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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

1. - Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'ın, 5 Ekim Dünya Öğretmenler 
Gününe ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğ-
bay'ın cevabı 

2. - Kastamonu Milletvekili Haluk Yıldız'ın, Kastamonu'da meydana 
gelen sel felâketi ve alınması gerekli önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması 
ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'ın cevabı 

3. - Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz'ın, üniversitelere girişte uy
gulanacak tek basamaklı sınav sistemine ilişkin gündemdışı konuşması ve Mil
lî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Şük

rü Sina Gürel'e, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın ve
kâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1649) 

Sfiyfa 
12 

13 

16 
16 

16:19 

19:22 

22:26 

27, 65 

27 



T.B.M.M. B : 2 6 .10 .1998 

2. - Bosna-Hersek'e gidecek olan Devlet Bakanı Ahat Andican'a, dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1650) 

3. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü 
Sina Gürel'e, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın vekâlet 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1651) 

4. - Şili ve Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Rifat 
Serdaroğlu'na, dönüşüne kadar, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'ın vekâlet etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1652) 

5. - Almanya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'a, 
dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu'nun vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1653) 

6. - Rusya Federasyonuna gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'e, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Ahat Andican'ın vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1654) 

7. ' - Portekiz'e gidecek olan Devlet Bakanı Burhan Kara'ya, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1655) 

8. - Portekiz'e gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Cavit Kavak'a, dönü
şüne kadar, Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy'un vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1656) 

9. - Ürdün ve îsrail'e gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'e, dö
nüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın, vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1657) 

10. - Portekiz'e gidecek olan Refaiddin Şahin'e, dönüşüne kadar, Millî Sa
vunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ismet Sezgin'in vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1658) 

11. - Portekiz'e gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa 
Cumhur Ersümer'e, dönüşüne kadar, Orman Bakanı Ersin Taranoğlu'nun vekâ
let etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1659) 

12. - Bosna-Hersek'e gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Ecevit'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan'ın ve
kâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1660) 

13. - Lüksemburg'a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Na-
mi Çağan'a, dönüşüne kadar, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in vekâlet etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1661) 

14. - Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı Istemihan Ta-
lay'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan'ın vekâlet etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1662) 

15. - Arnavutluk'a gidecek olan Devlet Bakanı Yücel Seçkiner'e, dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanı Metin Gürdere'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1663) 
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16. - Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işılay Saygın'a, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Ahat Andican'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1664) 

17. - Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vekâlet edeceğine 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1665) 

18. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Hasan 
Gemiciy'ye, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın vekâlet etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1666) 

19. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü 
Sina Gürel'e, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın vekâlet 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1667) 

20. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı ve 
Başbakan YardımcısrBülent Ecevit'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hü
samettin Özkan'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1668) 

21. - İngiltere'ye gidecek olan Çevre Bakanı İmren Aykut'a, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı salih Yıldırım'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1669) 

22. - Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail 
Cem'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1670) 

. 23. - Ürdün, İsrail ve Filistin'e gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Mustafa Rüştü Taşar'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in 
vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1671) 

24. - Ürdün, İsrail ve Filistin'e gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'ye, 
dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1672) 

25. - Ürdün, İsrail ve Filistin'e gidecek olan Devlet Bakanı Yücel Seçki-
ner'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Metin Gürdere'nin vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1673) 

26. - Ürdün, İsrail ve Filistin'e gidecek olan Başbakan A. Mesut Yılmaz'a, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan YardımcısrBülent Ecevit'in vekâ
let etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1674) 

27. - İngiltere'ye gidecek olan Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı İsmet Sezgin'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın vekâlet 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1675) 

28. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet 
Cavit Kavak'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1676) 
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29. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Kültür Bakanı îstemihan 
Talay'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan'ın vekâlet et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1677) 

30. - Almanya'ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü 
Taşar'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in vekâlet etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1678) 

•-31.- italya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işılay Saygın'a, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Ahat Andican'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1697) 

32. - Danimarka'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy'a, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Burhan Kara'nın vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1680) 

33. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'e, dönüşüne kadar, Turizm Bakanı İbrahim 
Gürdal'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğün ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1681) 

34. - İran'a gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1682) 

35. - Hollanda'ya gidecek olan Ulaştırma Bakam Arif Ahmet Denizol-
gun'a, dönüşüne kadar, İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1683) 

36. - Almanya ve İngiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'e, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1684) 

37. - Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya gidecek olan Dışişleri Ba
kanı İsmail Cem'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sinal Gürel'in vekâlet 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1685) 

38. - İtalya'ya gidecek olan Içşişleri Bakanı Kutlu Aktaş'a, dönüşüne ka
dar, Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1686) 

39. - İspanya'ya gidecek olan Çevre Bakanı İmren Aykut'a, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1687) 

40. - Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'ya gidecek olan Başbakan A. 
Mesut Yılmaz'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Ecevit'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1688) 

41. - Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı Güneş Taner'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Ahat Andican'ın vekâlet et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1689) 
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42. - Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı Mehmet Cavit Kavak'a, dönüşüne kadar, Sağlık Bakanı Halil İbrahim Öz-
soy'un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1690) 

43. - istifa eden ve istifası kabul edilen Devlet Bakanı Refaiddin Şahin'den 
boşalan Devlet Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Sezgin'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1691) 

44. - istifa eden ve istifası kabul edilen Devlet Bakanı Refaiddin Şahin'den 
boşalan Devlet Bakanlığına vekâlet eden Millî Savunma Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet Sezgin yurtdışına gittiğinden, Devlet Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Rifat Serdaroğlu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1692) 

45. - Portekiz ve Makedonya'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı ismet Sezgin'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet 
Batallı'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1693) 

46. - Bulgaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'ye, dönüşüne 
kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1694) 

47. - Bosna-Hersek'e gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mus
tafa Cumhur Ersümer'e, dönüşüne kadar, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'ın ve
kâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1695) 

48. - Makedonya Cumhuriyetine gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vekâlet etmesine 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1696) 

49. - İstifa eden ve istifası kabul edilen Devlet Bakanı Eyüp Aşık'tan boşa
lan Devlet Bakanlığına, yeni bir atama yapılıncaya kadar, Devlet Bakam Mehmet 
Cavit Kavak'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1697) 

50. - İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu'na, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1698) 

51. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Ulaştırma Bakanı Arif 
Ahmet Denizolgun'a, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu'nun ve
kâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1699) 

52. - Makedonya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'ye, dönüşüne 
kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1700) 

53. - Makedonya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yiicelen'e, 
dönüşüne kadar, Çevre Bakanı İmren Aykut'un vekâlet etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1701) 
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54. - Makedonya'ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüş
tü Taşar'a, dönüşüne kadar, Orman Bakanı Ersin Taranoğlu'nun vekâlet etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1702) 

55. - Kanada'ya gidecek olan Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'e, dö
nüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'ın vekâlet etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1703) 

56. - Açık bulunan Devlet Bakanlığına, İstanbul Milletvekili Yıldırım Ak-
tuna'nın atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1704) 

57. - Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un (6/1104) esas numaralı 
sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/376) 

58. - Pakistan Meclis Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir 
Parlamento heyetini, Pakistan'a davet ettiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/1705) 

59. - Macaristan Meclis Başkanının Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir 
Parlamento heyetini Macaristan'a davet ettiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/1707) \ — 

60. - TBMM Başkanlık Divanının kararıyla Türkiye-Litvanya Parlamento-
lararası Dostluk Grubu kurulmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başkanlık tezke
resi (3/1706) 

61. - Başbakan A. Mesut Yılmaz'ın Gürcistan'a yaptığı resmî ziyarete ka
tılan milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1709) 

62. - Başbakan A. Mesut Yılmaz'ın Makedonya'ya yaptığı resmî ziyarete 
katılan milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1708) 

63. - Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ne yaptığı resmî zayirate katılan milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
(3/1710) 

64. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tine yaptığı resmî ziyarete katılan milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
(3/1711) 

65. - Başbakan A. Mesut Yılmaz'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yap
tığı resmî ziyarete katılan milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1712) 

66. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Arnavutluk'a yaptığı resmî zi
yarete katılan milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1713) 

67. - Başbakan A. Mesut Yılmaz'ın Ürdün, israil ve Filistin'e yaptığı res
mî ziyarete katılan milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1714) 

68. - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'ın Almanya'ya yap
tığı resmî ziyarete katılan milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1715) 

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

1. - DYP Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, 
Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, 
Avrupa Birliği, Kıbrıs ve başta Suriye olmak üzere komşu ülkelerle olan ilişkile
rimiz ve dışpolitika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) 
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2. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 23 arkadaşının, Burdur Gölünde 
su seviyesinin azalması ve kirliliğe karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/283) 42:43 

3. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 38 arkadaşının, Adana İlinin eko
nomik, sosyal, kültürüle ve kentsel sorunları ile Adana'ya göçün getirdiği sorun
ların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/284) 43:46 

4. - İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem ve 53 arkadaşının, İstanbul'da Dol-
mabahçe Stadyumu arkasında ruhsatsız olarak inşa edilmekte olan otelin bulun
duğu alanın Beyoğlu İlçesinden Şişli İlçesi sınırına dahil edilmesiyle ilgili iddi
aların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/285) 46:48 

5 . - Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 22 arkadaşının, İstanbul 'da mey
dana gelen orman yangınlarının nedenlerinin araştırılarak kaçak yapılaşmanın 
önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/286) 48:51 

6. - Konya Milletvekili Hüseyin Arı ve 44 arkadaşının, SSK Genel Müdür
lüğünce 1996 yılında özürlülerin memurluğa alınması için açılan sınavda mevzu
ata aykırı usulsüz işlemler yapılmasına göz yumarak görevini ihmal ettiği ve kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci madde
lerine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Kul 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/34) 51:56 

7. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 57 arkadaşının, SSK Genel 
Müdürlüğünce 1996 Aralık ayında yapılan sınav sonucunda göreve başlatılan 
personel hakkındaki hukuk dışı işlemlere göz: yummak ve yanlı davranmak sure
tiyle görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Nami Çağan hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi (9/35) 56:59 

8. - Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 54 arkadaşının, mezhepçiliğe ve 
bölgeciliğe dayalı kadrolaşmaya gittiği ve İSKİ skandali nedeniyle hakkında fez
leke düzenleyen cumhuriyet savcısı yerine başka bir cumhuriyet savcısının gö
revlendirilmesini temin etmek suretiyle hakkındaki iddiaları örtbas ederek göre
vini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 312 ve 240 in
ci maddelerine uyduğu iddiasıyla Adalet eski Bakanı Mehmet Moğultay hakkın
da Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/36) 60:62 

9. - Manisa Milletvekili Erdoğan Yetenç ve 55 arkadaşının, Soma Elektrik 
Anonim Şirketi (SEAŞ) bünyesinde haksız ve partizanca atamalar yapmak ve 
yargı kararlarına uymamak suretiyle devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer hakkında Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi (9/37) 62:65 
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IV. - ÖNERİLER 69,100 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 69,100 
1. - (9/29), (9/31) ve (9/32) esas numaralı Meclis soruşturması önergeleri

nin gündemdeki yeri, görüşme günü ve Genel Kurulun çalışma saatlerine ilişkin 
Danışma Kurulu önerisi 69:70,100:101 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 71,99,101,108,119 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 71,99,101,108,119 

1. - Kars Milletvekili Sabri Güncr ve 26 Arkadaşının, İzmit Köıfez Geçiş 
Projesi İhalesinde Mevzuata Aykırı Davranmak Suretiyle Usulsüzlük Yaptığı ve 
Devleti Zarara Uğrattığı İddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu 71:97, 99:100 
Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi (11/18) 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 71 Arkadaşının, Başbakanlık 
Örtülü Ödeneğini 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci Maddesi
ne Aykırı Bir Şekilde Harcamak Suretiyle Hazineyi Zarara Uğratarak Görevleri
ni Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye Eski Bakanı 
İsmet Attila haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi (9/27) mı • 104 |08-117 

3. - Kocaeli Milletvekili İsmail Kalkandelen ve 55 Arkadaşının, İzmit'te 
SEKA'ya Ait Bir Araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne Bedelsiz Vermek Sure
tiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 mcı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Sana
yi ve Ticaret Bakanı E. Yalım Erez Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi (9/28) 119:132 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 97 104 117 
1. - Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanı Ya

şar Topçu'nun şahsına sataşması nedeniyle konuşması 97:99 
2. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Milletvekili Halit Dü-

mankaya'nın şahsına sataşması nedeniyle konuşması 104:107 
3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tunceli Milletvekili Kamer 

Genc'in şahsına sataşması nedeniyle konuşması 117:119 
VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 133 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 133 
•1. - Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Bolu'da başörtülü bir öğrenci

nin ÖYS sınav salonundan çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5647) 135:137 

2. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, başörtülü öğrencilere yapılan uy
gulamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğ
bay'ın yazılı cevabı (7/5664) 138:139 

3. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara-Gölbaşı İncek ve 
Hacılar köylerinin güzergahında istimlak edilen bir arazinin kullanılmasına iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı 
(7/5679) 140:144 
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4. - Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan'm, başörtüsü nedeniyle sı
navlara alınmayan ve okuldan atılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5703) 145:146 

5. - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Sekiz Yıllık Eğitime Katkı 
Payı adı altında toplanan paraya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet 
Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5707) 147:148 

6. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya-Beyşehir İmam Hatip 
Lisesi için ayrılan ödeneğe ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğ
bay'ın yazılı cevabı (7/5732) 149:150 

7. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın : 
- Konya-Kaşınhanı-Çumra-Arıkören-Karaman Karayolu Hattı Projesine, 
- Derebucak-Beşkonak yol projesine, 
- Konya-Beyşehir-Derebucak yolu için ayrılan ödeneğe, 
- Konya-Beyşehir Sanayi Çarşısı kavşak düzenlemesi için ayrılan ödeneğe, 
- Konya-Beyşehir yolu için ayrılan ödeneğe, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı ceva

bı (7/5733, 5734, 5736, 5750, 5752) , . 1 5 1 : 1 6 1 
8. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın. Konya-Çumra İmam Hatip Li

sesi ek inşaatı için ayrılan ödeneğe ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet 
Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5751) 162:163 

9. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz'm, öğretmenlerin hizmetiçi eği
limlerinin UNICEF'e verildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5760) 164:166 

10. - Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in; 

- Karaman İlindeki yerleşim birimlerine tahsis edilen ödenek miktarına, 
- Afet İşleri Genel Müdürlüğünce Karaman'a yardım yapılıp yapılmadığına, 
- İller Bankası Genel Müdürlüğünce Karaman'a yapılan yardımlara, 
Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin; 
- İzmit-Yalova arası yol yapımına, 
Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın; 
- Bandırma-Erdek arası karayoluna ve köprü inşaatına, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı ceva

bı (7/5770, 5778, 5779, 5785, 5787) , 6 7 : , 7 ( ) 

11. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, orta öğretim kurumlarında bü
tün derslerde "Atatürkçülük" konusunun okutulacağı haberine ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5788) 171:193 

12. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, İzmit Körfez Geçiş ihalesine 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı 
(7/5833) 194:214 

13. - Adana Milletvekili Yakup Budak'ın; 
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- Adana-Aladağ İlçesi Eğner Köprüsüne, 
Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın; 
- Ankara-Adana arasındaki karayoluna, 
- Ürgüp-Topuzdağı güzergâhından geçen yolun durumuna, 
- Nevşehir-Kayseri devlet yolu üzerindeki bazı kavşaklara, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı ceva

bı (7/5824,5841,5842,5843). 215:223 
14. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'in;' 
- Ankara-Keçiöreh-Kanuni Mahallesinde heyelandan zarar görenlere yapı

lacak yardımlara, 
Aydın Milletvekili Fatih Atay'ın; 

- İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir seminere, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı ceva

bı (7/5855, 5859) 224:231 

15. - Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın; 
- Mütahhitlik karnesi sahiplerine, 
- Bölgelere göre birim fiyat uygulanmasına geçilip geçilmeyeceğine, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı ceva

bı (7/5862, 5863) 232:236 
16. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Atatürk Üniversitesi Erzincan 

Hukuk Fakültesinde şeriatçı bir yapılanmaya gidildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5885) 237:240 

17.- Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in, Karaman-Ermenek İlçesine 
bağlı bazı yerleşim birimlerindeki okulların ihata duvarlarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5898) 241:242 

18. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yaıbay'ın, Çankaya Belediyesi Kültür 
ve Sanat Merkezine ve Ahlatlıbel Tesislerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Kutlu Aktaş'ın yazılı cevabı (7/5918) 243:252 

19. - Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, sekiz yılık kesintisiz eğitim 
için toplanan katkı paylarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğ
bay'ın yazılı cevabı (7/5922) 253:256 

20. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kiitahya-Tavşanlı Anadolu Li
sesi inşaatı için ayrılan ödeneğe ve Tavşanlı Çıraklık Eğitim Merkezi ihalesine 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5928) 257:258 

21. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ve bazı ilçelerinin.lise 
binası ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazı
lı cevabı (7/5930) ' 259:260 

22. - Yozgat Milletvekili İlyas Arslan'ın, Yozgat'a üniversite kurulmasına 
yönelik çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5938)' 261:262 
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23. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'Un, Marmara Ereğlisi Belediyesince ba
zı arsaların hak sahibi olmayanlara usulsüz olarak verildiği iddiasına ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın yazılı cevabı (7/5951) 263:264 

2 4 - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, görevden alınan 
il ve ilçe müdürü sayısına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğ-
bay'in yazılı cevabı (7/5959) 265:266 

25. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, il ve ilçelerde gö
revden alınan şube müdürü ve müdür yardımcısı sayısına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5965) 267:268 

26. - Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı'nın,Yozgat'a üniversite kurulma
sı için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5970) 269:270 

27. - Ankara Milletvekili Ersönmcz Yarbay'ın, vakıfların kurduğu ticaret 
şirketlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı 
(7/5993) 271:272 

• © -
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Dönem 4 üncü Yasama Yılı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Hikmet Çetin'in hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle saat 15.00'te açıldı. 

Bilecik Milletvekili Şerif Çim'in vefatına ilişkin Başkanlık tezkeresi okundu ve saygı duru
şunda bulunuldu. 

Açış konuşmasını yapmak üzere Genel Kurulu teşrif eden Cumhurbaşkanına, Başkanlıkça 
"Hoş geldiniz" denildi. 

İstiklal Marşı okundu. 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 20 nci Dönem 4 üncü Yasama Yılını açış konuşmasını yaptı. 
Adalet Bakanlığına, İzmir Milletvekili Hasan Dcnizkurdu'nun, 
İçişleri Bakanlığına, İstanbul Valisi Kutlu Aktaş'ın, 
Ulaştırma Bakanlığına, Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, 
Başbakan tarafından atanmış olduklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genci Kurulun 

bilgisine sunuldu. 
Anayasanın 114 üncü maddesine göre atanmış bulunan İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş, andiçti. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Ekim 1998 Perşembe günü başlayacak olan yeni yasama 

yılının ilk birleşiminde, Cumhurbaşkanının açış konuşmasından sonra başka konuların görüşülme
mesine ve 2 Ekim 1998 Cuma günü Meclis çalışmalarına ara verilmesine; 

27.7.1998 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun 28.7.1998 tarihli 129 uncu 
Birleşiminde okunmuş bulunan, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki (11/18) esas 
numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının I inci sıra
sında yer almasına ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı husu
sundaki görüşmelerin Genel Kurulun 6.10.1998 Salı günkü birleşiminde yapılmasına; 

Genel Kurulun 8.7.1998 tarihli 118 inci Birleşiminde okunmuş bulunan eski Başbakan Tansu 
Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila hakkındaki (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması 
önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 2 nci sırasında yer almasına 
ve Anayasının 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmaması hususundaki görüşmele
rin, Genel Kurulun 6.10.1998 Salı günkü birleşiminde yapılmasına; 

Genel Kurulun 15.7.1998 tarihli 122 nci Birleşiminde okunmuş bulunan Başbakan Mesut Yıl
maz ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez hakkındaki (9/28) esas numaralı Meclis soruşturma
sı önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 3 üncü sırasında yer alma
sına ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmaması hususundaki görüş
melerin, Genel Kurulun 6.10.1998 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ve görüşmelerin tamam
lanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına; 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 272 
nci sırasında yer alan Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin yasam dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyonun 735 sıra sayılı ra
porunun bu kısmın 6 ncı sırasına, 273 üncü sırasında yer alan İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Kar
ma Komisyonun 742 sıra sayılı raporunun 7 nci sırasına alınmasına; 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 
Alınan karar gereğince, denetim konularını görüşmek için, 6 Ekim 1998 Salı günü saat 

15.00'te toplanmak üzere birleşime 17.06'da son verildi. 
Hikmet Çetin 

Başkan 
Ünal Yaşar Levent Mıstıkoğlu 
Gaziantep Hatay 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

©————-— 
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II. - GELEN KAĞITLAR No.: 2 

6.10.1998 SALI 

Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Merkez-Özören-Erikli yoluna ilişkin 
Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1192) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.10.1998) 

2.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Bafra ve Samsun Ünye yol çalışmala
rına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1193) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.10.1998) 

3 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü Devlet Hastanesine atanan 
göz doktorunun tayininin iptal edilmesinin nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1194) (Başkanlığa.geliş tarihi: 1.10.1998) 

4 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölüm
lerinden mezun olan görme engelli öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1195) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.1998) 

5.- Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim Haşimi'nin, Hakkari'de bir vatandaş tarafından bu
lunan bazı tarihi eserlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2.10.1998) 

6.- Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Edirne İlinde inşaatı devam eden kültür merkezlerine 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1197) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.10.1998) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç'in, Ankara Trafik Hastanesinin temizlik ve güvenlik 

işlerini yürüten firma elemanlarının hasta ve yakınlarına kötü muamele yaptıkları iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6172)(Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.1998) 

2.- Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, mali milad nedeniyle bankalara yatı
rılan kıymetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6l73)(Başkanlığa geliş tarihi: 
30.9.1998) 

3 . - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara Meteoroloji Meslek Lisesi'nin Giresun Bu-
lancak'a taşınmasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6174) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 30.9.1998) 

4.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, Gaziantep SSK Teftiş Kurulu Grup Başkanlığı
nın Adana Grup Başkanlığına bağlanacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/6175)(Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.1998) 

5.- Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş'in, gazilerin aylıkları hakkındaki kanun teklifine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6176) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.1998) 

6.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı-Böğecik Köyünün imanı ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanından (H.Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/6177) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1.10.1998) 

7.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez ve Ayrancı'ya bağlı bazı köylerin 
içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/6178) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.1998) 
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8.- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İTO Başkanının ihalelerle ilgili bazı iddi

alarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6179) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.1998) 
9.- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Emlakbank'ın konut satış kampanyasında 

usulsüzlükler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6180) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 1.10.1998) 

10.- Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt-Kılrtalan ve Batman-Beşiri İlçelerine 
bağlı bazı köylerin boşaltıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6181) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.1998) 

11.- İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar'ın, Alaattin Çakıcı ile ilişkisi olduğu ileri sürülen kamu 
görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6182) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.1998) 

12.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir Eğitim Araçları ve Açık Öğretim Lise
si Müdürünün görevden alınmasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önerge
si (7/6183) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.1998) 

13.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir-Dıırsunbey İlçe Millî Eğitim Müdürü
nün görevden alınmasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6184) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.1998) 

1 4 - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, başka kurumlardan T.B.M.M.'ye naklen ge
len personelin emekliliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6185) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1.10.1998) 

15.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Emlak Bankası ve Toplu Konut İdaresi Baş
kanlığındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6186) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 1.10.1998) 

16.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Kur'an kurslarının sayısına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/6187) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.1998) 

17.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, İmam Hatip Okullarında öğrenim gören öğ
rencilerin sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6188) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1.10.1998) 

18.- Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz'un, Maliye eski Bakanlarına araç tahsisi yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6189) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.10.1998) 

19.- Kastamonu Milletvekili Haluk Yıldız'ın, Karadeniz'de alet bölgesi ilan edilen bazı iller
de sigara dağıtıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6190) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2.10.1998) -

20.- İçel Milletvekili Oya Araslf nin, Tarsus'a'TMO Ajansı açılıp açılmayacağına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6191) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.10.1998) 

21.- İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, TÖBANK, ODİBANK ve HİSARBANK'ın yönetici
leri hakkında açılan davalara ve TÖBANK'ın tasviye işlemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/6192) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.10.1998) 

22.-İçel Milletvekili Oya Araslı'nın, TRT Çukurova Radyosu ve Bölge Miidüıiüğü'nün bina 
ihtiyacına ve haberlerin görüntülü olarak Ankara'ya gönderilmesi için link hattı kurulmasına iliş
kin Devlet Bakanından (Cavit Kavak) yazılı soru önergesi (7/6193) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.10.1998) 
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23.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, ABD seyahatine ilişkin Başbakandan yazılı so

ru önergesi (7/6194) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.10.1998) 

24.- İçel Milletvekili Safet Benli'nin, İçel'in Mut İlçesindeki Gezende Hidroelektrik Santra
linden enerji nakline ne zaman başlanacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/6195)(Başkanlığa geliş tarihi: 2.10.1998) 

Genci Görüşme Önergesi 
1.- DYP Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Denizli Milletvekili 

Mehmet Gözlükaya ve İçel Milletvekili Turhan Güvcn'in, Avrupa Birliği, Kıbrıs ve başla Suriye 
olmak üzere komşu ülkelerle olan ilişkilerimiz ve dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.1998) 

O 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati.: 15.00 
6 Ekim 1998 Sah 

BAŞKAN : Başkanvekili UIuç GÜRKAN 
KÂTİP ÜYELER : Ünal YAŞAR (Gaziantep), Abdulhaluk MUTLU (Bitlis) 

@ — : — _ 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2 nci Birleşimini açıyorum. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'ın, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününe ilişkin gün

demdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakam Hikmet Uluğbay'in cevabı 
BAŞKAN.- Birinci söz, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle Adıyaman Milletvekili 

Sayın Celal Topkan'ın. 

Buyurun Sayın Topkan. (CHP sıralarından alkışlar) 

CELAL TOPKAN (Adıyaman) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 20 nci Dönem 4 üncü 
Yasama Yılının, ulusumuza, halkımıza başarılar getirmesini dileyerek sözlerime başlıyorum. 5 
Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla söz aldım;.sizleri saygılarımla selamlıyorum. 

Türkiye Cumhuriyetinin temeli 1923 yılında atılırken, genç cumhuriyetin kurucuları, cumhu-
.riyetle birlikte, cumhuriyetin yeni kavramlarının topluma hızlıca taşınmasını hedef olarak almışlar
dı. Cumhuriyetle birlikte hedeflenen yeni toplumsal şekillenme, Türkiye toplumunun bireylerini 
özgür birer yurttaş olarak yetiştirmek, kul ve ümmete dayalı toplumsal bir yapılanmadan Türk Hal
kını hızlıca uzaklaştırmaktır. Bu değerlerle donanmış yeni nesiller yetiştirecek öğretmen tipi de ta
nımlanmıştır. Bu öğretmen, bilimsel doğrulan ve gerçekleri öğreten, demokratik ve laik cumhuri
yetin gereklerine göre davranmayı, aklını kullanmayı, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmayı, bilim
sel düşünceyi her türlü dogmatik inancın üstünde tutmayı bilen, çağdaş insanı yetiştiren öğretmen 
olacaktır. 

Bu amaçla köy enstitüleri kurulmuş, cumhuriyetin öğretmenleri yetiştirilmeye başlanmıştır. 
Bu okullarda yetiştirilen öğretmenler, genç cumhuriyeti hızla aydınlanma çağına taşımaya başla
mışken, talihsiz bir şekilde, bu okullar 1950'den sonra kapatılmıştır. Ne acıdır ki, UNESCO 1997 
yılında aldığı kararla, köy enstitüsü öğretim modelini geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelere, halk
larının hızlıca eğitilmesi için bir eğitim modeli olarak tavsiye etmiştir. Bu okulların kapatılması te
sadüfi olmamıştır. Türk Halkının hızlıca aydınlanması, belli odakları rahatsız etmeye başlamıştır. 
Bu aydınlanmanın önünün hızlıca kesilmesi gerekir felsefesiyle, ilk olarak öğretmenlerden başlan
mıştır. Öğretmen yetiştiren okullar bir bir kapatılmaya başlanmıştır. Öğretmenliğin, uzmanlık iste
yen bir meslek olduğu bir kenara itilmeye başlanmıştır. Öğretmen yetiştirme işi, bu konuda hazır
lığı ve birikimi olmayan, uygulama alanına sahip olmayan, öğretmen yetiştirecek yeteri kadar uz
man eğitim elemanına sahip olmayan, aralarında eşgüdüm de bulunmayan üniversitelerin eğitim fa
kültelerine devredilmiştir. Bununla da yetinilmeyerek, herkesin kolay kolay yapamayacağı, özel 
bilgi, beceri ve özverilere dayalı bir meslek olan öğretmenlik, artık, her üniversite mezununun ya
pabileceği bir iş olarak görülmeye başlanmıştır. Yükseköğrenim görmüş işsizlerin işsizlik sorunu-
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nu çözmek "hiçbir iş bulamadı, bari öğretmen olsun" mantığı, mesleğin kamusal saygınlığını ve 
toplumsal itibarını yok etmeye başlamıştır. Bilinçli ve amaçlı olarak yönlendirilen öğretmen yetiş
tirme politikasının sonucu, atandığı ili, ilçeyi beğenmeyen, okul beğenmeyen ve atandığı yerlere 
gitmeyen bu öğretmenin ne kendisinden feyz alacak olan çocuklar umurunda ne de ona emanet edi
len cumhuriyet ve bu cumhuriyeti korumak ve kollamakla görevlendirilen gençlerin eğitimi. 

Öğretmene ve öğretmenlik mesleğine karşı sistematik bir bakışın sonucunda, öğretmen, yok
luk ve yoksulluk içine itilmiştir. Geliri ancak yaşamını sürdürmeye yeten, yabancı dili öğreneme-
yen, sınıfa girerken vücudu sınıfta, beyni dışarıda ikinci bir işi düşünen, meslekî yayınları takip 
edemeyen, sosyal aktivitelerin dışında kalan, pazarda maydanoz satan, toplumsal onuru elinden 
alınmış öğretmen... Elli yıldır öğretmene ve öğretmenlik mesleğine bakışın sonucu, öğretmen din
siz, öğretmen tehlikeli kişi, öğretmen solcu, öğretmen komünist... Öyle ise öğretmeni sürdür, gö
zaltına al, tutukla, dışla, daha da ileri giderek, öğretmeni sakıncalı kişi ilan et; tüm bunları başarıy
la uygula. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; halkının eğitimini ihmal eden toplumlarda, bir gün gelir, 
ahlak yozlaşması başlar, toplumsal değerler aşınmaya başlar, hukuk devletinin yerine başka kurum
lar oluşur. I ' 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Topkan, 1 dakika içinde lütfen toparlayalım. 
CELAL TOPKAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Mafyalar, çeteler toplumları yönetmeye başlar, çeteler ve mafyalar kültürü toplumda egemen 

olur. Halk, bilimadamları, bilimsel başarılar, sorunlarını çözmüş, halkını mutlu kılmış, başarılı si
yaset adamları ile övüneceği yerde, çetebaşlan, mafya liderleriyle övünmeye başlar. Eğer Türk 
Ulusunun ekonomik, sosyal, bilimsel başarılarla övünmesini istiyorsak, yetkililere seslenmek isti
yorum, eğitimi düzeltmek mi istiyorsunuz, öğretmenlere ne yapılması gerektiğini sorun, söyledik
lerini tartışın. Öğretmenlere, eğitime katılma hakkını verin. Buradan bir başlayın, bakalım arkası 
nasıl gelecek, siz de bir görün, biz de görelim. 

Saygılar sunuyorum. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Topkan. 
Gündemdışı konuşmayı yanıtlamak üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay. (DSP 

sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) -Teşekkürler Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adıyaman Milletvekilimiz Sayın Celal Topkan'a, Öğ

retmenler Günü vesilesiyle, bu gündemdışı konuşmayı yaptığı ve öğretmenlerimizin sorunlarını di
le getirdiği için teşekkür ediyorum. 

Bu vesileyle, bir hususun altını çizerek sözlerime başlamak istiyorum: Tarih boyunca hiçbir 
ulus ama hiçbir ulus, öğretmenlerinin topluma kazandırdıklarının borcunu ödeyebilmiş değildir; 
çünkü, her çağdaş toplum, bulunduğu konuma ancak ve ancak öğretmenlerinin özverili, vefakâr ve 
kendisini mesleğe adamışlık bilinciyle genç kuşakları yetirmesinin sonucu olarak gelebilmiştir. Bü-7 

tün ülkeler, ulusal birliklerini öğretmenlere borçludur; çünkü, öğretmenler, sadece çağın bilgisini 
değil, aynı zamanda, vatana, millete bir bütünlük içinde bağlı kalmanın ilkelerini de öğretirler. 

Türkiye Cumhuriyetinin öğretmenleri de, başından beri, genç kuşakları geleceğe hazırlarken, 
kendilerine temel ilke olarak Büyük Atatürk'ün hem cumhuriyetimize hem milletimize bıraktığı 
büyük armağanlaı^göz önünde bulundurmuştur. 
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Büyük Atatürk ve silah arkadaşları, büyük mücadeleyi yaptıktan sonra cumhuriyetin geleceği

ni genç kuşaklara emanet etmiş, genç kuşaklar da cumhuriyet bilinciyle ve cumhuriyeti kurulduğu 
günden itibaren ebediyete akan yıllarda, her yıl daha iyiye ve daha güzele götürmek; onun ötesin
de Büyük Atatürk'ün hedef gösterdiği Türkiye'yi ve Türk Ulusunu çağdaş uygarlığı belirleyen ül
kelerden ve uluslardan biri konumuna taşımanın ancak ve ancak nitelikli eğitimden geçtiğini bile
rek yıllardan beri büyük bir özveriyle çalışagelmişlerdir. 

Bunun sonucu olarak, cumhuriyetimiz, içinde bulunduğumuz yılda 75 inci yılını idrak etmiş 
ve cumhuriyetimiz, her geçen yıl, giderek Atatürk ilke ve inkılaplarına, cumhuriyete sahip kuşak
ların yetişmesinin sonucu güçlenmekte ve dünyadaki yerini her gün pekiştirmektedir. 

Bu bakımdan, öğretmenlerimize olan borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Ayrıca, öğretmenlik 
mesleği -izin verirseniz- diğer mesleklerden farklı bir meslektir. Niçin farklıdır; bugün bir hukuk
çu, günümüzün hukuk kurallarını bilmek suretiyle o davayı karara bağlayabilir; elbette ki bir ope
ratör bundan onbeş sene sonrasının teknolojisini bilerek ameliyatını yapmak ister, ama, o teknolo
ji kendi emrinde değildir; buna karşılık, öğretmen, 6 yaşında aldığı çocuğu 22 yaşına geldiği vakit, 
topluma yararlı ve iş sahibi, toplumda üretken bir kişi konumuna getirebilmek için sadece gününün 
bilgilerini değil, geleceği görebilme yeteneğini de oluşturmak durumundadır. Bu nedenle, eğitim 
kurumlan, diğer meslek kurumlarının yanında öğretmen yetiştirmede çok önemli rol oynar. 

Cumhuriyet tarihimizi yakından incelediğimizde, öğretmen okulları, yetiştirdiği sayısız değer
li öğretmenlerle cumhuriyet kuşaklarının oluşmasına çok büyük katkıda bulunmuştur. Aynı şekil
de, köy enstitüleri, kuruldukları ve faaliyette bulundukları dönemlerde, yine çok nitelikli öğretmen
ler yetiştirmek suretiyle ülkemizin çocuklarını bugünlere hazırlamıştır. Ancak, bir hususu hatırda 
bulundurmamız gerekir ki, her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da, gelişen teknolojiyi, gelişen 
bilgileri eğitim kurumlarımızda yenileyerek ve geliştirerek güne uyarlamamız ve geleceği görebil
meye hazırlamamız gerekir. İşte, bu nedenle, şu anda büyük bir kıvançla söyleyebiliyorum ki, mil
lî eğitimin bünyesinde bulunan öğretmenlerimizin çok büyük bir bölümü dört yıllık üniversite me
zunudur ve iki yıllık önlisans bitirenlerin de, yoğun bir şekilde, açık eğitim fakültelerinde dört yıl
lık lisan programlarını tamamlamakta olduklarını gururla ve iftiharla ifade edebilirim. 

Buna ek olarak, Millî Eğitim Bakanlığının uyguladığı ücret politikaları ve ona ek olarak, öğ
retmenleri özendirme bakımından, artık, lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ayrıcalık verilme
ye başlanmıştır. O nedenle, yeni eğitim kurumlarımız, çağın eğitim gereklerine uygun olarak, öğ
retmenlerimizi, artık sâdece üniversite mezunu olarak öngörmüyor, mümkünse, üniversiteüstü öğ
renim görmüş olsun istiyor ve buna yönelik de program hazırlıkları vardır. 

Buna ek olarak, hepimizin kendi kuşağından hatırlayacağı üzere, bizim zamanımızda öğret
menlerimiz iki dersin öğretmeniydi; yani, coğrafya öğretmenimiz aynı zamanda tarih dersine gelir
di, fizik öğretmenimiz aynı zamanda kimya dersine gelirdi ve dolayısıyla öğretmenden yararlanma 
katsayımız çok yüksekti; fakat, maalesef, bir dönemde öğretmenlerimiz tek branşlı olmuştur ve 55 
inci Hükümetin uygulamalarıyla birlikte, öğretmen yetiştiren fakülteler, yeniden, en az iki branşlı 
öğretmen yetiştirme sürecine başlamıştır. 

Aynı şekilde ifade etmek istediğim diğer bir husus, 20 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, tarihe, öğretmene ve eğitime verdiği büyük desteklerle de geçecektir; bundan dolayı, hepimiz, 
bu Meclisin üyesi olarak kıvanç duymalıyız. 20 nci Dönem Meclis, Sekiz Yıllık Temel Eğitim Ya
sasını çıkarma gururunu taşımaktadır. 20 nci Dönem Meclis, aynı zamanda öğretmenlerin özlük 
haklarını düzenleyen yasayı çıkarmanın gururunu taşımaktadır. Yine, 20 nci Dönem Meclis, 158 
bin kadroyu ilave olarak çocuklarımızın emrine verme onur ve kıvancını taşımakladır. Bütün bun
larla da yetinilmcmiştir, yeni yasa tasarıları Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Döneminde 
gerçekleşecek ve 20 nci Dönem, Türk millî eğitimine büyük hizmetler veren bir Meclis olarak ta
rihte layık olduğu yeri alacaktır. 
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Aynı şekilde, bu dönemde, hiçbir zaman, hiçbir yerde yeterli olduğunu iddia etmediğim şekil

de, öğretmenlerimizin özlük haklarının, diğer meslek gruplarıyla giderek açılan boyutu daraltılabil-
miştir. Buna ek olarak, kanun gerektirmeyen alanlarda, 55 inci Hükümet, gerek ders yılına hazırlık 
ödeneklerini gerekse güneydoğu tazminatlarını ve diğer alanlarda alabildiği tüm önlemleri almıştır 
ve almaya devam etmektedir. 

Öğretmenlik mesleğinin yeniden cazip bir meslek olabilmesi için, eğitim fakültelerini, üniver
siteye giriş sınavlarında ilk 5 tercihleri arasına yazanların bursu, şu anda diğer üniversite öğrenci
lerine nazaran yüzde 60 daha fazladır. Bütün bunlar, Sayın Topkan'ın da ifade ettiği gibi, Cumhu
riyet Hükümetleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, asla yeterli olduğunu iddia edemeyece
ğimiz; ama, elimizdeki imkânlar çerçevesinde yapabildiğimizin azamîsini yapma çabasında, öğret
menlere olan vefa borcumuzu ödeme girişimlerimizdir. 

Bunun yanında, 5 Ekim tarihi, bir anlamda, Uluslararası Öğretmenler Günüdür; fakat, UNES
CO, bu fikri, Türk Milletinden ödünç almıştır. Biliyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti, 1981 yılında 
24 Kasımı -24 Kasım, Büyük Atatürk'ün Başöğretmen sıfatını kabul ettiği gündür- Öğretmenler 
Günü olarak kabul etmiş ve yeryüzünde öğretmenlerine gün ayıran ve o günde, öğretmenlerine ve
fa borcunu bir günle değil, 365 gündür ödeyegeldiği borcu bir kez daha hatırlayan bir ulus olmuş
tur ve dünyaya önderlik yapmıştır. 

