet Büyükyılmaz ve Üç Arkadaşının, Kadirli ve Sumbas İl
çelerinin Adana İline Bağlanmasına İlişkin Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/546, 2/569) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

X1 7. — Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık Progra
mına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kamın Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/589) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 28.7.1997) 

X 8< — Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Sta
tüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avnıpa 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 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayıs,ı : 366) (Dağıtma tarihi : 
30.7.1997) 

XI 10. — 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 11< — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/368) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 12, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/375) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X' 13a — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilö Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/389) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

XI 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, 
Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu-' 

— 35 — 



8 
K A N I M TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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 15. —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) 

XI 16. —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) 

X1 17, — 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) 

X1 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Rapora (1/536) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

X 19. — Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik' Getiren 
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu Kararma Katılmamızın Onaylanmasının, 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

X' 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/334) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

X' 21. —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) 

XI 22. — 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 23. — Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/532) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 2.4.1997) 
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X 24. — Ekonomik işbirliği Teşkilâtı (EÎT), 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 25a — İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma 
«arihi : 4.4.1997) 

X 26. — 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 27. — 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 (î/450) (S. 
Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

X 28. — 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! 29.—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 30. —Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilâtı Sözleş
mesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 31's — Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası örgütüne (Intelsat) 
İlişkin Anlaşmada Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/363) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X! 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara-
_ smda Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ye Dışişleri komis
yonları raporlar^ (1/327) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 
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X1 33. — 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 34. — 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! 35. — Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilâtı Dokunulmazlıklar ve Ba
ğışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/446) (S. Sayısı : 323) (Da
ğıtma tarihi : 3.6.1997) 

X' 36. — 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) 

XI 37. —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 38. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç örgütü Arasında 
örgütün Türkiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hak
kında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tari

hi : 31.7.1997) ' 

X 39. — 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) 

XI 40. — 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 41. — 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 42, — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cum
huriyeti Hohg Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukuki Statüsünün Belirlenmesine 
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İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sayısı : 473) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

X1 43< — 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 44. — 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 45. —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 Tüfkiye - Azerbaycan Sınır Hattının Her iki Tarafında 
Kaılan 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) ' 

XI 46. — 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 47. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/331) (S. Sayısı : 261) 
(Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

XI 48. —Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmişinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/306) (S. Sayı
s ı : 185) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 49. — 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) 

X 50., — 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) 
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X 51. —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) 

XI 52, — 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 53. — 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) 

54. - 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 55. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/474, 1/484) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma 
tarihi : 23.12.1996) 

XI 56. —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) 

57i —211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci, 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) (S. Sayısı : 382) 
(Dağıtma tarihi : 15.8.1997) 

58. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına ve Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıs? 
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) 

— 40 — 
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59. — Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/385) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 27.6.1996) 

60. — 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) 

61. — Denizcilik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanım 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/602, 1/220) (S. 
Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 19.1.1998) 

62. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanım Tasarısı ile Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan 
ve 11 Arkadaşının, 25.3.1988 Tarih ve 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında 
Uygulanacak Hükümlere Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Rapora (1/480, 2/705) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
2.4.1997) 

63'., — İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1996) 

64. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma tarihi : 
10.3.1997) 

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) 

66. — İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi ,\ 17.2.1997) 

67. —Yargıtay Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/420, 1/284) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1997) 

68.,— 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) 
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69. — Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım 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) 

7Ö< — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11:7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayıh 
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) 

71.1 — 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) î 

72. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/552) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 21.2.1997) 

X 73. — Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Çevre komisyonları 
raporları (1/436) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 6.6.1997) 

74. — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 14 arkadaşının; Tarihi Türk Ocağı 
Binasının Kamu Yararına Çalışan Türk Ocakları Umumî Merkezine Devrine Dair 
Kanun Teklifi ile Çanakkale Milletvekili Cumhur Ersümer ve 37 Arkadaşının ve An
kara Milletvekili Şaban Karataş ve 15 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif
leri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/679, 2/53, 2/470) (S. Sayısı : 347) (Da
ğıtma tarihi : 7.7.1997) 

X 75. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri JMilletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
Arsa Ofisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/581) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 23.12İ1996) 

j76< — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 8 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumlan Teşkilâtı Hakkmda 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/334) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1996) 

77. — 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) 
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78. — 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) 

79. —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) 

80. — 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) 

81. — 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) ' 

82. — 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) 

83. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esat 
Bütün ve 19 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11 
Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443, 
1/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

84. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi : 24.7.1996) 

85. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996) 

86. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydtn'ın, Yabancıların Türkiye'de İkâ
met ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma 
tarihi : 28.8.1996) 

87. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve içişleri 
komisyonları raporları (1/456) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 
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88. — 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) 

89. — Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma 
tarihi : 23.8.1996) 

901 — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi •: 28.8.1996) 

91'.ı —'Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Rapora (1/479) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

92. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun iki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

93.--- Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

94< —Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

95. — 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) 

96. — Sıtma ve Frengi İlaçları için Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/507) 
(S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.11.1996) 

97;J — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'mın; Sapanca Gölü ve Civarındaki 
Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi ; 8.11.1996) 

98. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan İl
çesinin 11 Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/100) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi : 29.11.1996) 

99. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Bele
diyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında 80 Sayılı Kanunun 
1 inci ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı 
Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci Maddelerinin Değişti-
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rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/580) (S. Sayısı : 177} 
(Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

100. — 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 Rapora (2/583) (S. Sayısı : .184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

101. .-— Yozgat Milletvekilleri İsmail Durak Ünlü, Yusuf Bacanlı ve Lıitfullah 
Kayalar'ın, Yüksek öğretim Kuramları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanım 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) 

102. —Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek öğ
retim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/119) (S. Sayısı : 194) 
(Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 

X 103. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 17 
nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırklareli Milletvekili 
Necdet Tekin'in; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/522, 
2/468) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

104. — Yabancıların Türkiye'de ikâmet 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 105. —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.İ. 1997) 

X 106. — 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) 

107< — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu-
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nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

108. — 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) 

109. — 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) 

î10. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz ve 20 Arkadaşının; 765 Sayılı 
Türk Ceza Kanununun 574 ve 575 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 
10.3.1997) ' 

' ll'1'.ı— Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlü 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) 

112. — Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı' 
ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Konaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Rapo
ru (1/550) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997) 

113. — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamerdn Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/536) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
11.3.1997) 

114. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 30 uncu Maddesinin Dördüncü 
Fıkrasının Değiştiribnesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/318) 
(S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 14.3.1997) 

115. — 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 
Rapora (2/427, 2/431) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997) 

116. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 9 Arkadaşının, 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yüksek öğretim 
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci 
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Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/2) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma 
tarihi : 19.3.1997) 

117., — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, Değiştirilerek Kabulüne Dair 
2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/12) (S. Sayısı : 
256) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997) 

118. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergesi (2/124) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997) 

119. —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 içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/281) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997)' 

X 120. — Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/367) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

121. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 Arkadaşının, 2911 Sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/173) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

122. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkmda 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) 

123. —Erzurum Milletvekili İsmail K'öse'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) 

124- — Sosyal Sigortalar Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(İ/581) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

125< — Hatay Milletvekilleri Ali Uyar ve Hüseyin Yayla'nın, Üç İlçe ve Bir İl 
Kurulması ile İlgili Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma önergesi (2/585) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 
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126; — 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 Değişildik 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) 

127. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde tik Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi s 
28.4.1997) 

128,) — 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) 

129. — 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) 

130. —Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik ve 10 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek- Kabulüne Dair Kanım 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) 

131. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 16 Arkadaşının 28.3.1983 Tarih ve 
2809 Sayılı Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/149) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 12.5.1997) 

132. — Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında 20.3.1997 Tarih 
ve 4230 Sayılı Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/592) (S. Sayısı : 313) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1997) 

133.—Aksaray Milletvekili Sadi Sornuncuoğlu 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) 
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134. — 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) 

135. —• Erzurum Milletvekilleri ismail 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) 

136. —Bitlis Milletvekilleri Zeki Ergezen ve Abdulhaluk Mutlu'nun; Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/566) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1997) 

137., —İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm; Türk Vatandaşlığı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/338) 
(S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi M5.5; 1997) 

138. — 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) 

139. — 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) 

140. —- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve içişleri 
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) 

14 İV—Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın; Suşehri Adıyla Bir İl Kurulmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/396) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997) 

142. —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) 

1434 — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve Hatay Milletvekili. Nihat Matkap' 
in, 2108 'Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/225) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 
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Î44. — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkmda 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) 

• • / ' ' ' 

145. — Refah Partisi Grup BaşkanvekiUeri Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz, 
Malatya Milletvekili Oğtızhan Asiltürk ile Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiUeri 
Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün 
ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/826) (S. Sayı
sı : 336) (Dağıtma tarihi : 11.6.1997) 

Î46d — 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) 

Î47< —Konya Milletvekili Necati Çetinkayâ'nın, Pasaport Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/708) 
(S. Sayısı : 277 ve 277'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri. : 4.4.1997; 24.6J997) 

148. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Yüksek öğretim Kurumlan Teşki
lâtı Hakkmda 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teîclifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/713) (S. 
Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.6.1997) 

149. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıl-
dız ve 25 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Konusunda Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/567, 2/398) (S. Salısı : 340) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) 

150. — Giresun Milletvekilleri Yavuz Köymen ve Rasim Zaimoğlu'nun, Yüksek 
öğretim Kuramları 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) 

15L —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 Rapora (2/839) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 30.6.1997) 

152. — 1615 Sayılı Gümrük Kânununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun 
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Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/302, 1/278) (S. Sa
yısı. : 341) (Dağıtma tarihi : 4.7,1997) 

153. —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) 

154. — Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş ve 5 Arkadaşının; Yüksek öğretim Ku
rumları Teşkilâtı Hakkında 41 Saydı 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 : 8J.1997) 

155. — 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) 

156. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 6 Arkadaşının, Şebinkarahisar 
Adı ile Yeni Bir ti Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/689) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma 
tarihi : 17.7.1997) 

157i — 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) 

158. —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) 

159. —Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının; Yüksek öğretim 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/684) 
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997) 

160. — 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) 
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161. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir ilçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/265) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 1.8.1997). 

162. — Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Dört İlçe ve Bir 
ti Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/691) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 5.8.1997) 

163j — İzmir- Milletvekili Hakan Tartan ve 4 Arkadaşının, Gaziler Günü Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/389) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997) 

164. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve 47 Arkadaşının, Erciş İlçesinin 11 
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997) 

165. --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) 

166. —Giresun Milletvekili Turhan Alçelik ve 12 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/699) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 1.10,1997) 

167,, — 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) 

168. — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve Muş Milletvekili Necmettin 
Dede'nin, Siirt İline Bağlı Aydınlar İlçesinin Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/822) (S. Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 1.10.1997) 

169. — 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) 

17Ö. ~- Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur îlinin 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) 

;171'i —Adana Milletvekili M. Halit Dağlı ve 12 Arkadaşının, Bir 11 Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/646) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 17.11.1997) 
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172, — Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevli
lerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat ödenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/683) 
(S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 1.12.1997) 

173, — 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) 

174, —Antalya Milletvekili Yusuf öztop ve 8 Arkadaşının, Antalya İli Kale İl
çesi Adının «Demre» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanım Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme, Alınma önergesi • (2/610) (S. Sayısı : 
405) (Dağıtma tarihi. :' 1.6.12.1997) 

175, — 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) . 

176. — 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) 

177. .—- 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) 

178. — 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) 

179. — 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) 
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180. — 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) 

İBİi—İçel Milletvekili Halil Çin'in, Anamur İlçesinin İl Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergesi (2/762) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

182.—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) 

183â —Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

184< — Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/636) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

183< — 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) 

186. —- 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) 

187. —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) 

188. —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) 

189. ~— Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

190. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 15 Arkadaşının, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 

• . — 54 — 



.; .. . . . . : ft •" • • . . . .,...:.. ; ," -. 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/297) 
(S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

191. — Konya Milletvekili Hüseyin Arı ve 14 Arkadaşının, Konya Ereğli'nin II 
Olması'Hakkında Kanun Teklifi ye içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma Önergesi (2/181) (S. Sayısı : 495) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998) 

192. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının So
na Ermesine Kadar Ertelenmesine dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Ka
rayalçın'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazı (3/1144) (S. Sayısı; 
426'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 6.2.1998) 