İşte, Türkiye Cumhuriyetinin bu önderliği, neticede UNESCO'yıı, uluslararası bir Öğretmen
ler Günü belirlemeye zorlamıştır ve UNESCO görüşmelerinde, Türkiye'de olduğu gibi, dünyada 
da, 24 Ekimin Öğretmenler Günü olması telkin edilmişse de; ancak, 5 Ekim tarihi kabul edilmiş
tir. 5 Ekimde Dünya Öğretmenler Gününü kutlarken, 24 Ekimde de, daima, Türkiye Cumhuriye
tinde Öğretmenler Gününü kutlamaya devam edeceğiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan hepimiz, bugün buralara gelebildiysek, el
bette ki anne ve babalarımızın katkısı vardır; ama, ben şuna eminim ki, her biriniz benimle mutlak 
olarak.mutabıksınız; biz neysek, o kişiliğimizin oluşmasında öğretmenlerimizin katkısı, annemiz
den de, babamızdan da çok fazladır. 

O nedenle, 20 nci Dönem Meclis ve bunu izleyecek Meclisler, öğretmenlerimize ve eğitime 
yönelik olarak, kısacası Türkiye'nin geleceğine yönelik olarak yapacağı yatırımlarla Türkiye'nin 
21 inci Yüzyıldaki konumunu belirleyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde gözlemlediğim 
irade, Büyük Atatürk'ün bize miras bıraktığı, çağdaş uygarlığı benimseyen ülkelerden birinin ko
numuna gelebilmek için, eğitime de, öğretmene de, Türkiye Büyük Millet Meclisleri bir numaralı 
önceliği vermeye devam edecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Dünya Öğretmenler Gününün, öğretmenlerimize, eğitim camiamı
za, tüm ulusumuza ve dünya öğretmenlerine mutluluklar getirmesini diliyor, hepinize saygılarımı 
sunuyorum. (DSP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

2. - Kastamonu Milletvekili Haluk Yıldız'in, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi ve 
alınması gerekli önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa 
Rüştü Taşar'in cevabı 

BAŞKAN -Gündemdışı ikinci söz, sel felaketleri ve alınan önlemler konusunda,..Kastamonu 
Milletvekili Sayın Haluk Yıldız'ın. 

Bu konuda, Ardahan Milletvekili Sayın Saffet Kaya'nm da bir talebi vardı: ancak, iki aynı ko
nuda birlikte söz verme şansımız olmadı. 

Buyurun Sayın Yıldız. 
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HALUK YILDIZ (Kastamonu) ^Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan 

önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kastamonu'nun tarıma elverişli en önemli arazilerinin bulunduğu Kastamonu Merkez, 7 ilçe
miz ve 186 köyümüzde -Karabük, Zonguldak, Bartın, Bolu, Sinop ve Kastamonu'da olduğu gibi-
19.5.1998 - 21.5.1998 tarihleri arasında aşırı yağış ve dolu nedeniyle önemli derecede hasar mey
dana gelmiştir. Aşağı yukarı 215 bin dekar ekili alanın yansı sel nedeniyle ve dolu nedeniyle bü
yük zarar görmüştür. Ayrıca, köprüler yıkılmış, yollar oldukça büyük hasar görmüştür. 

Yukarıda belirttiğim gibi, Kastamonu'nun en verimli arazilerinin bulunduğu selden zarar gö
ren alanlarda pancar, sarmısak, kendir, hububat ve sebze gibi ürünler yetiştirilmektedir. Bu saydı
ğım tarım ürünleri çiftçilerimizin en önemli geçim kaynağını teşkil etmektedir. 

Resmî rakamlara göre 10 trilyon liralık zarar meydana gelmiştir. Tabiî, resmî kayıtlara intikal 
etmeyenlerle birlikte 10 trilyonun çok çok üzerinde bir zarar meydana gelmiştir. Bu sel olayını ya
şadığımız günlerde gerek valiliklerden, kaymakamlıklardan, muhtarlardan ve gerekse basından al
dığım bilgileri derleyerek, o günkü kriz masası sorumlusu Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Ece-
vit'e bu dosyayı takdim etmiştim; ama, o günden bugüne kadar herhangi bir yardım yapılmadı. Sa
dece yapılan tek bir yardım var; tarım kredi borçları ertelendi. Sel olaylarının yaşandığı dönemler
de, hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bu bölgeye Sayın 'Cumhurbaşkanı gidiyor, Başbakan gidiyor, ba
kanlar gidiyor "her türlü devlet yardımı yapılacak" deniliyor; ama, ne hikmetse, lafta kalıyor. 

Burada, yine çok önemli gördüğüm bir konu var: 20 köy ve mahallemizin faydalandığı bir 
köprü dahi, devlet tarafından yapılmadı; ancak, köylülerin, il genel meclisi üyelerinin ve kaymaka
mın büyük gayretleriyle yapımına yeni başlanabildi. Tespitlerime göre, 7 tane köprü yıkıldı; çiftçi
ler, köylüler, maalesef, bu köprülerden faydalanamıyorlar. "Önümüzdeki yıl programa girecek, 
önümüzdeki yıl yapılacak" deniliyor; önümüz kış, bu köprü olmayınca, vatandaşlar, ırmaktan, çay
dan nasıl geçecek?! 

Yine, Meclis tatile girdikten sonra, seçim bölgeme gittim. Tatilin aşağı yukarı 1,5 ayını böl
gemde, 15 gününü de Partimin bana verdiği görev gereği değişik illerde geçirdim. Bu gezilerim es
nasında, 17 Eylül 1998 Perşembe günü, Kastamonu ile Taşköprü arasında "Germcç" denilen yöre
mizde dolaşırken, çok enteresan bir yardım yapıldığını gördüm; "selden zarar görenlere tarım ilçe 
müdürlüğü elemanları yardım dağıtıyor" dediler. Çiftçilerimizin ve köylülerimizin uyarısıyla, ben 
de, yardım dağıtılan yere gittim; ama, ne yazık ki, yardımın sigara olduğunu gördüm. "Nevv Blend" 
marka bu sigarayı -Tekelden sorumlu Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın herhalde son numarası bu- çift
çilere dağıtıyorlar. Çiftçilerimiz, o günkü tepkilerini dile getirmek için, bana "bunu Meclise götür" 
dediler. Ben de, götüreceğim dedim ve zaten bununla ilgili soru önergesi verdim; Başbakandan ve 
ilgili bakandan cevap bekliyorum. Devletin yaptığı yardım, maalesef, sigara... Bu Meclisten kanun 
çıkardık -Sayın Akarcalı burada mı bilmiyorum, çok uğraştı- sigaranın sağlığa zararlı olduğuna da
ir; ama, maalesef, devlet, çiftçimize sigara dağıtıyor. Artık, gazetelerin köşe yazılarına tefrika ol
du. "Bu sigarayla beraber içki dağıtsaydınız, derdimizi unutsaydık" diyor çiftçilerimiz. Çok ente
resan, sel mağdurlarıyla alay edercesine "yardım" diyorlar. "Bir dekara bir paket sigara..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yıldız, 1 dakika içinde toparlıyoruz. 

Buyurun. 
HALUK YILDIZ (Devamla) - Devlet çiftçileri unuttu, esnafı, işçiyi, memuru unuttu, köylü

yü zaten unutmuştu; ama, unutmadığı kesimler var. Holdinglere, bazı müteahhitlere, kartel medya
ya, bankalara, borsaya her türlü yardımı yapan devlet, her ne hikmetse, selden zarar görenlere de 
sigara yardımı yapıyor. 
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Yine, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün geçici işçileri konusu var. Süre bir ay uzatıldı; da

ha önce "bir yıl uzatacağız, çalıştıracağız" diyorlardı; ama, maalesef, daha dört ay çalıştılar, beş ay 
çalıştırarak görevlerine son verecekler. Bu konuyu da Hükümet kanadının dikkatine sunuyorum: 
Sözlerinde dursunlar, yıl sonuna kadar bu geçici işçileri çalıştırsınlar. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yıldız. 

Hükümet adına, gündemdışı sözü yanıtlamak üzere, Sayın Mustafa Taşar; buyurun efendim. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Sayın Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; öncelikle Kastamonu Milletvekili Sayın Haluk Yıldız'a, bi
ze bu konuşma imkânını verdiği için teşekkür ediyorum. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 5 Nisan 1998 tarih ve 23308 sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanan Tabiî Afetten Zarar Gören Çiftçilerin Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Karar 
ile 1998 yılında kuraklık, don, dolu, sel, taşkın, hastalık, zararlı ve herhangi bir tabiî afet sebebiy
le ekilişleri, ürünleri veya hayvan varlıkları en az yüzde 40 oranında zarar gören ve bu durumları 
5254 sayılı veya 2090 sayılı Kanunlar çerçevesinde ihtiyaç veya hasar tespit komisyonlarınca be
lirlenen üreticilerin, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Tarım İşİetmeleri Genel Müdürlüğü ve 
tarım kredi kooperatiflerine olan 1998 vadeli ve 1999 yılma sarkan ziraî kredi borçları, vade tari
hinden itibaren bir yıl, faizsiz olarak ertelenmiştir. 

Yine, Bakanlığımızca hazırlanan ve 31 Mayıs 1998 tarih ve 23358 sayılı Resmî Gazetede ya
yımlanan, Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Dağıtılacak Tohumluk Hakkında Karar yürürlü
ğe konulmuş ve Bakanlığımız Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce buğday, arpa, mısır, çeltik 
ve pamuk tohumluklarını, gerekirse piyasadan satınalmak kaydıyla, afetten zarar gören çiftçilere 
dağıtma imkânı getirilmiştir. Yine bu kararname, çiftçilerin tohumluk borçlarını 30.9.1999 tarihi
ne kadar faizsiz ödeme imkânı getirmiştir. 

Çiftçilerimizin 1999 yılında da ekilişleri ve ürünleri yüzde 40 oranında zarar gördüğü belirle
nirse, ödemelerin bir yıl sonraya aktarılması ve böylelikle çiftçilerimizin gelecek yıllarda da muh
temel bir afetten mağdur olmaları da önlenmiştir. 27.5.1998 tarihli yazımız üzerine, 31.5.1998 ta
rih ve 23358 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle de, Zonguldak, 
Bartın, Kastamonu, Sakarya, Bolu, Hatay ve Karabük İllerinde meydana gelen tabiî afetler nede
niyle, mallarının yüzde 40'ı oranında zarar gören gerçek ve tüzelkişilerin, Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve tarım kredi kooperatiflerine olan mevcut 
borçları, ilk yıl anapara ve faiz ödemesiz, müteakip iki yılda da dört eşit taksitte ödenmek üzere üç 
yıl ertelenmiştir. 

Yukarıdaki izahlardan görüldüğü üzere, Hükümetimiz ve Bakanlığımız, geçmiş yıllardan çok 
daha titiz davranarak, afetlerden zarar gören çiftçilerin bütün borçlarını ertelediği gibi, yine bu il
de afetten zarar gören çiftçilere, (yani, Kastamonu'da afetten zarar gören çiftçilere) talep ettikleri 
1 825 ton tohumun tamamı hiçbir kısıntı yapılmadan tahsis edilmiştir ve dağıtımı şu anda yapıl
maktadır. 

HALUK YILDIZ (Kastamonu) - Dağıtım yok... Yok öyle bir şey... 

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Şehir merkez
lerinde afet olmayıp, yalnız tarım kesiminde afet olduğundan, Tekel Genel Müdürlüğü tarafından 
Kastamonu Valiliğine tahsis edilen sigaranın dağıtım görevi, Valilikçe Tarım İl Müdürlüğüne ve
rilmiştir. Tarım İl Müdürlüğü de, Tekel Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu bu sigaraları çiftçile
rimize dağıtmıştır. Hadise bundan ibarettir. 
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Bunun dışında, Dünya Bankası kredisiyle, menfez, köprü ve yol ihaleleri yapılmıştır ve bun

ların yer teslimleri de yapılarak, müteahhit çalışmaya başlamıştır. Sene sonu itibariyle de bunların 
tamamının bitmesi öngörülmektedir. Bu afetten sonra, Taşköprü ve Arac'ın bütün yolları asfaltlan
mış, ayrıca, Tosya'da da asfalt çalışmaları başlamıştır. 

Saygıyla bilgilerinize arz ederim. 

HALUK YILDIZ (Kastamonu) - Sayın Bakanım, hangi yol asfaltlandı?! Biz görmedik o as
faltı... 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
HALUK YILDIZ (Kastamonu),- Kim veriyor bu bilgileri size?! 

3. - Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz'in, üniversitelere girişte uygulanacak tek basa
maklı sınav sistemine ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın ce
vabı 

BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz, üniversite sınavlarının tek basamağa indirilmesi konu
sunda Kırıkkale Milletvekili Sayın Mikail Korkmaz'ın. 4,* 

Buyurun Sayın Korkmaz. (FP sıralarından alkışlar) 
MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclisin açıldığı 

bugünlerde, bu kadar masraf yapıldıktan sonra konuşmaların dinlenemeyeceği, mikrofonların ça
lışmayacağı bir Meclisle karşılaşmak istemezdik; ama, kader bu! Varoşların paraları böyle harca
nır; daha sonra bu konuşmaları yapamayız. (FP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugünlerde Türkiye'nin gündeminde, daha önce olduğu 
gibi, densizce, bilimsel verilerden uzak alınan bu kararların muhatabı ve şampiyonu YÖK'ten bah
sedeceğim; Meclis diğer salonunda da aynı konuda konuşmuştum. 

YÖK'ün, 27.11.1996'da aldığı bir kararla, ikinci aşama sınavları bazı illerden alınmış, bazı il
lere verilmişti. Bizim konuşmamızdan sonra, Sayın Millî Eğitim Bakanının ve Meclisin müdahale
siyle bundan vazgeçilmiş; mahkeme de bizi teyit etmişti. Yine, YÖK'ün 22.10.1997 tarihinde al
mış olduğu densiz bir karar neticesinde, daha önce üniversite sınavlarına giren kişiler, ikinci, üçün
cü defa üniversite sınavına girdiklerinde bazı imkânlar ellerinden alınmıştı. Bizim konuşmaları
mızdan sonra. Millî Eğitim Bakanlığının ve Meclisin manevî baskısı neticesinde, bu karardan vaz
geçilmiş ve mahkeme de bizi teyit etmişti. ' 

YÖK, bu sene yine bir karar almıştır. Bilmiyorum, biz kimin temsilcileriyiz! Biz, tüm Anado
lulum temsilcileriyiz, 65 milyon insanın temsilcileriyiz, varoşların temsilcileriyiz, güneydoğunun 
temsilcileriyiz, orta Anadolunun temsilcileriyiz. Eğer, biz, yalnız mutlu bir azınlığın temsilciliğini 
yapmış olsaydık, YÖK'ün almış olduğu bu kararlar doğruydu; ama, 65 milyon insanın temsilcisi 
olan Millet Meclisine sorulmadan, hesabı, seçim meydanlarında milletvekilleri verdiği halde, 
YÖK, davulu milletvekillerine veriyor, çomağı da kendisi alıyor, o çalıyor, biz milletvekilleri de 
ses çıkarmadan, davulun ritmine uyarak çiftetelli oynamaya devam ediyoruz. Bu, nereye kadar de
vam edecek, görüşlerinize takdim ediyorum. 

Eğer, dışarıdan bir düşman -ciddî olarak uyarıyorum- YÖK'e "siz bu kararları alın, uygulama
ya koyun; alt kültür yapısı, Anadolu insanlarının çocukları üniversiteye girmesin" deseydi, bundan 
daha iyi karar alınmazdı. 

Bir başka husus da, eskiden, bunları sosyal demokrat arkadaşlar savunuyordu; maalesef, bun
ları da savunmak yine Faziletçilere düştü; bu da ayrı bir kaderdir, bizim için şereftir. Onun için, 
sosyal demokrat arkadaşları uyarıyorum; tüm Meclisi uyardığım gibi, onları da uyarıyorum. 
YÖK'ün bu karardan acilen dönmesi lazım. 
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Kısaca bahsedeyim; diyelim ki, Mamak'ta, öğretmen kıtlığı olan Tunceli'de, Kırıkkale'nin bir 

kazasında veyahut da Kayseri'nin ücra bir köşesinde bir lise vardır, bu liseden mezun olan öğren
ciler vardır. Sayın Bakanım, bu lisede 30 öğrenci vardır. 30 öğrencinin 5'i başarılıdır, 25'i başarı
sızdır. Diyelim ki, Ankara-Çankaya'da bir lise vardır, bu lisenin de başarı ortalaması yüksektir; 
okulun da öğrencilerin de başarı ortalaması yüksektir; ama, Kırıkkale'nin, Kayseri'nin veyahut da 
Tunceli'nin herhangi bir kazasında 30 öğrenciden 5'i, Çankaya'daki Anadolu lisesinde, Fen lise
sinde okuyandan daha başarılıysa, Çankaya'daki Anadolu lisesinde. Fen lisesinde okuyan, fakat ba
şarısı çok düşük olan, Anadolu'daki bir lise öğrencisinden daha düşük olan öğrenci, ondan daha ba
şarılı oluyor. Bunu neyin adına yapıyorlar; sosyal adalet adına yapıyorlar. Şayet bu uygulamalar 
Robcrt Kolejinde, Kadıköy Lisesinde, Beşiktaş'taki bir Anadolu lisesinde veyahut da Çankaya'da
ki bir lisede olmuş olsaydı, siz, bakaydınız gümbürtüye. O zaman yer yerinden oynayacaktı, med
ya feryat edecekti, Millet Meclisi de -zannedersem- bunu gündeme getirecekti. Bunun için, ben, 
buradan sayın milletvekillerini uyarıyorum, YÖK Başkanını uyarıyorum. Anadolu insanının, va
roşların insanının, vergiyi bizimle beraber veren insanın, askerliği bizimle beraber yapan insanın, 
bütün cephede, her türlü koşullarda Anadolu sevdası için çırpınan, garip Anadolu insanlarının ço
cukları maalesef köye mahkûm ediliyor. 

Bununla birlikte meslek liseleri darbe yemiştir. Siz, bunları imam hatip liselerini kapatmak 
için yaptınız; gözünüz aydın,.kapanmıştır, önü de kesilmiştir; ama, gün ola harman ola. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kesildi) 

BAŞKAN - Sayın Korkmaz, 1 dakika içerisinde toparlıyorsunuz. 
Buyurun. 
MİKAİL KORKMAZ (Devamla) -Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Anadolu halkının menfaatlarına ters düşen, Anadolu halkını gerilere iten, YÖK'ün almış oldu

ğu keyfî kararlarla garip Anadolu insanlarının kalplerini buruklaştıran bu sistemi elimizle tutup ye
rin altına sokacağız inşallah. O gün de Anadolu insanı, kendi temsilcilerinin YÖK'ün üstünde ol
duğunu, atanmışlar oligarşisinin tepetakla aşağıya doğru gittiğini görecek, hepimizi buna yardımcı 
olduğumuzdan dolayı alkışlayacaktır. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Gündcmdışı konuşmayı yanıtlamak üzere, Hükümet adına, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet 

Uluğbay; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Kırıkkale Milletvekili Sayın Mikail Korkmaz'a, üniversitenin yeni sınav sistemini açıklama fırsa
tını verdiği için teşekkürlerimi sunarak sözlerime başlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu son karar alınmadan önce, üniversite sınavına giren öğrencilerimizin. 
her yıl üniversiteye giriş boyutları hakkındaki durumu hatırlamakta fayda var; ki, bu bilgiler bazın
da, konuyu sağlıklı görüşelim. 

Sizlere bazı istatistikler vermek istiyorum. 1984 yılında, o yıl liseyi bitirip üniversiteyi kaza
nan öğrencilerin oranı yüzde 36,6 idi. 1997 yılında ise, o yıl liseyi bitirip üniversiteyi kazanabilcn-
lerin oranı yüzde 17,6'ya inmiştir. Bunun ne anlama geldiği, mutlak sayıyla verdiğim takdirde, çok 
daha net görülecektir. 1984 yılında, liseyi yeni bitirip üniversite sınavına başvuran öğrenci sayısı 
199 bin, yuvarlak hesap 200 bindir ve bunlardan 73 bini aynı yıl üniversiteye girebilmiştir. 1997 
yılında liseyi bitiren öğrenci sayısı 520 bindi; yani, lise mezunlarımızın sayısı yüzde 150 artmıştır. 
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Buna karşılık, o yıl liseyi bitirenlerden üniversiteye girenlerin sayısı 92 bine ulaşmıştır; yani, bu
yanda lise mezunu öğrenci sayısı yüzde 150 artıyor, buna karşılık, üniversiteye girenlerin sayısın
da -73 binden 92 bine- 19 binlik artış var. Peki, aradaki fark nereden geliyor? Aradaki farka baktı
ğımız vakit şunu görüyoruz: 1984 yılında, 147 bin öğrenci -liseyi daha önce bitirdiği için- yeniden 
üniversite sjnavına giriyor, bunların yüzde 34'ü ikinci yıl kazanabiliyor. .1997 yılına geldiğimizde, 
daha önceki yıllarda mezun olmuş 609 bin öğrenci üniversite sınavına başvuruyor, kazanabilcn 232 
bin, oran yüzde 38. Yani, eğitim sistemimizi ve üniversiteye girişi öyle hale getirmişiz ki "ortaöğ
retim bir formalite yeridir, siz ortaöğretime bakmayın; gidin, onuncu sınıfta, son sınıfta dershane
lere yazılmaya başlayın; onu da beceremediyseniz, liseyi bitirdikten sonra bir yıl daha devam edin, 
ananızın babanızın parası varsa onu sınava girmek için harcayın, yoksa da, kaderinize razı olun..." 
Artı, bunu tamamlayıcı bir bilgi daha vereyim: 1984'te, mezun olmuş, üniversiteye yerleşmiş in
sanlarımızın, çocuklarımızın yüzde 27'si, ertesi yıl yeniden üniversite sınavına giriyordu; 1997'de, 
bu oran yüzde 36'ya çıkmış durumda. Yani, üniversiteyi kazanmış, kazandığı yerden memnun de
ğil, arayışı devam ediyor; çünkü, üniversiteye kapağı atayım da, nasıl atarsam atayım... Artı, üni
versite sınavına girdiğim vakit ne alacağımı bilmeden, ne alabilirim hesabına göre, gireceğim yere 
gireyim de açıkta kalmayayım endişesiyle, öğrenci, seçimini yapıyordu. Herhalde, bu, hepimizin 
savunacağı ve gurur duyacağı bir tablo değildi. -

Şimdi, yeni sistem ne getirmiştir... Yeni sistemin getirdiğini, eski sistemle karşılaştırmalı ola
rak anlatıyorum: Eski sistemde -iki aşamalı sınav- öğrenci seçme sınavı yetenek ölçmeyi yapıyor
du; buna mukabil, öğrenci yerleştirme sınavı da bilgiyi ölçmeye ilişkin bir değerlendirmeydi. Ye
ni sınav sisteminde (tek aşamalıda) öğrenci seçme sınavı, eskiden olduğu gibi, öğrencinin yetene
ğini tespit edecek. Eski sistemde, adaylar, ikinci sınav sonuçları alınmadan, daha girerken -biraz 
evvel söylediğim gibi- "ben olsa olsa şurayı tuttururum; şuraları işaret edeyim de açıkta kalmaya
yım" diyordu ve ona göre işaret ediyordu. O nedenle de, biraz evvel söylediğim gibi, yüzde 37'si 
ertesi sene tekrar sınava giriyordu. Yeni sınav sisteminde ise şöyle: Adaylar, sınav sonuçlarını, ya
ni, ÖSS'nin sonuçlarını aldıktan sonra ve ortaöğretim başarı puanları buna eklendiği vakit tercihi
ni yapacak. Bu durumda, öğrencinin önünde çok geniş bir yelpaze var. Birinci öğrenci seçme sına
vında, sözgelimi, 160 puan aldım. Buna mukabil, ortaöğretim başarı puanım şu kadar. Bunların bir 
arada toplanmasının sonucunda, girebileceğim, sözgelimi, 12 tane fakülte var; ben, bu 12 fakülte
den hangisini yeteneklerime uygun buluyorsam, hangisini daha iyi okuyabileceğime inanıyorsam 
onu seçme şansım var. Eskiden böyle bir şans yoktu; çocuk, tamamen, zar atarcasına, tutarsa de
yip, işaretleyip giriyordu. Eski sistem mi çocuğa özgür iradesiyle okuyacağı yeri belirleme şansı 
veriyor, yenisi mi; bunu, bizi izleyen öğrencilerin ve vatandaşlarımın takdirine bırakıyorum. 

Onun ötesinde, eski sistemde, yerleştirme sınavı puanına, ortaöğretim başarı puanı ekleniyor
du eklenmesine, ama, çocuk, tercihini yapmıştı; o eklemenin, çocuğun girebileceği yeri etkileme 
şansı son derece sınırlıydı. Gireceği yerin puanını tutturmaya yardımcı oluyordu; yani, önceden be
lirlediği, önünde bilinmeyene göre verdiği bir karardı. Oysa, yeni sistemde, yerleştirme sınavı pu
anına, ağırlıklı olarak ortaöğretim başarı puanı ekleniyor; bunu ekledikten sonra, çocuğun önüne -
10 tane mi, 8 tane mi, 7 tane mi, 15 tane mi- hangi yerlere girebileceği yelpazesi çıkıyor. Bu yel
paze içinde de "ben, şu alanda okumak istiyorum" diyecek ve o alanı seçecek. Bu mu çocuk için 
daha bilimsel, daha akılcı seçim imkânı veriyor, yoksa, geçmişteki sistem mi; bunun üzerinde de 
sizleri iki defa düşünmeye davet ediyorum. 

Eski sistemin diğer bir özelliği, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı eski sistemde yoktu; ortaöğ
retim başarı puanı kullanılıyordu. Ortaöğretim başarı puanı da öyle kullanılıyordu ki, yıllarca, Tür
kiye'nin büyük paralar yatırarak oluşturduğu fen liseleri, anadolu liselerinde okuyan öğrencilere, 
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"siz, burada okudunuz, avantajlısınız; o nedenle, biz, sizi cezalandırıyoruz, size 30 puan veriyoruz; 
ama, sıradan bir lise öğrencisine 68 puan veriyoruz" uygulaması vardı. Bunun sonucunun ne oldu
ğunu, herhalde, sizler de, bizi izleyenler de gayet iyi biliyor: Fen liseleri, anadolu liseleri 10 uncu 
sınıftan itibaren boşalma ve öğrencisiz kalmaya başlamıştı. Bunun savunulacak neresi vardı... Biz, 
bu ülkenin kıt kaynaklarıyla, insan kaynaklarıyla, ekonomik kaynaklarıyla trilyonlar yatırdığımız 
güzide okullarımızı boş kalsın diye mi inşa ettik, oralara öğretmenlerimizi öğrencisiz kalsın diye 
mi gönderdik. 

Şimdi, yeni sistemde, çocuğun ortaöğretim başarı puanı, ağırlıklı olarak kendi gireceği yeri be-
lirliyor. Dolayısıyla, artık, çocuk, 10 uncu sınıftan itibaren dershane peşinde koşmayacak. Diyecek 
ki "benim, öğrenci seçme sınavında aldığım puan kadar kaderimi belirleyen unsur lise I, lise 2, li
se 3'te gösterdiğim başarıdır." Dolayısıyla, okula da devam edecek, dersine de çalışacak. 

Bunun faydası ne, diyeceksiniz; öğrenci seçme sınavının ikinci basamağında, belirli bir test 
tekniğini öğrenmek suretiyle, 40 saniyede, 5 seçenekten hangisi olsa olsa en doğrudur yeteneğin
den başka hiçbir yetenek kazandırmayan bir deneyimden sonra, parasını, yıllarını verdikten sonra 
öğrendiği hiçbir şey, hiçbir üniversitede işine yaramazken, lisede öğrendiği her bilgi, her dersten 
öğrendiği ve başarılı olarak öğrendiği her şey üniversitedeki başarısına ve üniversiteyi zamanında 
bitirmesinde kendisine yardımcı olacak. Herhalde, bunlarla biz, çocuklara kötülük yapıyoruz(l) 

Ortaöğretim başarı puanının girişteki payı eski sistemde yüzde 8,3'tii, yeni sistemde ağırlıklı 
öğretim başarı puanının girişteki payı, yüzde 17 ile yüzde 21 arasında değişiyor; yani, ekonomik 
olanağı olmadığı için dershaneye gitmeyen bir çocuk, ortaöğretim notu yüksek olduğu takdirde, es
kisine nazaran 2kat daha fazla yerini belirleyebilme şansına sahip ve üstelik, ne kadar başarılıysa, 
önüne o kadar fazla seçebileceği bir alan çıkıyor. Bu mu çocuklara kötülük?! 

Eski sistemin diğer bir özelliği; yalnızca meslek liselerindeki programlar doğrultusunda mes
lek yüksekokulları programlarını tercih edenlere, ortaöğretim başarı puanına ek puan veriliyordu. 
Fakülteler için ek puan sınırlıydı; yani, iki yıllık okullara veriliyordu. Şimdi, yeni sistemde, ağır
lıklı ortaöğretim başarı puanı, aynı doğrultudaki yükseköğretim programları için yüzde 50 ile çar
pılacak, diğer alanlar için yüzde 20 ile çarpılacak ve bu, öğrenci seçme sınavı puanına eklenecek. 

Meslek lisesi mezunlarının aynı doğrultuda meslek yüksekokullarına girişlerinde, ayrıca, bü
tün bunlara ek olarak yüzde 15 daha puan eklenecek. Bunlar mı, çocukların seçimine, üniversiteye 
sağlıklı yerleşmesine kötülükler, bir kendinize sormanızı isterim. 

Yedinci unsur; öğrenci seçme sınavı sonuçlan, sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı olarak belirleni
yordu ve bunların sonuçlan çocuğun kaderini etkiliyordu. Yeni sistemde, öğrenci seçme sınavı so
nuçları, geçmiş yıllardaki gibi yine üç tür olarak belirleniyor, yükseköğrenim programları doğrul
tusunda bu türlerin her birine, ortaöğretim puanlarının türlerine göre, ağırlıklı olarak ortaöğretim 
başarı puanı ekleniyor. 

Şimdi, kendinizi bir çocuğun yerine koyun; Türkçe-matematik bölümünü bitirmişsiniz, gönlü
nüzde de Türkçe-matematik çerçevesinde, öğretmen olmak yatıyor. Bir başkası, bir başka bölümü 
bitirmiş, geliyor, sizinle aynı şartlar içinde sınava giriyor; siz, niye üç sene süreyle Türkçe-mate-
matiği okudunuz ve seçtiniz, siz niye fen branşını seçtiniz... Üç sene, dört sene bu imkânınızı veri
yorsunuz, dirseğinizi çürütüyorsunuz, göznurunuzu harcıyorsunuz, ondan sonra "senin bütün bu 
yaptıkların, kardeşim, nazarı itibara alınmıyor..." 

MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) - Sayın Bakan, Mamak Lisesiyle Çankaya Lisesi aynı olu-
ypr mu bu sistemde; ben onu soruyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Eskisinden çok daha iyi oluyor. 
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MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) - Hayır, öyle değil. 
BAŞKAN - Sayın Korkmaz, lütfen, müdahale etmeyin... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Eskisinden çok daha iyi oluyor. 

Sayın Korkmaz, lütfen, buraya çıkmadan evvel, alın bunları tetkik edin, öğrenin (DSP sırala
rından alkışlar) ondan sonra gelin konuşun ki, vatandaşı yanlış yönlendirmeyin. 

MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) - Sayın Bakanım, ben onun içinden geldim; ömrümü ver
dim, yirmiiki yılımı verdim. Konuyu saptırıyorsunuz... 

BAŞKAN - Sayın Korkmaz, lütfen, müdahale etmeyin... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Konuşma hakkınız var değer

li milletvekilim, en az benim kadar var. Yalnız, en az benim kadar da konuyu tetkik edeceksiniz... 
Topluma siz de doğru bilgi vermek yükümliilUğündesiniz ben de; çünkü, toplum her ikimize de ba
kıyor. Toplumun zihnini karartmayacağız, yanlışlığa sevk etmeyeceğiz; çünkü, aileler ve çocukla
rın kaderi üzerinde bu kararlar alınıyor. Alınan kararların da ülkeye hizmet edebilmesi için, muha-
lefet-iktidar ayırımına girmeyeceğiz. Siz eğer iyi bir ürün getiriyorsanız, ben onun altına mührümü 
basarım; ama, ben de getiriyorsam, sırf iktidardayım diyerek de kötülemeye kalkmayın. 

MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) - Sayın Bakanım, DSP'nin buna oy vermesi mümkün de
ğil; bu, YÖK'ün kararı. 

BAŞKAN - Sayın Korkmaz, lütfen, yerinizden müdahale etmeyin. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Bunun ötesinde üzerinde dur

mak istediğim bir başka boyut da, bütün bunlara ek olarak, bu sistem çerçevesinde öğrencinin psi
kolojik durumunda da büyük bir rahatlama var. Kendinizi bir düşünün, bir yandan lise son sınıf sı
navlarına hazırlanıyorsunuz, okulu bitirme heyecanı ve stresini yaşıyorsunuz, bir taraftan bir imti
hana girmişsiniz, onun sonucunu bekleme heyecanını yaşıyorsunuz; artı, bütün bunlar yetmemiş, 
bir sınava daha gireceksiniz diye bütün bu yorgunlukların üzerinde stres, heyecan... Ben şunu yap
mak isterim elimde imkân olsa: Lise son sınıf öğrencilerinde ülser olanların sayısının kaç olduğu
nu bir araştırmak hızım ve göreceğiz ki, çoğu bu tür hastalıklardan etkilenmekte. 

Değerli arkadaşlarım,Türk gençliği bu milletin geleceği. Bu kararları, hep birlikte sağlıklı al
maya çalışıyoruz. O nedenle, lütfen, güzel bir şey yapıldığı vakit hep birlikte sahip çıkalım. Bakın, 
-biz bunu şunu söylemiyoruz- geçmişte de söylendi teke indirilecek diye. Evet, o tarihte o karar alı
namamış; ama, biz iktidara geldik, sekiz ay uzmanları çalıştı, Millî Eğitim Bakanlığı, YÖK, üni
versiteler, oturdular bu sistemi oluşturdular. Sistemde hata belki sıfır değil; ama, eskiyle ölçtüğü
nüzde çok daha iyileştirildi, çok daha sağlıklı bir model ortaya çıktı. 

Alınan bu kararların, ülkemiz gençliğine, ülkemiz üniversitelerine başarılar getirmesi, mutlu
luklar getirmesi dileğimle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın Bakan konuşurken süreyi işaret eden sayın milletvekillerine anımsatayım: Giindcmdışı 

sözleri 5 dakikayla sınırlayan İçtüzüğümüzde Hükümet adına yanıtlarla ilgili bir sınırlandırma yok. 
Hükümet adına yapılan konuşmalarda İçtüzüğümüzdeki en kısa söz 20 dakika; onun için, 20 daki
kalık suresi içinde konuşan herhangi bir hükümet üyesine süreyle ilgili olarak müdahale etme şan
sımız yok. 

• Sayın milletvekilleri, sunuşlar, yaz ayları nedeniyle biriktiğinden, oldukça fazladır; Divan 
Üyesi arkadaşımızın oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Sunuşlar oturarak okunacaktır. 

56 adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okuturuyorum: 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'e, dönü

şüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay 'in vekâlet etmesinin uygun göriildüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311649) 

5 Ağustos 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

6 Ağustos 1998 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Prof. 
Dr. Şükrü Sina Gürel'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğ-
bay'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

2. - Bosna-Hersek'e gidecek olan Devlet Bakanı AhatAndican 'a, dönüşüne kadar. Devlet Ba
kanı Işılay Saygın'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1650) 

5 Ağustos 1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Ağustos 1998 tarihinde Bosna-Hersek'e gidecek olan Dev

let Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Işılay 
Saygın'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

3. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'e, dönü
şüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1651) 

14 Ağustos 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

14 Ağustos 1998 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giden Devlet Bakanı Prof. Dr. 
Şükrü Sina Gürel'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş okluğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

4. - Şili ve Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlıı 'na, 
dönüşüne kadar, Turizm Bakanı İbrahim Güral'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1652) 

17 Ağustos 1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Ağustos 1998 tarihinden itibaren Şili ve Amerika Birleşik 

Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Rifat Scrdaroğlu'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı
na, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. ' 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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5. - Almanya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'a, dönüşüne kadar, 

Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu'mın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1653) 

21 Ağustos 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

23 Ağustos 1998 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizol-
gun'un dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu'nun vekâlet et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunanın. 

Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 

6. - Rusya Federasyonuna gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'e, dönüşüne kadar. Dev
let Bakanı Ahat Andican 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi.(311654) 

21 Ağustos 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Ağustos 1998 tarihinde Rusya Federasyonuna gidecek olan 
Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat 
Andican'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

7. - Portekiz'e gidecek olan Devlet Bakanı Burhan Kara'ya, dönüşüne kadar. Devlet Bakanı 
Eyüp Aşık'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1655) 

21 Ağustos 1998 
' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

24 Ağustos 1998 tarihinde Portekiz'e gidecek olan Devlet Bakanı Burhan Kara'nın dönüşüne 
kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Eyüp Aşık'm vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

8. - Portekiz'e gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Cavit Kavak'a, dönüşüne kadar, Sağlık 
Bakanı Halil İbrahim Ozsoy'un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1656). 

25 Ağustos 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

EXPO-98 Dünya Fuarına katılmak üzere, 26 Ağustos 1998 tarihinde Portekiz'e gidecek olan 
Devlet Bakanı Mehmet Cavit Kavak'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sağlık Bakanı Halil 
ibrahim Ozsoy'un vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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9. - Ürdün ve İsrail'e gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'e, dönüşüne kadar, Mil

lî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1657) 

27 Ağustos 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Ağustos 1998 tarihinden itibaren Ürdün ve İsrail'e gidecek 
olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Millî Eği
tim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

10. - Portekiz'e gidecek olan Refaiddin Şahin'e, dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1658) 

27 Ağustos 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Ağustos 1998 tarihinde Portekiz'e gidecek olan Devlet Ba- ' 
kanı Refaiddin Şahin'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet Sezgin'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel , 
Cumhurbaşkanı 

/•/. - Portekiz'e gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Er Sümer'e, 
dönüşüne kadar, Orman Bakanı Ersin Taranoğlu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1659) 

27 Ağustos 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

EXPO-98 Dünya Fuarına katılmak üzere, 28 Ağustos 1998 tarihinde Portekiz'e gidecek olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına, Orman Bakanı Ersin Taranoğlu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

12. - Bosna-Her sek'e gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'e, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1660) 

28 Ağustos 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Ağustos 1998 tarihinde Bosna-Hersek'e gidecek olan Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başba
kan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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13. - Lüksemburg'a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan'a, dönü

şüne kadar, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (311661) 

28 Ağustos 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Ağustos 1998 tarihinde Lüksemburg'a gidecek olan Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Nami Çağan'm dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığına, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

14. - Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı lstemihan Talay'a, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1662) 

28 Ağustos 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Ağustos 1998 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine gide
cek olan Kültür Bakanı İstemihan Talay'ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Ha
san Hüsamettin Özkan'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

15. - Arnavutluk'a gidecek olan Devlet Bakanı Yücel Seçkiner'e, dönüşüne kadar. Devlet Ba
kanı Metin Gürdere'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1663) 

31 Ağustos 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye-Arnavutluk Ekonomik, Ticaret, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Ekonomik Komis
yonu 5. Dönem Toplantısına katılmak üzere, 1 Eylül 1998 tarihinde Arnavutluk'a gidecek olan 
Devlet Bakanı Yücel Seçkiner'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Metin Gür
dere'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

16. - Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işılay Saygııı'a, dönüşüne kadar. Devlet Baka
lit Ahat Andican'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1664) . ' •• ' 

1 Eylül 1998 
. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Eylül 1998 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı Işılay Saygın'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andi
can'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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17. - Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demir el'e, dönüşü

ne kadar, TBMM Başkanı Hikmet Çetin 'in vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1665) ) 

1 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in daveti üzerine 7-8 Eylül 1998 tarihlerinde Ba-
kii'dc düzenlenecek olan İpek Yolu Zirvesine katılacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlı
ğına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanı Hikmet Çetin vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirci 

Cumhurbaşkanı 
18. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Hasan Gemici'ye, dönü

şüne kadar, Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1666) 

4 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Eylül 1998 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gi
decek olan Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Mustafa Yılmaz'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

19. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'e, dö
nüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311667) 

4 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Eylül 1998 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gi
decek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Mil
lî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

20. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Ecevit'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan'ın vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1668) 

4 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Eylül 1998 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gi
decek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'in dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan'ın vekâlet etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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21. - İngiltere'ye gidecek olan Çevre Bakanı İmren Aykut'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 

Salih Yıldırım'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1669) 
4 Eylül 1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Eylül 1998 tarihinde İngiltere'ye gidecek olan Çevre Baka

nı İmren Aykut'un dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Salih Yıldırım'ın 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

22. - Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem 'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (311670) 

3 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İpek Yolu Zirvesine katılmak üzere, 7 Eylül 1998 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine gide
cek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu-' 
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

23. - Ürdün, İsrail ve Filistin'e gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Ta
şar'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311671) 

3 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Eylül 1998 tarihinden itibaren Ürdün, İsrail ve Filistin'e gi
decek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'ın dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişle
ri Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

24. - Ürdün, İsrail ve Filistin 'e gidecek olan Devlet Bakam Işın Çelebi 'ye, dönüşüne kadar, 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1672) 

3 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Eylül 1998 tarihinden itibaren Ürdün, İsrail ve Filistin'e gi
decek olan Devlet Bakanı İşın Çelebi'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Bayındırlık ve İs
kân Bakanı Yaşar Topçu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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25. - Ürdün, İsrail ve Filistin'e gidecek olan Devlet Bakanı Yücel Seçkiner'e, dönüşüne ka

dar, Devlet Bakanı Metin Gürdere'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1673) 

3 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Eylül 1998 tarihinden itibaren Ürdün, İsrail ve Filistin'e gi
decek olan Devlet Bakanı Yücel Seçkiner'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Metin Gürdere'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 

26. - Ürdün, İsrail ve Filistin'e gidecek olan Başbakan A. Mesut Yılmaz'a, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311674) 

3 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Eylül 1998 tarihinden itibaren Ürdün, İsrail ve Filistin'e gi
decek olan Başbakan A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Bülent Ecevit'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

27.- İngiltere 'ye gidecek olan Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin 'e. 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Batallı 'mn vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1675) 

4 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Farnborough Uluslararası Hava Gösterisine katılmak üzere, 8 Eylül 1998 tarihinde İngilte
re'ye gidecek olan Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin'in dönüşüne ka
dar; Millî Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet Batallı'mn ve
kâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunanın. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

28. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Cavit Kavak'a, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Işın Çelebi 'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1676) 

4 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

9 Eylül 1998 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Ca
vit Kavak'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin vekâlet etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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29. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Kültür Bakanı İstemihan Talay'a, dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1677) 

4 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

9 Eylül 1998 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Kültür Bakanı İstemihan 
Talay'ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan'ın vekâlet 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

. , Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 

30. - Almanya'ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'a, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (311678) 

4 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Eylül 1998 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'ın dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 

37. - İtalya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işılay Saygın'a, dönüşüne kadar. Devlet Bakanı 
Ahat Andican'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311679) 

9 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Akdeniz Kadını" konulu toplantıya katılmak üzere, 11 Eylül 1998 tarihinde İtalya'ya gidecek 
olan Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. 
Ahat Andican'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgile
rinize sunarım. 

Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 

32. - Danimarka'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy'a, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Burhan Kara'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1680) 

11 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Komitesi 48. Dönem Toplantısına katılmak üzere, 13 Ey
lül 1998 tarihinde Danimarka'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy'un dönüşüne ka
dar; Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Burhan Kara'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 
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33. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa 

Cumhur Ersümer'e, dönüşüne kadar, Turizm Bakanı İbrahim Gür dal'in vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1681) 

11 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

17. Dünya Enerji Kongresine katılmak üzere, 12 Eylül 1998 tarihinde Amerika Birleşik Dev
letlerine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in dönüşüne ka
dar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'ın vekâlet etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demire! 
Cumhurbaşkanı 

34. - İran 'a gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem 'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şük
rü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311682) 

11 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Eylül 1998 tarihinde İran'a gidecek olan Dışişleri Bakanı 
İsmail Cem'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'in 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demire! 
Cumhurbaşkanı 

35. - Hollanda'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun 'a, dönüşüne kadar, 
İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1683) 

10 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

11 Eylül 1998 tarihinde Hollanda'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizol-
gun'un dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın vekâlet etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

36. - Almanya ve İngiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'e, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Eyüp Aşık'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1684) 

14 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Eylül 1998 tarihinden itibaren Almanya ve İngiltere'ye gi
decek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Eyüp Aşık'jn vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 
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37. - Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya gidecek olan Dışişleri Bakam İsmail Cem'e, 

dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1685) 

17 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler (BM) 53 üncü Genel Kuruluna katılmak ve görüşmelerde bulunmak üze
re, 19 Eylül 1998 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya gidecek olan Dı
şişleri Bakanı İsmail Cem'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şük
rü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgile
rinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
• Cumhurbaşkanı 

38. - İtalya 'ya gidecek olan İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş 'a, dönüşüne kadar, Adalet Bakam 
Hasan Denizkurdu 'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1686) 

18 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Eylül 1998 tarihinde İtalya'ya gidecek olan İçişleri Baka
nı Kutlu Aktaş'ın dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu'nun ve
kâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

39. - İspanya'ya gidecek olan Çevre Bakanı İmren Aykut'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 
Rüştü Kâzım Yücelen 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1687) 

18 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Eylül 1998 tarihinde İspanya'ya gidecek olan Çevre Baka
nı İmren Aykut'un dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'in 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

40. - Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'ya gidecek olan Başbakan A. Mesut Yılmaz'a, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'in vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1688) 

18 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler (BM) 53 üncü Genel Kuruluna katılmak ve görüşmelerde bulunmak üze
re, 22 Eylül 1998 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'ya gidecek olan Baş
bakan A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sı Bülent Ecevit'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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41. - Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'ya gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'e, 

dönüşüne kadar, Devlet Bakanı AhatAndican'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1689) .-

18 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler (BM) 53 üncü Genel Kuruluna katılmak ve görüşmelerde bulunmak üze
re, 22 Eylül 1998 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'ya gidecek olan Dev
let Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat An-
dican'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

42. - Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika 'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Cavit 
Kavak'a, dönüşüne kadar, Sağlık Bakanı Halil İbrahim Ozsoy'un vekâlet etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1690) 

18 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler (BM) 53 üncü Genel Kuruluna katılmak ve görüşmelerde bulunmak üze
re, 22 Eylül 1998 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'ya gidecek olan Dev
let Bakanı Mehmet Cavit Kavak'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sağlık Bakanı Halil İbra
him Ozsoy'un vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

43. - İstifa eden ve istifası kabul edilen Devlet Bakanı Refaiddin Şahin'den boşalan Devlet 
Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin 'in vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1691) 

21 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlığın, 21 Eylül 1998 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/17083 sayılı yazısı. 

İstifa eden ve istifası kabul edilen Refaiddin Şahin'den boşalan Devlet Bakanlığına, yeni bir 
atama yapılıncaya kadar; Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin'in vekâlet 
etmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 113 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
44. - İstifa eden ve istifası kabul edilen Devlet Bakanı Refaiddin Şahin'den boşalan Devlet 

Bakanlığına vekâlet eden Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin yurtdışına 
gittiğinden, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Rifat Serdaroğhı'nıın vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1692) 

22 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 21 Eylül 1998 gün ve KAN. KAR: 39-08/F-1-98-617 sayılı yazımız. 
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İstifa eden ve istifası kabul edilen Refaiddin Şahin'den boşalan Devlet Bakanlığına, yeni bir 

atama yapılıncaya kadar; Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin'in vekâlet 
etmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 113 üncü maddesi gereğince, İlgi yazıyla uygun görül
müştü. " 

Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin, 23 Eylül 1998 tarihinde yurtdı
şına gideceğinden, bu tarihten itibaren dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Rifat 
Serdaroğlu'nun vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

45. - Portekiz ve Makedonya'ya gidecek olan Millî Savunma Bakam ve Başbakan Yardımcı
sı İsmet Sezgin'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1693) 

22 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Savunma Bakanları Toplantılarına katılmak üzere, 23 Eylül 1998 tarihinden itibaren Portekiz 
ve Makedonya'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin'in 
dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet 
Batallı'nın vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 

46. - Bulgaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'ye, dönüşüne kadar. Bayındırlık 
ve iskân Bakanı Yaşar Topçu 'mm vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (311694) 

25 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Eylül 1998 tarihinde Bulgaristan'a gidecek olan Devlet Ba
kanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Top-
çu'nun vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunarım. 

Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 

47. — Bosna-Hersek'e gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersü-
mer'e, dönüşüne kadar, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311695) 

25 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Eylül 1998 tarihinde Bosna-Hersek'e gidecek olan Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'ın vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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48. - Makedonya Cumhuriyetine gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demir el'e, dönüşü

ne kadar, TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vekâlet etmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1696) 

1 Ekim 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı KiroGligorov'un davetlisi olarak 2-3 Ekim 1998 ta
rihlerinde Makedonya'ya resmî bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığı
na, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Hikmet Çetin vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. -
Süleyman Demirci 

Cumhurbaşkanı 
49. - İstifa eden ve istifası kabul edilen Devlet Bakanı Eyüp Aşık'tan boşalan Devlet Bakan

lığına, yeni bir atama yapılıncaya kadar. Devlet Bakanı Mehmet Cavit Kavak'in vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311697) 

1 Ekim 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın, 1 Ekim 1998 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/17800 sayılı yazısı. 
İstifa eden ve istifası kabul edilen Eyüp Aşık'tan boşalan Devlet Bakanlığına, yeni bir atama 

yapılıncaya kadar; Devlet Bakanı Mehmet Cavit Kavak'ın vekâlet etmesi, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 113 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
50. - İran 'a gidecek olan Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlıı 'na, dönüşüne kadar. Devlet Baka

nı Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1698) 

28 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

24 üncü Uluslararası Tahran Fuarına katılmak üzere, 30 Eylül 1998 tarihinde İran'a gidecek 
olan Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlıı'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. 
Dr. Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

51. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deıüzolgıın'a. 
dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Hasan Deııizkurdıı 'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1699) 

28 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

7 nci Düıiya Ekonomik Kalkınma Kongresine katılmak üzere, 29 Eylül 1998 tarihinde Ame
rika Birleşik Devletlerine gidecek olan Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'ıın dönüşüne ka
dar; Ulaştırma Bakanlığına, Adalet Bakanı Hasan Dcnizkurdu'nıın vekâlet etmesinin, Başbakan 
Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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52. - Makedonya 'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi 'ye, dönüşüne kadar, Bayındırlık 

ve İskân Bakanı Yaşar Topçu 'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1700) 

1 Ekim 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2 Ekim 1998 tarihinde Makedonya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne 
kadar; Devlet Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun vekâlet etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 

53. - Makedonya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Rüştü Kâzını Yücelen 'e, dönüşüne kadar, 
Çevre Bakanı imren Aykut'un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (311701) 

1 Ekim 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Ekim 1998 tarihinde Makedonya'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı Rüştü Kâzım Yücelen'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Çevre Bakanı İmren Aykut'un 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

54. - Makedonya'ya gidecek-olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'a, dönü
şüne kadar. Orman Bakanı Ersin Taranoğlu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311702) 

1 Ekim 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Ekim 1998 tarihinde Makedonya'ya gidecek olan Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'ın dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Orman 
Bakanı Ersin Taranoğlu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

55. — Kanada 'ya gidecek olan Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen 'e, dönüşüne kadar, Tarım 
ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1703) 

I Ekim 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Sınırsız Dünya-Küresel Elektronik Ticaret Potansiyelinin Kavranması" konulu Bakanlar 
Konferansına katılmak üzere, 5 Ekim 1998 tarihinde Kanada'ya gidecek olan Devlet Bakanı Rüş
tü Kâzım Yücelen'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa 
Rüştü Taşar'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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56. - Açık bulunan Devlet Bakanlığına, İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktıına'nın atandığına 

ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1704) 
5 Ekim 1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başbakanlığın, 5 Ekim 1998 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/17948 sayılı yazısı. 
Açık bulunan Devlet Bakanlığına, İstanbul Milletvekili Dr. Yıldırım Aktuna, Türkiye Cumhu

riyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince atanmıştır. 
Bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkereleri bilgilerinize sunulmuştur. 

Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA

SI ÖNERGELERİ 
, 1. - DYP Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Denizli Milletvekili 

Mehmet Gözlükaya ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, Avrupa Birliği, Kıbrıs ve başta Suriye ol
mak üzere komşu ülkelerle olan ilişkilerimiz ve dışpolitika konusunda genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/25) > ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'nin çevresinde muhtemel sonuçlan itibariyle kaygı verici gelişmeler yaşanmaktadır. 

Kıbrıs Rum kesiminin ağır silahlanma kampanyası ve gerginliği tırmandırmaya yönelik giri
şimleri, Ada'da ve Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit etmeye devam etmektedir. 

Yunanistan'ın, Ege adalarını aynı şekilde silahlandırma niyetini açıkça ortaya koyması, Tür
kiye'nin sadece yüksek çıkarlarını değil, aynı zamanda doğrudan güvenliğini de tehdit eden bir ku
şatma şekline dönüşmektedir. 

AB'nin genişleme sürecinden dışlanışımız, Türkiye'nin yalnızca 150 yıllık bir medeniyet pro
jesinden koparılması anlamına gelmemektedir. Kıbrıs Rum kesimi genişleme süreci kapsamında 
değerlendirilirken, Türkiye'nin Avrupa dışında mütalaa edilmesi; gerek Kıbrıs meselesinde gerek
se Türk-Yunan ilişkilerinde, Türkiye aleyhine vahim sonuçlar doğuracak bir gelişmedir. 

Nitekim daha şimdiden, Almanya'nın bundan böyle PKK'yı terörist saymayacağını açıklama
sı, bazı Avrupa başkentlerinde Sevr'in yeniden tartışılmak istenmesi, AB'nin Türkiye'de yeni azın
lıklar yaratmaya dönük yaklaşımları ciddî hassasiyet gerektiren tezahürler olarak ortaya çıkmıştır. 

Yine Almanya'nın oradaki Türklere karşı tutumu ve Türklerin Avrupa Birliğiyle ilişkilerinde
ki fevkalade olumsuz davranışları bilinmektedir. 

Sözde Kürt parlamentosuna ev sahipliği yapan Akdeniz komşumuz ve NATO müttefikimiz 
İtalya'nın Türkiye'ye karşı aldığı tavır son derece rahatsız edici ve düşündürücü bir gelişmedir. 
Esasen İtalya, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik bir teşebbüsün yanında yer almak suretiyle 
NATO prensiplerini de ihlal etmiştir. 

Bir süre önce, Fransız Meclisinin Ermeni iddialarıyla ilgili kararı ortaya çıkmıştır. Yine Hol
landa'da İtalya'nın yapmakta bulunduğuna benzer bazı durumlar ve davranışlar cereyan etmiştir. 

İran, Ermenistan ve Yunanistan'ın katılımıyla Tahran'da gerçekleştirilen üçlü toplantının 
amacı ve birbirleriyle bağlantıları mutlaka tespit edilmelidir. 
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Güney komşumuz Suriye'nin ise, ondört yıldan beri PKK terör örgütüne her alanda destek ver

mek suretiyle Türkiye'ye karşı hasmane tutumu ve gizli operasyonları da devam etmektedir. 

Türkiye çağdaş dünyadan hızla izole olmakta, dış itibarını ve hayatî çıkarlarını koruma nokta
sında gerekli hassasiyeti gösterememekte ve uluslararası camiada kendisini kronik bir şekilde etki
sizleştirmektedir. 

Bu bakımdan, Türkiye'nin AB, Kıbrıs, komşu ülkelerle ilişkileri ve tüm dışpolitikalarıyla il
gili olarak Anayasanın 98, İçtüzüğün 101,102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir genel görüşme 
açılmasını DYP Grubu adına arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Saffet Arı kan Bedük Mehmet Gözlükaya Turhan Güven 

Doğru Yol Partisi Doğru Yol Partisi Doğru Yol Partisi 

Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili . 

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

ler sırasında yapılacaktır. 
Bu arada, bize ulaşan bilgilere göre, Hükümetimizin de bu konuda Meclisimizi bilgilendirme 

yönünde bir eğilimi vardır. Bu konuda, bugün yerine yarının tercih edilmesi de, bu bilgilendirme
nin, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in yaptığı görüşmeleri içermesi ihtiyacıyla ilgilidir. 

Meclis araştırması önergeleri vardır; okutuyorum: 

2. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 23 arkadaşının, Burdur Gölünde su seviyesinin azal
ması ve kirliliğe karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (J 0/283) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Burdur İlinin kuzeyinde yer alan ve uzunluğu güncybatı-kuzeydoğu istikametinde 34 kilomet

re, yüzölçümü ise 180-186 kilometrekare kadar olan, yapı itibariyle de tektonik bir göl olan Bur
dur Gölünün suları giderek çekilmektedir. 

Dünyada birkaç ülkede yaşayan Dikkuyruk kuşlarının ülkemizde sadece Burdur Gölünde ya
şadıkları malumlarıdır. 

Turizm güzelliği giderek azalmakta olan Burdur Gölünün problemlerinin belirlenmesi ve çö
züm yollarının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1-Yusuf Ekinci (Burdur) 
2- Sadi Somuncuoğlu (Aksaray) 

3-Ahmet Kabil (Rize) 
4- Muzaffer Arslan (Diyarbakır) 

5-Zeki Çakan (Bartın) 
. 6- Refik Araş (İstanbul) 

7- Bülent Atasayan (Kocaeli) 
8- Ömer Ertaş (Mardin) 
9-Y. Selahattin Beyribey (Kars) 
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10-Mustafa Balcılar (Eskişehir) 
11-Cemal Külahlı (Bursa) 
12-Yusuf Pamuk (İstanbul) 
13-Recep Mızrak (Kırıkkale) 

14- İbrahim Yılmaz (Kayseri) 
15-Esat Bütün (Kahramanmaraş) 
16-Emin Kul (İstanbul) 
17- Yaşar Okuyan (Yalova) 
18-Abdulkadir Baş (Nevşehir) 
19- Adil Aşırım (İğdır) 
20- Şamil Ayrım (İğdır) 
21- Necati Güllülü (Erzurum) 
22- Halit Dumankaya (İstanbul) 
23- Metin Emiroğİu (Malatya) 
24- Nabi Poyraz (Ordu) 
Gerekçe: 
Burdur Gölünün suları gün geçtikçe seviye kaybına uğramaktadır. 
Zengin kültür varlığı ve güzel doğasıyla Batı Akdeniz Bölgesinin en güzel yörelerinden birisi 

olan Burdur, kuzeyinde bulunan ve şehre de coğrafî bir güzellik veren Burdur Gölünden, ekono
mik, kültürel ve turizm açısından yeterince fayda görememektedir. 

Bununla beraber, Burdur Gölü, coğrafî bir değer kaybına da uğramaktadır. 
Bu olumsuz faktörler, dünyaca ünlü ve dünyanın sayılı yerlerinde bulunan Dikkuyruk kuşları

nın giderek azalmasına da neden olmaktadır. 

Bununla beraber; 
1- Gölün son yıllardaki (sene itibariyle) seviye değişikliğinin, 
2- Seviye kaybının tespiti ve giderilmesi amacıyla yapılan akademik çalışmaların olup olma

dığının, 
3- Gölde yaşayabilme ve ekonomik destek sağlayabilme ihtimali olan canlıların hangileri ol

duğunun, 
4- Burdur Gölünün kirliliğinin en aza indirilmesi için ne tür önlemler alındığının belirlenmesi 

amacıyla, Burdur Gölünün problemlerinin incelenerek gerekli çözüm önerilerinin ortaya konulma
sına aracı olacak olan bir Meclis araştırması komisyonu kurulmalıdır. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
3. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 38 arkadaşının, Adana İlinin ekonomik, sosyal, kül

türel kentsel sorunları ile Adana'ya göçün getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/284) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Adana İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunları ile özellikle Adana'ya göçün 

meydana getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gere
ğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 27.7.1998 
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1 -̂Yakup Budak 
2- İ. Ertan Yülek 
3- Sıtkı Cengil 
4-Cevdet Akçalı 
5- Latif Öztek 
6- Ahmet Demircan 
7- Kâzım Arslan 
8- Naci Terzi 
9- Zeki Karabayır 
10- Aslan Polat 
11 - Cafer Güneş 
12- Hüseyin Kansu 
13- Ömer Özyılmaz 
14- Abdullah Arslan 
15- SacitGünbey 
16- Mustafa Kemal Ateş 
17- Mehmet Aykaç 
18-ZülfükarİzoI 
19-Ramazan Yenidede 
20- Nedim İlci 
21-Murtaza Özkanlı 
22- Abdulhaluk Mutlu 
23- Mehmet Emin Aydın 
24- Ahmet Dökülmez 
25- Turhan Alçelik 
26- Ahmet Feyzi İnceöz 
27- Avni Doğan 
28- Süleyman Metin Kalkan 
29- Mehmet Sılay 
30- Fikret Karabekmez 
31 - Mustafa Kamalak 
32- Yakup Hatipoğlu 
33- İlyas Arslan 
34- Nurettin Aktaş 
35- Mustafa Hasan Öz 
36- Necati Çelik 
37- Musa Okçu 
38- Celal Esin 
39- Saffet Benli 

6 .10 .1998 
(Adana) 
(Adana) 
(Adana) 
(Adana) 
(Samsun) 
(Samsun) 
(Yozgat) 
(Erzincan) 
(Kars) 
(Erzurum) 
(Kırşehir) 
(İstanbul) 
(Erzurum) 
(Tokat) 
(Diyarbakır) 
(Kilis) 
(Çorum) 
(Şanlıurfa) 
(Denizli) 
(Muş) 
(Aksaray) 
(Bitlis) 
(Siirt) 
(Kahramanmaraş) 
(Giresun) 
(Tokat) 
(Kahramanmaraş) 
(Hatay) 
(Hatay) 
(Malatya) 
(Kahramanmaraş) 
(Diyarbakır) 
(Yozgat) 
(Gaziantep) 
(Ordu) 
(Kocaeli) 
(Batman) 
(Ağn) 
(İçel) 

0 : 1 
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Gerekçe: 

Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin nüfusu 4 kat artmıştır. 1945 yılında nüfusumuzun yüz
de 18,3'ü kentlerde yaşıyor iken, 1990 yılında bu oran yüzde 56,3'e çıkmıştır. Cumhuriyet tarihi 
boyunca şehir nüfusları 10 kat artarken, Adana'nın nüfusu 20 kat artmıştır. Devlet İstatistik Ensti
tüsünün verilerine göre 1980-1985 yılları arasında Adana nüfus artış oranı 6,8 iken, 1985-1990 yıl
ları arası 7,6 olmuştur. Asıl nüfus patlaması, göçün de etkisiyle, 1990'dan sonra gerçekleşmiştir. 
Bu nüfus artışı, Türkiye ortalamasının çok çok üstündedir. 

Adana'ya nüfusun yığılmasına yol açan göçün birçok ekonomik, sosyal nedenleri vardır. 
1980'den sonra ivme kazanan gönüllü ve zorunlu göçler Adana'nın sosyal ve ekonomik gelişme
siyle paralel gitmemiştir ve gitmemektedir de. Hem göçen vatandaşlarımızı hem de Aclana'yı etki
lemiş, toplumsal ve ekolojik pek çok sorunlar ortaya çıkmıştır. Ekonomik kalkınma ve gelişme sü
recindeki Adana'ya olan yoğun göçler çeşitli sıkıntı ve problemlerin artmasına neden olmuş, geliş
mişlik seviyesini olumsuz yönde etkilemiştir. 

Bu yoğun göçün sonucu, plansız, projesiz, imarsız kurulan mahalleler şehrin hemen yanında 
mantar gibi bitivermiş, ortaya çarpık bir kentleşme çıkmıştır. Doğal afetlerde bu evlerin yıkıldığı
nı, sel baskınına uğradığını ya da göçük altında kaldığını görünce millet olarak üzülüyoruz, asıl so
runu görmezlikten geliyoruz. 

Adana İlimizdeki sanayi yatırımının yetersizliği hatta son yıllarda tamamen durması işsizliği 
artırmışken, göçler nedeniyle Adana'daki işsizler ordusu çığ gibi büyümektedir. Sosyal kalkınma
daki en büyük engellerden olan işsizliğin yol açtığı sosyal yaralar Adanamızda artmıştır, adlî vaka-
Iardaki artış tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. 

Artan nüfusa göre sağlık tesisi ve elemanı yetersiz kaldığı için, insanımız derdine çare ararken 
hastane kapılarında perişan olmaktadır. Eğitim hizmetleri felç olmuştur. Sınıfların kalabalığı nede
niyle ders yapılamamakta, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz yeterli eğitim alamamak
tadırlar. Gençlerimizin kötü alışkanlıklara olan bağımlılıklarında artış gözlenmektedir. Bu tehlike
li gidişin bir an önce önlenmesi gerekmektedir. 

Çukurova'nın mümbit topraklan, imarsız yapılaşmalarla, bilinçsiz işlemelerle gittikçe verim
sizleşmektedir. Bu nedenlerle, çiftçilerimizin elde ettikleri ürün kalitesi azalmakta ve verim düş
mektedir. Çiftçilerimiz zor günler yaşamaktadır. Sanayi ve ticaret alanında 1980'den sonra izlenen 
yanlış politikalar nedeniyle Adana ekonomik büyümesini sürdürememiş, aksine geriye gitmiştir; 
coğrafî konumu müsait olmasına rağmen istenilen kalkınma gerçekleştirilememiştir. 

Bir zamanlar Türkiye'nin gelişmiş dördüncü ili olan Adana, bugün ilk 10'a dahi girememek
tedir; bugün, kişi başına düşen gayri safî millî hâsılada 22 nci sırada yer almaktadır. Adana, bir çık
mazın içerisinde can çekişmektedir. Adana, gelişmiş büyük bir vilayet olma özelliğini kaybetmiş, 
ekonomik gerileme ve bunun getirdiği sosyal sıkıntılarla boğuşmaktadır. Bütün bu sorunların ge
tirdiği sıkıntılar nedeniyle Adanalı esnafımız, sanayicimiz, ve küçük işletmecilerimiz büyük bir 
darboğazın içerisinde kıvranmaktadırlar. Özellikle, 27 Haziran 1998'de meydana gelen deprem 
Adanamızın sıkıntılarını artırmıştır. 

Adana'nın içinde bulunduğu sorunlardan bir an önce kurtulması, Türkiycmizin huzur ve mut
luluğuna katkıda bulunacaktır. Sorunların çözümü, sorunların yerinde tespitiyle mümkündür. Bu 
konuyla alakalı bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasının, Adana ve bölgesi için faydalı olaca
ğı kanaatindeyiz. 
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BAŞKAN-Diğer araştırma önergesini okutuyorum: 

4. - İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem ve 53 arkadaşının, İstanbul'da Dolmabahçe Stadyu
mu arkasında ruhsatsız olarak inşa edilmekte olan otelin bulunduğu alanın Beyoğlu İlçesinden Şiş
li İlçesi sınırına dahil edilmesiyle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (101285) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul İli Beyoğlu İlçesinde Dolmabahçe Stadyumu arkasında yer alan ve kamuoyunda 
"gökkafes" olarak tanınan Dolmabahçe Turizm AŞ'ye ait otel inşaatında ve inşaat sahiplerinin ta
lepleri doğrultusunda yapılan Beyoğlu-Şişli İlçeleri arasındaki sınır değişikliğiyle ilgili olarak ka
muoyunda yer alan usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla, Anaya
sanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masını saygıyla arz ederiz. 

1 - Ekrem Erdem 

2- Azmi Ateş 
3- Musa Uzunkaya 
4- Hüseyin Kansu 

5- Mehmet Ali Şahin 
6- Bahri Zengin 

7- Ali Oğuz 

8- Süleyman Arif Emre 

9- İsmail Kahraman 

10-Ali Coşkun 
11- Osman Yumakoğulları 

12- Ahmet Karavar 
13-Abdullah Özbey 

14-Fikret Karabekmez 

15- Nurettin Kaldırımcı 

16- Temel Karamollaoğlu 

17- Yaşar Canbay 

18-İ. ErtanYülek \ 
19- Ömer Naimi Barım 
20-Musa Okçu 

21- Veysel Candan 
22- Şeref Malkoç 

23- Mehmet Salih Katırcıoğlu 

24- Maliki Ejder Arvas 

25- İsmail İlhan Sungur 

26- Ahmet Cemil Tunç 

27- Mehmet Emin Aydınbaş 

(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Samsun) 
(İstanbul) 

(İstanbul) 

(İstanbul) 

(İstanbul) 

(İstanbul) 

(İstanbul) 
(İstanbul) 

(İstanbul) 
(Şanlıurfa) 

(Karaman) 

(Malatya) 
(Kayseri) 

(Sivas) 
(Malatya) 

(Adana) 

(Elazığ) 

(Batman) 

(Konya) 
(Trabzon) 
(Niğde) 

(Van) 

(Trabzon) 

(Elazığ) 
(İçel) 
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28-Ziilfikar Gazi 
29- Ramazan Yenidcde 
30- Cafer Güneş 
31- Cemalettin Lafçı 
32- Murtaza Özkanlı 
33- Suat Pamukçu 
34- Hasan Dikici 
35- Mehmet Sılay 
36- Mustafa Köylü 
37- Yakup Budak 
38- Fethi Acar 
39- Feti Görür 
40- Mehmet El katmış 
41- Mehmet Fuat Fırat 
42- Ömer Özyılmaz 
43- Mikail Korkmaz 
44- Mustafa Kemal Ateş 
45- Rıza Ulucak 
46- Şaban Şevli 
47- Alaattin Sever Aydın 
48- Nedim İlci 
49- Zülfiikar İzol 
50- Ahmet Derin 
51- İsmail Yılmaz 
52- Mustafa Ünaldı 

B : 2 6 . 10 . 1998 
(Çorum) 
(Denizli) 
(Kırşehir) 
(Amasya) 
(Aksaray) 
(Bayburt) 
(Kahramanmaraş) 
(Hatay) 
(İsparta) 
(Adana) 
(Kastamonu) 
(Bolu) 
(Nevşehir) 
(İstanbul) 
(Erzurum) 
(Kırıkkale) 
(Kilis) 
(Ankara) 
(Van) 
(Batman) 
(Muş) 
(Şanlıurfa) 
(Kütahya) 
(İzmir) 
(Konya) 
(Yozgat) 
(Bursa) 

O : 1 

53- Ilyas Arslan 
54- Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Gerekçe: 
İstanbul İli Beyoğlu İlçesinde Dolmabahçc Stadyumunun arkasında yer alan ve kamuoyunda 

"gökkafes" olarak tanınan ruhsatsız otel inşaatı, Beyoğlu Belediyesince bugüne kadar 6 defa mü
hürlenerek durdurulmasına ve hukuka uygunluğu Danıştayca sabit olan yıkım kararlarına rağmen 
yükselmeye devam etmektedir. 

Dolmabahçc Turizm AŞ tarafından 1987 yılında temeli atılan bu inşaat, vakıf kökenli ve üze
rinde "bina yapılamaz" kaydı bulunan, kırk yıldan fazla bir süredir imar planlarında park alanı ola
rak ayrılmış bir arazi üzerinde yükselmektedir. 

Basında yer alan iddialara göre de, otel inşaatının bulunduğu arsa, 1984 yılında Dolmabahçc 
Turizm AŞ tarafından satın alındığında, tapu kaydında, üzerinde bina yapılamayacağına dair bir ir
tifak hakkı vardır; Dolmabahçc Turizm AŞ'nin talepleri doğrultusunda tapu grup sicil müdürü 
Mehmet Güven tarafından tapudan silinmiştir. "İnşaat yapılamaz" kaydının silinmcsiylc, arsa, çok 
büyük bir değer kazanmıştır. 

Mahkeme kararı olmadan, Mehmet Güven, bunu, ne karşılığında yapmıştır? 
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Danıştay kararlarına göre plansız ve ruhsatsız olduğu sabit olan bu inşaat, Beyoğlu Belediye

sinin bütün gayretlerine rağmen durdurulamamıştır. Belediyenin en son Haziran 1997'deki durdur
ma girişimi, inşaat işçilerinin kazma kürek saldırıları yüzünden sonuçsuz kalırken, güvenlik güçle
ri desteğinde yapılacak yıkım için Çevik Kuvvet talebiyse, iddialara göre, İstanbul Valisi tarafın
dan geri çevrilmiştir. 

Belediyenin hukuka uygun kararlı tutumu karşısında, inşaat sahibi şirket, kurtuluşu sınır deği
şikliğinde bulmuştur; İstanbul Valiliğine verdiği dilekçelerle inşaat alanının Şişli İlçesi hudutları 
içerisine alınmasını talep etmiştir. Şirket sahibi, hukuk alanında kaybettiği haksız mücadeleyi siya
sî alana çekerek devam ediyor. İstanbul Valiliği de, 1580 ve 5442 sayılı Kanunlardaki sınır ihtila
fı ve sınır değişikliğiyle ilgili usullere aykırı olarak, bir çırpıda gökkafesin bulunduğu bölgeyi Şiş
li İlçesi hudutları içerisine dahil ediyor. 

Sınır değişikliği, ruhsatsız otellere meşruluk kazandırmak için değil, kamu yararını gerektiren 
hallerde başvurulan ve çok uzun bir prosedür gerektiren işlemlerdir. Sınır değişikliği kararını Dol-
mabahçe Turizm AŞ'nin müracaatı üzerine yaptığını gizlemeyen İstanbul Valiliği, bu işlemde na
sıl bir kamu yararı görmüştür? 

Kamuoyu ve konuyla ilgili meslek odaları, şimdi, bu sorunların cevabını merakla bekliyor. 

Belediyenin yıkım kararının hukuka uygun olduğu, Danıştayca, Kasım 1997'de karara bağlan
mıştır. Dolmabahçe Turizm AŞ'nin sınır değişikliği talebi de aynı günlerde, Kasım 1997'de yapıl
mıştır. Danıştayın, bu kararı, takribi beş ay gibi bir süre sonunda, sınır değişikliği kararından bir 
hafta sonra Beyoğlu Belediyesine tebliğ edilmiştir. 

Bütün bunlar bir tesadüf müdür; kamuoyundaki yerleşik kanaate göre, bunların hiçbirisi tesa
düf olamaz ve tesadüf de değildir. 

Basma da yansıyan iddialara göre, sınır değişikliğinden sonra Şişli Belediyesi 2 Haziran 1998 
tarihinde 11 bodrum + zemin + 27 normal kat + 2 tesisat katı olarak inşaat ruhsatı vermiştir. Ote
lin planı ve ruhsatı bulunmadığı ve yıkım kararlarının Danıştayca hukuka uygun bulunduğu Beyoğ
lu Belediyesince Şişli Belediyesine bildirildiği halde, bu ruhsat alelacele İstanbul'un imar planına 
aykırı bir şekilde verilmiştir. 

Eski Belediye Başkanı Sayın Ashtürk zamanındaki yolsuzluk iddialarının ayyuka çıktığı Şiş
li Belediyesinde bu son uygulama ile de hiçbir şeyin değişmediği iddialarına haklılık kazandırmak
tadır. 

Usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları ile kamuoyuna mal olmuş otel inşaatı ve otel sahiplerinin ta
lepleri doğrultusunda yapılan sınır değişikliği ile ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulması için Ana
yasanın ve İçtüzüğün ilgili maddeleri gereğince Meclis araştırması yapılması gerektiği kanaatindeyiz. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

5. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 22 arkadaşının, İstanbul'da meydana gelen,orman 
yangınlarının nedenlerinin araştırılarak kaçak yapılaşmanın önlenmesi için alınacak tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/286) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul'da, göz göre göre, arka arkaya çıkan yangınlar, yakılan yerlerde daha sonra gerçekle

şen kaçak yapılaşma, kamu makamlarının yeterli denetimi yapmaması, arazi mafyasıyla işbirliği 
yapan yönetici ve siyasetçilerin varlığı, orman alanlarının hızla azalması, konunun esaslı bir şekil
de ele alınmasını, yeni tedbirlerin ve düzenlemelerin gerçekleşmesini ve Yüce Meclisin konuya el 
atmasını zorunlu kılmaktadır. 
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Bu gerekçelerle, İstanbul'da meydana gelen orman yangınlarının nedenlerinin, ortaya atılan 

iddiaların araştırılması; orman alanlarında kaçak yapılaşmayı teşvik eden uygulama ve düzenleme
ler ile sorumluların ortaya çıkarılması; bunları önleyecek tedbirlerin tespit edilmesi, yangınlar ve 
kaçak yapılaşmayla ilgili gerçeklerin açığa çıkarılması için Anayasanın 98 inci, Meclis İçtüzüğü-, 
nün 103 ve 104 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1- Deniz Baykal 

2- M. Cevdet Selvi 

3- İsmet Önder Kırlı 

4- Mehmet Sevigen 

5- Yüksel Aksu 

6- Ahmet Küçük 

7- Atilâ Sav 

8- Algan Hacaloğlu 

9- Eşref Erdem 

10- Birgen Keleş 

(Antalya) 

(İstanbul) 

(Balıkesir) 

(İstanbul) 

(Bursa) 

(Çanakkale) 

(Hatay) 

(İstanbul) 

(Ankara) 

(İzmir) 

11-Ahmet Güryüz Ketenci (İstanbul) 

12-Fatih Atay (Aydın) 

13-Ali Haydar Şahin (Çorum) 

14-İsmet Atalay (Ardahan) 

15-Yahya Şimşek (Bursa) 

16- Mustafa Kul (Erzincan) 

17- Ayhan Fırat (Malatya) 

18- Tuncay Karaytuğ (Adana) 

19-Haydar Oymak (Amasya) 

20- Mehmet Moğultay (İstanbul) 

21-Mustafa Yıldız (Erzincan) 

22- M. Seyfi Oktay (Ankara) 

23- Durmuş Fikri Sağlar (İçel) 

Gerekçe: 
Tarihî, doğal ve kültürel zenginlikler kenti İstanbul, ardı ardına meydana gelen orman yangın

larıyla alevler içerisinde kalmıştır. 

3-4 Eylül 1998 tarihinde Beykoz, Çatalca ve Sarıyer bölgelerinde çıkan orman yangınları yak
laşık 75 bin hektar orman alanını tahrip etmiştir. Sadece Beykoz Yakacık'taki tahrip olan alan 55 
hektardır. 

Henüz1 bu yangınların söndürme, temizleme işlemleri devam ederken, 13 Eylülde İstanbul'un 
10 ayrı yerinde orman yangını çıkmıştır. Bu yangınların yok ettiği orman alanı yaklaşık 100 hek
tar olmuştur. 

Yangınların peşi peşine çıkarılması, aynı anda birden çok noktada başlaması, bu yangınların 
kasıtlı çıkarıldığı yönündeki kuşkuları artırmaktadır. 
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Yine, yangın çıkarılan yerlerin, kaçak yapılaşmaya izin verilen, imara açılmış, daha sonra ta

pu verilmiş kaçak yapılaşma bölgelerine yakın olması da bu ihtimali güçlendirmektedir. 
Orman yangınlarının, ormanlık alanı yok ederek, yapılaşmaya açmak isteyen kişiler tarafından 

çıkarıldığı hemen herkesçe kabul edilmektedir. Nitekim, yangın sonrası, İstanbul Valisinin ve Hü
kümet yetkililerinin açıklamaları da bu yöndedir. 

Peki, arazi mafyası olarak adlandırılan bu kesimler, ormanları yapılaşmaya açmaya, rant sağ
lamaya dönük eylemleri gerçekleştirme cesaretini nereden bulmaktadırlar? 

Bu sorunun ilk cevabı, önceki uygulamalar ve izlenen politikalardır. 
Bu tabloda, mafyaya göz yuman, hatta kimi zaman mafya ile işbirliği yapan yerel yöneticile

rin, siyasetçilerin yanı sıra, izlenen imar, kentleşme ve orman politikaları nedeniyle hükümetlerin 
de sorumluluğu büyüktür. 

Orman alanlarını bir yük gibi görüp satmaya kalkışan, anlaşılmaz şekilde özelleştiren, orman 
yangınlarına hızla müdahale edecek araç, gereç ve ekipmanı sağlamayan, etkili denetim yapama
yan, orman yangınlarına karşı şovdan öte tedbir geliştirmeyen hükümetler ve siyaset anlayışı bu 
tablonun esas sorumlusudur. 

Bazı yöneticiler ve siyasîler, ormanlık alanların yapılaşmaya açılmasında arazi mafyasıyla iş
birliği sergilemekten kaçınmamışlardır. Ormanları emanet ettiğimiz Bakan, kendisinin yakınlarının 
üyesi bulunduğu kooperatifler için ormanlık alanları imara açmaya çekinmemiştir. 

Bu politikalar "yak-yap-sat" modelini teşvik etmiş, teşvik etmeyi de sürdürmektedir. 
İstanbul'da son 15 yılda 44 bin hektar yeşilalan yok olmuş. Sadece 6831 sayılı Orman Kanu

nu 2/B -makilik ve bozuk alanları orman alanları dışına çıkaran- uygulamasıyla, 12 bin hektarlık 
alan, orman alanı dışına çıkarılmıştır. 

Bu yıl İstanbul'da daha önce meydana gelen 60 orman yangınında 112 hektarlık alan hasar 
görmüştür. 

Ornıanlardaki kaçak yapılaşmayı bir nebze engelleyen SİT kararlarıyla oynanmıştır. Beykoz-
Sarıyer bölgesindeki SİT kurulu, dönemin hükümeti tarafından dağıtılmış, yine aynı dönemde, 
Ömerli-Darlık SİT kararı da hükümet baskısıyla durdurulabilmiştir. 

Yakılan yerlerin yerine dolan kaçak yapılar, bu yapılaşmaya göz yumulması, daha sonra tapu 
verilmesi ve imara açılması ormanların neden yakıldığının en açık göstergesidir. 

Son yangınlarda gündeme gelen Beykoz'a bağlı Çavuşbaş yerleşim yerinin belediye yapılma
sı, hem arazi yağmacılarını ödüllendiren hem de Elmalı su havzasındaki kaçak yapılaşmayı teşvik 
eden uygulamaların çarpıcı, üzücü bir örneğidir. Böylece, yakılan yerlerin imara açılmasıyla, or
man yakan canilere, arazi mafyasına hedeflerine ulaşma olanağı verilmiştir. 

Önümüzde yerel ve genel seçim olması, bu mafyanın daha büyük işlere kalkışacağı kaygısını 
da artırmaktadır. Ne yazık ki, geçmişte de görüldüğü gibi, seçim dönemleri, ormanların yok edil
mesine uygun ortamı oluşturan çalışmalar ve propagandalara yer verilmesi nedeniyle yangınların, 
işgallerin, kaçak yapılaşmanın arttığı zamanlar olmaktadır. 

İstanbul Belediyesi ve mevcut İktidar partisinin geçmiş uygulamaları, bu olumsuz tablonun 
değişmeyeceği yönündeki karamsarlığı artırmaktadır. 

Beykoz bölgesindeki Belediye Başkanlığının ve Kaymakamlığın, kaçak yapılaşmayla miica-
dale etmediği, göz yumduğu iddiaları ayyuka çıkmıştır. 

Göz göre göre çıkan yangınlar, yakılan yerlerde gerçekleşen kaçak yapılaşma, kamu makam
larının yeterli denetimi yapmaması, arazi mafyasıyla işbirliği yapan yönetici ve siyasetçilerin var
lığı, orman alanlarının hızla azalması, konunun esaslı bir şekilde ele alınmasını, yeni tedbirlerin ve 
düzenlemelerin gerçekleşmesini ve Yüce Meclisin konuya el almasını zorunlu kılmıştır. 
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BAŞKAN - Araştırma önergeleri bilgilerinize sunulmuştur. 

Araştırma önergeleri gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konu
sundaki öngörüşmcleri, sırasında yapılacaktır. 

Meclis soruşturması önergeleri vardır. 

Soruşturma önergeleri bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Meclis soruşturması önergelerini okutuyorum: 

6. - Konya Milletvekili Hüseyin Arı ve 44 arkadaşının, SSK Genel Müdürlüğünce 1996 yılın
da özürlülerin memurluğa alınması için açılan sınavda mevzuata aykırı usulsüz işlemler yapılma
sına göz yumarak görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı Mustafa 
Kul hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/34) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 1996 yılında sakatların devlet memur

luğuna alınmasına dair eski bakan Mustafa Kul tarafından açılan sınavda usul ve mevzuata aykırı 
birçok işlemler yapılmış ve eski bakan Emin Kul zamanında konunun soruşturulmasına karar ve
rilmiştir. 

Yapılan soruşturma sonucu düzenlenen müfettiş raporunda bu yolsuz ve usulsüz işlemlerin 
gerçek olduğu kesinlik kazanmıştır. 

Bu raporda; 

Kurumun Ankara'da bulunan ünitelerinde istihdam edilecek 99 adet sakat personelin; yardım
cı hizmetler sınıfından 59 hizmetli, 10 daktilograf ve 30 memur şeklinde alınmasının kararlaştırıl
dığı, bunun için kurumun Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğünde oluşturulan sınav kurulu tarafından 
20.1.1996 tarihinde yapılan yazılı (test) sınav ve 23,24 ve 25.1.1996 tarihlerinde yapılan mülakat 
neticesinde sınavı kazandığı bildirilen adaylarla ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda: 

Kurumun Personel Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde; sınavlarda değerlendirmelerin 100 
tam not üzerinden yapılacağının, 70 puan alanlarının yazılı sınavı kazanmış sayılacaklarının, yazı
lı ve sözlü sınav ortalaması en az 70 puan olanların sınavı kazanmış sayılacaklarının belirtildiği, 
oysa Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığına daktilograf olarak atanan Özlem Nazenin, Erzin
can Hastanesinde görev yapmak üzere Erzurum Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine hizmet
li olarak atanan Ali Ekber Yavuz, Ankara Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesinde gö
rev yapmak üzere Gazi Mahallesi Dispanserine hizmetli olarak atanan Mesul Susuz ile Ankara Si
gorta Müdürlüğüne hizmetli olarak atanan Yılmaz Kılınç'ın, yazılı sınav kâğıtlarına göre bu sına
vı kazanmadıkları halde, adı geçenlere fazla puan verilmek suretiyle Personel Yönetmeliğine aykı
rı olarak sınav kazandırıldığı, 

Sivas Hastanesinde görev yapmak üzere Sivas Merkez Dispanserine hizmetli olarak atanan 
20.3.1978 doğumlu Suna Geyik'in, müracaat ve sınav tarihinde henüz 18 yaşını bitirmediği halde, 
usulsüz olarak müracaatının kabul edilerek sınava alındığı, ancak adı geçenin sınavı kazandığı ve 
18 yaşını doldurmasına kısa bir süre kaldığı düşünülerek, dosyanın genel müdürlükte bekletildiği 
ve atamasının, 18 yaşını bkirdiği 20.3.1996 tarihinden sonra 28.3.1996 tarihinde gerçekleştirildiği. 
böylece, memuriyetinin geçerli hale geldiği, 

Genel müdürlükçe ünitelere gönderilen sınav yapılması ile ilgili talimatlarda, istihdamı düşü
nülen personelin sakatlık oranlarının yüzde 40'dan az, yüzde 70'ten fazla olmaması gerektiğinin 
belirtildiği ve Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğünce gazeteye bu şekilde sınav ilanı verildiği halde sa-
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katlık oranı yüzde 90 olan ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığına atanan, bilahare Ankara 
Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğünde .görevlendirilen hukuk fakültesi mezunu görme özürlü Ayhan 
Havuş, sakatlık oranı yüzde 85 olan ve Ankara İhtisas Hastanesinde hizmetli kadrosunda santralde 
çalıştırmak üzere atanan ortaokul mezunu görme özürlü Dursun Kangür ile sakatlık oranı yüzde 95 
olan İdarî İşler Dairesi Başkanlığı santralinde çalıştırılmak üzere Ankara Eğitim Hastanesine ata
nan lise mezunu görme özürlü Ahmet Dumlupınar'ın müracaatlarının kabul edilerek, sınavı kazan
malarının akabinde işe alındıkları; 

Kurum Personel Yönetmeliğine göre, sınavların adil ve eşit şartlar altında yapılmasının sağ
lanması, düzenli bir şekilde yürütülmesi ve sınav sonuçlarının özenle değerlendirilmesi ile görevli 
ve sorumlu olan sınav kurulunun; öngörülen şartları taşıyanların sınava katılmalarını sağlamak, 
adayların bir özlük hakkı elde edip etmemeleri gibi önemli bir hukukî sonuç doğuran sınavlarda ge
rekli dikkat ve özeni göstermek durumunda olduğu, oysa Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğünde oluş
turulan sınav kurulunca yapılan sınavda, gerekli dikkat ve özen gösterilmeyerek, yazılı sınavı ger
çekten kazanmadıkları halde; Özlem Nazenin, Ali Ekber Yavuz, Mesut Susuz ve Yılmaz Kılınç 
isimli adaylara fazla puan vermek suretiyle sınav kazandırıldığı, böylece, adı geçenlere mevzuata 
aykırı olarak hak etmedikleri memuriyet statüsü elde etmelerine imkân sağlandığı, bazı adayların 
usulsüz olarak müracaatlarının alındığı, 

İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğünde oluşturulan sınav kurulunca; 
Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartlan ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında 

Yönetmeliğin 2 nci maddesinde, sürekli olarak çalışma gücünden en az yüzde 40 oranında yoksun 
olanların bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanacakları belirtildiği halde; Sigorta Teftiş Kurulu 
İstanbul 2 No'lu Grup Başkanlığında görev yapmak üzere Gaziosmanpaşa Sigorta Müdürlüğüne 
hizmetli olarak atanan ve sağlık kurulu raporunda sakatlık derecesi bu oranın altında yüzde 35 ol
duğu belirtilen Ali Gündoğan'ın, söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak sınava kabul edildiği ve sı
nav ı kazandıktan sonra atamasının yapıldığı, 

Eyüp Hastanesine hizmetli olarak atanan ve yazılı sınav kâğıdına göre 4. doğru cevap karşılı
ğı 40 puan alması gereken Tülin Kalın'a, 7 doğru cevap karşılığı olan 70 puan verilmek suretiyle, 
Kurum Personel Yönetmeliğine aykırı olarak bu sınavın kazandırıldığı, 

Göztepe Eğitim Hastanesinde görev yapmak üzere Okmeydanı Eğitim Hastanesine hizmetli 
olarak atanan Medet Kalkan'ın adlî sicil kaydı ve dolayısıyla kesinleşmiş yargı kararlarına göre, 
para cezasına çevirilmiş hapis cezalan yanında Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinin 14.10.1993 tarih
li, 65-82 sayılı kararıyla zorla kız kaçırma suçundan 10 ay ağır hapis cezasıyla hükümlü olduğunun 
anlaşıldığı, bu sebeple adı geçenin devlet memurluğuna alınma şartlarını ve kurumda işe alınacak
larda aranacak genel şartları taşımadığı, 

Pendik Sigorta Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere Gaziosmanpaşa Sigorta Müdürlüğüne 
hizmetli olarak atanan Hüseyin Kınalı'nın adlî sicil kaydına ve kuruma verdiği mahkeme kararına 
göre, Üsküdar Asliye 1. Ceza Mahkemesinin 25.9.1992 tarihli, 454-670 sayılı kararıyla tehdit su
çundan 8 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı, 

Kurum Personel Yönetmeliğine göre, sınavların düzenli bir şekilde yapılması ve sınav sonuç
larının özenle değerlendirilmesiyle görevli ve sorumlu olan İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğünde 
oluşturulan Sınav Kurulunun; mevzuatla kendilerine verilen görevlerinde gerekli dikkat ve özeni 
göstermeyerek, yukarıda açıklanan usulsüz işlemlerle Ali Gündoğan, Tülin Kalın ve Medet Kalkan 
isimli adayların atanmalarına ve hak etmedikleri memuriyet statüsü elde etmelerine imkân sağladığı, 

Bunun yanında, sınavlarda müracaatların alınması ve adayların sınava giriş belgesi verilme
siyle görevli olan ilgili ünitenin Personel Servisi memurlarından Cavit Uysal ve Personel Servisi 
Şefi Mustafa Özdemir'in, Ali Gündoğan ile Medet Kalkan isimli adayların usulsüz olan müracaat
larını kabul ettikleri ve bu adayların atanmaları için mevzuata aykırı belgelerin Genel Müdürlüğe 
gönderilmesini sağladıkları, 
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Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğünde oluşturulan Sınav Kurulu Başkanı Dr. Yaşar Çalışkan ile 

sınav kurulu üyeleri Serpil Baran, Orhan Akçay, Aziz Demir ve İsa Bayram'ın, 

İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğünde oluşturulan Sınav Kurulu Başkanı Dr. Fevzi Sağıroğlu ile 
sınav kurulu üyeleri Dr. Abidin Özçelik, Gülay Özelgin, Eczacı Mine Eryüce ve Miraç Konuk'un, 

Eylem ve işlemlerinin "görevi ihmal" suçu kapsamına girdiğinden haklarında Türk Ceza Ka
nununun 230 uncu maddesine göre işlem yapılabilmesi için cumhuriyet savcılığına suç duyurusun
da bulunulmasının, 

Ankara'da oluşturulan Sınav Kurulunun Başkanı Yaşar Çalışkan ile üyeleri Serpil Baran, Or
han Akçay, Aziz Demir ve İsa Bayram ile İstanbul'da oluşturulan Sınav Kurulu Başkanı Fevzi Sa
ğıroğlu ile üyeleri Abidin Özçelik, Gülay Özelgin, Mine Eryüce ve Miraç Konuk'un; ayrıca, İstan
bul'da ilgili ünitede görevli Gavit Uysal ve Mustafa Özdemir'in Kurum Personel Yönetmeliğinin 
124 üncü maddesinin (B) bendinin (a) fıkrası uyarınca kınama cezası ile tecziye edilmelerinin, 

Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılan sınavda, yazılı sınavı kazanmadıkları halde fazla 
puan verilmek suretiyle Kurum Personel Yönetmeliğine aykırı olarak bu sınavın kazandırıldığı an
laşılan; Özlem Nazenin, Ali Ekber Yavuz, Mesut Susuz ve Yılmaz Kılınç ile İstanbul Sağlık İşle
ri Müdürlüğünce yapılan sınavda, yazılı sınavı kazanmadığı halde fazla puan verilerek sınav kazan
dırıldığı anlaşılan Tülin Kalın, sağlık kurulu raporuna göre sakatlık derecesi yüzde 35 olan ve ça
lışma gücünden en az yüzde 40 oranında yoksun olma şartını taşımayan Ali Gündoğan ve 10 ay 
ağır hapis cezası ile hükümlü bulunan Medet Kalkan'ın; 

Memurluğa atanma ve dolayısıyla kurumda işe alınmada aranacak şartları taşımamaları sebe
biyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98 inci maddesi ve Kurum Personel Yönetmeliği
nin 77 nci maddesi uyarınca, memurluklarının sona erdirilmesi gerektiği, 

Ayrıca, Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılan sınav sonucu Kırşehir Hastanesine hiz
metli olarak atanan Çakır Türkkari ile İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılan sınav sonucu 
Okmeydanı Hastanesine hizmetli olarak atanan Duran Akgiin ve Göztepe Eğitim Hastanesinde gö
revlendirilmek üzere Okmeydanı Eğitim Hastanesine hizmetli olarak atanan Erdal Kızılbuğa'nın 
kuruma verdikleri sağlık kurulu raporlarının, Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle 
Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelikte öngörülen resmî sağlık kurulu raporları ni
teliğinde olmadığı, bu nedenle, adı geçenlerin bir devlet hastanesine sevk edilerek, sakatların işe 
girmelerinde aranan ve Yönetmeliğin öngördüğü hususları ihtiva eden sağlık kurulu raporu alma
larının temin edilmesinin belirtildiği, 

Ayrıca, sınavların adil ve eşit şartlar altında yapılması esastır. Kamu kurumları, açılan sınav
la ilgili olarak ilanda bulunmak ve ilan ettiği kurallara uygun işlem yapmak zorundadır. Aksi hal
de, sınavların adil ve eşit şartlar altında gerekleşmesi mümkün olmaz. Örneğin, 18 yaşını doldur
muş olmak veya 30 yaşından büyük olmamak, sınav ilanında bir şart olarak belirtilmiş ise, bu şar
tı taşımayan adayların sınava başvurusu önceden önlenmiş olmaktadır. Burada kural değişikliği ya
pılsa bile, bunun yine, ilan edilmesi elzemdir. Böylece, adil ve eşit sınav yapma ilkesi gerçekleşti
rilebilir. Özel ve keyfî uygulamalar ile ilan şartlarını taşımayanların sınava aday olarak kabulü ce
zaî sorumluluğu gerektirir. 

Sınavı kazandığı ilan edilen personelin atama işlemlerinde de mevzuatın öngördüğü diğer şart
ları taşıyıp taşımadıklarının araştırılması şarttır. Mevzuatın aradığı özellikleri taşımadığı anlaşılan 
adayların ise, atama işlemlerinin yapılması kabul edilemez. Çeşitli gerekçelerin yanı sıra, hele he
le gelecekte 18 yaşını doldurur diye o tarihe kadar bekleyelim de atayalım gibi gerekçelerin kabu
lü düşünülemez. Mevzuata rağmen keyfî muamele yapmak veya görevin yerine getirilmesinde ih
malkâr davranmak, kanunlarımızda suç olarak yer almış bulunmaktadır. 
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Bu düşünceler ışığında; 

Memurluğa atanmada ve dolayısıyla kurumda işe alınmada aranılan şartları taşımadığı tespit 
edilen, 

Fazla puan verilerek kazandırılan; Özlem Nazenin, Ali Ekber Yavuz, Mesut Susuz, Yılmaz 
Kılıç, Tülin Kalın, 

Sağlık kurulu raporuna göre belirlenen sakatlık derecesi itibariyle adaylarda aranılan nitelik
lere uygun olmayan; Ali Giindoğan, 

Altı aydan fazla hapis cezası ile mahkûm olmaması gerektiği halde buna aykırı olarak daha 
uzun süreli hapis cezası ile hükümlü bulunan Medet Kalkan, 

gibi adayların atanması, 

Sınav ilanında sakatlık oranının yüzde 40, yüzde 70 arasında olması gerektiği belirtilmesine 
rağmen; Ayhan Havuş, Dursun Kangür ile Ahmet Dumlupınar'm sakatlık oranları yüzde 90, yüz
de 85, yüzde 95 olup, aranılan niteliklerin dışında olmasına rağmen, sınava başvurularının, eşitlik 
ilkelerine aykırı bir şekilde özel muamele sonucu, kabulünün sağlanmasına katkıda bulunulması ve 
bilahara, bu niteliklerine rağmen, atanmalarının gerçekleştirilmesi. 

İşlemlerinde adayların evrakını gereğince tetkik etmeyerek keyfî muameleyle birilerinin lehi
ne veya aleyhine işlem yapan, görevini ihmal veya kötüye kullanan, haksız ve usulsüz olarak biri
lerinin memurluğa atanmasına dair işlemleri tekemmül ettiren o tarihteki Personel Dairesi Başkan
lığı personeli ile eski Başkanvekili Aziz Öztürk, eski Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Hatay Önen, 
eski Genel Müdür Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da eylemlerine göre işlem yapılması için Cumhu
riyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması istenmiştir. 

Ayrıca, yukarıda anılan yetkililerin bu eylemlerinin kişilerin yarar veya zararlarını hedef tutan 
davranışlar niteliğinde bulunması hususu göz önüne alınarak, adı geçen kişilerin bu fiillerinin kar
şılığının kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirmesi nedeniyle ilgili disiplin kurulla
rına dosyanın sevk edilmesi yolunda işlemler yapılmıştır. 

Diğer taraftan sakat ve eski hükümlülerin kuruma alınması sırasında İş ve İşçi Bulma Kurumu 
mevzuatına aykırı işlemler yaptırılarak kaydı bulunmayan kişiler göreve başlatılmıştır. 

Yine Bakan Mustafa Kul döneminde İş ve İşçi Bulma Kurumuna alınan kişilerin sınav işlem
lerinde de usulsüzlükler yapıldığı, sınavı kazanamayan torpilli kişiler sınavı kazandırılarak atama
ları yapıldığı ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca, Bakan Mustafa Kul döneminde yasadışı örgütlere üye olan ve bu örgütlere yataklık ya
pan, silahlı örgüt kurup faaliyet gösterdiği, polis ve istihbarat raporlarıyla belirlenen ve hatta yapı
lan yargılamalarda bu nedenlerle mahkûmiyet kararı verilen kişilerin alındığı ortaya çıkmıştır. Ba
kan olarak bu konuda Mustafa Kul tedbir almamış ve ilgililer hakkında soruşturma dahi yaptırma
mıştır. 

Bakanlığa ve bağlı kuruluşlara atananların genellikle Bakan Mustafa Kul ve diğer yöneticile
rin hemşerisi ve yakını olduğu ortaya çıkmıştır. İstanbul'da işe alınan 51 sakat ve hükümlüden 
17'sinin Erzincanlı olması açıkça partizanlık ve bölgecilik yapıldığının bir kanıtıdır. 

Bu nedenle, yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınarak, zamanın Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mustafa Kul hakkında, Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddesine uyan ey
lemlerinden dolayı Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 nci ve sonraki maddeleri uya
rınca Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz. 



T.B.M.M. B : 
1 - Hüseyin Arı 

2- Liitfi Yalman 

3- Süleyman Arif Emre 

4- Ali Coşkun 

5- Ramazan Ycnidcde 

6- Kahraman Emmioğlu 
7- İlyas Arslan 

8- Hüseyin Olgun Akın 

9- Şinasi Yavuz 

10 - Temel KaramoUaoğlu 

11 - Hüseyin Kansu 

12 - Yaşar Canbay 

13-İ. Ertan Yülek 
14-Şeref Malkoç 

15-Musa Okçu 

16 - Veysel Candan 
17- Muhammet Polat 
18 - Maliki Ejder Arvas 
19- M.Salih Katırcı oğlu 

20 - Mehmet Bedri Incctahtacı 

21 - Bahri Zengin 
22-Abdullah Gül 

23 - Musa Demirci 
24 - Nurettin Aktaş 

25 - Bülent Arınç 
26 - jTevhit Karakaya 

27 -;Zeki Karabayır 

28-: Ahmet Bilge 

29 - Mehmet Ali Şahin 
30 - Abdulilah Fırat 

3 1 - Ahmet Karavar 
32 - Mehmet Sılay 

33 - Ziyattin Tokar 
34 - Fikret Karabekmez 
35 - Nurettin Kaldırımcı 

36 - Aiaattin Sever Aydın 

37 - Nezir Aydın 

2 
(Konya) 

(Konya) 

(İstanbul) 

(İstanbul) 

(Denizli) 
(Gaziantep) 

(Yozgat) 

(Ordu) 

(Erzurum) 

(Sivas) 

(İstanbul) 

(Malatya) 

(Adana) 

(Trabzon) 

(Batman) 

(Konya) 

(Aydın) 
(Van) 
(Niğde) 

(Gaziantep) 

(İstanbul) 

(Kayseri) 
(Sivas) 
(Gaziantep) 

(Manisa) 

(Erzincan) 
(Kars) 

(Ankara) 

(İstanbul) 

(Erzurum) 

(Şanlıurfa) 
(Hatay) 

(Ağrı) 
(Malatya) 
(Kayseri) 
(Batman) 

(Sakarya) 
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38 - Suat Pamukçu (Bayburt) 

39 - Hasan Dikici (Kahramanmaraş) 

40 - Ekrem Erdem (İstanbul) 

41 - Ahmet Çelik (Adıyaman) v 

42 - İsmail Coşar (Çankırı) 

43 - Aslan Polat (Erzurum) 

44 - Kâzım Arslan (Yozgat) 

45 - Ersönmez Yarbay (Ankara) 

BAŞKAN - İkinci soruşturma önergesini okutuyorum: 
7. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 57 arkadaşının, SSK Genel Müdürlüğünce 

1996 Aralık ayında yapılan sınav sonucunda göreve başlatılan personel hakkındaki hukuk dışı iş
lemlere göz yummak ve yanlı davranmak suretiyle görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/35) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 yılı aralık ayında personel alımı için 
gerçekleştirilen sınavla ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan tarafından 
soruşturma açtırılmış ve üç bakanlık müfettişi ile üç Sosyal Sigortalar Kurumu müfettişlerince; 

Ön yargılarla, 
Partizan bir anlayışla, 

Memurlar, üç beş saat, hatta gün boyu odalara kapatılarak ve hiçbir zarurî ihtiyaçlarının kar
şılanmasına dahi müsaade edilmeyerek, 

Yeniden sınava tabi tutularak, 
Tehdit ve hakaret edilerek, 
İşleri ile yalan beyan arasında tercihe zorlanarak, 

Köy muhtarlarının ve dönemin Sayın Bakanının yakınlarının ve memur adaylarının yakınları
nın ifadelerine başvurmaya kadar işi götüren bir rapor düzenlenmiştir. 

Sınavlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının bilirkişi raporuna dayanan kesinleşmiş takipsiz
lik kararı ile, 

Ankara 1 inci ve 7 nci İdare Mahkemelerine yapılan, sınavların iptal ve yürütmenin durdurul
ması istemine dair itirazların reddine ilişkin yargı kararları görmezden gelinerek ve Anayasanın 
yargı .kararlarının tüm kurum ve kişileri bağlayacağı ilkesi de çiğnenerek, düzencnlenen rapor, hiç
bir haklı, objektif ve hukukî bir değerlendirmeye dayanmamaktadır. 

Rapor hissidir ve düşmanca bir anlayışla hazırlanmıştır. Önce sınavların usule aykırı yapıldı
ğına masa başında karar verilmiş, bu karara uygun bir rapor düzenlettiri 1 miştir. 

Basında yer alan haberler ve yoğun şikâyetler üzerine, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Başbakan 
Sayın Mesut Yılmaz'ın onayıyla önce işlemleri durdurmuş, rapora el koymuş ve dosyalar Başba
kanlığa celpcdilmiştir. 

Daha sonra, Başbakanlık Teftiş Kurulunca hazırlanan ve Sayın Başbakanın da oluru alınan ra
por^ gereği yapılmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmiştir. 
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Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda, özetle; 

"Müfettişliklerince, soruşturma raporunda sınavın ilanı, yapılan başvurular, yazılı ve sözlü sı
navın yapılmasıyla ilgili işlemlerin, Danıştay 12 nci Dairesinde görülmekte olan davaya konu ol
ması nedeniyle, bu aşamada, bu konularda bir değerlendirme yapılmasının uygun olmayacağının 
düşünüldüğü, dava konusu olan sınav işlemlerine ilişkin idarî işlemler konusunda Danıştayda de
vam eden dava sonucuna göre işlem yapılmasının önerildiği, 

Konunun disiplin boyutuyla ilgili olarak ise, raporda getirilen önerilerde haklarında işlem ya
pılması istenilenlerin aleyhine olmak üzere zorlama yorumlar yapılarak disiplin suçlarında cezala
rın ağırlaştırıldığı, önerilen disiplin cezalarına konu fiillerin disiplin yönetmeliklerindeki ilgili hü
kümlerle uyumsuz olduğu, 

Raporda, sınavı kazandıktan sonra çeşitli siyasî partilere üyelikleri devam eden kişilerin işle
rine son verilmesi şeklindeki önerinin ise, kesin tespitlere dayanmadığından, ileride haksız yere bu 
kişilerden bir kısmının mağdur olmasına neden olabileceği; bu nedenle, bu konuda kesin tespitler 
yapıldıktan sonra gerekli değerlendirmelerin yapılmasının uygun olacağı; yine, aynı şekilde, okur
yazar olmadıkları belirlenen kişilerin ise, ifadelerinde, ilkokul veya ortaokul diplomasına sahip ol
duklarını belirttikleri, bu konuda da bu kişilerin mağdur edilmemeleri bakımından diplomalarının 
teyidinin istenildiği, 

Başkanlığımızca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince SSK sınavıyla ilgili 
olarak düzenlenen rapor konusunda, Bakanlık makamı ile Teftiş Kurulu Başkanlığının da söz ko
nusu raporun birkısım önerilerini eksik bularak katılmamaları hususu ile Başbakanlık başmüfettiş
lerinin yukarıda zikredilen görüş yazıları değerlendirildiğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı müfettişlerince düzenlenen mezkûr raporun kısmen eksiklikler ve yanlış sonuçlar taşıdığının 
anlaşıldığı ve eksik işlemlere ve yanlış sonuçlara dayanılarak anılan soruşturma raporunun uygu
lanmasının ileride ilgili kişileri haksız yere mağdur edebileceği gibi yanlış verilen kararların idarî 
yargı mercilerince iptali halinde, kusurlu kişilerin, zamanaşımı nedeniyle, fiillerinin cezasız kalma
sı ihtimali olduğu görülmektedir. 

Bu itibarla; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulunca düzenlenen soruşturma raporunun di
siplin ve idarî önerilerinin eksik olması ve yanlış değerlendirmeler taşıması nedeniyle, kişilerin 
haksız yere mağdur edilmesini önlemek bakımından, konuların disiplin ve idarî boyutlarının Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Kurul
larında ve diğer mercilerdeki değerlendirmelerde dikkate alınmasını teminen, Başbakanlık başmü
fettişlerinin, yukarıda muhteviyatı özetlenen görüşlerinin, makamları onayıyla birlikte Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesinin, 

Raporda okur-yazar olmadıkları belirtilen kişilerin, öncelikle, diplomalarının gerçekliğinin 
tespit edilmesi gerekmekte olup, diplomalarının sahteliği veya diploma alabilecek seviyede olup 
olmadıklarının tespiti amacıyla, bu kişiler ve kendilerine diplomayı verenler hakkında Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı müfettişlerince müştereken inceleme ve ge
rekirse soruşturma.yapılmasını, 

Makamlarının 19.5.1998 tarih ve Teftiş M:053 sayılı olurlarında yer alan çalışmaların Başba
kanlık başmüfettişlerince sürdürülmesine" 

Yer verilmiştir. 
Raporun içeriğinden de anlaşılacağı gibi, Bakanlık ve Sosyal Sigortalar Kurumunca düzenle

nen raporun; kısmen eksiklikler, hatalı sonuçlar, zorlama yorumlar yapılarak düzenlendiği kesin
leşmiştir. 
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Dolayısıyla, eksik işlemlere ve yanlış sonuçlara dayanılarak, anılan soruşturma raporunun, ile

ride, ilgili kişileri haksız yere mağdur edebileceği hususunu dikkate almayarak, 

Ayrıca, Başbakan oluıiu Başbakanlık Teftiş Kurulu raporu, 3 Temmuz 1998 günü oluşturula
rak Bakanlığa gönderildiği halde, Başbakanlık talimatı dinlenmeyerek 8-9 Temmuz 1998 günleri 
işlem yürütülerek birkısım memurların işine son verilmek suretiyle, anılan işlemi yürütenler hem 
suç işlemişlerdir ve hem de görevlerini kötüye kullanmışlardır. 

Sınava ilişkin lehlerine kesinleşmiş yargı kararları varken, ilgililerin memurluk sıfatları elle
rinden alınarak, madden ve manen mağdur edilmiş, hukuk ve yasalar açıkça ihlal edilmiştir. 

İşlemi yürütenlerin, işe son verme yazıları da dikkate alındığında "...izin ve rapor almalarına 
fırsat ve imkân verilmeden derhal tebliğ edilerek..." nedenli kin ve garezle amel ettikleri, böylece, 
keyfî davranarak görevlerini kötüye kullandıkları görülecektir. 

Sayın Bakan, bütün bu hukukdışı işlemlere göz yumarak ve kimi zaman katılarak görevini ih
mal etmiş ve kötüye kullanmıştır. 

Bu nedenle, yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınarak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Nami Çağan hakkında, Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddesine uyan eylemlerinden 
dolayı, Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 nci ve sonraki maddeleri uyarınca Meclis 
soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1- Mehmet Ali Şahin 

2- Alaatün Sever Aydın 

3- Ahmet Bilge 

4- Avni Doğan 

5- Hanifi Dcmirkol 
6- Tevhit Karakaya 
7- Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
8- Yakup Hatipoğlu 
9-Abdulkadir Öncel 
10-Latif Öztek 

11- Nurettin Aktaş 

12- Musa Demirci 

1.3- Abdullah Gül 
t 

14-Ali Coşkun 
15- Bülent Arınç 
16- Hüseyin Olgun Akın 
17- Sabri Tekir 
18- Osman Yumakoğulları 
19- Mehmet Bedri İncctahtacı 
20- Kahraman Emmioğlıı 
21- Mehmet Salih Katırcıoğlu 
22-Maliki Ejder Arvas 

(İstanbul) 

(Batman) 

(Ankara) 

(Kahramanmaraş) 

(Eskişehir) 
(Erzincan) 

(Bursa) 
(Diyarbakır) 
(Şanlıurfa) 
(Samsun) 

(Gaziantep) 

(Sivas) 

(Kayseri) 
(İstanbul) 

(Manisa) 
(Ordu) 
(İzmir) 

(İstanbul) 
(Gaziantep) 
(Gaziantep) 

(Niğde) 

(Van) 
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23- Muhammet Polat 

24- Veysel Candan 

25- Musa Okçu 

26- Şeref Malkoç 

27- İ. Ertan Yiilek 

28- Yaşar Canbay 

29- Hüseyin Kansu 

30- Temel Karamollaoglu 

31- Lütfi Yalman 

32- Şinasi Yavuz 

33- Nurettin Kaldırımcı 

34- Fikret Karabekmcz 

35- M.Ziyattin Tokar 

36- Mehmet Sılay 

37-Abdulilah Fırat 

38- Ahmet Karavar 

39- Ekrem Erdem 

40- Abdullah Arslan 

41-Sıtkı Cengil 

42- Sacit Gtinbey 

43- Fethi Acar 

44- Feti Görür 

45- Hasan Dikici 

46- Hüseyin Arı 

47- Cemal ettin Lafçı 

48- Suat Pamukçu 

49- Süleyman Metin Kalkan 

50- Ahmet Feyzi İnceöz 

51- İsmail Yılmaz 

52- İsmail Özgün 

53- T. Rıza Güneri 

54- Ahmet Doğan 

55- Abdullah Gencer 

56- Kâzım Ataoğlu 

57- Sıddık Altay 
58- Ahmet Çelik 
BAŞKAN - Diğer soruşturma 

: 2 (i. 10 .1998 
(Aydın) 
(Konya) 
(Batman) 
(Trabzon) 
(Adana) 
(Malatya) 
(İstanbul) 
(Sivas) 
(Konya) 
(Erzurum) 
(Kayseri) 
(Malatya) 
(Ağrı) 
(Hatay) 
(Erzurum) 
(Şanlıurfa) 
(İstanbul) 
(Tokat) 
(Adana) 
(Diyarbakır) 
(Kastamonu) 
(Bolu) 

(Kahramanmaraş) 
(Konya) 
(Amasya) 
(Bayburt) 
(Hatay) 
(Tokat) 
(İzmir) 
(Balıkesir) 
(Konya) 
(Adıyaman) 
(Konya) 
(Bingöl) 
(Ağrı) 
(Adıyaman) 

önergesini okutuyorum: 

O : 1 
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8. - Erzincan milletvekili Naci Terzi ve 54 arkadaşının, mezhepçiliğe ve bölgeciliğe dayalı 

kadrolaşmaya gittiği ve İSKİ skandali nedeniyle hakkında fezleke düzenleyen cumhuriyet savcısı 
yerine başka bir cumhuriyet savcısının görevlendirilmesini temin etmek suretiyle hakkındaki iddi
aları örtbas ederek görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 312 ve 
240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Adalet eski Bakanı Mehmet Moğııltay hakkında Anayasa
nın 100 üncü ve içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi (9/36) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Eski Adalet Bakanı Mehmet Moğııltay, görevde bulunduğu,süre içinde yoğun olarak mezhep
çilik ve bölgeciliğe dayanan kadrolaşmada bulunmuştur. Bu durum, Türk Ceza Kanununun 312/2 
nci maddesine göre suç teşkil etmektedir. 

Ayrıca, Mehmet Moğultay'ın bakanlık yaptığı dönemde, İSKİ skandali nedeniyle hakkında 
fezleke düzenleyen Fatih Cumhuriyet Savcısı Selim Ulaş'ın yerine Cumhuriyet Savcısı Cüneyt 
Kurt görevlendirilmiş, hakkındaki iddialar örtbas edilmiştir. 

Bu nedenle, ekli gerekçede belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, dönemin Adalet. 
Bakanı Mehmet Moğııltay hakkında, TCK'nın 312 nci ve 240 inci maddelerinden dolayı, Anaya
sanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 nci ve sonraki maddeleri uyarınca bir Meclis soruştur
ması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
1 - Naci Terzi 

2- Ali Oğuz 

3- İsmail İlhan Sungur 

4- Mi kail Korkmaz 

5- Ahmet Dökülmez 

6- Lütfü Esengün 
7- Şeref Malkoç 

8- Maliki Ejder Arvas 
9- Veysel Candan 

10- Muhammet Polat 

11-Abdullah Arslan 
12-Sıtkı Cengi 1 

13- Ahmet Doğan 
14-Zekir Karabayır 

15- Osman Hazer 

16- Ekrem Erdem 
17- Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
18- Ramazan Yenidede 
19- Hayrettin Dilckcan 
20- Ahmet Derin 
21-Şaban Şevli 

(Erzincan) 

(İstanbul) 

(Trabzon) 

(Kırıkkale) 
(Kahramanmaraş) 

(Erzurum) 

(Trabzon) 
(Van) 

(Konya) 

(Aydın) 

(Tokat) 

(Adana) 

(Adıyaman) 
(Kars) 

(Afyon) 
(İstanbul) 

(Bursa) 
(Denizli) 

(Karabük) 
(Kütahya) 
(Van) 
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22- Bekir Sobacı 

23- Tevhit Karakaya 

24- Musa Demirci 

25- Mehmet Elkatmış 

26- Hanifi Demirkol 

B: 

27- Mehmet Bedri Incetahtacı 

28- Mustafa Kemal Ateş 
29- Suat Pamukçu 

30- Fikret Karabekmez 

31- Yaşar Canbay 

32- Rıza Ulucak 

33- Ömer Naimi Barım 

34- Musa Okçu 

35- Şinasi Yavuz 

36- Cafer Güneş 

37- Hüseyin Kansu 
38- Abdulkadir Öncel 

39- İsmail Özgün 

40- Feti Görür 
41- Hüseyin Arı 

42- İsmail Kahraman 

43- İ.Ertan Yülek 

44- Saffet Benli 
45- Mustafa Köylü 

46- Murtaza Özkanlı 

47- Cemalettin Lafçı 

48- Ahmet Demircan 

49- Temel Karamollaoğlu 

50- Hüseyin Yıldız 
51- Hasan Dikici 

52- Necati Çelik 

53- Mehmet Salih Katırcıc 

54- Aslan Polat 
55- Ersönmez Yarbay 

Gerekçe: 

»ğlu 

: 2 6 .10 .1998 O : 1 
(Tokat) 

(Erzincan) 

(Sivas) 

(Nevşehir) 

(Eskişehir) 
-(Gaziantep) 
(Kilis) 

(Bayburt) 

(Malatya) 

(Malatya) 

(Ankara) 
(Elazığ) 

(Batman) 

(Erzurum) 

(Kırşehir) 
(İstanbul) 
(Şanlıurfa) 

(Balıkesir) 

(Bolu) 
(Konya) 

(İstanbul) 

(Adana) 

(İçel) 
(İsparta) 

(Aksaray) 

(Amasya) 

(Samsun) 

(Sivas) 

(Mardin) 
(Kahramanmaraş) 

(Kocaeli) 

(Niğde) ' 

(Erzurum) 
(Ankara) 

Eski Adalet Bakanlarından Mehmet Moğultay, görevde bulunduğu süre içinde yoğun bir kad
rolaşma hareketi gerçekleştirmiştir. Bakan Moğultay'ın kadrolaşmada gözettiği en önemli unsur, 
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bölgecilik ve mezhepçilik olmuştur. Eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, bölgeciliğe ve mez
hepçiliğe dayanan kadrolaşmayı inkâr etmemiş, aksine, bunu, bütün içtcnliğiyle savunmuştur. 
Mehmet Moğultay'in "ben, Tuncelilileri, Karslıları, Siirtlileri almayacaktım da MHP'lileri mi, 
RP'lileri mi alacaktım" sözlü savunması, Adalet Bakanlığındaki kadrolaşma hareketinin ve bugün. 
adalet mekanizmabinın içinde sürüklendiği durumun vahametini bütün çıplaklığıyla gözler önüne 
sermektedir. 

Eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın mezhepçilik ve bölgeciliğe dayanan bu kadrolaşma 
hareketi, Türk Ceza Kanununun 312/2 nci maddesini alenen ihlaldir. 

Eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın günah dosyası yalnız bununla da sınırlı değildir. 
Mehmet Moğultay, İSKİ skandalına bulaşmış bir isimdir. Mehmet Moğultay'ın "Veznedar Ali" 
isimli mutemedi kanalıyla Çalışma Bakanlığı müteahhitlerinden rüşvet topladığı iddiaları yaygın
dır. Ne yazık ki, bunlar, yalnızca iddia da değildir. Fatih Savcısı Selim Ulaş tarafından Mehmet 
Moğultay hakkında 58 sayfalık bir fezleke hazırlanmış, Moğultay'ın dokunulmazlığının kaldırıl
ması için bu fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmiştir; fakat, dönemin Adalet Bakanı Seyfi Ok
tay, her ne hikmetse, 58 sayfalık savcılığın fezlekesini tek sayfa halinde Meclise sevk etmiştir. Dö
nemin TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk ise, tek sayfalık bu fezlekeyi "böyle ciddiyetsizlik ol
maz" diyerek, şekil noksanlığı nedeniyle iade etmiştir. 