193. — Samsun Milletvekili, Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının So
na Ermesine Kadar Ertelenmesine dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Ka
rayalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazı (3/855) (S. Sayısı: 
427'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 6.2.1998) 

194. — 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 içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/890) (S. Sayısı : 448'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 11.2.1998) 

195,1 — 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) 

196. — Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/656) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 
11.2.1998) 

197. — 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) 

198. — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1081) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 
13.2.1998) 
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199. —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) 

200., —Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'm 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) 

201', — 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) 

202. — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/910) (S. Sayısı : 546) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1998) 

203. — Van Milletvekili Mustafa Bayram'in 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) • 

204. — Niğde Milletvekili M. Salih Katırcıoğlu ve 14 Arikadaşının, 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) 

206i — 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) 

207i —Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'm 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'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/271) (S. Sayısı : 482'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 
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208-j — 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 (3/880) (S. Sayısı : 483'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 

209. — 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 içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/834) (S. Sayısı : 484'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 

210. — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/981) (S. Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 
2.3.1998) 

211\ —İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/973) (S. Sayısı : 569) (Dağıtma tarihi : 
2.3.1998) 

X 212. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Mutludere/ 
Rezovska Deresi Mansap Bölgesindeki Sınırın Belirlenmesi ve İki Ülke Arasında Ka
radeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/704) (S. 
Sayısı : 572) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 

213. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/399) (S. Sayısı : 576) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 

214< — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 
19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/400, 1/711) (S. Sayısı : 578) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 

215. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 noi Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/692) (S. Sayı
sı : 583) (Dağıtma tarihi : 4.3.1998) 
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216. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 11 Arkadaşı'nın Yüksek Öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı K.H.K.'nin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/366) (S. Sayı
sı :. 584) (Dağıtma tarihi : 4.3.1998) 

217. — Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli, Hayati Korkmaz ve Denizli Mil
letvekili Haluk Müftülerdin,' Türkiye Akreditasyon Konseyi Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi Ve Tek
noloji Komisyonu Raporu (2/1037) (S. Sayısı : 585) (Dağıtma tarihi : 4.3.1998) 

218. — Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve 1512 Sayılı 
Noterlik Kanunu, 2004 Sayılı tcra ve İflas Kanunu, 2644 Sayılı Tapu Kanunu, 2918 
Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3167 Sayılı Çekle ödemenin Düzenlenmesi ve Çek 
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 5584 Sa
yılı Posta Kanunu ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/718) (S. Sayısı : 586) 
(Dağıtma tarihi : 4.3.1998) 

X219. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/677) (S. 
Sayısı : 571) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) 
X 220. — Uluslararası Çalışma Teşkilâtı Anayasasında Yapılan Değişiklik Hakkın

daki Belgenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, ÇaUşma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları .raporları (1/709) (S. Sayısı : 
573) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) 

221. —Van Milletvekili M. Ejder Arvas ve 48 Arkadaşının, Erciş Adıyla Bir 
İl ve Çelebibağ Adıyla Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/807) (S. Sayısı : 
574) (Dağıtma tarihi :, 5.3.1998) 

222. — Muğla Milletvekili Mustafa Dcdeoğlu ve 30 Arkadaşının, Bir 11 ve Dört 
İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma Önergesi (2/820) (S. Sayısı : 575) (Dağıtma tarihi: 5.3.1998) 

223. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/403) (S. Sayısı : 577) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) 

224. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanuna Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/703) (S. 
Sayısı : 579) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) 
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225. —3480 Sayılı Malûller ile Şehit ve Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol 
Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/714) (S. Sayısı : 580) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) 

2261 — Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/713) (S. Sayısı : 581) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) . 

227. — Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/715) (S. Sayısı : 
588) (Dağıtma tarihi : 6.3.1998) 

229, —Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/699, 2/1043) (S. Sayısı : 587) (Dağıtma tarihi': 9.3.1998) 

229. — Şanlıurfa Milletvekili Züifikar İzol ve 59 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğaldan Gündeme Alınma önergesi (2/120) (S. Sayısı : 590) (Dağıt
ma tarihi : 10.3.1998) 

230. — İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'un, Bir İlçe .Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/787) (S. Sayısı : 591) (Dağıtma tarihi : 10.3.1998 ) 

231-, — 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/707) (S. Sayısı : 592) (Dağıt
ma tarihi : 16.3.1998) 

232< — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/719) 
(S. Sayısı 593) (Dağıtma tarihi: 16.3.1998) 

233. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'in, Bir ilçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma öner
gesi (2/755) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 17.3.1998) 

234. — Niğde Milletvekili Akın Gönen ve 10 Arkadaşının, İçişleri Bakanlığı Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1095) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma tarihi : 17.3.1998) 

235. — 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 
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Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Kara-
yalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S. Sayısı': 
518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1998) 

.236. — 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 Kara
yalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/940) (S. Sayısı : 527'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1998) 

237, — Sinop Milletvekili Metin Bostancıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lüne 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 (2/830) (S. Sayısı : 600) (Dağıtma tarihi : 
20.3.1998) 

2381, — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in Karayolları Trafik Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Denizli Milletvekili Meh
met Gözlükaya'nın, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İzmir Milletvekili 
İsmail Yılmaz'ın ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Benzer Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1071, 2/614, 2/617, 2/634, 2/1028) 
(S. Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi : 20.3.1998) 

X 239. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/687) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma tarihi : 24.3.1998) 

X 240. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slova'kya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/635) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 24.3.1998) 

24IV— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 10 Arkadaşının, 375 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/286) (S. Sayısı : 625) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1998) 

X 242. — Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 
Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gi
der Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ye İntikal Vergisi Kanunu, 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Be-
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lediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, İstanbul Milletvekili Emin KuPun, Kahramanmaraş 
Milletvekili Hasan Dikici ve 30 Arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 
İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalet-
tin Göktaş ve 33 Arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 40 Arka
daşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 Arkadaşının, Kütahya Millet
vekili Mehmet Korkmaz'ın, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 40 Arkadaşının, 
Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Balıkesir Milletvekili i. Önder Kırlı'nın, Ada
na Milletvekili Arif Sezer'in, Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Bayburt Milletve
kili Suat Pamukçu'nun, İstanbul Milletvekili Cefi Kamlii'nin, Samsun Milletvekili Mu
rat Karayalçın'm, Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 6 Arkadaşının, Erzincan Milletve
kili Naci Terzi'nin, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mah
mut Yılbaş, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Metin Işık, Mardin Milletve
kili Muzaffer Arıkan ve 6 Arkadaşının, Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/708, 2/72, 2/73, 2/75, 2/129, 2/154, 2/166, 2/182, 
2/191, 2/194, 2/221, 2/270, 2/287, 2/293, 2/323, 2/369, 2/420, 2/459, 2/493, 2/884, 
2/959, 2/960, 2/1015, 2/1019, 2/1070) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 24.3.1998) 