Bu nedenle, Eyüp Aşık ve arkadaşları tarafından Mehmet Moğultay hakkında gensoru önerge
si bile verilmiştir; ancak, 20.9.1994 tarihinde bu önerge reddedilmiştir. 

Ayrıca, TBMM tarafından oluşturulan İSKİ İnceleme Komisyonu raporunda da, konuyla ilgi
li olarak Bakan Moğultay'ın ismi gündeme gelmiştir. 

Daha sonra gerçekleştirilen kabine değişikliğiyle, İSKİ pisliğine bulaşmış Mehmet Moğultay, 
Adalet Bakanlığı koltuğuna oturmuştur. Mehmet Moğultay, Adalet Bakanlığı koltuğuna oturur 
oturmaz, İstanbul Adliyesinde İSKİ soruşturmasıyla bağlantılı atama ve tayinlerde bulunmuştur. 
Moğultay, bu çerçevede, nüfuzunu kullanarak, soruşturmayla, Fatih Cumhuriyet Savcısı Cüneyt 
Kurt'un görevlendirilmesini temin etmiştir. Bu görevlendirme sonunda da. Adalet Bakanı Mehmet 
Moğultay hakkındaki iddialar örtbas edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı yapmış olan Mehmet Moğultay da, en az bizim kadar adaletin gerçekleşme
sini ister sanıyoruz. Türkiye'de, artık, yapanın, yaptığı yanına kâr kalmamalıdır. "Gecikmiş adalet, 
adalet değildir" dense de, önünde sonunda adaletin tesisi önemlidir ve caydırıcı bir etkiye sahiptir. 
Adalet önünde bütün vatandaşlar eşit olduklarına göre, adalet, adalet bakanları için de yerini bul
malıdır. 

Bu nedenle, yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınarak, dönemin Adalet Bakanı Mehmet 
Moğultay hakkında TCK'nın 312 nc| ve 240 inci maddelerinden dolayı. Anayasanın 100 üncü 
maddesi ve İçtüzüğün 107 nci ve sonraki maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılması ge
rekmektedir. 

Tüm bu gerekçelerle, eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay hakkında, ilgili, Anayasa ve İç
tüzük hükümleri uyarınca Meclis soruşturması açılması Yüce Meclisin takdirlerine arz olunur. 

BAŞKAN - Diğer soruşturma önergesini okutuyorum: 

9. - Manisa Milletvekili Erdoğan Yetenç ve 55 arkadaşının. Soma Elektrik Anonim Şirketi 
(SEAŞ) bünyesinde haksız ve partizanca atamalar yapmak ve yargı kararlarına uymamak suretiy
le devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddi
asıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersiimer hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/37) • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Soma (A) ve (B) termik santralları, Enerji Bakanlığına bağlı iken, özelleştirme kapsamına 
alındıktan sonra Özelleştirme İdaresine bağlı bir KİT (SEAŞ- Soma Elektrik Anonim Şirketi) ne 
dönüştürülmüştür. 1997 yılında 55 inci Hükümet kurulduktan sonra, ANAP Salihli İlçe Başkanı ile 
ANAP Selendi Belde Başkanı, yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır. 

Soma ANAP İlçe Başkanı, işletmeden bir sene önce ayrılmış olmasına rağmen, halen lojman
da oturmaya devam etmektedir. 

Yine, SEAŞ bünyesinde yapılan üst derece sınavlarında unvan verilecek personelin kimler ola
cağı daha önceden belirlenmiştir. Bu durum, Soma Notcıiiğincc tespit edilmiştir ve gerçekten, bu 
tespitin yüzde 80 oranında doğru olduğu sınav sonunda anlaşılmıştır. 

Yine, buna benzer, daha önce yapılan partizanca kadrolaşma sonucu yerleştirilen yetersiz ele
manların çalıştığı termik santralın dördüncü ünitesinde meydana gelen türbin arızasından (1998 yı
lı şubat ayı) dolayı, devlet, günlük 87 milyar, arıza gününden bugüne yaklaşık 15 trilyon zarara uğ
ramıştır; arıza, halen tamir edilememiştir. 

Yine, Soma'da bulunan TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri) Genel Müdürlüğüne bağlı ELİ (Ege 
Linyit İşletmeleri) Bölge Müdürü olarak çalışan Rıfat Dağdelen, bir müddet önce, ANAP İlçe Baş
kanının kendisinden istediği talepleri yerine getirmediği için -ki, bu talep, işletmeye alınacak işçi
lerin kimler olacağına ANAP teşkilatının karar vereceği, bölge müdürünün de bunu onaylamasıdır-
önce üç ay geçici görevle Ankara'ya gönderilmiş, bu süre üç ay daha uzatılmış, daha sonra da Ye-
niköy Linyit İşletmesi Bölge Müdürlüğüne atanmıştır. Bu geçici görevlendirme süresi içinde, 
ANAP İlçe Başkanının belirlediği 192 kişi işe alınmıştır. 

Rıfat Dağdelen'in geçici süreli görev atamasının durdurulmasına 22.5.1998 gün ve Esas 
1998/239 sayılı Manisa İdare Mahkemesince karar verilmiştir. 

Yeniköy İşletmesine atanması sonrası, aynı İdare Mahkemesi, 30.6.1998 gün ve Esas 
1998/530 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. 

Yapılan tüm yanlışlıklar, yöre milletvekili Erdoğan Yctenç tarafından Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer'e sık sık söylendiği halde hiçbir tedbir alınmamıştır. 

Anılan mahkeme kararlarının uygulanması için yasal başvuru yapılmasına, sık sık Sayın Ba
kandan mahkeme kararının uygulanması talep edilmesine rağmen, mahkeme karan uygulanmamıştır. 

Devletin uğradığı zararlar, haksız atamalar ve İdare Mahkemesi kararlarını uygıılamamış ol
ması nedeniyle, Enerji ve Tabiî Kaynakları Bakanı Cumhur Ersüıncr hakkında TCK'nın 240 inci 
maddesine uyan eylemlerinden dolayı, Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 nci ve son
raki maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1. M. Erdoğan Yctenç 
2. Mahmut Işık 

3. Şahin Ulusoy 

4. Zeki Çakıroğlu 
5. Ahmet Bilgiç 

6. Ali Rıza Bodur 
7. Metin Arifağaoğlu 

8. Ayhan Fırat 

(Manisa) 
(Sivas) 

_ (Tokat) 

(Muğla.) 
(Balıkesir) 

(İzmir) 
(Artvin) 

(Malatya) 
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9. Tuncay Karay tuğ 

10. Ali Dinçer 

11. Hacı Filiz . 

12. Erol Çevikçe 

13. SabriErgül 

14. Mustafa Yıldız 

15. Fatih Atay 
16. Haydar Oymak 

.17. Fuat Çay 
18. Bekir Kumbul 

19. Yusuf Öztop 

20. Durmuş Fikri Sağlar 
21. AtilâSav 

22. Ahmet Güryüz Ketenci 

23. Algan Hacaloğlu 
24. İsmet Önder Kırlı 

25. Celal Topkan ' 

26. Mehmet Sevigen 
27. Ercan Karakaş 

28. İsmet Atalay 

29. Bilgen Keleş 

30. Yahya Şimşek 

31. Ali Topuz 
32. M. Cevdet Selvi 

33. Hilmi Develi 

34. Ali Haydar Şahin 

35. Nezir Büyükcengiz 

36. Yılmaz Ateş 

37. Bülent H. Tanla 

38. Ahmet Küçük 

39. İlyas Yılmazyıldız 

40. Ali Şahin 

41. Nevfel Şahin 
42. Mustafa Kul 

43. İrfan Gürpınar 
44. Faris Özdemir 

45. Abdülbaki Ataç 

6 . 1 
(Adana) 

(Ankara) 

(Kırıkkale) 

(Adana) 

(İzmir) 
(Erzincan) 

(Aydın) 
(Amasya) 

(Hatay) 

(Antalya) 

(Antalya) 

(İçel) 
(Hatay) 
(İstanbul) 

(İstanbul) 

(Balıkesir) 

(Adıyaman) 
(İstanbul) 

(İstanbul) 

(Ardahan) 

(İzmir) 

(Bursa) 
(İstanbul) 

(İstanbul) 

(Denizli) 

(Çorum) 

(Konya) 

(Ankara) 
(İstanbul) 

(Çanakkale) 

(Balıkesir) 
(Kahramanmaraş) 

(Çanakkale) 
(Erzincan) 

(Kırklareli) 

(Batman) 
(Balıkesir) 
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46. Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

47. Mehmet Ali Yavuz (Konya) 
48. Tahsin Irmak (Sivas) 

49. Haluk Yıldız (Kastamonu) 

50. Saffet Kaya (Ardahan) 
51. Onur Kumbaracıbaşı (Kocaeli) 
52. Eşref Erdem (Ankara) 
53. Bekir Yurdagül (Kocaeli) 
54. İ. Gevher Cevheri (Adana) 

. 55. Yusuf Bahadır (Trabzon) 
56. Veli Aksoy (İzmir) 
BAŞKAN - Soruşturma önergeleri bilgilerinize sunulmuştur. 
Anayasanın 100 üncü maddesinde ifade olunan "Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görü

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

Sözlü soru önergesinin geri verilmesine dair bir önerge vardır; okutuyorum: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
57. - Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun 'un (6/1104) esas numaralı sözlü sorusunu ge

ri aldığına ilişkin önergesi (4/376) 
. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 183 üncü sırasında bulunan (6/1104) esas numaralı söz
lü soru önergemi geri çekiyorum. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Arif Ahmet Denizolgun 

Antalya 
Ulaştırma Bakanı 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 
58. — Pakistan Meclis Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento heyeti

ni, Pakistan 'a davet ettiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1705) 
24 Eylül 1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Dışişleri Bakanlığının 15 Temmuz 1998 tarih ve PUGY - 1513 - 524 sayılı yazısında, Pakis

tan Meclis Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir parlamento heyetini Pakistan'a da
vet ettiği bildirilmektedir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasvipleri
ne sunulur. 

Hikmet Çetin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

- 6 5 -



T.B.M.M. B : 2 6 .10 .1998 0 : 1 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci tezkereyi okutuyorum: 

59. - Macaristan Meclis Başkanının Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento heye
tini Macaristan 'a davet ettiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1707) 

23 Eylül 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Dışişleri Bakanlığının 7 Eylül 1998 tarih ve OABY - 98 - 300.210 - 1422 - 618 sayılı yazısın
da, Macaristan Meclis Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir parlamento heyetini Ma
caristan'a davet ettiği bildirilmektedir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasvipleri
ne sunulur. 

Hikmet Çetin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN -Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü1 tezkereyi okutuyorum: 
60. - TBMM Başkanlık Divanının kararıyla Türkiye-Litvanya Parlamentolararası Dostluk 

Grubu kurulmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1706) 
6 Ekim 1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna • 
TBMM Başkanlık Divanının 2 Temmuz 1998 tarih ve 89 sayılı kararıyla, Türkiye - Litvanya 

Parlamentolararası Dostluk Grubunun kurulması uygurt görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 4 üncü maddesi uyarınca, anılan dostluk grubunun kurulması Genel Kurulun tasvibine su
nulur. 

Hikmet Çetin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş tezkereleri vardır; okutup, oyları

nıza sunacağım: 
61. - Başbakan A. Mesut Yılmaz'in Gürcistan'a yaptığı resmî ziyarete katılan milletvekiline 

ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1709) 
30.7.1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 26 Haziran 1998 tarihinde Gür
cistan'a yaptığım resmî ziyarete, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun da iştirak etmesi uy
gun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikle gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

A. Mesut Yı lmaz 

Başbakan 
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BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

62. - Başbakan A. Mesut Yılmaz'm Makedonya'ya yaptığı resmî ziyarete katılan milletvekili
ne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1708) 

31.7.1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Vaki davete icabetle, görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 6-7 Temmuz 1998 ta
rihlerinde Makedonya'ya yaptığım resmî ziyarete, Karabük Milletvekili Şinasi Altıner'in de iştirak 
etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

63. - Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yaptığı resmî 
ziyarete katılan milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1710) 

25.8.1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulan Ortaklık Konseyi
nin 23.7.1998 tarihinde Lefkoşa'da yapılan 2 nci toplantısına katılmak üzere Devlet Bakanı 
Prof.Dr. Şükrü Sina Gürel'in başkanlığında bir heyetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yaptığı 
resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu 
konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Liste: 

Ünal Erkan Ankara Milletvekili 

Algan Hacaloğlu İstanbul Milletvekili 

Hüseyin Arı Konya Milletvekili 

Mümtaz Soysal Zonguldak Milletvekili 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
64. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yaptığı resmî 

ziyarete katılan milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1711) 
24.8.1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Vaki davete icabetle, 25 Temmuz 1998 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine resmî bir 
ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirci'e refakat eden heyete, Samsun Millet
vekili Murat Karayalçın'ın da iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu ka
rarının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Başbakan 
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BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
65. — Başbakan A. Mesut Yılmaz'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yaptığı resmî ziyarete 

katılan milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1712) 

25.8.1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere bir heyetle birlikte 20 Temmuz 1998 
tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı mil
letvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti 
ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Liste: 
Hasan Korkmazcan Denizli Milletvekili 
Bülent Akarcalı İstanbul Milletvekili 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

66. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Arnavutluk'a yaptığı resmî ziyarete katılan mil
letvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (311713) 

25.8.1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Vaki davete icabetle, 14-15 Temmuz 1998 tarihlerinde Arnavutluk'a resmî bir ziyarette bulu
nan Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'e refakat eden heyete, Samsun Milletvekili Murat 
Karayalçın'ın da iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti 
ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

i A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

67. - Başbakan A. Mesut Yılmaz'm Ürdün, İsrail ve Filistin'e yaptığı resmî ziyarete katılan 
milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1714) l 

28.9.1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Temas ve görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 6-8 Eylül 1998 tarihlerinde Ür
dün, İsrail ve Filistin'e yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de işti
rak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederini. 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Liste: 

İlhan Aküzüm Ankara Milletvekili 

Ülkü Güney Bayburt Milletvekili 
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Ünal Yaşar Gaziantep Milletvekili 
Abdulbaki Gökçel İçel Milletvekili 

Cefi Jozef Kamhi İstanbul Milletvekili 

Seyit Eyyüpoğlu Şanlıurfa Milletvekili 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

68. - Tarım ve Köyişleri Bakam Mustafa Rüştü Taşar'in Almanya'ya yaptığı resmî ziyarete 
katılan milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (311715) 

29.9.1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genci Kuruluna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar'ın, vaki davete icabetle, temaslarda bulunmak üze
re 10-15 Eylül 1998 tarihleri arasında Federal Almanya'ya'yaptığı resmî ziyarete, Aydın Milletve
kili Yüksel Yalova'nın da iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararı
nın sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - (9/29), (9/31) ve (9/32) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin gündemdeki ye

ri, görüşme günü ve Genel Kurulun çalışma saatlerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No: 132 Tarihi: 29.9.1998 

Danışma Kurulunca aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür 
Hikmet Çetin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkam 

Salih Kapusuz Ülkü Güney 

FP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Mehmet Gözlükaya Metin Bostan.cıoğlu 

DYP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili 

Nihat Matkap Mahmut Yılbaş 

CHP Grubu Başkanvekili DTP Grubu Başkanı 
Öneriler: 
1- Genel Kurulun 15.7.1998 tarihli 122 nci Birleşiminde okunmuş bulunan Devlet Bakanı 

Burhan Kara hakkındaki (9/29) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin, gündemin "Özel 
Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 1 inci sırasında yer alması ve Anayasanın 100 üncü madde
si gereğince soruşturma açılıp açılmaması hususundaki görüşmelerin. Genel Kurulun 13.10.1998 
Salı günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 
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2- Genel Kurulun 23.7.1998 tarihli 127 nci Birleşiminde okunmuş bulunan Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik eski Bakanı Necati Çelik hakkındaki (9/31) esas numaralı Meclis soruşturması önergesi
nin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 2 nci sırasında yer alması ve Anaya
sanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmaması hususundaki görüşmelerin Genel 
Kurulun 13.10.1998 Salı günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

3- Genel Kurulun 23.7.1998 tarihli 127 nci Birleşiminde okunmuş bulunan Başbakan Mesut 
Yılmaz ve Devlet Bakanı Işın Çelebi hakkındaki (9/32) esas numaralı Meclis soruşturması önerge
sinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 3 üncü sırasında yer alması ve Ana
yasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmaması hususundaki görüşmelerin Ge
nel Kurulun 13.10.1998 Salı günkü Birleşiminde yapılması ve görüşmelerin tamamlanmasına ka
dar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN- Şimdi, Danışma Kurulu önerilerini ayrı ayrı okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 
Öneriler: 
1- Genel Kurulun 15.7.1998 tarihli 122 nci Birleşiminde okunmuş bulunan Devlet Bakanı 

Burhan Kara hakkındaki (9/29) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin, gündemin "Özel 
Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 1 inci sırasında yer alması ve Anayasanın 100 üncü madde
si gereğince soruşturma açılıp açılmaması hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 13.10.1998 
Salı günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci öneriyi okutuyorum: 

2- Genel Kurulun 23.7.1998 tarihli 127 nci Birleşiminde okunmuş bulunan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik eski Bakanı Necati Çelik hakkındaki (9/31) esas numaralı Meclis soruşturması önergesi
nin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 2 nci sırasında yer alması ve Anaya
sanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmaması hususundaki görüşmelerin, Genel 
Kurulun 13.10.1998 Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3- Genel Kurulun 23.7.1998 tarihli 127 nci Birleşiminde okunmuş bulunan, Başbakan Mesut 

Yılmaz ve Devlet Bakanı Işın Çelebi hakkındaki (9/32) esas numaralı Meclis soruşturması önerge
sinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 3 üncü sırasında yer alması ve Ana
yasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmaması hususundaki görüşmelerin, Ge
nel Kurulun 13.10.1998 Salı günkü birleşiminde yapılması ve görüşmelerin tamamlanmasına ka
dar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

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

Sayın milletvekilleri, görüşme gününü kabul ettiğimiz Meclis soruşturmaları konusunda söz 
talebi olan gruplar, lütfen, 10'ar kişilik listelerini, 1 Ekim Perşembe günü varılan mutabakat çerçe
vesinde, saat 17.45'e kadar Başkanlığımıza ulaştırsınlar; bu çerçevede, bu listelere göre, Başkanlı
ğımız, konuşmalar için, huzurunuzda oy çekme işlemini yapacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, basılı gündemde yazılı olmadığı için, bir hususu bilgilerinize 
sunmak istiyorum. 

Bugün, çalışma süremiz, basılı gündemde yazılan 3 maddenin de görüşmelerinin tamamlan
masına kadardır; bu nedenle, lokantada yemek çıkacaktır, çalışma süremiz içinde ara vermesek bi
le, arkadaşlarımız yemeğe gidebileceklerdir; bu tedbir de alınmıştır. 

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

MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - Kars Milletvekili Sabri Güner ve 26 Arkadaşının, İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde 

Mevzuata Aykırı Davranmak Suretiyle Usulsüzlük Yaptığı ve Devleti Zarara Uğrattığı İddiasıyla 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi (11118) 

BAŞKAN - Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan, Kars Milletvekili Sabri Güner ve 26 arkada
şının, İzmit Körfez Geçiş İhalesinde mevzuata aykırı davranmak suretiyle usulsüzlük yaptığı ve 
devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki (11/18) esas 
numaralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 

Önergeyi, daha önce bastırılıp dağıtıldığı ve okunduğu için, tekrar okutmuyorum. 
Sayın milletvekilleri, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, bu görüşmede önerge sahiplerin

den bir üyeye, siyasî parti grupları adına birer milletvekiline ve Bakanlar Kurulu adına Başbakan 
veya bir bakana söz verilecektir. Konuşma süreleri, önerge sahibi için 10 dakika, gruplar ve Hükü
met için 20'şer dakikadır. 

Şimdi, söz talebi bize ulaşan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Önerge sahipleri adına, Si
vas Milletvekili Sayın Tahsin Irmak; grupları adına, Demokratik Sol Partiden Bursa Milletvekili 
Sayın Hayati Korkmaz. 

Buyurun Sayın Irmak. (DYP sıralarından alkışlar) 
TAHSİN İRMAK (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kars Milletvekilimiz Sabri 

Güner ve 26 arkadaşının, İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde mevzuata aykırı davranmak sure
tiyle usulsüzlük yaptığı ve devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar 
Topçu hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılma
sına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda söz almış bulunuyorum; Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmit Körfez Geçiş Projesi ülkemizin en önemli ve ya
tırım tutarı en yüksek projelerinden bir tanesidir. Yap-işlet-devret modeline göre gerçekleştirilecek 
bu projenin ihalesinde cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğunun yapıldığı iddiaları vardır. Bu 
ihalede cevaplandırılması gereken birçok soru ve aydınlatılması gereken birçok karanlık nokta 
mevcuttur. Ben bu sorulara ve karanlık noktalara, yap-işlet modeline göre yapılan bir ihalede uyul
ması gereken hususlara uyulmadığı hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. 

Böyle bir ihalede dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: İhalenin şeffaf olması, ihalede 
rekabetin sağlanması, ihale öncesinde idarece yapılacak iyi bir önçalışma, kamu menfaatlarının gö
zetilmesi gibi şeylerin olması gerekirken -biraz önce de söylediğim gibi- Körfez Geçiş Projesine 
müracaat eden 6 firma olmuştur. Birkaç sefer iptal edilmesine ve yeniden ihaleye çıkarılmasına 
rağmen, bu işe en son 6 firma müracaat ediyor, bu 6 firmanın içerisinden 3'ü yeterli gözüküyor ve 
yeterlik alıyor. Bu 3 firma yeterli bulunduktan sonra, bunlardan teklif alınıyor. Teklif alınma esna
sında, firmalarımızdan birinin ihaleye geç iştirak etmesi neticesinde, onun teklifi kabul edilmiyor, 
2 firmanın teklifi değerlendirmeye alınıyor; fakat, ne yazık ki, değerlendirme sonucunda -biliyor
sunuz, yap-işlet-devret modelinde devlete getireceği yük ve randıman açısından hesaplarının yapıl
ması, devletin menfaatinin düşünülmesi gerekirken- her nedense, burada, daha erken yapıp bitir
mek ve ondokuz yıl işletmek suretiyle devlete teslim edilmesi gereken projeyi, daha fazla, yirmi-
beş yıl yahut da yirmiyedi yıl üzerinden hesaplanmak suretiyle daha geç işleten bir firmaya veril
mek suretiyle burada bir suiistimal olduğu açık açık gözükmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, İzmit Körfez Geçiş Projesiyle ilgili 20 Haziran 1995 tarihinde, Cumhu

riyet Halk Partili Bakan Sayın Erman Şahin zamanında alınan olurun 8 inci maddesi şöyle diyor: 
"Teklifler değerlendirilirken en kısa görev teklifini veren firma birinci öncelikle çağrılır, müzake
re yapılarak anlaşılırsa ihale verilir, anlaşılamazsa ikinci çağrılır." Fakat, biz, burada görüyoruz ki, 
en düşük teklifi veren firma, değil çağrılmak, hiç dikkate alınmamak suretiyle, ihale, en yüksek tek
lifi veren firmaya veriliyor. Daha yüksek teklifi veren ENKA Konsorsiyumu, devlette büyük mad
dî kayıplara sebebiyet veriyor. 

Aslında, burada, şöyle bir hesaplama yapıldığı takdirde... Alman BOUYGUES-VİNSAN Fir
masının temsilcileri bunu gerçekten çok güzel bir şekilde -her ne kadar, basın ve Meclis, bunun 
üzerinde durmasa bile- Türkiye'nin gündemine soktular. BOUYGUES-VİNSAN Firmasının, bilir 
yorsunuz, Türkiye'nin her tarafında yaptığını; 5 milyonluk banknotlar, 120 tonluk bir para, 6 tane 
TIR'a yükletilmek suretiyle, Türkiye'de kamuoyu yaratılmaya çalışılmıştır ve bunun üzerine Doğ
ru Yol Partisi'de, kamuoyundaki bu rahatsızlığı bu Meclise getirmek için, burada gensorusunu ver
mek zorunda kalmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buradaki yolsuzluğun bedeli -biraz önce de söyledim- 5 
milyonluk banknotlarla 120 ton paradır. Bunu, bilhassa Cumhuriyet Halk Partililerin duymasını is
tiyorum; çünkü, bunu, kamuoyunda en fazla ve en erken dillendiren parti Cumhuriyet Halk Partisi 
olduğu için; biraz sonra, oylarının rengini de burada görmek istiyoruz. Yani, Türk Milletine bunla
rı söylemek başka; ama, buradaki oylarıyla burada yolsuzluk var mıdır yok mudur, bunu da açık 
açık söylemeleri gerekir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Sekreteri; televizyonlara çıkıyor ve bunu, Doğru Yol 
Partisi ile Anavatan Partisinin çekişmesi gibi lanse etmeye çalışıyor. 

Sayın milletvekilleri, burada, gerçekten büyük bir yolsuzluk vardır ve bunun tutarı da -biraz 
önce dediğim gibi- 5 milyonluk banknotlar halinde 6 TIR'a yüklenebilen, ağırlığı 120 ton civarın1 

da gelen, 501 trilyondur. 501 trilyonla neler yapılır; daha fazla, Cumhuriyet Halk Partililerin din
lemesi için söylüyorum: Bununla, 100 tane hastane yapılır; biliyorsunuz, bugün, Türkiye'de sağlık 
sektöründe sıkıntı vardır, bu parayla 100 tane hastane yapılır. Öğrencilerimiz yurt bulamıyorlar, 
yurtsuzluktan büyük sıkıntı içerisindeler; sekiz yıllık eğitimi yaptınız; fakat, yurt sorununu çöze
mediniz; 500 tane öğrenci yurdu yapılıyor, 500... 

AHMET NEİDİM (Sakarya) - Örtülü ödenekten... 

TAHSİN IRMAK (Devamla) - Dinleyin, dinleyin!., Örtülü ödenekle bunu kıyasladığın tak
dirde, o, bunun yanında gölgede kalır. İftiradarı başka bir şey yapmıyorsun; gel, bir bildiğin varsa, 
bu kürsüye çık konuş; ben konuşuyorum, sen de konuş. 

Türkiye'ye 200 tane fabrika yapılıyor beyler, 200 tane fabrika yapılıyor... Kendini zincire vu
ran emekli, dul, yetim, işçi ve memuru perişan eden yüzde 20 zammı onlara vermemek için eliniz
den gelen bütün gayreti gösterdiniz. Bu 501 trilyonu onlara verdiğiniz takdirde, emekliyi, dulu, ye
timi, işçiyi, memuru ve esnafı rahatlatmış olacaktınız; fakat, siz, bunu yapmadınız. Ne yaptınız; bu
nu yapmadınız, götiirdünüz bir kişiye... 501 trilyonluk bir zarara sebebiyet verdiniz. 

Bunu, sizler daha iyi dinleyin sayın Cumhuriyet Halk Partililer; çünkü, buradaki şey sizin vic
danınıza kalmıştır; çünkü, buradaki yolsuzluğu siz dillendirdiniz, kamuoyunu da siz yarattınız; biz 
de, Cumhuriyet Halk Partisi madem rahatsız olmuştur, bu gensoru önergesini verelim, boylarının 
ölçüsünü bir görelim; vatandaşı mı kandırıyorlar, yoksa kendi kendilerini mi kandırıyorlar dedik!.. 
(DYP sıralarından alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan -belki, biraz sonra çıkıp buradan yine söyleyecek- basına 

açıklama yapıyor: "Biz, tüpgeçit istemedik, asma köprü istedik" diyorlar. Şimdi, burada, bu konu
lar üzerinde durmak istiyorum. İzmit Körfez geçişiyle ilgili sözleşmeye 5 Ocak 1996 tarihinde ek 
bilgiyle eklenen zeyilnameyle, ek bir sözleşme yapılıyor. Bu sözleşmede, firmalar, Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne "Körfez geçişi sadece köprü mü olacak, yoksa yüzen köprü, derin tünel, batık tü
nel ya da yüzen tünel gibi seçenekler düşünülebilir mi" diye soruyorlar. Ek bilgide, Karayolları Ge
nel Müdürlüğü şöyle diyor: "Körfez geçişinde, köprü ya da tünel gibi sabit bir yapı düşünülecek
tir." Tekrar ediyorum; ek bilgide, Karayolları Genel Müdürlüğü şöyle diyor: "Körfez geçişinde, 
köprü ya da tünel gibi sabit yapı düşünülecektir." 

Aslında, konu mahkemeye intikal ettirilmiştir; mahkemeye intikal ettirilmesi sonucu, mahke
me, bu iş hususunda, gerçekten, bu işte yapılanların teknik açıdan doğruluğunun araştırılması hak
kında bilirkişiler tespit etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıl
dız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinden 15'e yakın ilimadamı, bu hususta, acaba, tüp
geçit, Türkiye'ye ve İzmit Körfezine uygun mudur, değil midir diye bir inceleme, araştırma yap
mıştır. Değerli milletvekilleri, bunların verdikleri raporda, dünyada, bu tip, 120 tüpgeçit uygulama
sı olduğu, bu tüpgeçiflcrin hepsinden de randıman alındığı ve bu tüpgeçidin İzmit Körfez geçişine 
de uygun olacağı söylenmektedir. 

Aslında, konu mahkemeye intikal ettirilmiştir. Mahkeme, olayı esastan inceliyor; Karayolla
rından, iki defa, detaylı, esas dosyayı istiyor; fakat her nedense... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Irmak, lütfen, 1 dakika içinde tamamlayalım konuşmayı. 
TAHSİN IRMAK (Devamla) - Bir iki dakika verirseniz, bitireyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - 1 dakika efendim. 

TAHSİN IRMAK (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mahkeme, Karayolların
dan esas dosyayı istiyor; fakat, esas dosya verilmiyor; bunun yerine, bakanın baskısından mıdır, ne
dendir... Bizim bu gensoruyu vermemizdeki gaye, mahkemenin selameti açısındandır. Bakanın, 
Karadeniz otoyollarında yaptığı gibi, burada da bir baskı uyguladığı gözükmektedir. 

Bundan dolayı, sizlerden -bilhassa Cumhuriyet Halk Partililerden- tarafsız mahkemelerde bu 
konunun sonucunun daha düzgün bir şekilde alınabilmesi için, bu gensoruyu kabul etmenizi, buna 
destek vermenizi rica ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Irmak. 
Şimdi, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Hayati Korkmaz; buyurun efendim. (DSP sı

ralarından alkışlar) 
DSP GRUBU ADINA HAYATİ KORKMAZ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kars Milletvekili Sayın Sabri Güner ve 26 arkadaşının, 

İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde mevzuata aykırı davranmak suretiyle usulsüzlük yaptığı ve 
devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar Topçu hakkında Ana
yasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi
nin öngörüşmelerinde Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulu
nuyorum; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlarım. 

. Yolsuzluk iddiaları, her hükümet döneminde gündeme gelmiştir. Bu yolsuzluk iddialarının bo
yutu, bazen bakanların Yüce Divanda yargılanmasına kadar gitmiştir. Yıllardır devam eden bu tür 
iddiaların bugün de devam etmesinin altında yatan esas neden, sorunun çözümünü kişilerde araına-
mızdadır; oysa, sorunun kaynağı kişilerden çok ihale sistemimizdedir. 
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2886 sayılı Devlet İhale Kanunuyla ilgili yetersizlikler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yapan 

bütün bakanlar tarafından ileri sürülmüştür. İhalelerde birim fiyat yerine anahtar teslimi sistemine 
geçilmesi ve diğer yetersizliklerin giderilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması sıkça vurgulan
mıştır; ancak, bugüne kadar, bu görüşler doğrultusunda somut adımlar anlamamıştır. Devlet İhale 
Kanunuyla ilgili durum ortadadır. 3996 ve 4180 sayılı Kanunlarla yürütülmeye çalışılan yap-işlet-
devret modelinin tam olarak işletilebilmesi için ise, Anayasamızın bazı maddelerinin değiştirilme
sine ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bunlar düşünüldüğünde, ihale sistemimizle ilgili bütün yasaların 
bir bütünlük içerisinde olmasının ayrı bir önem taşıdığı açıkça görülmektedir. Kısaca, yasalarımız, 
ihalelerin denetiminde yetersiz kalmaktadır; buna bir de siyasî yozlaşma eklendiğinde, birçok yol
suzluk iddiaları gündeme gelmektedir. 

Diğer taraftan, ihalelere giren bazı firmaların, sistemin eksikliklerinden faydalanarak, büyük 
çıkarlar sağlamaya yönelik çabalara girdiklerini ve bunlara bazı kamu yetkililerinin de yardım et
tiklerini ne yazık ki gözlemlemekteyiz. Örneğin, Bursa Ovaakça Kombine Çevrim Santralı ihale
sine tek olarak giren firma, başlangıçta 960 milyon ABD Doları teklif vermiştir. Daha sonra kamu
oyundan gelen haklı tepkiler sonucunda, yapılan yeni ihaleye birden fazla firma katılmış ve ihale
yi aynı firma ilk koşullarda 540 milyon ABD Doları + 3 trilyon TL karşılığında almıştır. Böylece 
yaklaşık 380 milyon dolar devletin kasasında kalmıştır. , 

Sonuç olarak, yolsuzluk iddialarını azaltmak için ihale yasalarında gerekli düzeltmeler yapıl
malıdır. Bunun yanında müşavirlerin ve denetçilerin sorumluluklarını artıran düzenlemelerin de bir 
an Önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İlgili bakanlığın, çalışmalarını yaparak en kısa sürede 
Meclis gündemine getirmesini diliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz gensoruya konu olan İzmit Kör
fez Geçiş Projesi, 3996 sayılı Kanunun öngördüğü yap-işlet-devret modeliyle bugüne kadar gerçek
leştirilmiş olan en büyük projedir. Proje, Bursa Çevre Yolu bağlantılı olarak Orhangazi Otoyolu, 
köprü geçişi ve Anadolu Otoyolu bağlantılarını içermektedir. Bu proje çalışmalarının uzun süredir 
devam ettiğini biliyoruz. Projeyle yapılacak yol, aslında bugüne kadar gerçekleştirilen birçok oto
yol projesinden çok daha yoğun bir trafiğe sahiptir. Çok daha önce gerçekleştirilmesi gereken bu 
proje, bugün ancak ihale aşamasına gelebilmiştir. Özellikle yakın zamana kadar. Bursa Çevre Yo
luyla birlikte değerlendirilen bu projenin gecikmesi nedeniyle Bursa Çevre Yolu da yapılamamış
tır ve bu konu, bugün, Bursa'nın en önemli sorunu haline gelmiştir. Ancak, sorun sadece Bursalı
ları ilgilendirmemektedir; bunun, Bursa'dan transit geçiş yapan herkes için büyük bir külfet oluş
turur hale geldiğini görmekteyiz. Bu nedenle, bütüplük arz eden Bursa Çevre Yolu ve Körfez Ge
çiş Projelerinin en kısa sürede yapılmasını destekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kars Milletvekili Sayın Sabri Güncr ve arkadaşlarının 
Bayındırlık ve İskân Bakanı hakkında vermiş oldukları gensoru önergesinde yer alan bazı iddialar 
hakkındaki görüşlerimizi açıklamak istiyorum. 

İzmit Körfez Geçiş Projesi, birçok hükümet ve beş bakan döneminde yürütülen çalışmalarla 
ihale aşamasına gelmiştir. 31.5.1994 tarih ve 1347 sayılı bakan oluruyla ilk kez ihale edilen proje 
için 10 firma başvurmuştur. Bu firmalardan sadece 3'ti, seçilen müşavir firma tarafından uygun bu
lunmuştur. Ancak, ihale teklifi için 6 firmaya davetiye gönderilmiştir. Oysa ilgili bakan olurunun 
4 üncü maddesinde "önseçim dokümanlarında belirtilen kriterlere göre yapılan puanlama sonucun
da en yüksek puanı alan en fazla 5 firmaya davet mektubu gönderilmesi" ifadesi yer atmaktadır. Bu 
madde çok açık olmasına rağmen ihaleye neden 6 firmanın davet edildiği belli değildir. 

Davet edilen firmalar, çalışmalarını Karayolları Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu teklif 
verme süresi içerisinde tamamlayamamışlardır. Süre uzatımı isteyen ilk üç sıraya giren bazı firma-
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ların, süre uzatma talepleri de kabul edilmemiş ve 14.2.1996 tarihinde yapılan ihaleye tek bir fir
ma katılmıştır. Verilen bu tek teklif, Karayolları Genel Müdürlüğünce geçerli teklif sayılmış ve res
mî kayıtlara geçirilmiştir. Ardından, tek firmayla ihale yapmanın yasalara aykırı olduğu ve yeterli 
rekabet ortamının sağlanamadığı gerekçesiyle ihale iptal edilmiştir. 4.12.1996 tarihinde ihale yeni
lenmiştir. Bu kez 3 firmanın teklif vermiş olduğunu görmekteyiz. Birinci ihalenin iptal edilerek ye
ni bir ihale yapılması tartışmalarına gelince: Yenilenen ihalenin kamu çıkarları açısından çok daha 
iyi koşullar içermesi, iptal gerekçesinin amacına ulaştığını gösterdiği kanısındayız. 

İkinci ihaleye teklif veren firmalar, 54 üncü Hükümetin Bayındırlık ve İskân Bakanı olan Sa
yın Cevat Ayhan'ın onayıyla kurulmuş bir komisyon tarafından değerlendirilmiştir. Komisyon, ça
lışmalarını 12.6.1997 tarihinde tamamlamış ve projenin yapılabilirliği açısından bir sıralamaya gi
dilmiştir. Buna göre, AJTC-ENKA Konsorsiyumu birinci sırada, IBKO Konsorsiyumu ikinci sıra
da ve BOUYGUES-VINSAN Konsorsiyumu ise üçüncü sırada yer almıştır. 

Konuya açıklık getirmek açısından, tüm kurumlarda önseçim çalışmalarının nasıl yapıldığı ko
nusunda kısaca bilgi vermek istiyorum. Öncelikle, değerlendirmenin yapılabilmesi için, kurum ve 
kuruluşlarca, firmanın önseçiminde kullanılmak üzere birtakım değerlendirme kıstasları belirlenir. 
İhaleye katılan firmalar, bunlara göre, ihale komisyonu tarafından incelenir. Bu değerlendirmede 
kıstaslar, teknik elemanın niteliğinden ekipmana, iş konusunda firmanın tecrübesine ve özserma-
yesine varıncaya kadar her şey olabilir. Firma seçimi, kurumun belirlediği teknik komisyonun so
rumluluğundadır. 

Bu ihale için oluşturulan komisyon da, 20.6.1995 tarihli ve 1674 sayılı bakan oluruyla, ihale
de uygulanacak usul ve esaslara göre çalışmalarını yapmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, ortaya 
çıkan sıralamanın bakan olurunun 8 inci maddesine ters düştüğü görülmektedir. 12.6.1997 tarihli 
komisyon raporunda, bu konuyla ilgili teknik gerekçelerin açıklaması yapılmıştır. Sunulan gerek
çelerin doğruluk derecesinin tartışmaya açık olduğu söylenebilir; ancak, yapılan bu değerlendirme
nin birinci derecede sorumlularının da komisyon ve zamanın Bayındırlık ve İskân Bakanı olan Sa
yın Cevat Ayhan olduğunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Bütün buraya kadar olan çalışmaların gerçekleştiği tarihleri incelediğimizde, bu çalışmaların 
çoğunun 55 inci Hükümetten önceki dönemlerde yapıldığını görmekteyiz; hatta, gensoru önergesi
ni veren milletvekillerinin partisi -son hükümet hariç- bütün hükümetlerin koalisyon ortağı olarak, 
ihalede sorumluluk sahibidir; bunu kendilerine hatırlatmak isterim. 55 inci Hükümetin Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Sayın Yaşar Topçu, sadece, daha önce yapılan çalışmalar sonucunda belirlenmiş 
olan sıralamaya göre, ihalenin AJTC-ENKA konsorsiyumuna verilmesi yönünde karar vermiştir. 

Biz, Demokratik Sol Parti olarak, ihaleyle ilgili iddiaların çoğunun halihazırda görevde olan 
Bakanla ilgili olmamasına rağmen, kendisi hakkında gensoru önergesi verilmesini, siyaseten veril
miş bir önerge olarak algılıyor, Hükümeti yıpratmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiriyoruz. 

Ancak, ihaleyle ilgili bazı iddialara gelince: Partimiz, her türlü yolsuzluğun üzerine gidilme
sinden yanadır; fakat, biz, öne sürülen iddiaların üzerine doğru yöntemlerle gidilmesi tezini savu
nuyoruz. Körfez geçiş ihalesiyle ilgili iddiaları ortaya çıkaracak bir Meclis araştırmasına konu edi
lebileceğini düşünüyor, gensoru verilmesini doğru bulmuyoruz. Bu nedenle, Demokratik Sol Parti 
olarak, gensorunun reddedilmesi yönünde oy kullanacağımızı bildirerek sözlerime son veriyor. Ge
nel Kurula saygılar sunuyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Korkmaz. 
Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ali Topuz; buyurun efendim.(CHP sırala

rından alkışlar) 
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CHP GRUBU ADINA ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli

sinin çok değerli üyeleri; Kars Milletvekili Sayın Sabri Giincr ve 26 arkadaşının, İzmit Körfez Ge
çişi Projesi ihalesinde mevzuata aykırı davranmak suretiyle usulsüzlük yaptığı ve devleti zarara uğ
rattığı iddiasıyla, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar Topçu hakkında, Anayasanın 99 uncu 
ve İçtüzüğümüzün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme 
alınması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulu
nuyorum; hepinizi en iyi dileklerimle ve saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu yeni düzenlenmiş salonunda, böy
le bir konuyla ilk konuşmaya başlamayı, hiç kuşkusuz istemezdim. Bir yolsuzluk meselesini, bir 
yolsuzluk iddiasını konuşmak yerine, ülkemizin daha önemli sorunlarını, ilk konuşma sırasında 
gündeme getirebilme imkânını elde etmiş olsaydım, kendimi daha mutlu sayacaktım. 

Son yıllarda ve özellikle son aylarda, üst üste yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları, çeteleşme, 
mafyalaşma gibi iddialar, gelişmeler devletin ve toplumun derinden sarsılmasına neden olan yan
kılar yaratmıştır; böyle bir ortamda bu meseleyi konuşuyoruz. Ayrıca, son günlerde, Suriye'yle il
gili ortaya çıkan kriz ortamı içerisinde bu konuyu görüşüyoruz. Yine, hep beraber biliyoruz ki, Yü
ce Meclis, kısa bir süre önce seçimleri yenileme kararı almış; seçimlere giden bir süreçte böyle bir 
konuyu görüşüyoruz. O nedenle, izin verirseniz, böyle duyarlı bir ortamda, hepimize düşen serin
kanlı davranma yolundan ayrılmamamız'gerektiğini, akıl yolundan ayrılmamamız gerektiğini, ge
lişmeleri objektif değerlendirmeyle yorumlamamız gerektiğini kısaca hatırlatmak istiyorum. Duy
gusal nedenlerle veya salt siyasal çıkar beklentileriyle konuları kendi amaçlarının ötesinde sonuç
lara taşıma yolunda bir gayret içerisinde olmamamız gerektiğini ve salimen seçimlere kadar giden 
dönemi, hep birlikte, ülke için yararlı bir biçimde değerlendirmemiz gerektiğini ifade etmeyi ko
nuşmamın başında ortaya koymayı da, ayrıca gerekli gördüm. 

Şimdi, biz, böyle bir ortamda, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar Topçu hakkındaki 
gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasını konuşuyoruz. 

ASLAN POLAT (Erzurum)-Tabiî ki alınmalı. 

ALİ TOPUZ (Devamla) - Bu konu, toplumumuzun gündemine yeni gelmiş bir konu değildir. 
Körfez geçişi, 1990'lı yıllardan beri Türkiye'nin gündemindedir. Zaten, biraz evvel konuşan arka
daşlarımızın da ifade ettiği gibi, çeşitli dönemlerde çeşitli hükümetler tarafından bu konu gündeme 
getirilmiş ve belli bazı uygulamalar yapılmıştır; ama, uygulamanın asıl tedirginlik yaratan noktaya 
taşınması, birinci ihaleden önce, bu ihaleye katılması gereken firmaların tespit edilmesinden son
ra, bu firmalarla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı aşamada, bütün bakanların olurlarıyla ortaya 
konulmuş. Daha sonra gelen bakanların da o olurları değiştirmemiş olduğunu dikkate alarak o olur
lar istikametinde düşündüklerini kabul edersek, bütün bakanların bu ihalenin ne biçimde yapilaca-
ğına ilişkin usul ve yöntemler konusunda ortaya koydukları kurallara ihale sırasında kesinlikle 
uyulmadığının ortaya çıktığını görüyoruz ve asıl bunalım, kriz de bu noktadan kaynaklanıyor. 

Şimdi, yap-işlet modeliye yapılan ihalelerin kuralları da ilgili bakanlık tarafından, gerekiyor
sa hükümet tarafından saptanarak açıklanıyor. "Görevlendirme Komisyonu" diye adlandırılan, tek
lifleri inceleyerek yap-işlet çerçevesinde o işi yapacak olan firmaların tespiti ve onları sıralandır-
maya dönük değerlendirmeleri yapacak olan heyet, 30 Nisan 1997 tarihinde -yani,' bundan önceki 
hükümet döneminde- verilen teklifleri incelemiş ve bunları incelemesi sonunda bir sıralamaya tabi 
tutmuştur. Bu sıralama, Bakanlık oluruyla ortaya konulan sıralamaya ilişkin kurallara kesinlikle 
uymamaktadır; çünkü, sıralamayı saptamaya ilişkin Bakanlık olurunun 8 inci maddesi çok açık'bir 
tarif getirmiştir. 
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Önce, bu sıralamanın ne demek olduğunu kısaca bir değerlendirelim. Sıralama, işi birisine ver

mek anlamını taşımıyor; sıralama, müzakerelerin hangi sırayı takip ederek yapılması gerektiğini 
ifade ediyor. Olabilir ki, birinci sırada yer alan bir firma, müzakereler sırasında, uygun bir teklif 
vermediği anlaşıldığı için ihale dışı bırakılabilir, ikinci sıradaki firma müzakereye çağırılır ve ko
nu onunla tartışılır; o da olmuyorsa, ondan sonraki devreye girer. Sıralamanın amacı budur. Nite
kim, şimdiki Hükümet, Petrol Ofisiyle ilgili ihaleye.bu usulle gitmiş; işin, sıralamanın birinci sıra
sında yer alan firmaya değil, ondan sonraki sırada yer alan bir firmaya verilmesine karar vermiştir. 

Şimdi, burada, bu sıralama yapılırken, ilgili olurun 8 inci maddesinde açıkça şu ifade edilmiş
tir: "Teklifleri alacaksınız, işi devlete en kısa sürede teslim eden, yapıp işletip en erken teslim eden 
firma hangisiyse ondan başlayacaksınız." 

Aslında, yine bu değerlendirme, görevlendirme komisyonunun bir kararında da çok açıkça ifa
de edildiği gibi -erken teslim ve en ucuz maliyet teklif etmiş olan bir firma olarak üçüncü sıraya 
atılmış olan firmadan söz ediyorum- en erken tarihte teslim etmeyi ve en ucuz fiyatla işi gerçekleş
tireceğini ifade eden firmanın başka nedenlerle üçüncü sıraya atıldığı, o noktada, o kararda belir
tilmiştir. Bu komisyonun böyle bir yetkisi yoktur. Böyle karar vermiş bir komisyonun kararına, il
gili bakanın veya daha sonra gelen bakanın uygulama sırasında kendisine bir sorumluluk getirip ge
tirmediğini düşünerek -bu değerlendirme komisyonu kararına- yaklaşması gerekirken. Sayın Yaşar 
Topçu, kendisinden önceki dönemde yapılmış değerlendirmeyi, usullere uygun olup olmadığına 
bakmaksızın uygulamaya karar vermiştir ve o çerçevede ihaleyi sonuçlandırmıştır. İşte, Sayın Ba
kanın kusuru, yanlışı, bize göre, bu noktada başlamaktadır. 

Bir kere, bir firmanın, kuralları ve yöntemleri belli eden bakanlık olurunda ortaya konulan id
diaya, kurala rağmen, üçüncü sıraya itilmesi için gösterilen gerekçeler teknik gerekçe olarak sıra
lanmıştır. Bu teknik gerekçelerin hiçbir kıymeti olmadığı, zaten, uzman kuruluşların daha sonra 
mahkeme kararıyla saptanmış raporlarından anlaşılmaktadır. Yani, Türkiye'nin dört büyük üniver
sitesinin, bir Amerikan üniversitesinin önde gelen uzmanlarının mahkeme kararıyla oluşturulan he
yetler halinde yaptığı çalışmanın sonunda verilen raporlarda teknik olarak ortaya konulan eksiklik
lerin hiçbir kıymeti olmadığı ortaya konulmuş olmasına karşın, bunları Sayın Bakan dikkate alma
mıştır. 

Ayrıca, bu ihale sırasında, talip olan müteahhitlerin bazı belirsizlikleri gidermek için yapmış 
oldukları itirazlar üzerine, Bakanlığın ilgili kurumlarının, bir zcyilıiameylc, daha evvel açıklanan 
şartname, usul ve yöntemlerle ilgili ilave birtakım görüşleri de resmî belge haline dönüştürülmüş
tür. Bir müteahhidin sorusu üzerine, bu ihalede, yapılacak körfez geçişinin köprü olarak mı yoksa 
tünel olarak mı yapılacağı, her ikisinin olup olamayacağı konusunda fikir sorulmuş ve zeyilname-
nin 35 inci maddesinde her ikisinin de olabileceği doğrultusunda cevap verilmiş olmasına rağmen, 
üçüncü sıraya itilen teklifin o sıraya itilme gerekçeleri arasında, bu şartnamenin köprüye göre ya
pılmış olduğu, köprüyü tarif ettiği, ama teklifin tünel biçiminde olduğu ifade edilmek suretiyle, bu 
meselede bir firmayı üçüncü sıraya itmek için kastî bir tavır içine girildiği de aşikâr görülmektedir. 
İşte, Sayın Bakanın, Sayın Topçu'nun bunu da dikkate almamış olması, bu konuya özen gösterme
miş olması da, onun, bu konuyla ilgili kusurlu olduğunun bir başka delilidir. 

Bir başka unsur: Sıralamanın biçimine daha evvel tespit edilen koşullara aykırı olarak karar 
verilmiş olması karşısında, üçüncü sıraya haksız olarak itildiğini gören firma, iyileştirme çerçeve
sinde, müzakereye katıldığı takdirde, orada, müzakere sırasında iyileştirme yapabileceği konularla 
ilgili önerilerini yazılı olarak Bakanlığa iletmiş olmasına karşın, Bakanlık bunları dikkate almamıştır. 

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan bir işte, birinci öncelikle. Bakanlığın, ilgili kurumun dik
kat etmesi gereken konu, kamu yararını, hazine yararını gözetmek olmalıdır; kamu yararını, hazi-
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ne yararını gözeten bir yaklaşım içerisinde hareket ederek uygun teklifi bulması gerekirdi; çünkü, 
belli bir sırayla müzakereye çağrılan firmalar, öncelikle erken teslime göre çağrıldığına göre, de
mek ki, kamu yönetimi, erken teslim etmeyi çok önemli bir unsur olarak ortaya koymuş ve ondan 
sonraki konuları masa başında müzakere etme anlayışını benimsemiş. Neden bunu benimsemiş; 
çünkü, idare, bütün teklifleri eline aldığı zaman, en erken teslimi teklif edecek firmaya, öteki fir
malardan gelen, öteki konularla ilgili, idare yararına en iyi olabilecek biçimde, o konuları en erken 
teslim edecek firmaya kabul ettirmeyi denesin diye, onu onlara kabul ettirsin diye, öteki şartların
dan o müteahhiti geri adım attırarak hazine yararını gözetsin diye bu usulü koymuştur. Oysa, bile 
bile, 2 milyar dolara varan bir fazla ödemeye neden olacak bir kamu ve devlet zararına, göz göre 
göre sebep olunmuştur. 

Şimdi, Sayın Bakan, buraya çıkıp, ne yapalım, benden önceki dönemde başlayan bir sürece 
ben devam ettim diyemez. Onu diyecek olursa, o zaman, siz bakan olarak niçin orada duruyorsu
nuz derler insana. Siz geldiniz; sizden önce yapılmış bir yanlışlığı düzeltmek de sizin görevinizdir; 
bunun başka yolu yoktur. 

Bu konuyla ilgili bilgileri ve belgeleri değerlendirirken, Sayın Bakanın yapmış olduğu yazılı 
açıklamaları ve bu konuya ilişkin olarak Bakanlığın gruplara gördcrdiği bilgileri derlerken, daha 
önce kafamda şekillenen ve bu konuyla ilgili kusurlu gördüğüm konuların daha da artmış olduğu
nu, o konuda, onu daha da perçinleyen ve meseleye kastî bir yaklaşım içinde yaklaşıldığının kuş
kularını taşır hale geldiğimi de, burada, samimiyetle ifade etmek isterim. Çünkü, hiçbir devlet ada
mının düşmanlık esasına dayalı bir karar verme hakkı yoktur; hiç sevmediğiniz bir insanla bile, 
devlet adamı olarak muhatap olduğunuz zaman, sevdiğiniz bir insanla nasıl muhatap oluyorsanız 
öyle muhatap olmak mecburiyetindesiniz. Bu bir kamu görevidir. Bu kamu görevinde kişisel de
ğerlendirmelere göre ayırım yapma hakkınız yoktur. 

Bir bakan, çıkıp, basının önünde "ben, bu firmaya, hiçbir şekilde bu işin verilmesini kabul et
mem" diye demeç veremez; eğer veriyorsa, o firmayla ilgili kişisel bir sürtüşmesine görevini alet 
ediyor demektir. Bunu kabul etmek mümkün değildir; ama, değerli arkadaşımız Sayın Topçu'nun, 
bazen ölçüyü taşan iddiaları olduğu biliniyor; bu, ilk de değildir. Bir karayolları bölge müdürleri 
toplantısında, Danıştay kararıyla göreve iade edilenlerin önünü kesmek için "ben bir hukukçuyum; 
ama, bu konuda hukuk mukuk dinlemem" diyen bir kişinin bunları yapmasını da, ben, çok fazla ya
dırgamıyorum; ama, değerli arkadaşlarım, kamu yönetiminde eğer hukuktan ayrılırsanız, ayrıldığı
nız anda meydana gelecek gelişmelerin hem sorumlusu olursunuz hem de o gelişmeleri önleme 
imkânına sahip olamazsınız. 

Zamanımın azaldığını biliyorum; onun için, söyleyeceğim bazı şeyleri atlayarak sonuna gel
mek istiyorum. . 

Değerli arkadaşlarım, Bayındırlık Bakanlığındaki ihale işlemleri konusunda -sadece bu değil, 
pek çok bakımdan da- bazı kaygılar, kuşkular, her dönemde taşıdık. Bakın, bundan bir sene kadar 
evvel Karadeniz sahil yoluyla ilgili ihale konusu yine gündeme geldiği zaman konuştuk. Aradan 
bir sene geçti. 750 milyon dolar krediye ihtiyaç duyulan bu işler için, şu ana kadar ancak 146 mil
yon dolarlık bir kredi sağlanabilmiş. Neydi aceleniz o zaman?! Kredisi mredisi ortaya çsıkmadan ni
ye ihale ettiniz bunları; aceleniz neydi?! Üstelik, bu 146 milyon dolarlık ihale libor artı 2,25 ile 
alınmıştır; bu dış kredi, libor artı 2,25'ten kabul edilmiştir. Hani, bizim Hazinemiz libor artı 1,5 ve
ya 1,75'ten daha fazlasını vermeyecekti?! Benim aldığım bilgiye göre 2,25... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Gidiciler de ondan... 
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ALİ TOPUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, birkaç gün önce, yine, Pozantı civarında ya

pılacak olan karayoluyla ilgili otoyol ihaleleri yapıldı. Bu ne biçim kapalı zarf usulüyle ihaledir ki, 
ihaleye katılan firmaların hepsi, yüzde 20'nin üstünde, yüzde 21 'in altında teklif vermiş ve işi al
mış; 20,1 'le A; 20,2'yle B; 20,3'le C almış. Şimdi, beni kim inandırabilir, bu ihaleler önceden tes
pit edilmemiştir diye?! Kâğıt üzerinde her şeyi doğru yapabilirsiniz; ama -sesleniyorum- vicdanla
rınızda bunun hesabını verebilir misiniz?! (CHP, FP ve DYP sıralarından alkışlar) Bunun hesabı 
vicdanlarda verilir mi?! Siz, yarışma koşullarını ortadan kaldırırsanız, rekabet koşullarını ortadan 
kaldırırsanız, bu memlekette meydana gelecek kötülükleri nasıl önlersiniz?! 

Değerli arkadaşlarım, çetelerden bahsediliyor... İhale yolsuzlukları söz konusu olduğu zaman, 
bir tekerleme olarak şu söylenir: "İyi ama kardeşim, her ihalede müteahhitler bir araya gelerek an
laşıp devlete kazık atmıyorlar mı?" Doğru, böyle yaparlardı bir zamanlar; o, çeteydi, ihale çetesiy-
di. Nedir ihale çetesi, çete nedir; literatürde çete, kuraldışı hareket ederek çıkar sağlamak amacıy
la bir araya gelen insanların oluşturduğu bir gruptur, bir teşkilattır; çetedir bu. Devletin görevi ne
dir; çetelerin o işi yapmasını önlemektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Topuz, 1 dakika içinde toparlıyoruz efendim. 

ALİ TOPUZ (Devamla) - İdarenin görevi, çetelerin ortadan kalkmasını sağlamaktır. Eskiden, 
idare, o çetelerin yaptığı anlaşmaları bozmak için çeşitli yöntemler uygulardı; hatta, ihale yöntem
leri onun için değiştirildi; ama, şimdi görüyoruz ki, bu çeteler, kendi başlarına bunu yapmıyorlar; 
bunu, bazı devlet memurlarıyla, belki bazı siyasetçilerden aldıkları destekle yapıyorlar. İşte buna, 
literatürde, çete değil, mafya denir. (CHP sıralarından alkışlar) Eğer devlet kurumları da çetelerle 
işbirliği yapar hale gelirse, buna, çete değil, mafya denir. 

Türkiye'de, geçmiş dönemlerde, inşaat ihaleleriyle ilgili çeteler vardı; ama, şimdi, ihaleyle il
gili mafyanın da oluşmuş olduğunu görüyoruz. Bu yanlış bir şeydir. Hep beraber bunu önlemek zo
rundayız ve buna sebep olabilecek davranışları ortadan kaldırmak zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu sorunu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Süreniz bitti Sayın Topuz. 

ALİ TOPUZ (Devamla) - Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) - Oyunun rengi?.. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Topuz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Nevfel Şahin; buyurun efendim. (DYP sıralarından al

kışlar) 

DYP GRUBU ADINA NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Kars Milletvekili Sabri Güncr ve arkadaşlarının, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkın
da verdiği -İzmit Körfezinde 500 trilyon liralık yolsuzluk yaptığı iddia edilen- gensoruyla ilgili ola
rak, Doğru Yol Partisi Grubu adına düşüncelerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle, 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın Ali Topuz, bu ihalede yolsuzluk ve usulsüzlük yapıl
dığını, yüce milletimizin huzurunda açık seçik söylemiştir ve Cumhuriyet Halk Partisinin düşünce
lerini burada aktarmıştır. Oylamaya geldiğimizde, her zamanki gibi, Cumhuriyet Halk Partisi, bu 
salondan çıkarak yolsuzluk kokularından kurtulacak. Bunu, Yüce Meclisimizin burada ibretle ta
kip ettiğini, milletimizin de ibretle izlediğini söylemek istiyorum. 
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CELAL TOPKAN (Adıyaman) - Herkes kendi işine baksın. 

ÖNDER SAV (Ankara) - Kendinizle meşgul olun. 

TAHSİN IRMAK (Sivas) - O zaman, konuşmayacaksınız. 

ALİ HAYDAR ŞAHİN (Çorum) - Sizinkiler de gelecek... 

NEVFEL ŞAHİN (Devamla) - Yine, Demokratik Sol Parti konuşmacısı, soruşturma önergesi 
verilirse olumlu oy kullanacaklarını ifade ettiler. Başbakan hakkında, körfez geçişi yolsuzluğuyla 
ilgili soruşturma önergesi verdik. O zaman, yüce milletimiz, Demokratik Sol Partinin tavrını da ib
retle izleyecektir. > 

Nedir bu yolsuzluk: 1993 yılında, İzmit körfez geçişi, yatırım programına alındı. Arkadaşları
mın anlattıklarını tekrar etmek istemiyorum. İzmit körfez geçişi, teklif edilen son üç projeye uy
gundur. Eğik askılı köprü bakımından, Karayollarının şartlarını sağlamaktadır. Yine, batık tip tü
nel bakımından, Karayollarının ihale ve usul esasları ile teknik şartlarını sağlamaktadır. Yine, as-
maköprü bakımından da, İzmit körfez geçişi, Karayollarının ve o bölgenin coğrafyası bakımından, 
fevkalade uygundur. Şimdi, mühendislik bilimine göre bakıldığında, teklif edilen bu üç tip proje de 
uygundur; uygulanabilir, tatbik edilebilir projelerin içindedir. Şimdi, yap-işlet-devret modeline gö
re ihale edildiğinde, bazı şartları aramamız lazım. Evet, teknik bakımdan, coğrafya bakımından bu 
üç proje de uygundur; ama, peki, yap-işlet-devret modeline göre yapılan tesislerde idare neyi ara
malıdır? Değerli arkadaşlar, idare şunları aramalıdır: Bir kere, yapıların ömrüne bakacak; yani, bu 
üç tane yapının, asma köprü, batık tünel ve eğik askılı köprülerin ömrü nedir... Yine, yatırımın tu
tarına bakacak; yine, bakım ve işletme masraflarına bakacak; yine, geçiş ücretlerine bakacak; yine, 
işletme süresine bakacak; yine, devirden sonra idareye kalan süreye bakacak; yine, sigorta tutarla
rına bakacak. Eğer, siz, yap-işlet-devret modeliyle, bu 7 kritere bakmadan bir işi veriyorsanız, işte 
o zaman yolsuzluk yapmış olursunuz. 

Değerli arkadaşlar, yapının ömrüne baktığımızda, tüpgeçit, iki asma köprüyü eskitecek ömre 
sahiptir. Yine, yatırım tutarına baktığımızda, tüpgeçit, asma köprüden yüzde 24 daha ucuzdur. Yi
ne, bakım ve işletme masraflarına baktığımızda, asma köprü, tüpgeçitc nazaran yüzde 30 daha pa
halıdır. İşletme süresine baktığımızda -mal sahibi, yani, idare aleyhine- asma köprünün işletme sü
resi yüzde 22 daha azdır. Sigorta tutarına baktığımızda, bütün dünyada asma köprüler tüpgeçitc na
zaran yüzde 40 daha pahalıdır. Geçiş ücretlerini biliyorsunuz; tiipgcçitte 9 dolar, işletme süresi yır
ın i i ki yıl; asma köprüde işletme süresi yirmiyedi yıl, geçiş ücreti de 11 dolardır. 

İşte bunları alt alta topladığınızda, İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde, 2 milyar dolar, yak
laşık 500 trilyon liraya yakın bir yolsuzluk var. Peki, tüpgcçidi reddeden maddelere baktığımızda, 
bu maddelerin, bilimle, teknolojiyle ve ilimle uzaktan yakından ilgisi yok ve burada, reddedilen bir 
maddeye bakarsanız, tüpgeçit, ülkemizde ilk defa yapılacağı gerekçesiyle seçici kurul tarafından 
reddedilmekte. Böyle mantık olur mu değerli milletvekilleri? Biz, eğer, böyle bir mantıkla tüpge-
çidi reddedersek, o zaman İstanbul boğaz köprülerini yapamazdık, Türkiye iki tane asmaköprüye 
sahip olamazdı. Bilimi, teknolojiyi, ilk defa yapılacak diye reddedersek, o zaman kendimizi kuşa 
benzetiriz; kuşlar gibi, dünya kurulduğundan bu yana, aynı yuvayı yapar, aynı yuvada yaşarız. 
Onun için, bu gerekçeleri kabul etmek, bu gerekçeleri varsaymak, haklı bulmak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten de, 55 inci Hükümetin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve özel
likle Karayolları Genel Müdürlüğü ihalelerinde usulsüzlükler, yolsuzluklar yapılmıştır... 

TAHSİN IRMAK (Sivas) - Bravo. 

NEVFEL ŞAHİN (Devamla) - ...kendi yaptıkları şartnamelere, usul ve esaslara uyulmamıştır. 
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Şimdi, insanın aklına şu geliyor: Acaba, bu 2 milyar dolar yolsuzluğu yaptıran güç, gazeteler

de okuduğumuz ve bir çete reisinin, Bayındırlık ve İskân Bakanı için "ödünü patlattım" dediği bu 
iş miydi? (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Böyle bir şey olur mu? Ama, bakıyoruz, 55 
inci Hükümet döneminde, hastanelerdeki ihalelerde çeteler var, hazine arazileri ihalelerinde çete 
var, orman arazileri ihalelerinde çete var, enerji santralı ihalelerinde çete var. 

Çok üzülerek söylüyorum. Gerçekten de, 55 inci Hükümetin bir bakanı, bir çete reisiyle tele
fonla görüşüyor ve bunu inkâr etmiyor. Daha da acısı, Başbakan diyor ki: "Benim görüşmelerden 
haberim var." Türk Milleti böyle bir Başbakana, böyle bir Hükümete layık değil. (DYP ve FP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Milletimiz bizi ibretle izlemektedir. Parlamentonun onurunu, gururunu korumak, yolsuzluk
larla ve çetelerle mücadele etmeye bağlıdır. Eğer,.yolsuzluklarla mücadele etmek istiyorsanız... 
Cumhuriyet Halk Partisine sesleniyorum. Bunları her yerde söylüyorsunuz, kürsüden söylüyorsu
nuz, Anadolu'da söylüyorsunuz; ama, Mecliste görev yapmaya geldiğiniz zaman, Meclisi terk edi
yorsunuz. (DYP ve FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; CHP sıralarından gürültüler) 

Çiftçi ezilmekte, esnaf ezilmekte, memur, işçi, emekli ezilmekte; Cumhuriyet Halk Partisi, bu 
esnaf, bu memur, bu emekli, bu köylü ezilirken ne yapıyor allahaşkına?! Ne yapıyorsunuz?!. 

MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - Siz, çiftçiden korkuyorsunuz... 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - Dur, sana da gelecek... Dur, sana da gelecek... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen yerimizden hatibe müdahale etmeyelim. 
NEVFEL ŞAHİN (Devamla) - Buradan Ecevit'e de seslenmek istiyorum. 
İRFETTİN AKAR (Muğla) - Bravo!.. Bak, geldi. 

NEVFEL ŞAHİN (Devamla) - Acele etmeyin canım, acele etmeyin. (DSP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Karahan... Sayın Gürel... Sayın Erdir... Lütfen müdahale etmeyin. 
NEVFEL ŞAHİN (Devamla) - Buradan Sayın Ecevit'e de seslenmek istiyorum. 
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Çeteleri kim kurdu?! 

MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - Aynayı al da yüzüne bak! 

NEVFEL ŞAHİN (Devamla) - Biz bakıyoruz. 
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Çarpılırsın ha! 

BAŞKAN - Sayın Karahan, lütfen, müdahale etmeyin. 

Sayın Şahin, lütfen Genel Kurula hitap edin. 

NEVFEL ŞAHİN (Devamla) - Buradan Ecevit'e de seslenmek istiyorum. Toplumda Ecevit'in 
bir dürüstlük imajı var. Bu Hükümette yolsuzluklara, suiistimallere, vurgunlara karşı çıkmadığın
dan dolayı, bu imaj da kaybolmakta. Bu imajınızı kaybedeceğinize, gelin, bu Hükümetten, bu yol
suzluk, bu soygun, bu vurgun ve çetelerle işbirliği yapan bakanları olan ve bu bakanlarla konuşan 
Başbakanı olan bu Hükümetten kurtulun. 

MAHMUT ERDİR (Eskişehir)- Koyup kaçtınız; kaçmasaydınız!.. 

BAŞKAN-Devam edin Sayın Şahin... 

TAHSİN IRMAK (Sivas)- Mesaj alınmıştır; devam et sen. ; 

NEVFEL ŞAHİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, gerçekten de. Karayolları Genel Müdürlü
ğünde yapılan bütün ihaleleri incelediğimizde, araştırdığımızda, hepsinde şaibe vardır, hepsinde 
yolsuzluk vardır. Sayın Ali Topuz Bey söyledi; bütün ihalelerde... Şu Meclis yolsuzluğunu yapan 
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bir firma veya bu yolsuzlukta olan bir firma Adana'da bir iş alıyor. Şimdi, böyle bir mantık olur 
mu?!. Yani, şu Mecliste, hukukun karşısına çıkıp hesap vermeden, hukukun karşısına çıkıp hesabı
nı vermeden, aynı Hükümet, bakıyorsunuz, Ankara-Adana otoyolu yapımında o firmaya 200 mil
yon dolarlık bir iş veriyor; hem de, ihale tenzilatlarına baktığınızda, yüzde 20, yüzde 20,01, yüzde 
22, yüzde 21; bu şekilde... Bakın karayollarının yaptığı bütün ihalelere* bir yıllık ihalelerine; orta
lama yüzde 20, hem de dolar bazında, bayındırlık birim fiyatını dolar kuruna bağlayarak yapılan 
ihalelerde ortalama yüzde 20; peki, geçen yılki ortalamalara bakın, yüzde 40... Peki, 5-6 milyar do
larlık ihale yaptınız; yüzde 20 tenzilatıyla, yaklaşık 1 katrilyon liralık bir fark var; eğer bütün ba
raj ihalelerine bakarsanız, karayolları ihalelerine bakarsanız, fark bu kadar. 

O bakımdan, Yüce Meclisin, itibarını koruması için, yolsuzluğu, usulsüzlüğü kim yaparsa yap
sın, gelip burada, ona göre... Hem yolsuzluğu kabul edeceksiniz hem de şikâyette bulunacaksınız, 
ondan sonra da oy kullanmayacaksınız; bu olmaz!.. Meclisin itibarı zedelenmektedir. Bugün siya
setçilere güven yoksa, işte, buraya gelip, yolsuzlukları kabul edip, yolsuzluklardan bahsedip, on
dan sonra da oy kullanmayan siyasetçiler nedeniyle bu milletin güveni kalmamıştır. 

Bütün yaz Anadolu'yu dolaştık; herkes, yolsuzlukların hesabını sormaktadır. 
BÜLENT H. TANLA (İstanbul) - Hesap sandıkta!.. Hesap sandıkta!.. 
BAYAR ÖKTEN (Şırnak) - O zaman, buyurun seçime... Seçimden kaçmayın... 

NEVFEL ŞAHİN (Devamla) - Ben inanıyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi bu tavrından vaz
geçecek, yolsuzlukların hesabını Mecliste soracak. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Gruplar adına başka söz talebi var mı efendim? 
Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Veysel Candan; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
FP GRUBU ADINA VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli millletvekili arka

daşlarım; Kars Milletvekili Sabri Güner ve 26 arkadaşının, İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde 
mevzuata aykırı davranmak suretiyle usulsüzlük yaptığı ve devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Ba
yındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 106 ncı 
maddeleri uyarınca gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusun
daki görüşmeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bu
lunuyorum; şahsım ve Grubum adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (FP ve DYP sırala
rından "Duyamıyoruz" sesleri) 

BAŞKAN - Sayın Candan, biraz mikrofona yaklaşırsanız... Arkadaşlarımız duyamamaktan şi
kâyetçiler. 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Değerli milletvekili arkadaşlarım, konuya girmeden önce, 
birkaç hususun altını özellikle çizmek istiyorum. 

Evvela, böyle bir projeye ihtiyaç var mıdır; elbette vardır, acilen yapılmalıdır; ancak, kaynak 
yoktur. O zaman, yapılacak işlem, yap-işlet-devret modeli olmalıdır ve bu, doğru seçimdir. 

Bu işlem yapılırken dikkat edilecek hususlar'; görevlendirme süresi kısa, geçiş ücretleri düşük 
tutulmalı, kaliteli, sağlam ve dayanıklı olmalı, hatta devlet demiryollarıyla entegre düşünülmeli ve 
bu işlem yapılırken, idarenin sağlıklı bir teklif hazırlığı olmalıdır. 

Bunu yaparken, hukukî prosedür tam ve eksiksiz uygulanacak, firmalararası rekabet oluşturu
lacak, ihaleler şeffaf olacak ve böylece kamu vicdanı da tatmin olacaktır. 

Özetle, yatırıma karşı çıkan hiç kimse yoktur, engelleyen de yoktur; Talebimiz; acaba daha iyi
si nasıl yapılır?.. Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu gensoruyla denetim görevini yapmak
tadır. i 
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Bunları niçin söylüyorum; Sayın Topçu biraz sonra çıkar "hizmet engelleniyor; buna kimse

nin gücü yetmez, ne pahasına olursa olsun bunu yapacağız" der, konuyu ve gündemi saptırır. Ha
tırlarsanız, Karadeniz sahil yoluyla ilgili olarak, ilgisiz dosyaları getirmiş, eksik ve yanlış beyanda 
bulunmuş, kendisi dışında herkesi suçlamıştı; umarız ki, bu görüşmelerde aynı hataya düşmez. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, sıkıntı nerede? Devletin ekonomik fotoğrafı çekildiği za
man, devlet devamlı soyuluyor. Devleti, kimler ve nasıl soyuyorlar? Sorunun cevabı; birkısım hol
dingler, birkısım medya patronları, birkısım müteahhitler ve kumarhane sahipleri. Peki, nasıl işli
yor bu çark; haksız teşvik ve kredi alıyorlar, borçlarını ödemiyorlar, ihalelere fesat karıştırıyorlar, 
mafyayı kullanıyorlar, özel banka izni alıp, iflas ettirip kapatıyorlar, trilyonları Hazineye yatırıp fa
iz alıyorlar. 

Peki, bu durumda yapılması gereken nedir; devlet parasını havuz sistemiyle kontrol etmek, 
ihalelerde bürokrat-siyasetçi-iş dünyası ilişkilerini kontrol altına almak, daha önce verilen kredile
ri geri döndürmek, yenilerini vermemek. Bunları niye söylüyorum; Hükümetin bu konularda notu 
maalesef çok zayıftır. 15 aylık Hükümetin 14 katrilyonluk 1998 bütçesinde soruşturmaya açık olan 
para miktarı 2 katrilyondur; bütçenin yaklaşık yüzde 15'inde yolsuzluk iddiaları vardır ve burada 
gensoru ve soruşturma önergeleri görüşülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu ihaleler neden çok önemlidir; bu tür ihalelerde, satın almalarda, ku
sur, ihmal ve suiistimal, ülke ekonomisini çok yakından ilgilendirmektedir. Yeri gelmişken hemen 
Hükümet yetkililerine sormak istiyorum; 1998'de yüzde 50 olan enflasyon hedefleri, 1999'da yüz
de 20; yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde, hiçbir açıklamanız sağlıklı değil; içborç hızla artıyor, 
faizler yüksek, döviz yükselmektedir, günlük ödenen faiz saatte 1,5 trilyon liradır; yetkilileri, bu 
konuda biraz daha ciddî açıklamaya davet ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Hükümeti iki konuda uyarmak istiyorum: 

Bakınız, şu anda dışborç miktarı 100 milyar dolara yaklaşmaktadır. Halbuki, bunun 10 milyar 
dolarında dönen dolabı, ekonomiden sorumlu ilgili devlet bakanlarına ifade etmek istiyorum. Şim
di, devlet bankalarının dış şubeleri yüzde 10'la döviz mevduatı topluyorlar; bu toplanan mevduatı, 
yüzde 4'le, müteahhit ve işadamlarına kredi olarak veriyorlar; dış kredi olarak gösterildiği için, 
yüzde 10 civarında vergi muafiyeti alıyorlar ve bugün, devletin, bu tür kredilerde yüzde 15 civa
rında -döviz bazında- zararı vardır ve dışborçlarımızın yaklaşık 10 milyar doları da, bu şekilde, sö-
zümona sahtekâr müteahhit ve işadamları tarafından bu şekle sokulmuştur. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, gene, Hükümetin dikkatini, Türk Ticaret Bankası özelleştir
mesine çekmek istiyorum. Hazinece birkaç ay önce satılan Türk Ticaret Bankasına bir yıl önce dev
letin Hazineden, Sigorta Fonundan ödediği para miktarı 635 milyon dolardır; bir yıl. sonraki satış 
miktarı ise 600 milyon dolardır ve maalesef, televizyonda yayınlanan bantlarda ismi geçen bakan
ların da bu satışlarla, mafyayla ilişkisi olduğu açık ve nettir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, çok önemli bir tablo ortaya koyacağım. Bir bakan düşünün, hak
kında 4 gensoru önergesi veriliyor! Sayın Topçu hakkında: 

1.- Sarıyer ormanlarının Bahçeköy Beldesi mücavir alanlarına -ki, ilçe belediyesi bırakılıyor, 
bir belde belediyesin? devri konusunda usul ve esaslara hiçbir şekilde dayanmadan değişikliğe gi
diliyor- dahil edilmesiyle, 

2.-Karadeniz sahil yoluyla ilgili otoyol ihaleleriyle, 

3.- Marmaris yeşil alanlarının usulsüz tahsisiyle, 

4.- Körfez geçiş projesiyle, 

İlgili olarak gensoru veriliyor. 
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Yine, Başbakan hakkında; mal varlığı, Kurtköy havaalanı ihalesinde protokol ihlali, İstan

bul'da yeni turizm alanları açmak, usulsüz olarak üçüncüye verilen ve bütün yasaların ihlal edildi
ği Petrol Ofisi özelleştirilmesi konularında 4 soruşturma önergesi ve SEKA arazisiyle ilgili yine 1 

. gensoru; ayrıca. Sayın Taşar hakkında 2 adet olmak üzere, Ersin Taranoğlu, İbrahim Gürdal, Bur
han Kara ve Işın Çelebi'yle ilgili soruşturma önergeleri... 

Sayın Topçu'nun isminin Eyüp Aşık'la birlikte bant kayıtlarında geçmesi, bu ihaleler hakkın
da nasıl düşüneceğimiz konusunda bize net fikir verecektir. 

Değerli arkadaşlar, 54 üncü Hükümet döneminde bir yılda yapılan ihale sayısı 35'tir; bunların 
25'i ilanlı, 10'u davetli yapılmıştır.ve ortalama tenzilat oranı yüzde 41,2'dir. 55 inci Hükümet dö
neminde yapılan 46 ihale vardır; 11 ilanlı, 29 davetli, 6 özel ihale yapılmıştır ve indirim oranı da 
yüzde 23,77'dir. İhalelerin davetli olması, istenilen insanlara kolayca kıyak geçilmesi anlamını ta
şımaktadır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, konuya geliyorum. Buraya kadar, Hükümetin içinde bulun
duğu şartlar ve ne yapmak istediği hakkında, kısa, özet bir bilgi vermeye çalıştım. Şimdi, burada, 
tekrar ifade ediyorum; bu proje, acilen yapılmalıdır; ama, en kısa zamanda, en iyisi, en hesaplısı; 
Sayın Topçu'nun yaptığı gibi değil. Biraz sonra açıklanınca görülecektir ki, Bakanlığın teklif iste
me dosyaları yeterli değil; bakın, bunun altını çiziyorum: Bakanlığın teklif isteme dosyalarında ne 
istenildiği bilinmemektedir. Bunu, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından bir yetkilinin ifadesi olarak 
buraya kayıtlara geçtim. Yönlendirme vardır, müzakereler kifayetsizdir, ihale usul ve esaslarının 
ihlali söz konusudur, rekabet ortamı oluşturulmamıştır, devlet zararı söz konusudur. 