. X 243. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/629) (S. Sa}ası : 605) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998) 

244.1 —• Mardin Milletvekili Fehim Adak ve 94 Arkadaşının, Yüksek Öğretim Ku
rumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/184) 
(S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998) 

245. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/689) (S. Sayıs,ı : 631) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998) 

246. — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1053) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 
27.3.1998) 

247.J —• İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/1165) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi : 
27.3.1998) 
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248.1 — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/974) (S. Sayısı : 616) (Dağıtma tarihi : 
27.3.1998) 

249. — Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında ' Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/982) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 
27.3.1998) 

25ÖH — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/888) (S. Sayısı : 619) (Dağıtma tarihi : 
27.3.1998) 

251'. — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/978) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 
27.3.1998) 

X 252. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasmdaki Sos
yal Güvenlik Anlaşması ile ilgili Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/720) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 606) 

Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/1167) 
T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 25.11.1997 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-27065 

Konu : Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 17.11.1997 gün ve B.03.Ö.CİG.0.00.00.0-1.128.27.1997.32663 

sayılı yazısı. 
Devletin Askerî Kuvvetleri alenen tahkir ve tezyif etmek suçunu işlediği iddia olunan 

Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile ilgi yazı sure
ti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı . 17.11.1997 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.27.1997-32663 • 

Konu : Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Devletin Askerî Kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek suçunu işlediği iddia olunan Zeki 

Ergezen hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin Bitlis İlinden Milletvekili se
çildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen 
evrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 3.11.1997 gün ve Hz. 1997/654 sayılı yazısıyla alınmak
la birlikte takdim kılınmıştır. 

Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen hakkında soruşturmaya devam olanabilmesini teminen Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp, kal
dırılmaması 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 Kurulu Karma Komisyon 11.3.1998 

Esas No •: 311167 
Karar No : 140 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 28.11.1997 tarihinde Karma komisyonumuza gönderilen Bitlis Milletvekili Ze

ki Ergezen'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı İçtüzüğün 132 
nci maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 20.2.1998 günlü raporuyla Devletin Aske
rî Kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif suçu isnat olunan Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen hakkında
ki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen konu ile ilgili olarak Komisyonumuza sözlü savunma yapmış
tır. 

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. 

Zeki Ergezen'in konuşmasında, tahkir ve tezyif amacının değil, kimi siyasal gelişmeleri de
ğerlendirmek ve eleştirmek kaygısının öne çıktığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle Bitlis Milletveki
li Zeki Ergezen hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar verilmiştir. 

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

Başkan 
Atila Sav 

Hatay 
Sözcü 

Yalçın Gürtan 
Samsun 

Üye 
M.SeyfıOktay 

Ankara 
Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdülkadir Baş 

Nevşehir 

Başkanvekili 
Nejat Arseven 

Ankara 
, Üye 

Ahmet lyimaya 
Amasya 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Üye 
Teoman Akgür 

Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 606) 
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Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 
Üye 

İrfan Köksalan 
Ankara 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri 
Üye 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Üye 
Ergim Özkan 

Niğde 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

Ali Günay 
Hatay 
Üye 

Adil Aşırım 
İğdır 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 
Ayhan Gürel 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 606) 
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Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 607) 

Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/1121) 
T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 11.11.1997 

Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.02.0.PPG.0.12-304-25871 

Konu : Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 5.11.1997 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.69.1997/03146 sa

yılı yazısı. 
Refah Partisinin 14 üncü Kuruluş Yıldönümü sebebiyle yaptığı konuşmada halkı sınıf, 

ırk, din, mezhep veya bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik suçunu işlediği 
iddia olunan; Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk 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 5.11.1997 
Sayı :B.03.0.CİG.0.O0.O0.0-l.128.69.1997/031469 

Konu : Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün yasama dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

Refah Partisinin 14 üncü Kuruluş Yıldönümü sebebiyle yaptığı konuşmada halkı sınıf, ırk, din, 
mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik suçunu işlediği iddia olu
nan Oğuzhan Asiltürk hakkında TCK'nun 312 nci maddesi gereğince yapılan hazırlık soruşturma
sı sırasında adı geçenin Malatya İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama do
kunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara Cumhuriyet Baş
savcılığının 27.10.1997 gün ve B-1997/1140 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk 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 Kurulu Karma Komisyon 11.3.1998 

Esas No : 311121 
Karar No : 139 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 12.11.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen. Malatya Milletvekili 

Oğuzhan Asiltürk'ün 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 20.2.1998 günlü raporuyla halkı sınıf, ırk, 
mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik suçu isnat olunan Malatya 
Milletvekili Oğuzhan Asiltürk 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 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
masına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Oğuzhan Asiltürk'ün konuşmasının, düşmanlığa tahrik amacı taşımayan . 
siyasal görüş açıklama ve değerlendirme sınırları içinde kaldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle Ma
latya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona erme
sine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Başkan 
At ila Sav 

Hatay 
Sözcü 

Yalçın Gürtan 
Samsun 

Üye 
M. Seyfi Oktay 

Ankara 
Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdülkadir Baş 

Nevşehir 

Başkanvekili 
Nejat Ar seven 

Ankara 
Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

Üye -
Yüksel Yalova 

Aydın 
Üye ' 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Üye 
Teoman Akgür 

Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 607) 
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Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

Ali Günay 
Hatay 
Üye 

Adil Aşırım 
İğdır 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

- Üye 

Ayhan Gürel 

Üye 
Mahmut Yılbaş 

Van 
(İmzada bulunmadı) 

Üye 
İrfan Köksalan 

Ankara 
Üye 

Naim Geylani 
Hakkâri 

Üye 
Mehmet Mogııltay 

İstanbul 
Üye 

Ergim Özkan 
. Niğde 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 607) 





Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 608) 

Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/1191) 
T.C. . . 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 1.12.1997 

Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.02.0.PPG.0.12-304-27476 

Konu : Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 26.11.1997 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.77.1997/33533 sa

yılı 
Görevden dolayı hakaret suçunu işlediği iddia olunan; Kayseri Millet ekili 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 İsleri Genel Müdürlüğü 26.11.1997 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.77.1997/33533 

Konu : Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Görevden dolayı hakaret suçunu işlediği iddia olunan Abdullah Gül hakkında yapılan hazırlık 

soruşturması sırasında adı geçenin Kayseri ilinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Ankara Cumhuri
yet Başsavcılığının 14.11.1997 gün, Hz. 1997/1299 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılın
mıştır. 

Kayseri Milletvekili Abdullah Gül hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini temi nen 
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 Kurulu Karma Komisyon 11.3.1998 
•' :^" Esas No: 3/1191 

Karar No~j 130 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 8.12.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Kayseri Milletvekili 
Abdullah Gül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı İçtüzüğün 
132 nci maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 7.1.1998 günlü raporuyla görevinden do
layı yayın yoluyla hakaret suçu isnat olunan Kayseri Milletvekili Abdullah Gül hakkındaki kovuş
turmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Kayseri Milletvekili Abdullah Gül Komisyonumuza gelerek sözlü 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 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
masına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Abdullah Gül'ün beyanının hakaret sınırlarına ulaşmadığı siyasî eleştiri 
ve beyan sınırları içinde kaldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle Kayseri Milletvekili Abdullah Gül 
hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar veril
miştir. 

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

Başkan 
Atıla Sav 

Hatay 
Sözcü 

Yalçın Gürtan 
Samsun 

Üye 
M. Seyfi Oktay y 

Ankara 
Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdülkadir Baş 

Nevşehir 

Başkanvekili 
Nejat Ar seven 

Ankara 
Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya N 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Üye 
Teoman Akgür 

Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 608) 
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Uye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

Ali Günay 
Hatay 
Üye 

Adil Aşırım 
İğdır 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 

Ayhan Gürel • 
Samsun 

Üye 
Mahmut Yılbaş 

Van 
(İmzada bulunmadı) 

Üye 
İrfan Köksalan 

Ankara 
Üye 

Naim Geylani 
Hakkâri . 

Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 
Üye 

, Ergun Özkan 
Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 608) 





Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 609) 

Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/983) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 26.8.1997 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-19471 

Konu : Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Adalet Bakanlığının 21.8.1997 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.7.1995-Ö24651 sa
yılı yazısı. 

Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan Samsun Milletvekili Murat Kara-
yalçm hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sure
ti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 21.8.1997 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.7.1995.024651 

Konu : Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Murat Karayalçın hakkında T.C.K. nun 

240 mcı maddesi gereğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin Samsun İlinden 
Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkın
da düzenlenen evrak, Danıştay 2 nci Dairesinin 25.7.1997 gün ve 1995/2735 Esas, 1997/1818 Ka
rar sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Samsun Milletvekili Murat Karayalçın 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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Ânayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 11.3.1998 

Esas No. : 3/983 
Karar No. : 132 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 1.10.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Samsun Milletvekili 
Murat 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 7.1-1998 günlü raporuyla görevini kötüye 
kullanma suçu isnat olunan Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkındaki kovuşturanın millet
vekilliği 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 yeralan 
"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 gidilerek 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 için 
olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis ça
lışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına 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 Sam
sun Milletvekili Murat Karayalçın hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesi
ne kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Atila Sav Nejat Arseven 
Hatay Ankara 

Sözcü Üye 
Yalçın Gürtan Ahmet İyimaya 

Samsun Amasya . 
• Üye Üye 

M. Seyfı Oktay Yüksel Yalova 
Ankara Aydın 

Üye Üye 
Ali Şahin Mehmet Keçeciler 

Kahramanmaraş Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 609) 



Üye 
Abdülkadir Baş 

Nevşehir 
Üye 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

Ali Günay 
Hatay 
Üye 

Adil Aşırım 
Jğdır 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 
Ayhan Gürel 

Samsun 

Üye 
Teoman Akgür 

Sakarya 
Üye 

Mahmut Yılbaş 
Van 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

İrfan Köksalan 
Ankara 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri 
Üye 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Üye 
Ergun Özkan 

Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 609) 





Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 611) 

Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'm Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/989) 

T.C. 
Başbakanlık • 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 17.9.1997 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-21418 

Konu : Hakkâri Mille /ekili Mustafa Zeydan'm yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 9.9.1997 gün ve B.03.U.CİG.0.00.00.0-1.128.49.1997/026142 sa

yılı yazısı. 
Toplu mermi kaçakçılığı suçunu işlemeye azmettirmek suçunu işlediği iddia olunan; 

Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan hakkında 3136 sayılı Kanunun12/2-4, TCK'nun 64/2 nci 
maddeleri gereğince 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 9.9.1997 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CIG.0.00.00.0-1.128.49.1997-026142 

K6nu : Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'm yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Toplu mermi kaçakçılığı suçunu işlemeye azmettirmek suçunu işlediği iddia olunan Mustafa 

Zeydan hakkında 6136 sayılı Kanunun 12/2-4, TCK'nun 64/2 nci maddeleri gereğince yapılan so
ruşturma sırasında adı geçenin Hakkâri İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Diyarbakır Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 25.8.1997 gün ve 1997/1356 sayılı yazısıyla 
alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp, 
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 113.1998 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 31989 
Karar No. : 133 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA . 
Başkanlıkça, 1.10.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Hakkâri Milletvekili 

Mustafa Zeydan'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 20.1.1998 günlü raporuyla toplu mermi 
kaçakçılığı yapmak suçu isnat olunan Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan 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
masına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Hazırlık Komisyonu raporuna göre dosyasında Mustafa Zeydan'a isnat 
edilen suçu destekleyecek yeterli delilin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle Hakkâri Mil
letvekili Mustafa Zeydan hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Başkan 
Atila Sav 

Hatay 
Sözcü 

Yalçın Gürtan 
Samsun 

Üye 
M.Seyfi Oktay 

Ankara 
Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

- Üye 
Abdülkadir Baş 

Nevşehir 

Başkanvekili 
Nejat Ar seven 

Ankara 
Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Üye 
Teoman Akgür 

Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 611) 
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Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