Sayın Bakan burada maalesef bilgi alımına da ambargo koymuştur; aradığımız kişiler, kendi
leriyle görüşmeden bize bilgi ulaştırmamışlardır; müteahhit firmalarla gazete sütunlarında hep kav
galıdır; suçluluk psikolojisi içindedir, kendisi dışında herkes suçludur; kendisi hakkında daha önce 
gensoru önergesi verilmiş, hatırlanacağı üzere, sonuçta güvensizlik çıkmasına rağmen, 276 oya ula
şılamadığı bahanesiyle görevinden ayrılmamıştır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, şimdi, konuya geçiyorum: Ben, bu konuyu etüt ederken -
açık ye samimiyetle ifade etmek istiyorum- Karayolları Genel Müdürlüğünden yetkililerle, ikinci 
sırada Doğuş Grubu yetkilisiyle, üçüncü sırada VİNSAN Grubunun hazırladığı raporla, Bayındır
lık ve İskân Bakanımız Sayın Yaşar Topçu'yla uzun süren bir telefon görüşmesiyle, ayrıca, 54 ün
cü Hükümet döneminde ihale safhasında görev alan Sayın Cevat Ayhan'la ve gensoru önergesini 
veren Sabri Güner arkadaşımızın hazırladığı raporlarla konuyu tetkik ettim ve tarafsız olarak var
dığım kanaat ve netice şudur: 

Değerli arkadaşlar, işin mahiyeti; 1993 yılında başlamıştır, dört hükümeti ilgilendirmektedir; 
takribi 1-1,5 milyar dolarlık bir yatırımdır; köprü dahil otoyol uzunluğu 44 kilometredir. Köprü ve 
otoyolun 2x3=6 şerit olması öngörülmektedir; yapım süresi de dört yıl olarak programlanmıştır. 

İhalenin kapsamı; Gebze köprülü kavşağından Ankara yönünde 2,5 kilometre sonra oluşturu
lacak bir köprü kavşakla başlayacak; İzmit Körfezini, Karaburun-Dilburnu arasını 3 kilometre 
uzunluğunda bir köprüyle geçecek; Yalova-Karamürsel devlet yolunu köprülü kavşakla aşarak, Or
hangazi'de Orhangazi-Bursa devlet yoluna bağlanacak. Aslında, bütün bu yolların süratle yapılma
sı, medeniyetin de bir ölçüsüdür. 

İhale şekli; 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Dcvrct Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Uygulanacak usul ve esas
lar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 20.6.1995 tarihli olurlarıyla belirlenmiştir. 

Bu kronolojiyi vermemin nedeni, konuya daha rahat vâkıf olabilmek içindir. 
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İhalenin tarihî seyri şöyle cereyan etmiştir: İhaleye önseçim için 10 konsorsiyum başvurmuş

tur; 6 firma yeterli görülüp teklif için davet edilmişlerdir. Başlangıçta VİNSAN Grubu teklif ver
miş, ayrıca, ENKA, ihaleye, hazırlık süresi yeterli olmadığı için katılmamıştır. VİNSAN Grubunun 
14.2.1996 tarihinde ihaleye verdiği teklifi Karayolları Genel Müdürlüğü incelemiş, geçerli kabul 
edilmiş, ancak, ihale iptal edilmiştir. Bunun gerekçelerine baktığımız zaman, bu ihalenin de CHP 
sözcüsünün dediği gibi olmadığı ve haklı gerekçelerle iptal edilmesinin doğru olduğu kanaatinde
yim. İhale, 14.1.1996'da yenilenmiş; yani, on ay sonra bu yenilenen ihalede önseçimi kazanan 6 
firmadan ENKA, Tekfen ve VİNSAN grupları sıralanmışlardır. 

Şimdi, burada üzerinde durulması gereken husus -bir arkadaşımız da ifade etti- 54 üncü Hü
kümetin sorumluluğu ve 55 inci Hükümetin sorumluluğu nedir? Şimdi, teklifler alındıktan sonra, 
Sayın Cevat Ayhan'ın 54 üncü Hükümet döneminde yaptığı, ihale kuruluna bu sıralamayı yaptır-
masıdır; ancak, bu sıralama yapılması demek, ihalenin sonuçlanması anlamına gelmez; müzakere
ler yapılacaktır, müzakerelerden sonra Danıştaya gidilecektir ve oradan çıktıktan sonra ihale safha
sına girilmiş olacaktır. 

Şimdi, verilen tekliflerde üç konu, üç şekil, üç değişik çözüm ortaya çıkmıştır; tüpgeçit, eğik 
askılı köprü ve asma köprü. Bunun ilk iki tanesi VİNSAN Grubu tarafından verilmiş, asma köprü 
ise ENKA ve Doğuş Grubu tarafından verilmiştir. Kanımca, idare aslında burada hatalı; çünkü, se
çimini zamanında asma köprü olarak veya değişik bir şekilde yapmadığı için, burada zamanın dar
lığından, ENKA'ya doğru kendiliğinden bir yönlendirme olmuştur. İhalenin usul ve esaslarının 8 
inci maddesi, arkadaşımın da ifade ettiği gibi, yap-işlet-devret modelini öngörmüş olduğu için, bu
rada esas olan, ihalenin 8 inci maddesine göre, süreyi kısa veren firmayla öngörüşme yapılacaktır 
ve çerçeve maddeler üzerinde anlaşma olmazsa, ikinci, daha sonra üçüncü firmaya geçilecektir. 
Burada böyle hüküm yer almasına rağmen, müzakereye davet edilen firmaların sıralamasında Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün bu temel hükme uymadığı noktasında birtakım itirazlar vardır. İkin
ci ve üçüncü firmalar, şu anda mahkemeye müracaat etmişlerdir. Ayrıca, görev süresinin ENKA 
için 25 yıl, VİNSAN için 18 yıl olduğu, VİNSAN'ın teklifinde geçiş ücretlerinin daha düşük oldu
ğu ve bir firmanın iki çözüm önerisinin reddedildiği ortadadır. Burada, teklifler, rakamlar dikkatle 
takip edildiği zaman, VİNSAN firmasının sübvanse istediği doğrudur; ancak, öyle bile olsa, bura
da yapılacak iş, 8 inci madde istikametinde firmalarla ayrı ayrı tekrar görüşerek başa dönmekti ve 
idarenin en uygun olan rakamı yakalaması gerekmekteydi. , - • • • 

Şimdi, burada Sayın Bakanın belki biraz sonra çıkıp söyleyeceği "efendim, ben önümde bir sı
ralama buldum, bu sıralamayı da uygulamaya koydum..." Aslında,, demin de ifade ettiğim gibi, sı
ralama demek, ihalenin bitmesi demek değildir, bu sıralamanın müzakeresi Sayın Topçu dönemin
de yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, ENKA Grubunun birinci olmasından sonra, aslında, ENKA'yla yapılan 
pazarlıklar da yeterli değildir. ENKA, ilk hedef olan, otoban yolun 30 kilometre uzunluğundaki D-
130 Orhangazi otoyolunu kredili yapmayı teklif etmiştir; yani, fizibil olmadığı için, otoban yolları 
daha sonra yapmayı teklif etmiştir; ancak, pazarlıkla ihale içine alınmıştır. 

Şu aşamada hukukî gelişmeler vardır; sıralama ve görevlendirmenin iptali davası, esastan in
celenmek üzere Ankara 10 uncu İdare Mahkemesinde devam etmektedir. İkinci firma da davasını 
geri çekmiştir; yani, esas yönünden, sıralamada kanunî bir itiraz vardır. 

Değerli arkadaşlarım, burada yapılan işlem, diğer devlet ihalelerine benzememektedir. Bura
da, herkes kendi sistemiyle geldiği için, yarım kalan bir işi diğer müteahhide devretmek söz konu
su olmadığından, ben burada Hükümeti uyarmak istiyorum; eğer bu mahkeme devam ederken, sı
ralamayla ilgili dava devam ederken, temel atma noktasına gelinir, birtakım imalatlar yapılırsa ve 
mahkeme de aleyhte bir karar verirse, devlet bundan zarar eder, bakan da bunun altından kalkamaz. 
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Şimdi çok enteresan, Sayın Bakanımızla telefon görüşmemiz esnasında ben sordum kendisi

ne, Danıştaya niye gittiniz, dedim; bana ifadesi şu: "Fiyat ve süreyi değiştirirseniz, ben bu projeyi 
uygulamaya koymam..." Peki, ben şimdi kendisine buradan soruyorum: Siz kim oluyorsunuz; Da
nıştaya böyle bir talimat ve emir verme yetkisini kimden alıyorsunuz?! Eğer, Danıştay sizin emri
nizle... Fiyat ve süre dediğimiz, zaten ihalenin kendisidir; bunu değiştirme imkânına sahip değilse
niz, Sayın Yaşar Topçu, siz kim oluyorsunuz da, Danıştaya talimat ve emir verebiliyorsunuz?! (FP 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Sayın Bakan burada birtakım iddialarda bulunuyor. Sayın Bakanın muhatabı tamamen 
VİNSAN firmasıdır; yani, bir devlet ciddiyetine yakışmayacak şekilde, basında, her iki tarafın da 
çok ciddî, çok itham edici, ağır birtakım iddiaları vardır; ancak, demin de ifade ettiğim gibi, öyle 
zannediyorum ki, Sayın Topçu biraz sonra buraya çıkacak "efendim, ben bu anlaşmayı önümde 
buldum, zaten sıralama da buradaydı. Benim yapacağım neydi; ben bunun altını yazdım, Danışta
ya gönderdim" diyecektir; bana böyle ifade etti. Konu öyle değil, bunu bir kere daha ifade etmiş 
olayım. 

Değerli arkadaşlar, bakın, bu ihalede cevaplandırılması gereken sorular var. 
Bir: İhale bedeli 1,5 milyar dolar -dünyada bu tür ihale çok azdır- ama ihaleye giren firma iki 

tanedir. On tane konsorsiyumu, siz şöyle veya böyle elemişsiniz. 

İki: Üçüncü sıradaki firmanın tüpgeçit ve eğik askılı köprü işine önce olur verilip sonra red
dedilmesi, kanaatime göre, Bayındırlık Bakanlığı bürokratlarının veya idarenin bir hatasıdır. 

I 

Ayrıca, ENKA ile görüşmelerde, yüklenici firmanın, bende, bu ihaleyi çok az değişiklikle al
dığı kanaati vardır. Bakın, tarafsız olarak konuşuyorum. Burada bütün mesele, devletin ve milletin 
menfaatidir değerli arkadaşlarım. Yani, burada ENKA ne şart getirdiyse, aşağı yukarı hiçbir harfi
ne dokunmadan kabul edilmiştir. Sadece o 130 kilometrelik yol, kredili olduğu için ve kredi de bu
lunamayacağı için, ihale içine alınmıştır. 

Değerli arkadaşlar, ayrıca, köprüler yapıldıktan sonra, diğer imalatların, otoyolun da 2010 yı
lına, yani 4 yılın dışına sarkması noktasında birtakım iddialar vardır. 

Netice itibariyle, aslında burada yapılacak en doğru iş, belki de ihalenin usul ve esasları nok
tasında, 8 inci maddenin değiştirilmesi gerekirdi ve 1, 2, 3 diye sıralanan firmalarla ayrı ayrı mü
zakereler yapılmalıydı ve köprülü geçiş yapılacak ise, bunun içjn de tekrar ayrı ayrı firmalarla pa
zarlık yapılmalıydı. Bu konu yargıda da devam ettiğine göre, kanaatimce, bu ihalenin bir süre bek
lemeye alınması lazımdır; en azından yargının neticesini beklememiz lazımdır. Sayın Topçu'nun 
bu konudaki ifadesi çok enteresan "her ihalede birisi yargıya gider; bunu da mı bekleyeceğiz" di
yor. Ben, kendisinin bu konudaki cesaretini tebrik ediyorum; ancak, keşke bu cesaretini iyiye kul
lanmış olsaydı. 

Değerli arkadaşlar, kendisiyle yaptığımız telefon görüşmemizde, maalesef, bu sözleşmenin 
müzakeresiyle ilgili bize yanlış bilgi verdiği anlaşılmaktadır. Halbuki, müzakerelerin tamamen 
kendi döneminde ve ENKA istikametinde doğrulduğu ve yönlendiği görülmektedir. 

Ayrıca, demin de ifade ettiğim gibi, Danıştaya, fiyat ve sürelerde değişme kararı geldiği tak
tirde projeyi uygulamama dayatmasını da anlamak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, netice itibariyle, müzakerelerin sağlıklı yapılmadığı, rekabet ortamının 
oluşturulmadığı, devletin zararı söz konusu olduğu gerekçesiyle, görüşülmekte olan gensorunun 
kabulü istikametinde oy verildiği zaman, bu ihalenin daha detaylı müzakeresi imkânı sağlanacak
tır diye düşünüyorum. 
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Konuşmamı tamamlarken, CHP'li arkadaşlarımın tutumunu kısaca ifade etmek istiyorum. As

lında, CHP'nin tutumuna halk alıştı; yani, Mecliste ayrı dışarıda ayrı söylediğini artık herkes bili
yor; tekrar ifade etmeye gerek yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Candan, konuşmanızı 1 dakika içerisinde toparlamanızı rica ediyorum. 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Hakikaten, eğer CHP burada aynı, dışarıda aynı olsa, zannediyorum, halk tarafından yadırga
nacak. İnşallah, en kısa zamanda, burada ne söylüyorlarsa, oyları da o istikamette cereyan etsin is
tiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ben, konuya çok tarafsız ve araştırarak yaklaştığım kanaatindeyim; ama, 
size şunu kesinlikle ifade edeyim: Bu ihalelerinin tamamında mafya parmağının olduğu, yani bir
takım pazarlıkların yapıldığına dair elimizde kesin birtakım belge ve deliller de vardır. Zamanı gel
diği zaman... Özellikle son günlerde, gazete satın almalarda, banka satışlarında ve özelleştirmeler
de, maalesef, Hükümet içinde birtakım arkadaşların bunlarla şöyle veya böyle ilişki içinde olduğu
nu görmek bizleri üzmektedir. 

Öyle temenni ediyor ve düşünüyorum ki, gensoru kabul edilirse, ihale, daha detaylı, mahkeme 
bitimine kadar müzakere edilir ve doğru olanda karar verilir. 

Yüce heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Candan. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya; buyurun. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) -Sayın Başkan, Yüce Meclisin de

ğerli üyeleri, değerli milletvekili arkadaşlarım; Kars Milletvekili Sabri Güner ve 26 arkadaşının, İz
mit Körfez Geçiş Projesi ihalesiyle ilgili Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar Topçu hakkın
da vermiş oldukları gensoruya ilişkin, Anavatan Partisinin görüşlerini iletmek üzere huzurlarınız
dayım; bu vesileyle, hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum. 

Ülkemizde otoyollar ve benzer büyük projeler artık Anavatan Partisiyle özdeşleşmiş durum
dadır. Şu an hizmette olan ve inşa edilmekte olan tüm otoyolların ve Türkiye'nin prestiji olan tüm 
büyük projelerin, bundan önceki Anavatan İktidarında ihaleleri yapılmış, bir kısmı tamamlanmış 
ve 55 inci Hükümette Anavatan Partisi yeniden ağırlıklı bir şekilde iktidara gelince de böylesine 
büyük projeler, ülkenin istikbalini kuracak olan önemli altyapı hizmetlerinin ihaleleri, nihayet bu 
dönem yeniden başlamıştır. Anavatan Partisinin muhalefetle olduğu dönemlerde, hiçbir bölümde, 
hiçbir kesimde otoyol ihalesi yapılamamıştır. 

Değerli arkadaşlar, iş yapanı tenkit etmek, eleştirmek, iftira atmak, üzerine çamur atmak, Tür
kiye'de, her zaman, bazı siyasî partilerin, ne yazık ki şiarı olmuş, onların patenti olmuş. Gönül is
terdi ki, bu eleştirdikleri, bu beğenmedikleri işlemlerin bir kısmını da onlar yapsınlar. İktidara gel
mediniz mi, iktidarda kalmadınız mı; niye yapmadınız; bunlar memleketin ihtiyacı değil mi?! Tür
kiye, konumu itibariyle, kesinlikle, karayolu ulaştırmasında dünyanın en yüksek slandardıyla ülke
sini donatmak zorundadır; bunu yapmaktan hiç kimse kaçınamaz, kaçınmamalıyız. Memleketimiz, 
Asya ile Avrupa'yı bağlıyor, Ortadoğu ile Kafkaslar'ı bağlıyor; üç tarafı denizlerle çevrili. Anado
lu'da ürettiğimiz, endüstriyle ihracata çevirdiğimiz mallarımızı limanlarımızı sevk etmek zorunda
yız. İthalat ve ihracat işlemlerini, Avrupa'dan Ortadoğu'ya, yani Cilvcgözü'ne, Habur'a, Doğube
yazıt'a ve buradan Yunanistan, Bulgaristan hudutlarına bağlamak zorundayız ve bütün bu işlemle
ri Türkiye'nin sırtında yapacağız, en mükemmel ulaştırma sistemleriyle yapacağız. 
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Marmara ile Ege'yi ve İç Anadolu Bölgesinin bir kısmını bağlayacak olan önemli bir geçiş, 

İzmit Körfezi geçişidir. Bu konuda, 1994 yılında çıkarılan yasaya uygun olarak, ona bağlı olarak 
Bakanlar Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda görevlendirilen Bayındırlık ve İskân Bakan
lığı Karayolları Genel Müdürlüğü, yap - işlet - devret modeliyle ihaleye çıkmıştır. 

O konuya girmeden önce şunu belirteyim: Bir kere, hepimizin üzerinde andiçtiği, koruyacağı
mıza dair söz verdiğimiz Anayasamızın 138 inci maddesini bir kere daha hatırlarsak, gensoru ko
nusu olan bu ihaleyle ilgili işlemler, şu anda Türk yargısındadır; adlî yargıda, ihale işlemlerinin ip
tali, yürütmelerin durdurulmasıyla ilgili davalar açılmıştır; Ankara 4 nolu, 10 nolu İdare Mahkeme
lerinde davalar sürmektedir ve sürmekte olan davalarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde gö
rüşme yapılamayacağı da Anayasamızın kesin hükmüdür. Burada, şu ana kadar konuşan sözcüler, 
önerge sahipleri ve bütün grupların sözcüleri, Anayasanın 138 inci maddesini ihlal etmiştir. Türki
ye Büyük Millet Meclisinin bugün yönetimini yürütmekte olan Başkanlık Divanı da, aynı şekilde, 
138 inci maddeye rağmen bu konunun görüşülmesine olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla, en son 
söz alan grup sözcüsü olarak, mademki 138 inci madde, Anayasada varlığı yokluğu ciddîye alın
mayacak bir hükümdür, o zaman, ben de sözlerime devam ediyorum. 

İkincisi, bu ihale işlemleri henüz tamamlanmamıştır. Sayın Yaşar Topçu, bir silsilenin bir aşa
masında göreve gelmiştir ve ihale, başladığı noktadan itibaren henüz sonuçlanmamıştır. Yürürlük
teki yasalara, Bakanlar Kurulu kararları ve bakan olurlarına dayanılarak, Hazinenin, Devlet Plan
lamanın görüşleri alınarak Danıştaya sunulmuş bir tasarı vardır, taslak vardır; oranın uygun görü
şü geldiği takdirde, sözleşme bağıtlanacaktır. Dolayısıyla, ortada bitmiş bir işlem de yoktur. Bun
ları kısaca aktarmak istedim. 

Ayrıca, bu ihalelere -ki, birkaç defa ihale olmuştur- firmalar konsorsiyum halinde başvurmuş
lardır ve şu anda da, o konsorsiyumlardan bir tanesinin bir ortağı işi sürdürmektedir, takip etmek
tedir, davaları da o açmaktadır. Yani, konsorsiyum haline gelmiş firmaların teklifleri değerlendiril
miş, sıralamalar yapılmış, üçüncü sırada değerlendirilmiş olan konsorsiyum yerine, o konsorsiyu
mu teşkil eden firmalardan sadece yerli ortak yürütmenin durdurulması için dava açmıştır, işi takip 
etmektedir ve büyük bir kulis kampanyasıyla, bütün milletvekillerine, çok kalın dosyalar halinde 
de olayı aksettirmiştir. 

Hadise, İzmit Körfezini geçmek ihtiyacıdır ve İzmit Körfezini geçmek üzere. Karayolları Ge
nel Müdürlüğü şartnamelerini hazırlamış, ihale ilanını yapmış, bu ara 10 firma -Türkiye'den ve 
dünyadan çeşitli firmalar- 10 grup halinde, Karayolları Genel Müdürlüğüne başvurmuşlardır. Bu 
işlemler, 14 Şubat 1996 tarihinde yapılacak olan ilk ihale için yapılan işlemlerdir. Bu 10 gruptan 
6'sı o zaman uygun görülmüş. Aslında, ilk ihalede -14 Şubat 1996'da yapılacak olan ihalede- fir
maların alt baraj puanı 70 olarak ilan edilmiş. Müşavir firmaya göre, bugün için, bu ihaleye gire
mediği için dava açarak işi takip etmekte olan firma, bu 70 barajının altında kalmış; 61,6 puan al
mış. Şu anda, ikinci ihaleden sonra birinci sıraya yerleşmiş olan firma, yine, o zaman da, 95,8 pu
anla birinci olmuş. İBKO konsorsiyumu 84, İzmit Köıfez Geçişi Otoyol AŞ adında bir grup 80 pu
an almış ve Bouygues-Vinsan konsorsiyumu da 61,6 puanda kalmış. 

Bu firmanın teklif yeterliliği alabilmesi için, onun da altında bir puana sahip olan İzmit Bay 
Crossing Group adında bir firma daha, 57,5 puan aldığı halde yeterli bulunmuş ve 6 firmadan tek
lif alınması kabul edilmiş. Tabiî ki, buna, hiç kimsenin itiraz etmesi düşünülemez. İhaleye ne ka
dar çok firma katılıyorsa, rekabet ortamı o kadar çok sağlanacağı için, bu firmaların puanı düşük 
olduğu halde neden çağırıldığı konusu o zamanlar görüşülmemiş, dikkate alınmamış. Nihayet, tek
lifler aşamasında ise, ne yazık ki, bu 6 firmadan sadece bir tek firma teklif vermiş; o da, Bouygu
es-Vinsan grubu. Diğer firmalar süreyi uygun bulmamış veya başka şeylerden şüphelenmiş ve tek
lif vermemişler. 
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Bu aşamada meşhur tartışmalar var; Körfezi köprüyle mi geçecektik, tüpgeçitlc mi, tünelle 

mi... Bu tür ihalelerde uygulanan bir yöntemde, firmalar, idareye, akıllarına takılan her türlü soru
yu sorarlar; yazılı olarak, idareye onlarca soru yöneltirler; malî yönden, teknik yönden, idarî yön
den, hukukî yönden akla ne gelirse ne endişeleri varsa sorarlar. Daha sonra, claim dediğimiz iddi
alarla davalarda herhangi bir boşluk doğmaması için de, sözleşmenin tam bağıtlanması için de fay
dalıdır. İdare, çeşitli firmaların sorduğu soruların cevaplarını yeterlik almış tüm firmalara aynı şe
kilde bildirir. Dolayısıyla, ilk şartnameler yerine bu sorulara verilen cevaplar da artık zeyilname adı 
altında yeni bir şartname oluşturur. Bu soru cevap faslında, bir firma, biz, tünel yapabilir miyiz, 
tüpgeçit yapabilir miyiz, eğik halatlı asma köprü yapabilir miyiz, hepsini sorar ve idare de tüm fir
malara gönderdiği cevaplarda, sabit tünel ve köprü olmak şartıyla bunun olabileceğini ifade eder. 
Dolayısıyla, tünel midir, köprü müdür tartışması biter. 

Bir firmanın dikkat çekici sorusu vardır, malum, burası donanmamızın gelip geçtiği bir güzer
gâhtır. Burada, seyir açıklığının, seyir yüksekliğinin, seyir derinliğinin ne olması gerektiği sorulur 
ve alınan bilgiler doğrultusunda, özellikle deniz kuvvetlerinden gelen bilgiler doğrultusunda 35 
metrelik derinlikte bir seyir kanalının 800 metre, tercihan 1 kilometre eninde olması icap ettiği bil
dirilir. Yine, köprü olması halinde de, seyir kanalının 800 metre boyunca 65 metrelik yüksekliği 
sağlaması icap ettiği firmalara bildirilir. Bu, sözü edilen, itiraz eden firmanın projelerine baktığı
mız zaman, onların, deniz kuvvetlerinin ihtiyacı olan gabarileri sağlamayacak bir teknik noksanlık 
içerdiğini hemen görmekteyiz. Oralarda verilen kesitlerde, 800 metre yerine 400 metrelik bir seyir 
kanalında 64 metrelik yükseklik sağlamaktadır teklif edilen köprüleri. Yine, tüpgeçitte de 800 met
re yerine 400 metrelik bir seyir kanalı ancak 35 metrelik bir derinliği sağlamaktadır. 

Bütün bu tekliflerin toplanmasından sonra, yine Bakanlar Kurulunun kararı doğrultusunda, 
Bakan olurlarına dayanılarak kurulmuş olan değerlendirme komisyonu toplanır ve firmaların tek
liflerini değerlendirir. 

Değerli arkadaşlar, demin bir noktada kaldık. 14 Şubat 1996'da tek firma teklif verdi ve ida
re, tek firma teklifini değerlendirip neticeye gitmemeye karar veriyor. Çok haklı bir işlem yapıyor; 
çünkü, ortada rekabet yok ve söz konusu firmanın o günkü teklifi, komisyona havale edilmiyor. 
Daha sonra bu firmalardan yeniden teklif istendiğinde tarih 4 Aralık 1996 ve teklif değerlendirme 
olurunu imzalayan Bakan, Sayın Erman Şahin. Gensoru önergesinde "o olurun 8 inci maddesine 
aykırı işlemler yapıldı" diye ileri sürülmektedir. Bu oluru veren Erman Şahin'dir; oluru teklif eden 
de zamanın Genel Müdürü Dinçer Yiğit'tir. Burada, olurun 8 inci maddesinde "tekliflerin görev sü
relerine göre sıralanması, en kısa görev süresini teklif eden istekli ile çerçeve sözleşme şartlarının 
görüşülmesi ve görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması halinde uygulama sözleşmesinin imza
lanması" şeklinde bir hüküm var. Bütün gensorunun dayandığı hüküm bu; ancak, unutulan bir şey 
var ki, bu, Bakan olurundan ayrı; 3996 sayılı Kanunu yürütmek için yayımlanmış olan 94/5907 sa
yılı Bakanlar Kurulu kararının 15 inci maddesi var. Bu 15 inci madde, sadece zaman açısından de
ğerlendirmenin doğru olmadığını vurgulamakta; Hazineye en az külfet getirecek olan teklifin I in
ci sıraya alınmasını ve ondan sonrakilerin buna göre sıralanmasını öngörmektedir. Doğrusu da bu
dur. Aslında, yap-işlet-devret formülünde, ihalelerinde zamanın nakitten hiçbir farkı yoktur. Kamu, 
tesisi ne kadar erken, devralırsa, Hazine o kadar erken gelire kavuşacaktır; yani, burada, zaman 
eşittir nakittir. Dolayısıyla, bakan olurundaki 8 inci maddede ifadesini bulan, ifadesini bulmasına 
çalışılan en kısa sürenin altında yatan şey, esasında, Hazinenin en az külfete girdiği teklif olması 
gerekir. Bu ifade yanlıştır; yani, bakan olurunda bir yanlışlık vardır. Gaye bu değildir; gaye, kanun
da da, Bakanlar Kurulu kararında da öngörülen Hazinemizi en az külfete sokacak olan teklifin bi
rinci sıraya yerleştirilmesidir. Teknik yeterlilikler eşitse, diğer her şey eşitse, burada, en önemli ha
dise Hazineye en az yük getirecek olan tekliftir. Bu da, elbette ki, zamanla da ilgilidir, ödemelerle 
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de ilgilidir. Bunları değerlendiren komisyon... Ki, hep o firmanın ismini anmak devletin kürsüsüne 
yakışmaz; ama, üzerinde tartışma yaratılan olayı ileri süren firmanın tekliflerinin içerisinde hiçbir 
başka grupta olmayan, devletten para talep eden formüller vardır. 

Şimdi, burada, idare, iyice bir rahatlık sağlamak için, firmaları, isterseniz sadece köprü veya 
geçişi, isterseniz sadece devamı olan otoyolu, isterseniz ikisini aynı anda yapabilmek üzere teklif 
verebilirsiniz diye serbest bırakmıştır. 

Şimdi, firmanın bazı teklifleri var tüpgeçitli, bazı teklifleri var kanallı, bazı teklifleri var "oto
yolu ben 10 kilometre yaparım" diyor, bazı teklifleri var "ben 40 kilometre yaparım" diyor. Her bi
rinin içinde de Hazineden, şu formülde 19 milyon dolar, bir başka formülde -gitgide büyüyen- 350 
milyon dolara varan talepleri var. Yap-işlet-devret formülünde kamu -yani devlet- para verecek ol
duktan sonra niye yap-işlet-devlet formülüyle ihaleye çıksın? Bunları hesaba vurduğunuz zaman, 
bu inşaatın başında bu paraları firmaya ödediğiniz zaman ve devir müddetince orada kalacak tesi
si devredeceğiniz süre boyunca hesapları yaptığınız zaman, siz ne 500 trilyon ne başka dolarlarla 
bu işi mukayese edemezsiniz. 

İkincisi, firmanın tartıştığı teklifler, 4 Aralık 1996'da verilen teklifler değil. Teklifler verilmiş, 
kapalı zarflar verilmiş, açılmış, incelenmiş, herkes birbirinin teklifini öğrenmiş ve iddiaları ileri sü
ren firma, üç ay sonra, dört ay sonra geçiş ücretlerinden yüzde 25 tenzilat yaptığını, devir süresini 
azalttığını noter yazıları vasıtasıyla idareye bildiriyor. Şimdi tartışma onun üzerine yapılıyor. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Hayır, ihale sırasında o. Yanlış bilgi veriyorsunuz. 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) - Efendim, bir başka konu... 

Şimdi, herkesi dikkatli dinlemeye davet ediyorum. Bakınız, bu değerlendirme komisyonu ra
porunu hazırladıktan sonra zamanın bakanının oluruna sunuyor. Bugün, siz önergeyi veriyorsunuz 
"Sayın Yaşar Topçu bakan olurunun 8 inci maddesine aykırı işlem yaptı" diye. İşlemi yapan Sayın 
Yaşar Topçu değil ki; işlemi yapan, Sayın Cevat Ayhan. O günkü Refahyol Hükümetinde Bayın
dırlık Bakanı olan Sayın Cevat Ayhan bu işlemi yapmış; yani, sıralama işlemini neticeye bağlayan 
bakan, Sayın Yaşar Topçu değil. Sayın Cevat Ayhan. Öyleyse bu önergenin adresi yanlış. Bu öner
genin soruşturma önergesi olarak Sayın Cevat Ayhan'a yöneltilmesi lazım. 

Esasında, tabiî, neresinden bakarsak bakalım bu işlem külliyen yanlış bir işlem; yani, şu öner
ge tamamen yanlış bir işlem; bu Meclisin kürsüsünü, bu yüce müesseseyi bazı emeller uğruna kul
lanmak, müesseseyi yıpratmak, gensoru müessesesini zayıflatmak için yapılmış olan büyük bir ha
tadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Altınkaya, 1 dakika içinde toparlayınız efendim. 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) - Burada sizlere sadece, İzmit körfez geçişi yap-işlet-dcv-

ret ihalesiyle ilgili işlemler üzerinde fikir vermeye çalıştım, gerçekleri söylemeye çalıştım. Ne mü
cavir alan meselesi ne Karadeniz karayolu ihaleleri ne kaset meseleleri bu önergenin kapsamında 
değildir; yani, sizin önergeyi neden vermiş olduğunuzun manası işte burada da ortaya çıkıyor. Siz 
meselelerin kendisini konuşmuyorsunuz, siz kürsüye gelip olabildiğince, güncel ne kadar yıpratıcı 
şey varsa -kurumu yıpratacak, Hükümeti yıpratacak, rejimi yıpratacak- onları söylemek üzere hak
kınızı suiistimal ediyorsunuz ve işi, gerçekten, hiçbir saptırmaya hiçbir polemiğe meydan verme
yecek şekilde ben size satır satır anlattırn. 

Burada, Doğru Yol Partisine küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum: Sözü edilen bütün 
işlemlerde Doğru Yol Partisi de iktidardadır ve Başbakanlık da onlardadır. (ANAP sıralarından al
kışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Altınkaya teşekkür ediyorum. 
Grupları adına başka söz talebi?.. Yok. 
Hükümet adına, Sayın Yaşar Topçu; buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; hepinizi, saygıyla selamlıyorum. 

Burada, hakkımda verilen gensoruyla ilgili olarak söylenecek çok şey var; ama, zaman kısa ol
duğu için bazı şeyleri biraz çabuk söyleyeceğim ve bazı şeylere de buradan cevap vereceğim. De
ğerli Ali Topuz arkadaşımız, bir sürü yanlış şeyler anlattı, Sayın Candan bir sürü yanlış şeyler an
lattı, Doğru Yol Partisi sözcüsü bir sürü yanlış şeyler anlattı, onları da düzelteceğim. 

Şimdi, isterseniz, şöyle bir metot izleyelim; ben, benden önce ne olmuş, bunu kısaca, yanlış
ları da düzelterek Yüce Meclisin bilgisine sunayım, sonra, bu gensoru ne, onu konuşalım. 

Değerli milletvekilleri, İstanbul-İzmit Anadolu Otoyolunun Dilovası kavşağından başlayıp, 
İzmit tarafından, Karaburun-Yalova tarafından Hersek Burnuna bağlayan köprüyle geçiş ve Orhan
gazi'de bitecek olan 50 kilometrelik otoyolun, Sayın Onur Kuınbaracıbaşı zamanında, 1993 yılının 
Mayıs ayında yapılmasına karar veriliyor, onaylanıyor ve buna göre Bayındırlık Bakanlığı Kara
yolları Genel Müdürlüğü hazırlığa başlıyor. Hazırlıklar devam ederken, 31 Mayıs 1994 tarihinde, 
yani, bu karardan bir sene sonra, Sayın Onur Kumbaracı başı' ndan ihale usul ve esaslarını düzenle
yen bir onay alınıyor. Burada deniliyor ki, işte şu usul ve esaslar takip edilecektir, burada da, iha
leye girmek isteyen firmalardan, en çok 5 tanesi çağrılacaktır. Bunun için de, ihaleyi ve önseçimi 
yapmak üzere bir müşavir firmayla anlaşma yapılıyor. Önseçim için, 13.6.1994 ve 18.7.1994 tarih
lerinde, iki defa Resmî Gazeteye ilan veriliyor. 10 firma grubu başvuruyor. İlandan yedibuçuk ay 
sonra, önseçim kurulu kararını açıklıyor. 

Önseçim için, ihale için önceden tayin edilen müşavir firma değerlendirme yapıyor, Karayol
ları Genel Müdürlüğü değerlendirme yapıyor. Müşavir firmanın değerlendirmesinden, bugün bura
da sözcülüğü yapılan, menfaatları korunmaya çalışılan VİNSAN Grubu, 500 üzerinden 225 puan 
alıyor; ortalamanın altında. Buna karşılık, Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı değerlendirme
den de 61,6 puan alıyor. Değerlendirmede birinci gelen, en yüksek puanı alan firma, bugün ihale
yi kazanan firmadır. AJTC 95,8 puan alıyor; ikinci gelen firma, İBKO 84,1 puan alıyor; İzmit Kör
fez Geçişi Otoyolu Anonim Şirketi isminde bir firma da 80,80 puan alıyor. 

Müşavir firmaya söyleniyor; müşavir firma diyor ki "bu değerlendirmeye göre, burada 3 fir
ma çağınlabilir." Zaten, en çok da 5 firmanın çağırılması lazım. Velakin, beşinci firma VİN-
SAN'dır. VİNSAN'ın buraya çağırılabilmesi için Bakandan bir onay alınıyor, 6 firma çağırılıyor. 
Çağırılan bu firmalardan -söyledim- VİNSAN'ın puanı 61,6'dır, birinciyle arada 30 puan fark var; 
altıncı firmanın puanı 57'dir. 

Şimdi, 14 Mart 1995 tarihinde bu 6 firmaya yazı yazılarak, önseçimi kazandıkları bildiriliyor. 
Sayın Ali Topuz dedi ki: "Eski bakanlar burada bir sürü onay vermiş, bu onaylar hep devam etmiş; 
kimse bir şey değiştirmemiş." Sayın Ali Topuz, ben, buradan size okuyuvereyim. Deniliyor ki: 
"20.6.1995" Yani, önseçimi kazanan firmalar belli olduktan sonra. Deniliyor ki: "31 5.1994" Ya
ni, Sayın Onur Kumbaracıbaşı'nın verdiği onayda -Bakan olurunda belirtilen usul ve esaslara ila
veten- ilave getiriliyor. Bu ilavede deniliyor ki: "İlişikte sunulan teklif verme şartnamesi, çerçeve 
sözleşmedeki teknik şartnamelerin (c) bölümünde, geometrik standartları idarece kabul edilebile
cek alternatif tekliflere açık olmak üzere..." Yani, burada, tüpgeçiş yapılabileceği, Bakan onayına 
dahil ediliyor. Yalnız, bu dahil edilmenin, söylediğim gibi özelliği var; katılacak olan firmalar bel
li olduktan sonra bu oluyor. Katılacak olan firmaların içerisinde, tüpgeçiş deneyimi olan bir tane 
firma var; o da VİNSAN; işin aksiliği, yani tesadüfü. Sonra da, ilk askılı köprü... 
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ALİ TOPUZ (İstanbul) - Zeyilname hangi tarihte?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Efendim, zeyilname da
ha sonra. Bu firmalara, aynı gün... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Zeyilname hangi tarihte? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Ben okuyorum burada; 
sabırlı ol. 

BAŞKAN - Sayın miletvekilleri, lütfen müdahale etmeyelim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Aynı gün, yani, Sayın 
Erman Şahin'den bu onayın alındığı gün, firmalara yazı yazılarak teklif vermeleri isteniyor. 

Sayın Ali Topuz'un verdiği bilgi yanlıştır; teknik şartnamede yalnız köprü şartnamesi yoktur, 
tüpgeçiş şartnamesi de vardır. Zaten, Sayın Erman Şahin'in onayını okusaydı... Ek 4; diğer şartlar: 
Otoyol yapım teknik şartnamesi, otoyol köprü projesi, otoyol köprü yapım projesi, tünel teknik 
şartnamesi, burada; bunlar tamam mı; tamam. 

Şimdi, bütün bu işler oluyor; bu arada, Anayasa Mahkemesi, yap-işlet-devret modeliyle ilgili 
kanunun 5 inci maddesini iptal etmiş; buradan sonra ne geleceğini, gerekçeyi ve hükmü açıklama
mış. 5 inci madde, bu insanlarla yapılacak olan sözleşmenin özel hukuk hükümleri cümlesinden sa
yılacağını belirtirken, Anayasa Mahkemesinin iptaliyle bu imkân kaybolmuş, yerine ne geleceği 
belli değil. Firmalar ile Karayolları bir oturum yapıyor, bu oturumda deniliyor ki: "Anayasa Mah-
.kemesinin karan açıklanmcaya kadar bunu ertele." İhale, 14.2.1995 tarihine erteleniyor; fakat, bu 
arada da, Anayasa Mahkemesinin kararı gelmiyor; gelmeyince, firmalar, bu defa yazılı olarak baş
vuruyorlar. Karayolları Genel Müdürü, şifahen, bu firmalara, bu sürenin tekrar uzatılacağını söylü
yor; ama* gelin, görün ki, ihaleye 36 saat kala, 12 Şubat 1995 tarihinde, saat 22.33'te, Karayolları 
Genel Müdürlüğünün özel kalem faksları çalıştırılarak firmalara faks çekiliyor ve "uzatma talebi
niz kabul edilmemiştir" deniliyor. Kaçta; mesaiden 7-8 saat sonra; saat 22.33'te; firmalar kapalıyken... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Nereden biliyorsun? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Burada belgesi; bende 
belgesiz iş yok. ' 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - İkinci uzatma talebi... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Hayır efendim... İyi ya 
işte... İkinci uzatma verileceği söylenmiş, yani insanlar oyalanmış; ama, gcceyarısı operasyonu ya
pılarak firmalara faks çekilmiş. Sabahleyin, firmalar faksta bir yazı görüyor; ihale uzatılmıyor, bir 
gün sonra teklif vermek zorunda. VİNSAN hariç, kimse teklif veremiyor. Burada, sözcülüğünü 
yaptığınız firmanın ne olduğunu öğrenesiniz diye söylüyorum. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Bir kere, burada, kimse kimsenin sözcülüğünü yapmıyor. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Evet, evet, yaptınız. Ba

kın, şimdi, yapıldığını söyleyeceğim. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Bakan doğru konuşsun, doğru... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Evet, aynen... Bakın 

şimdi... 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Terbiye hudutları içerisinde konuşsun... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Daha nasıl konuşayım 

Sayın Ali Topuz. 
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ALİ TOPUZ (İstanbul) - Hayır... Kimse kimsenin sözcüsü değil. O zaman, siz kimin sözcü

süsünüz?! 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Ben, devletin, kamunun... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Ne demek firmanın sözcüsü?! Söyleyemezsiniz... 

Sataşma var; söz istiyorum Sayın Başkan. Sözcü olup olmadığımı açıklayacağım. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Şimdi, dinleyin beni, 
ben sizi dinledim. 