Ali Günay , 
Hatay 

Üye 
Adil Aşırım 

İğdır 

Üye 
İrfan Gürpınar 

Kırklareli 
-• 

Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Uye 
Mahmut Yılbaş 

Van 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
İrfan Köksalaıı 

Ankara 
Üye 

Naim Geylcıni 
Hakkâri 

Üye 
Mehmet Mogultay 

İstanbul 

Üye 
Ergıın Özkan 

Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 611) 





Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 612) 
Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/975) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 8,8.1997 
Sayı .B.02.0.PPG.0.12-304-17496 

Konu : Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 6.8.1997 gün ve B.03.0.CİG.O.OO.OO.O-1.128.102.1994/023451 

sayılı yazısı. 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan; Samsun Mil

letvekili Murat Karayalçm hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığı
na ait ilgi yazı sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 6.8.1997 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.102.1994-023451 

Konu : Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

İlgi : a) 12.1.1995 gün ve 868 sayılı yazımız. 
b) 26.4.1995 gün ve B.02.0.PPG.0.12-304-5470 sayılı yazıları. ' • 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olununan Murat Karayal
çm hakkında yapılan soruşturma sırasında adı geçenin Samsun İlinden milletvekili seçildiğinin an
laşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen evrak Danış
tay Başkanlığından alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkındaki soruşturmaya devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
Anayasa ve Adalet Komisyonları 11.3,1998 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No.: 3/975 
Karar No. : 131 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 11.8.1997 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 20.1.1998 günlü raporuyla görevini kötü
ye kullanma suçu isnat olunan Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Komisyonumuza savunma vermek üzere gelen Murat Karayalçın dokunulmazlığının kaldırıl
masını ve adil yargılanma olanağı tanınmasını istemiştir. İçtüzüğün 134 üncü maddesinde yer alan 
"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 gidilerek, 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 için 
olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis ça
lışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına 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 Sam
sun Milletvekili Murat Karayalçın hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesi
ne kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

AtilaSav 
Hatay 
Sözcü 

Yalçın Gürtan 
Samsun 

Üye 
M.Seyfi Oktay 

Ankara 
Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Başkanvekili 
Nejat Arseven 

Ankara -
Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 612) v 
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Üye 
Abdülkadir Baş 

Nevşehir 
Üye 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 

Üye 
Ali Günay , 

Hatay 
Üye 

Adil Aşırım 
İğdır 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Üye 
Teoman Akgür 

Sakarya 
Üye 

Mahmut Yılbaş 
Van 

(İmzada bulunamadı) 
Üye, 

İrfan Köksalan 
Ankara 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri 
Üye 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Üye 
Ergun Özkan 

Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 612) 





Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 614) 

Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/988) 

r.c. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 12.9.1997 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-21144 

Konu : Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığının 5.9.1997 gün ve B.O3.O.CİG.0.O0.0O.O-U28.48.1997/25820 sa
yılı yazısı. 

Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan; Samsun Milletvekili Murat Ka
rayalçın hakkında TCK'nun 240 inci maddesi gereğince tanzim edilen soruşturma dosyası ile 
ilgi yazı sureti ek'e gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 5.9.1997 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı.•B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.48.1997-25820 
Konu : Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Murat Karayalçın hakkında TCK'nun 

240 inci maddesi gereğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin Samsun İlinden 
Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkın
da düzenlenen evrak, Danıştay Başkanlığından alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkında soruşturmanın devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ye Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 11.3.1998 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/988 
Karar No. : 126 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 1.10.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Samsun Milletvekili 

Murat 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 7.1.1998 günlü raporuyla görevini kötüye 
kullanma suçu isnat olunan Samsun Milletvekili Murat Karayalçın hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

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

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

Atila Sav 
Hatay \ 
Sözcü 

Yalçın Gür tan 
Samsun 

Üye 
M.Seyfi Oktay 

Ankara 
Üye ' 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Başkanvekili 
Nejat Ar seven 

Ankara 
Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 614) 



Üye 
Abdülkadir Baş 

Nevşehir 
Ü y e • 

Nevzat Ercan 
Sakarya, 

Üye ., 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

Ali Günay 
Hatay 

Üye 
Adil Aşırım 

İğdır 

Üye 
İrfan Gürpınar 

Kırklareli 
Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

A 

Üye 
Teoman Akgür 

Sakarya 
• Ü y e 

Mahmut Yıl baş 
Van 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

İrfan Köksalan 
Ankara 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri 
Üye 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Üye 
Ergun Özkan 

Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 614) 





Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 615) 

Batman Milletvekili Ataullah Hamidi'nin Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1110) 

T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 

Genel Müdürlüğü 7.11.1997 
Sayı: B.02.0.PPG.0A2-304-25627 

Konu : Batman Milletvekili Ataullah Hamidi'nin yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 28.10.1997 gün ve 15.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.65.1997/30546 

sayılı yazısı. 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan; Batman Milletvekili Ataullah 

Hamidi 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 28.10.1997 
Sayı : B.03.0.C/G.0.00.00,0-1.128.65.199/7ı'30546 

Konu : Batman Milletvekili Ataullah Hamidi'nin yasama dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Ataullah Hamidi hakkında yapılan ha
zırlık soruşturması sırasında adı geçenin Batman İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üze
rine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Batman 
Cumhuriyet Başsavcılığının 14.10.1997 gün ve 1997/6 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kı
lınmıştır. 

Batman Milletvekili Ataullah Hamidi hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi ı yarınca yasama dokunulmazlığının kaldırı
lıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyuru!masına 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 .'" 

Kurulu Karma Komisyon 11.3.1998 
Esas No. : 311110 
Karar No.: 128 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 10.11.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Batman Milletvekili 
Ataullah Hamidi'nin 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 7.1.1998 günlü raporuyla görevi kötüye 
kullanma suçu isnat olunan Batman Milletvekili Ataullah Hamidi hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. ., 

Batman Milletvekili Ataullah Hamidi konu ile ilgili olarak savunmasını Komisyonumuza ya
zılı olarak 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 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
masına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı 
ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle de isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Bat
man Milletvekili Ataullah Hamidi hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesi
ne kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Başkan 
Atila Sav 

Hatay 
Sözcü 

Yalçın Gürtan 
Samsun 

Üye 
' M. Seyfi Oktay 

Ankara 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 
Üye 

Abdülkadir Baş 
Nevşehir 

Başkanvekili 
Nejat Ar seven 

Ankara 
Üye 

Ahmet İyimaya 
Ankara 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Üye 

Teoman Akgür 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 615) 
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Uye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

•Ali Günay 
Hatay 

Üye 
Adil Aşırım 

İğdır 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 
Ayhan Gürel 

Samsun 

Üye 
Mahmut Yılbaş 

Van 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
İrfan Köksalan 

Ankara 

Üye 
Nairn Geylani 

Hakkâri 
Üye 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Üye 
Ergun Özkan 

Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 615) 





Dönem: 20 Yasama Yılı : 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 617) 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/1050) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 14.10.1997 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-23637 
Konu : Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığının 7.10.1997 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.56.1997/028611 
sayılı yazısı. 

Sahte evrak tanzim etmek suçunu işlediği iddia olunan; Adıyaman Milletvekili Ahmet 
Çelik hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sure
ti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 7.10.1997 
Sayı: B.03.0.CİĞ.0.00.00.0-1.128.56.1997/028611 

Konu : Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Sahte evrak tanzim etmek suçunu işlediği iddia olunan Ahmet Çelik hakkında yapılan hazır

lık soruşturması sırasında adı geçenin Adıyaman İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üze
rine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığının 18.9.1997 gün ve 1997/136-2 sayılı yazısıyla alınmakla bidikte tak
dim kılınmıştır. 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik 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 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 113.1998 
Esas No : 3/1050 
Karar No: 127 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 20,10.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Adıyaman Milletveki
li Ahmet Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı Komisyo
numuzun 27.11.1997 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre ku
rulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 7.1.1998 günlü raporuyla sahte evrak tan
zimi suçu isnat olunan Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik hakkındaki kovuşturmanın milletvekil
liği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik konu ile ilgili olarak savunmasını Komisyonumuzda 
savunmasını sözlü olarak 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 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
masına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'e isnat olunan suçun nitelemesi ile 
oluşumun farklılığı gözönünde tutulmuş ve milletvekilliği görevinin kamusal özelliği dikkate alı
narak kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Başkan 
Atıla Sav 

Hatay 
Sözcü 

Yalçın Gürtan 
Samsun 

Üye 
M. Seyfı Oktay 

Ankara 
Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdülkadir Baş 

Nevşehir 

Başkanvekili 
Nejat Ar seven 

Ankara 
Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Üye 
Teoman Akgür 

Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 617) 



Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

Ali Günay 
Hatay 
Üye 

Adil Aşırım 
İğdır 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

Üye 
Mahmut Yılbaş 

Van 
(İmzada bulunmadı) 

Üye 
, İrfan Köksalan 

Ankara 
Üye 

Naiın Geylani 
Hakkâri 

Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 
Üye 

Ergim Özkan 
Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 617) 





Donem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 620) 

Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız'ın Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/859) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler ' 4.6.1997 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-10961 
Konu : Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız'ın yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
6.12.1996 günü Erzincan Refahiye raporu adı altında hazırladığı yazıda "Devletin aske

rî kuvvetlerince bölücü terör örgütüne karşı Refahiye İlçesinde yapılan operasyonları değer
lendirirken güvenlik güçlerini alevi vatandaşlara karşı hırçın ve saldırgan konuma getirilme 
imajını yaratarak Erzincan'da istenen alevî - sünnî ayırımının hortlatılması ve ikinci bir Si
vas olayının yaratılmasıdır" ifadesine yer vermek suretiyle; Devletin askerî kuvvetlerini ale
nen tahkir ve tezyif suçunu işlediği iddia olunan; Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız hak
kında TCK'nun 159 uncu maddesi gereğince tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Ba
kanlığının 21.5.1997 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.1.1997/014095 sayılı yazısının sureti 
ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 21.5.1997 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.0-J. 128.23.1997-014095 
Konu : Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız'ın yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
6.12.1996 günü Erzincan Refahiye raporu adı altında hazırladığı yazıda, Devletin askerî kuv

vetlerince bölücü terör örgütüne karşı Refahiye İlçesinde yapılan operasyonları değerlendirirken 
"... Suçlu-suçsuz, yaşlı-genç, kadm-erkek ayrımı yapılmadan ailelerin tamamının götürülmesi, yö
re halkına potansiyel suçlu gözü ile bakıldığı, gözaltına alınanların tamamının alevi olması, olayın 
terörle mücadele eyleminden çok yörede bir alevî-sünnî ayrımının yapıldığı, yöre halkının ifadele
rinden operasyon sırasında görevliler tarafından inanç ve duygularının hiçe sayılarak kendilerine 
hakaret edildiği ve vatan hainliği ile suçlandıkları, yörede iç barışın ve sosyal barışın sağlanması 
gerekirken yapılan bu davranışlarla alevî-sünnî ayrımı yaratılarak birileri tarafından Devlet ile yö
re halkının arasının açılmak istendiği, alevileri sanki Devletin karşısında ve PKK'nın yanındaymış 
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gibi gösterip güvenlik güçlerinin alevî vatandaşlara karşı hırçın ve saldırgan konuma getirilme ima
jı yaratılmaktadır... Aslında Erzincan'da istenen alevî-sünnî ayrımının hortlatılması ve ikinci bir Si
vas olayının yaratılmasıdır." ifadelerine yer vermek suretiyle "Devletin askerî kuvvetlerini alenen 
tahkir ve tezyif suçunu" işlediği iddia olunan Mustafa Yıldız hakkında TCK'nun 159 uncu madde
si gereğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin Erzincan İlinden milletvekili seçil
diğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fez-
lekeli evrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 28.4.1997 gün ve 1997/35 hazırlık sayılı yazısıy
la alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kal
dırılmaması 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 v 11.3.1998 
Üyelerinden Kjırulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/859 
Karar No. : 130 

/ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 9.6.1997 tarihinde karma komisyonumuza gönderilen Erzincan Milletvekili 

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

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 20.2.1998 günlü raporuyla Devletin askerî 
kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif suçu isnat olunan Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız hakkın
daki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız konu ile ilgili olarak Komisyonumuza sözlü savunma 
yapmıştır. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma komisyo
numuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi ye
rine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, an
cak böyle farklı bir statünün-onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek olma
dığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışma
larına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacı
na yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. 

Mustafa Yıldız'ın konuşmasında, tahkir ve tezyif amacının değil, seçim bölgesindeki kimi ak
saklık ve şikâyetleri dile getirme kaygısının öne çıktığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle Erzincan 
Milletvekili Mustafa Yıldız hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 620) 
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Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olu

nur. 

Başkan 
Atıla Sav 

Hatay 
Sözcü 

Yalçın Gürtan 
Samsun 

Üye 
M.SeyfiOktay 

Ankara 
-Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdülkadir Baş 

Nevşehir 
Üye 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 

Üye 
Ali Günay 

Hatay 
Üye 

Adil Aşırım 
İğdır 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Başkanvekili 
Nejat Arseven 

Ankara 
• Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 
. Üye 

Teoman Akgür 
Sakarya 

Üye 
Mahmut Yıl baş 

Van 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
irfan Köksalan 

Ankara 
Üye 

Naim Geylani 
Hakkâri 

Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 

Üye 
Ergıın Özkan 

Niğde 
Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

<t> 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 620) 





Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 621) 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku

rulu Karma Komisyon Raporu (3/1082) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 27.10.1997 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.0.PPG.0.12-304-24723 
Konu : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığının 23.10.1997 gün ve B.03.0.CİG.O.OO.OO.O-1.128.45.1997/30309 
sayılı yazısı. 

Devletin askerî kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek suçunu işlediği iddia olunan 
Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış 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 23.10.1997 

Ceza İsleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.0O.0-1.128.45.1997/30309 

Konu : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Devletin askerî kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek suçunu işlediği iddia olunan Meh

met Elkatmış hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin Nevşehir İlinden millet
vekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında dü
zenlenen fezlekeli evrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 14.10.1997 gün ve Basın Hz. 
1997/926 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini tcırii-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
• Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 11.3.1998 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No.: 3/1082 
Karar No. .138 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 31.10.1997 tarihinde karma komisyonumuza gönderilen Nevşehir Milletvekili 

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

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 20.2.1998 günlü raporuyla Devletin askerî 
kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif suçu isnat olunan Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış hak
kındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma komisyo
numuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi ye
rine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, an
cak böyle farklı bir statünün amacının onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getir
mek olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis 
çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınma
sına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Mehmet Elkatmış'ın konuşmasında, tahkir ve tezyif amacının değil, kimi 
siyasal gelişmeleri değerlendirmek ve eleştirmek kaygısının Öne çıktığı anlaşılmaktadır. Bu neden
lerle Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının 
sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

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

Başkan 
Atila Sav 

Hatay 
Sözcü 

Yalçın Gürtan 
Samsun 

Üye 
M. Seyfi Oktay 

Ankara 
Üye . 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdülkadir Baş 

Nevşehir 

Başkanvekili 
Nejat Ar seven 

Ankara 
Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Üye 
Teoman Akgür 

Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 621) 
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Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

Ali Günay 
Hatay 
Üye 

Adil Aşırım 
İğdır 
Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Üye 
Ayhan Gürel 

Samsun 

«| 

Üye 
Mahmut Yılbaş 

Van 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
İrfan Köksalan 

Ankara 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri 
Üye 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Üye 
Ergun Özkan 

Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 621) 





Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 622) 

Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku

rulu Karma Komisyon Raporu (3/1145) 

• • " ' • • ' • r . c . 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 20.11.1997 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-26603 

Konu : Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığının 12.11.İ997 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.12S.44.1997/32157 
sayılı yazısı. 

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı sıfatı ile 21.7.1997 tarihinde yaptığı konuşmada Dev
letin askerî kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek suçunu işlediği iddia olunan; Sivas Mil
letvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile ilgi yazı su
reti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

T.C. , 

Adalet Bakanlığı 12.11.1997 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.44.1997132157 
Konu : Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Büyük Birlik Partisi genel başkanı sıfatı ile 21.7.1997 tarihinde yaptığı konuşmada Genelkur

may Başkanlığının sorgulanması gerektiğini, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de Ge
nelkurmayın sözcüsü olduğunu, güvenoyu almış bir hükümetin "Sopayla" görevden uzaklaştırıldı-, 
ğını, bu ortamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin de kullanıldığını, Perinçek'in Devletin ve Genelkurma
yın en itibar ettiği adam haline geldiğini, Doğu Perinçek ne derse Devlet kurumlarının ona göre ha
rekete geçtiğini söylemek suretiyle Devletin askerî kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek su
çunu işlediği iddia olunan Muhsin Yazıcıoğlu hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı 
geçenin Sivas İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 
22.10.1997 gün ve 1997/908 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 
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Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu 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 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 11.3.1998 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 311145 
Karar No.: 129 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça, 25.11.1997 tarihinde karma komisyonumuza gönderilen Sivas Milletvekili Muh

sin Yazıcıoğlu'jıun 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 7.1.1998 günlü raporuyla Devletin askerî 
kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif suçu isnat olunan Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu hakkın
daki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma komisyo
numuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi ye
rine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, an
cak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek olma
dığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışma
larına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacı
na yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu 
amacı taşıdığı açıktır. Muhsin Yazıcıoğlu'nun beyanının tahkir ve tezyif amacını değil siyasî geliş
meleri değerlendirme ve eleştirme amacını taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle Sivas Milletve
kili Muhsin Yazıcıoğlu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar verilmiştir. 

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

Başkan 
Atıla Sav 
' Hatay 

Sözcü 
Yalçın Gürtan 

Samsun 

Başkanvekili 
Nejat Arseven 

Ankara 
Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 622) 
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Üye 
M.SeyfiOktay 

Ankara 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 
Üye 

Abdülkadir Baş 
Nevşehir 

Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

Ali Günay 
Balıkesir 

Üye -
Adil Aşırım 

İğdır 
. Üye 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Ayh 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Üye 

Teoman Akgür 
Sakarya 

Üye 
Mahmut Yılbaş 

Van 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
İrfan Köksalan 

Ankara 
Üye 

Naim Geylani 
Hakkâri 

Üye 
Mehmet Moğııltay 

İstanbul 
Üye 

Ergini Özkan 
Niğde 

Üye 
ian Gürel 

Samsun 
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