Şimdi, burada, altını çizerek bir şey söyleyeceğim. Veziroğlu firması, tek başına kaldığı bu 
ihaleye geçerli bir teklif veriyor; yani, bir köprü için veriyor, birde tüp için veriyor. Köprü için ver
diği teklifin işletme süresi, görev süresi "onayda işletme süresi dikkate alınacaktır" denilmiş olma
sına rağmen, köprüde 34 yıl, tünelde de 33,5 yıldır. Şimdi, kendi yaptıkları işi bana savunduruyor
lar. Hale bakın!.. Söylediğim zaman, Ali Bey kızıyor. Ben, sözü size söylemedim; size taviz ver
mek için söylemiyorum. Buradan, gensoru önergesini ve VİNSAN'ın dava dilekçesini okuyaca
ğım; ikisinin arasında virgül farkı varsa, istediğiniz özrü dileyeceğim. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Benden dileyin yeter. ' - ' • 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI -YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Bunu, getirene söylü
yorum. Ben, sözcülük derken, bir şey söylüyorum; lafım size değil. Burada, önümde dilekçe var; 
VİNSAN'ın dava dilekçesini okuyacağım; meraklıları, buradan, önlerindeki gensoru önergesinden 
takip ederler ve virgül hatası var derlerse, istenilen cezaya razıyım. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Neyi anlatır ki? Bir şey anlatmaz... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Çok şey anlatır. 

Şimdi, bir yere geliyorum. VİNSAN'ın mantığına göre, bugünkü geçiş ücretinden I dolardan 
fazla da VİNSAN'ın o zaman teklif ettiği geçiş parası var; 12 dolar teklif etmiş. Geçiş parasındaki 
fark, 7 sene de, görev farkından VİNSAN'ın hesabını yaparsanız, bu ihale sonuçlanmış olsa idi, 
devlet 1 katrilyon lira -onların hesabıyla söylüyorum- zarar görmüş olacaktı. Ama -karayollarında 
hep olmuştur, daima da olacaktır- karayollarında bütün bu şeylere razı olmayan değerli bürokratlar 
vardır, vicdanları vardır, memleketi severler. O komisyon diyor ki: "Ben, bu tek adama ihale yap
mam, bu tek..." Sonra, yazışmalar sürüyor, diyorlar ki: "İhaleye devam edin." İhaleye devam edin
ce, bu işin bazı noktalarının fizibl olmadığı, mesela Orhangazi'nin fizibl olmadığı anlaşılıyor "bun
ların hepsine teklif alamazsınız, bunları parçalayın" diyorlar. Karayolları Genel Müdürlüğü parça
lıyor, bu altı müteahhide diyor ki "sizlerden üç ayrı teklif istiyorum; biri tümü için -Dilovası'ndan 
Orhangazi'ye kadar, köprü veya tünel dahil- ikincisi Dilovası'ndan Yalova'ya kadar, üçüncüsü de 
Yalova'dan Orhangazi'ye kadar. 

Şimdi, burada bir noktaya daha dikkatinizi çekiyorum. Geçen defa sadece bir teklif veren; ya
ni, I köprü, 1 tüp için teklif veren VİNSAN Firması, bu davet üzerine 15 ayrı teklif veriyor. Bir fir
manın kapalı zarf usulü bir ihalede 15 ayrı teklif verdiğini duyan varsa parmağını kaldırsın. Yani, 
siz bir ihale yapacaksınız, bir firma 15 zarfla, diğer firmalar I 'er zarfla ihaleye girecek... Böyle bir 
usûl var mı; yok. Yalnız, sadece bu kadar teklif verse bir şey değil. 

Sayın Ali Topuz burada dedi ki: "Efendim, teklif bahane edilmesin." Biz bahane etmiyoruz. 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı diyor ki: "Benim Gölcük'te üssüm var, buradan denizaltılarım ge
lip geçecek. Yarın savaş çıkar bilmem ne yapar, burada bana 35 metre derinlikte 800 metre boyun
da asgarî yer temin edececeksiniz" öyle mi; öyle. Peki, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının isteğine 
uyuluyor. 
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Şimdi, buyurunuz; bunu, ben yapmadım Sayın Topuz. Bu, VİNSAN BOUYGUER damgalı 

Tüp Geçit Projesi, burada, kendileri yazmışlar "400 metre mesafede 35 metre" halbuki, bunun, 800 
metre mesafede 35 metre olması lazım. Şimdi, siz ya da benden önce Sayın Cevat Ayhan yahut ora
daki bakan, bunu görmezlikten gelerek "biz, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını dinleme
yiz, bu tüp geçiş daha ucuz, daha kısa, bunu, yapacağız" diyebilir miydiniz? Diyemezdiniz. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Müzakerelerden sonra... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Oraya geleceğim. 

Bakınız, burada köprü -ben uydurmadım bunları, her iki firmanın orjinal çizimleri- buyurunuz, 
şurada görülüyor. 65 metre gabari ki -Boğaz köprülerinde bile bundan daha uzundur; burası, daha 
büyük bir köprü, daha geniş bir mesafe- 800 metrede sağlayacağına 400 metrede sağlıyor; şimdi, 
firma da yaptığı hatayı anlıyor, bakınız, sonra üzerinde BOUYGUER'in damgası bulunmayan, bu 
defa, sadece VİNSAN'ın kendi damgası bulunan, noterden yeni bir köprü projesi gönderiyor, bu
rada 800 gösteriyor, tüpü değiştiriyor -bakın, yine BOUYGUER'in, yani ortağının damgası yok-
yine bir tüp projesi gönderiyor; burada da 800 gösteriyor. Demek ki, firma, yaptığı hatayı anlamış; 
bunu ne zaman gönderiyor; ihale bittikten 4 ay sonra, yani 2 Nisanda... 

Şimdi gelelim işin öbür boyutuna: Ben, 30 Haziranda geldim -size dağıttığım gibi- ihale ben
den önce sonuçlanmış -yani firma sıralaması sonuçlanmış, birinci AJTC, ikincisi İBKO, üçüncüsü 
VİNSAN- benim önüme gelmiş; bundan sonraki safha nedir; sözleşme safhası kime gidecek; Da-
nıştaya gidecek. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Müzakereler?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Müzakereler, teklif sı

rasında verilir; kanunu iyi okuyun. Teklif sırasında hepsiyle müzakere yapılmıştır. Bakınız, onlara 
girmedim; vaktim çok dar, önümde çok az bir zaman kaldı. Müzakeler... Bunların hepsine VİN
SAN'ın adamları çağırılmıştır, onları söylersem daha başka şey söylerim... 

Sayın Candan -çok merak ettiniz- diyor ki, tüm tekliflerinde sübvansiyon talebi vardır, şart 
vardır, bu 15 teklifin... Kendilerinin ifadesi var bizde, müzakerede; diyor ki "bizim bu şartlarımıza 
uyulmazsa, yani, Hazine bize bunları yapmazsa, biz, kredi paketi oluşturamayız." VİNSAN'ın be
yanı var dosyada "biz, kredi paketi oluşturamayız, bizim şartlarımızı kabul ederseniz oluşturaca
ğız." Kendisinin beyanı var. 

Kanun diyor ki, "sözleşme görüşmesi birinci.gelenle yapılır." Biz, birinci gelenle sözleşme gö
rüşmesini yaptık, Danıştay'a gönderdik, sözleşmeyi Danıştay yapacak. Eğer, oradan gelen sözleş
meyi birinci imzalamaktan imtina ederse, o zaman ikinciyi çağıracağım. Diyeceğim ki, gel karde
şim buraya, birinci imtina etti, şimdi sen imzala. O da imtina ederse, üçüncüyü çağırmak lazım. 
Yalnız, burada, üçüncünün noter kanalıyla gönderdiği, yani, ihale açılıp, her şey belli olduktan son
ra gönderdiği teklifler geçerli olmadığından -işte sözüm odur- üçüncüyle görüşme yapma imkânı 
yoktur. Çünkü, üçüncünün, bütün, nasıl ki, baştan 15 teklif... Birincisinde rakipsiz kalacağını anla
mış, tek teklif veriyor; 34 yıl... Bu, bu kadar vatanseverdi de, niye o zaman 19 yıl vermemiş?! 

Şimdi, ikinci ihalede başkalarının da teklif vereceğini anlayınca, ortalığı karıştırmak, kafaları 
bulandırmak için 15 teklif veriyor; böyle bir usul yok. Bu bitiyor, noterden, 2 Nisan 1997 -ben da
ha Bakan değilim- Sayın Cevat Ayhan'a şey gönderiyor, al bunları incele falan diye. 

Sayın Ali Topuz'u düzelteyim, görülmekte olan davada, mahkeme, bilirkişi falan tayin etmiş 
değil. VİNSAN, kendisi gitmiş, birtakım insanları bulmuş, tespit için mahkemede sulh hâkiminden 
bilirkişi istemiş... O kendi tespiti Sayın Topuz, bizi muhatap alarak, Karayolları olarak. Bakanlık 
olarak, bizim, taraf olduğumuz davada -Doğru Yol Partisinin sözcüsü de yanlış ifade etti, VİN-
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SAN'ın böyle iddiası var; yalandır- mahkeme, bizden -bu sıralama için yürütmeyi durdurma tale
bi vardı- dosyaları istedi; gönderdik. Üç defa, idare mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebini red
detti, üç defa... Burada duruyor. Bu müteahhit de zaten bana "sen niye acele edip de, bunu Danış-
taya gönderip de sözleşme yapıyorsun, bu davayı bekle" diyor. Ben de diyorum ki, kardeşim, her 
ihalenin sonunda, müteahhit, bir dava açarsa, acaba bu dava şöyle mi olur böyle mi olur diye, Tür
kiye Cumhuriyeti hiçbir işini, programını yürütmeden bekleyecek mi, böyle şey olur mu?! Yürüt
meyi durdurma istemişsin, üç defa reddedilmiş, yolumuza devam ediyoruz. Şimdi, olay bu aşama
da. Yani, eğer bu ihaleye... 

Şimdi, burada bir komedi var, Doğru Yol Partisi, daha önceki ortağına -kendisinin, hükümet
te Başbakan olduğu döneme- "vallahi, bizim dönemde bu ihalede 500 trilyonluk Türkiye Cumhu
riyetinin en büyük yolsuzluğu yapıldı" diyor; sonra, dönüyor, bunu Refah Partili ortağına söylü-
yor.(ANAP sıralarından alkışlar) Eğer bu ihalede bu yolsuzluklar yapıldıysa, ben yokum... Ben gel
mişim 30 Haziranda, her şey bitmiş... Sayın Cevat Ayhan burada; kendisine sonsuz saygım ve gü-

, venim var; kendisi hayır derse, bir diyeceğim yok; hayır demez. Kendisine, siz bunu bizzat incele
mişsiniz, altında imzanız var -işte örneğini dağıttım- sıralamayı onaylamışsınız; benim size güve
nim var, bu sıralama doğru mu dedim, kendileri, bana "Yaşar Bey, tamamen doğrudur" dedi. Ben 
de baktım, devam ettim. Başüstüne, ben de yoluma devam ettim. Veysel Candan çıktı, benim şu 
anda söylediğimi söyleyemedi bu kürsüden. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Topçu, lütfen 1 dakika içerisinde toparlayın. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Efendim, çok özür di

liyorum, ben beş kişiye cevap veriyorum; sadece 3 dakika rica ediyorum. 
BAŞKAN - Süre başladı efendim, lütfen... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Sayın Başkanım, ko
nuşmayayım o zaman... 3 dakika... 

BAŞKAN - Lütfen efendim... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - İstirham ediyorum 
efendim... Bakın, bütün arkadaşlarım... 

BAŞKAN - Efendim, ilk defa uygulamıyoruz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Efendim, istirham edi
yorum, yalvarıyorum size...(DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Lütfen, efendim... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Sayın Başkanım, lütfen 
birkaç dakika... Sayın Başkanım, 1 dakikada... (DYP sıralarından gürültüler; ANAP sıralarından 
"verin" sesleri) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... Bakın... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Sizi üzmek istemiyo

rum, tövbeler olsun, kesinlikle... Sizden istirham ediyorum... 

BAŞKAN - Yani, ilk defa... Anlıyorum... (ANAP ve FP sıralarından "Sayın Başkan, konuş
sun" sesleri) Herkes razı olduğu için 3 dakika eksürc veriyorum. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Ben burada, Sayın Can-
dan'dan "bu ihalenin önseçimini yapan benim bakamındır, benim ona güvenim vardır, onun yaptı-
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ğı iş doğrudur, burada bir suiistimal olamaz" demesini beklerdim. Çıktı, burada lafı geveledi, be
nim üzerime attı. Sayın Ali Topuz dedi ki, "bunlar diyorlar ki, yahu, sizden evvel bizim hükümet 
büyük bir yolsuzluk yapmış, böyle bir ihaleyle Türkiye'yi 500 trilyon lira zarara sokmuş." Sayın 
Ali Topuz'un söylediğinden o çıkıyor. "Sen niye buna bakmadın, sen bunu niye fark etmedin" di
ye, şimdi, burada benim hakkımda gensoru veriliyor; sıygaya çekiliyorum. Daha önceki hüküme
tin yaptığı... Türkiye Cumhuriyetinde, ilk defa, bir grup, kendi hükümetini, 500 trilyon lira Türki
ye'yi zarara sokarak, yolsuzluk yapmakla suçluyor. Ben diyorum ki; bunda bu kadar samimiyse
niz, o zaman, daha önceki bakanlar -benim bu işte bir dahlim yok, bu işte bir imzam yok, herhan
gi bir şekilde bu işe katılmış değilim- hakkında bir soruşturma önergesi verin, bu mesele çıksın or
taya. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - îptal etseydin o zaman. / 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN-BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Dava dilekçesi ile gen
soru önergesi arasında virgül farkı varsa, ben, vereceğiniz her türlü eczaya razıyım; zaman kalma
dığı için okuyamıyorum; arkadaşlarım istiyorsa vereceğim. Yani, VİNSAN, bu Mecliste, kendisi
ni savunacak adam buldurmuştur. Sayın Ali Topuz'un demin alındığı sözün esası budur. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Milletin vekilleri, burada, çıkıp firma kavgası yapmaz. Bu Meclis, firma kav
gası yapmaktan vazgeçmelidir; işte, bu, firma kavgasıdır. 

TAHSİN IRMAK (Sivas) - Çetelerden bahset, çetelerden... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Şimdi onu da söyleye

yim; oradaki Topçu ben değilim, bir futbolcu. Benim o tür adamlarla ilişkim yoktur. Sayın Nevfel 
Şahin ile Fazilet Partisi sözcüsü Sayın Konya Milletvekiline söylüyorum; Evcil'i ben tanımam, Ça-
kıcı'yı da tanımam; tanıyan adam buluyorsanız, siz "enişte" dediklerine bakın. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Cevat Ayhan... 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
MUHAMMET POLAT (Aydın) - Sayın Başkan, bürokratların Meclisteki tavırları doğru değil. 

BAŞKAN - Anlamıyorum efendim... 
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Sayın Başkan, bürokratlar burada alkışlayamaz! 

MUHAMMET POLAT (Aydın) - Bürokratlar müdahale edemez! Onların yaptığı terbiyesiz
lik! (FP sıralarından alkışlarf!]) 

ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Dışarıya çıksınlar efendim... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bürokrat arkadaşların alkışladığı yolunda kürsüde bir göz

lemimiz yok. 
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Yalan mı söylüyoruz Sayın Başkan?.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Arkadaşımızın beyanı, bir tokalaşma olayı olduğu yolunda. Görmedik... Bunların 

olmayacağı, olmaması gerektiği doğrudur. (FP sıralarından gürültüler) 

MUHAMMET POLAT (Aydın) - Sizi duymuyoruz Sayın Başkan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, bir. şey arz ede

bilir miyim. 
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BAŞKAN - Buyurun. • • ' 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bürokratlar için söyledi
ğim sözlerden dolayı "teşekkür ederiz efendim" dediler; bundan ibaret. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Böyle bir usul mü var Sayın Başkan?.. 

MUHAMMET POLAT (Aydın) - Böyle bir usûl var mı?.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bir şey arz edebilir miyim efendim... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, Sayın Cevat Ayhan'ın ve Sayın Ali Topuz'un bir talepleri var. 

Onların gereklerini yerine getireceğiz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, Sayın Bakanın biraz önceki söyleyiş tarzına da 
dikkat buyurmuşsanız, Sayın Bakan "bürokratlar teşekkür etmiş" diyor. Buradaki milletvekili ar
kadaşlarımız da "böyle bir usul yok, bürokratlar alkış çalamazlar" diyorlar; ama, zatıâliniz müda
hale etmiyorsunuz... 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) - "Teşekkür ederiz" diyor
lar, bir şey demiyorlar. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) -Arkadaşlarımızın müdahalesini nasıl görüyorsunuz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz... Sayın Kapusuz, karşılıklı konuşmazsanız... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Biz, sizinle konuşuyoruz. 

BAŞKAN - Bir dakika... Lütfen, yerinize oturun... Benim de söylediğim... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Şu önümüzdeki mikrofonun sesini açabiliyor musunuz Sayın 

Başkan? 

BAŞKAN - Açamıyoruz efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Konuşulan belli değil, konuşulanı anlama fırsatı yok... Bir yol, 

bir imkân bulalım efendim... 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, benim de söylediğim, bürokrat arkadaşlarımızın, bir işarette, bir 
müdahalede bulunamayacakları... 

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Bulundular canım. 

BAŞKAN - ...ancak, Sayın Bakana yasama çalışmaları sırasında kurmay hizmeti verebilecek
leri yolundadır. Ben bunu söyledikten sonra, sanıyorum, sizin tekraren bunu ifade etmenizin de çok 
anlamı yok. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, nasıl anlamı yok?! 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'm, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nıın şah

sına sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Sayın Cevat Ayhan, kürsüye buyurun. Adınız zikredildi, sizden açıklama istendi. 

(FP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ayhan, tahmin ediyorum 3 dakika içerisinde toparlayabilirsiniz. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; İzmit Körfez Geçiş Pro
jesiyle ilgili olarak, gensoru müzakereleri sırasında, muhtelif hatipler, benim de ismimi zikrederek 
atıfta bulundukları için, bir tavzihte bulunmak üzere söz almış bulunuyorum. 
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Bakanlığım sırasında, 1993'ten beri başlayıp devam eden İzmit Körfez Köprüsüyle ilgili ikin

ci defa ihale çalışmaları başlatıldı, teklifler alındı, ön değerlendirmeler yapıldı ve Karayolları Ge
nel Müdürlüğünün komisyonu tarafından sıralama kararı verildi; 30 Nisan 1997'dc önüme getirildi. 

Karayolları komisyonunun sıralamasında, sıralamaya esas; teknik, hukukî ve malî özellikleri 
sebebiyle firmalar arasında bir sıralama yapıldı ve ben, bunu imzaladım; ama, ondan sonra -değer
li Karayolları mensubu arkadaşlar bilirler; zannederim, Muhterem Bakana da ifade etmişlerdir, 
edilmiş olması lazım- firmalarla teke tek müzakere safhası başlar; yani, bu yap-işlet-devrette takip 
edecekleri usul budur; bana da söyledikleri budur. "Hay hay, firmalarla müzakere edin" dedim. 

İhale benim dönemimde değildir; yani, işi bağlama, hangi firmanın işi yapacağı, benden son
raki 55 inci Hükümet dönemindedir. Tabiî, birinci firmayla mutabık kalınmazsa, ikinci firmaya ge
çilir; onunla mutabık kalınmazsa, üçüncü firmaya geçilir ve müzakere edilir; yani, sıralamanın ma
hiyeti budur. 

Değerli Bakanın bir ifadesini de netleştireyim. Kendisi Bakan olduktan sonra -tarihini hatırla
mıyorum- kuliste bana rastladığında "biz, sizin bu sıralamaya göre müzakere ettik; birinci firmanın 
fiyatında, geçiş ücretlerinde değişiklik yaptırdık" dediler. Başka değişiklik var mıydı, hatırlamıyo
rum; ama, benim hafızamda bu kaldı; bunu ifade ettiler. "Hayırlı olsun" dedim; benim de ifadem 
budur; yani, meselenin içinde bulunuş tarzım budur. Değerli hatip Ali Topuz Bey de ifade ettiler; 
sıralama, işi bağlamak demek değildir; müzakereler sırasında ortaya çıkan bir takdirdir, Karayolla
rı Komisyonunun ve Bakanın bir takdiridir. Tabiî, yargiya da intikal ettiğine göre, Türkiye'de bu 
iş bu kadar da çalkalandığına göre, belki -tabiî, bu, benim şeyimde; ama, temenni olarak ifade edi
yorum- meseleyi tehir edip, yargıda neticelenmesini beklemekte fayda vardır. Zira, yargı değişik 
bir karar verirse, halen yapılmış olan ihaleye ters bir... 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, lütfen toparlayın. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
...değişik bir karar verirse, ileride telafisi mümkün olmayan hukukî ve malî sıkıntılar çıkar. 

Devletin ihalelerinde bu tip hadiseler geçmişte olmuştur. Benim de tavsiyem, yer teslimi ve ihale
nin, inşaatın başlamasını geçiştirmek, yargıyı beklemekte fayda var. 

Hürmetlerimi arz ederim. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan. 
Sayın Topuz, bir şirketin sözcülüğünü yapma yol unda bir ithamda kaldınız... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkanım, hayır... 

"Size demiyorum" dedim. 
BAŞKAN - Efendim, o diyalogda benim anladığım da o oldu, izin verirseniz... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır "size demiyorum" 

dedim... 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Kime dediniz peki Sayın Bakan?!. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) -Öyle şey yok... Öyle şey yok... Bırak, söyledin; 

şimdi, geri alıyorsun... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır efendim, tekrar söy

lüyorum; onun için söz aldıysa... Kesinlikle... Ali Topuz'a öyle bir şey söylemedim. Ben söyledim, 
dedim ki "dava dilekçesi ile şey birbirine karışmış..." 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
Sayın Topuz, ben de doğrudan muhatap olduğunuz için öyle anlamıştım; ama, Sayın Bakan, 

size böyle bir şey yöneltmediğini söylüyor. Acaba, amaca uygun mu? 
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ALİ TOPUZ (İstanbul) - Eğer, kendisi beni kastetmediğini söylüyorsa, ben, ısrar etmeyece

ğim. Eğer, gensoru açılırsa, ikinci konuşmada söylediklerinin yanlışlıklarını ortaya çıkaracağım. 

BAŞKAN - Kendileri çok açık olarak sizi kastetmediğini beyan ediyorlar efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır efendim, size söyle
medim; dilekçe ile gensoru birbirine... 

BAŞKAN - Sayın Topçu, lütfen... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Peki efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, hiçbir tereddüdünüz olmasın. Sayın bürokratların alkış eylemini 

görmedik; görseydik, yapacağımız işlem... (DYP sıralarından "Biz gördük" sesleri) 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, milletvekiline inanmıyor musunuz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ne diyeceğimi dinlemeden niçin tepki gösteriyorsunuz. 

Efendim, arkadaşlarıma da sordum. Burada, şu oluyor, bu oluyor diyen herkese göre işlem ya
pamayız; bizim somut olarak görmemiz lazım. Herhangi bir alkış görseydik, İçtüzüğümüzün amir 
hükmünü uygulardım. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Kendilerine sor. 

BAŞKAN - Efendim, kendileri de bir açıklama getirdiler. Yani, siz de... Bu taraftan gelen ses
lere bir cevap vermek istiyorum. Oradaki arkadaşlarımız uyarmadan sesiniz çıkmıyordu. Lütfen, 
germeyelim ortalığı. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. - Kars Milletvekili Sabri Güner ve 26 Arkadaşının, İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde 

Mevzuata Aykırı Davranmak Suretiyle Usulsüzlük Yaptığı ve Devleti Zarara Uğrattığı İddiasıyla 
Bayındırlık ve İskân Bakam Yaşar Topçu Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi (11118) 
(Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı 
hususunu oylarınıza sunacağım. Yalnız, bu konuda, biliyorsunuz, Anayasamızın 96 ncı maddesi ve 
İçtüzüğümüzün 146 ncı maddesi, kararların salt çoğunlukla alınmasını öngörüyor ve İçtüzüğümü
zün 146 ncı maddesi, toplantıda bulunup da oy kullanmayanların yetersayıya dahil edilmelerini ön
görüyor. (FP sıralarından "CHP kaçıyor" sesleri; alkjşlarf !1) Bu koşullarda, eğer Genel Kurul salo
nunda toplantıya katılıp da oy kullanmayan olur ise, onları toplantı yetersayısına dahil edeceğiz. Oy 
kullanmayanların tespitinde bir zorluk çekmemiz halinde, kimlerin çekimser olduğunu da kendile
rine sormak durumunda kalacağız. 

Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... Sayın milletvekilleri, lütfen, kimse ayak
ta kalmasın. Boş yerlerimiz var... (DYP sıralarından gürültüler) Sayın milletvekilleri, lütfen, sayım 
problemi çıkarmayalım. 

Ayaktakileri saymayacağız sayın milletvekilleri... Buyurun... 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Olur mu Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sağlıklı sayamıyoruz efendim. Lütfen oturun... 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, yer yok. 
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BAŞKAN-Var efendim. 
Efendim, tereddüt olmasın diye, Başkan, Genel Kurul salonunu ikiye ayırabilir. Lütfen, otur

manızı istirham ediyorum. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - O kadar yer yok ki, nereye otursun? 
BAŞKAN - Oturun... 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Niye CHP'lilerin yerine otursun efendim! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yani, bunu problem yapmayın; arkadaşlar sayamıyor. Lüt

fen oturun!.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, salon o kadar kötü hazırlanmış ki, sesimiz bile 

duyulmuyor. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Salondaki oturuş şekli yeniden ele alınmalı. Burası bi

ze tahsis edildiğine göre, sayımız kadar yer verilsin. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... Ayakta kalmayalım... 
Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın milletve

killeri, gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmiştir. (FP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Gensorunun görüşme günü Danışma Kurulunca tespit edilerek, daha sonra onayınıza sunula

caktır. 
IV. - ÖNERİLER (Devam) 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (Devam) 
1. - (9/29), (9/31) ve (9132) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin gündemdeki ye

ri, görüşme günü ve Genel Kurulun çalışma saatlerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Şimdi, gündemimize devam etmeden önce, biraz önce okunan ve görüşme günü 

belli olan Meclis soruşturması önergeleriyle ilgili söz alma konusunda yaptığımız kura çekiminin 
sonuçlarını bildiriyorum: 

Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara hakkındaki (9/29) esas numaralı Meclis soruşturması öner
gesi için Doğru Yol Partisinden 10 sayın üye, Anavatan Partisinden 10 sayın üye söz talebinde bu
lunmuştur. 

Çekilen kura sonucuna göre belirlenen ilk 3 üye: 

1. İğdır Milletvekili Şamil Ayrım. 
2. Muğla Milletvekili İrfettin Akar. 
3. Rize Milletvekili Ahmet Kabil. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Necati Çelik hakkındaki (9/31) esas numaralı Mec

lis soruşturması önergesi için Demokratik Sol Partiden 10, Cumhuriyet Halk Partisinden 3, Fazilet 
Partisinden 10, Doğru Yol Partisinden 10 üye söz talebinde bulunmuştur. 

Çekilen kura sonucuna göre belirlenen ilk 3 üye: 
1. Niğde Milletvekili Doğan Baran. 
2. Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan. 
3. Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu. 
Başbakan Mesut Yılmaz ile Devlet Bakanı Işın Çelebi haklarındaki (9/32) esas numaralı Mec

lis soruşturması önergesi, Anavatan Partisinden 10, Doğru Yol Partisinden 10 üyenin söz talebine 
konu olmuştur. 
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Çekilen kura sonucuna göre belirlenen ilk 3 üye: 

1. Giresun Milletvekili Yavuz Köymen. 

2. Ankara Milletveki Saffet Arıkan Bedük. 

3. İstanbul Milletvekili Refik Araş. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 71 Arkadaşının, Başbakanlık Örtülü Ödeneği

ni 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci Maddesine Aykırı Bir Şekilde Harcamak 
Suretiyle Hazineyi Zarara Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye Es
ki Bakanı İsmet Attila Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi (9/27) 

BAŞKAN - Şimdi, Genel Kurulun 01.10.1998 tarihli 1 inci Birleşiminde alınan karar gereğin
ce, bu kısmın 2 nci sırasında yer alan, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 71 arkadaşının, 
Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesine ay
kırı bir şekilde harcamak suretiyle Hazineyi zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Tansu 
Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Bu görüşmede, sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya oriun göstereceği bir di
ğer imza sahibine; şahısları adına 3 üyeye ve son olarak da, haklarında soruşturma istenmiş bulu
nan eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila'ya söz verilecektir. 

Konuşma süreleri 10'ar dakikadır. 
Meclis soruşturması önergesi, Genel Kurulun 8.7.1998 tarihli 118 inci Birleşiminde okunmuş 

ve bastırılarak, sayın üyelere dağıtılmıştır. Bu nedenle, soruşturma önergesini tekrar okutmuyorum. 
Sayın milletvekilleri, görüşeceğimiz bu Meclis soruşturması önergesi üzerinde söz alan üye

ler, Genel Kurulun 1.10.1998 tarihli 1 inci Birleşiminde belirtildiği üzere, grup başkanvekillerince 
aynı gün saat 18.00'e kadar Başkanlığımıza bildirilen 10 Anavatan Partili ve 10 Doğru Yol Partili 
üye arasından kurayla belirlenmiştir. 

Şimdi, yapılan devirler sonucu, ilk üç sırayı okuyorum: Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Be
dük, Nevşehir Milletvekili Abdulkadir Baş, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam. 

İlk söz, önerge sahibi olarak, Sayın Halit Dumankaya'nın. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, bizleri, televiz

yonları başında izleyen aziz vatandaşlarım; eski Başbakan Sayın.Tansu Çiller hakkında, örtülü öde
nekten yapılan yolsuzluklarla ilgili olarak vermiş olduğumuz soruşturma önergesi üzerinde, öner
ge sahibi olarak söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, seçim meydanlarında, her parti ve onun lideri, "temiz toplum" diye 
halktan oy istemişlerdir. Bu, temiz toplum diye oy isteyenler arasında Sayın Tansu Çiller de bulun
maktadır. 

Hakkında soruşturma önergesi verdiğimiz Çilleı'in örtülü ödenekteki yolsuzluğu, artık, bir id
dia değil, bir gazete haberi değil, mahkeme kararıyla kesinleşmiştir. Verdiğimiz soruşturma öner-
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gesi, Sayın Çiller tarafından, o günün parasıyla yirmi günde örtülü ödenekten harcanan 500 milyar; 
bugünün parasıyla, 3 trilyonun hesabının soruşturulması değildir. Verdiğimiz soruşturma önergesi, 
başbakanlığı Sayın Mesut Yılmaz'a devredeceği günün akşamı, gece banka açtırılarak çekilen, o 
günün parasıyla 65 milyar liranın hesabının soruşturulması için verilmemiştir. Bu soruşturma öner
gesini, bir dolandırıcıya örtülü ödenekten iki taksit halinde verilen milyarlarca liranın hesabını sor
mak için vermiş bulunuyoruz. 

Bu dolandırıcılar, Başbakanlıktan, bu parayı, zorla, baskınla, topla, tüfekle almamışlardır; bu 
parayı, onlara, kendi rızasıyla, birileri vermiştir. Bu parayı aldıklarında, bu kişiler, dörder yıl ceza
ya çarptırılmışlardır. 

Şimdi bu parayı verenler, Mecliste dokunulmazlık zırhına bürünmüş olarak, ellerini kollarını 
sallayarak gezmektedir. Dönemin Başbakanı Sayın Çiller, yasaları hiçe sayarak, bir dolandırıcıya, 
Hazinenin milyarlarını veriyor, yasalara aykırı olarak veriyor; soruşturulmasına gelince, çiğnediği 
yasaya sığınarak "örtülü ödeneğin hesabı soruşturulmaz" diyor. 

Değerli milletvekilleri, kanunda, örtülü ödenek soruşturulmaz diye bir hüküm ve kaide yok
tur; yasalara aykırı her uygulama, her davranış soruşturulur. Bu konuda arkadaşlarımızca daha ön
ce de bir soruşturma önergesi verilmiş ve iktidar ortaklarının çoğunluk oylarıyla reddedilmiştir. 
DYP Grup Başkanvekillerinin imzalarını taşıyan ve odalarımıza gönderilen yazılar, bu soruşturma
nın tekrar açılamayacağı iddialarını taşımaktadır. 

Değerli milletvekilleri, reddedilen o soruşturma önergesinden sonra yeni bir durum ortaya çık
mıştır: Artık elimizde, örtülü ödenek yolsuzluğuyla ilgili olarak kesinleşen ve parayı alanları mah
kûm eden bir mahkeme kararı vardır. Örtülü ödenek yolsuzluğuyla ilgili olarak, savcılık, Sayın Çil-
ler'le ilgili olarak takipsizlik kararı vermiştir. Savcılığın verdiği takipsizlik kararında, Sayın Çil-
ler'in suçsuz olduğu yazılmamaktadır; ne yazılmaktadır; Sayın Çiller, Başbakandır, Başbakan Yar
dımcısı ve Dışişleri Bakanıdır, o nedenle, bunun hakkında Meclis karar verecektir ve Yüce Divan 
sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, temiz toplum özleminde olan 
halkımıza karşı sorumluluğumuz vardır. Eğer bizler, çeşitli nedenlerle örtülü ödenek soruşturması
nı açmazsak, halkımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olamayız ve hem de bu Yüce Mec
lisi töhmet altında bırakmış oluruz. O nedenledir ki, biz, bu soruşturma önergesini, halkımıza olan 
sorumluluğumuzun bir sonucu olarak yeterli imzayla Başkanlığa verdik. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa ve İçtüzüğümüze uygun olarak arkadaşlarımla birlikte, yeter
li imzayla verdiğimiz bu önerge Sayın Tansu Çiller üzerinde panik yarattı. Bu soruşturma önerge
sinin Genel Kurulda görüşülmemesi için çeşitli varsayımlara başvurdular. Sayın Meclis Başkanı
mızın Ankara dışında bulunduğu bir sırada Meclis Başkanlığına vekâlet eden DYP'li Meclis Baş-
kanvekili Sayın Kamer Genç, hiçbir gerekçeye dayanmadan, yasalara aykırı olarak, soruşturma 
önergemi Genel Kurula indireceği yerde, tarafıma iade etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, böyle bir olay Meclis tarihinde eşine rastlanmayan bir olaydır. Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın kendisine emanet ettiği vekâlet müessesesi, DYP'li Başkan-
vekili Sayın Kamer Genç tarafından kötü niyetli olarak kullanılmış ve vekâlet müessesesi zedelen
miştir. 

Değerli milletvekilleri, Meclis Başkanlığına vekâlet eden DYP'li Sayın Kamer Genç, Genel 
Başkanı Sayın Tansu Çiller'i kurtarmak için yasalara ve Mecüs İçtüzüğüne aykırı olan bir yol de
nemiş ve Meclis Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün karşı çıkmasına rağmen, önergem bana iade 
edilmiştir. 
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Değerli milletvekilleri, bugüne kadar, bu gibi konular hep Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ta

rafından hazırlanmıştır. Yasalara aykırı olan bu iade işlemini Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü im
za etmemiş ve kaydına almamıştır. 

Aynı şekilde, Özel Kalem Müdürüne gitmiştir. Özel Kalem Müdürü, Meclis Başkanının uçak
la Ankara'ya gelmekte olduğunu kendisine söylemiş ve Meclis Başkanını karşılamaya gitmiştir. 
Bunu fırsat bilen Sayın Genç, oradaki memurlara baskı yaparak bu önergeyi tarafıma iade etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, buna itiraz ettik. İtirazımız incelendi, bundan önceki olaylar da var
dı ve soruşturma önergemiz kabul edildi. 

Üç DYP'li Grup Başkanvekilinin hazırladıkları bir yazıya, mahallî mahkemenin verdiği yargı 
kararma Yargıtay 6. Hukuk Dairesinde eklenen "yasa maddesinde öngörülen haksız menfaatin han
gi amaç ileri sürülerek sağlandığı dosya içeriğine göre kesinlikle tespit edilememiştir" cümlesinin 
yazılması bir zorlama gereğidir. Bu cümleden, bilfarz kabul etsek dahi, karşı tarafa bir haksız men
faat sağlanmış olduğu, haksız menfaatin, örtülü ödeneği harcama yetkisi olanların.sağladığı öde
menin Hazineyi zarara uğrattığı kabul edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda, 6. Dairede muhalefet şerhi veren Şener Güngör bakın ne di
yor: "Yüksek 6. Ceza Dairesi, itiraza konu edilen kararın, dosyanın müdahili olan Hazinenin veya 
sanıkların gerekçeye yönelik bir itirazları bulunmadığı aşamada 'haksız menfaatin hangi amaç ile
ri sürülerek sağlandığı dosya içeriğine göre kesinlikle tespit edilememiş ise de' sözcüğü konularak, 
mahallî mahkemenin oluşan kanıtlara, hükme uygun oluşturduğu mahkûmiyet gerekçesini sakatla-
mıştır." Demek ki, bu karar, bu cümle buraya zorla yazdırılmıştır. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Yargıya hakaret ediyor Sayın Başkan. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli milletvekilleri, örtülü ödenek, devletin harca

malarını düzenleyen temel yasa olan 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Yasasının 77 nci maddesiy
le düzenlenmiştir. Yasanın bu maddesiyle, örtülü ödenekten Başbakana harcama yetkisi verilirken, 
keyfî harcamaları yasaklamıştır. Kanun, örtülü ödeneğin harcanacağı yerleri belirlerken, harcanma
yacağı yerleri de belirlemiştir. Örtülü ödenek, başbakanların şahsî ve aile efradına harcanamaz; si
yasî partilerin propagandalarına, merkez ve taşra teşkilatlarına da harcanmaları kanunen yasaklan
mıştır. Yine, yasa "Devlet bütçesinin başka bir bölümünden açıkça yapılmasına imkân olan, gerek 
devletin yüksek güvenliği ve gerekse menfaati için ve gerekse hükümet icapları sayılan maksat ve 
gayeler için gizlilik gerektirmeyen yerlere de harcanamaz" diyor; yani, özellikle, gizlilik gerektire
cektir. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, konuşma süresi 20 dakika mıdır, 10 da
kika mıdır? 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Başbakanın, örtülü ödeneği harcamanın... 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Başkan, şuradaki süreye bakıyorum. 

BAŞKAN - Efendim, şu an otomatik ayaıi ayamı yor, bir program sorunu var. Sizin kendinizi 
10 dakikaya göre ayarlamanız lazım. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - 12 dakika oldu Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, 20 dakikadan başladık; onun için, lütfen, konuşmanızı 1 da

kika içinde tamamlayın. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Ben arkama, süreyi gösteren panoya bakıyorum. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Sen bu tarafa bakıyorsun, nasıl arkaya bakarsın, arkanda gözün 

mü var; yok... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Size ne, istediği yere bakar, Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, arkasında gözü varsa, oraya bakar. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Dumankaya. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Başkan, burada şunu belirtmek istiyorum. Bu ör

tülü ödeneği harcama konusunda Maliye Bakanının da imzasının olması lazım; yani, bunun harcan
dığı yerleri bilmemesi... Fezlekeye imzası olmasi lazım; o nedenle, Maliye Bakanını buraya ilave 
etmişiz. 

Değerli milletvekilleri, 10 dakikada bu dosyaları anlatmak mümkün değildir; ama, son olarak 
bir konuya değinmek istiyorum ki, burada biraz önce konuşan Doğru Yol Partili milletvekilleri, çe
telerden, yolsuzluklardan bahsetti, halbuki, biz o çeteleri, sizin mantar gibi bıraktığınız çeteleri top
luyoruz... 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Özel uçakla geliyor hepsi!... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - ...yolsuzlukların üzerine gidiyoruz... Buna Flash Tele

vizyonu çetesi de dahil. O çetede sıvacıları alıp getirdiniz, bir Yönetim Kurulu üyeniz şu anda içe
ridedir, mahkemesi devam etmektedir. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan.... Sayın Başkan... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Zaten konuşacaksınız... 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sataşmaya karşı da cevap verme hakkımız var. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Konuşmanızda cevap verirsiniz. 
İRFETTİN AKAR (Muğla)-Sataşma ayrı bir olay. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Efendim, bırakın da onu Sayın Başkan takdir etsin. Sayın Başkan, 

onu takdirden aciz değil herhalde değil mi? 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkanım, şahsı adına konuşan Sayın Dumankaya... 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, önerge sahibi olarak konuştu. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Ama, önerge sahibi de yine şahsı adına konuşuyor; çünkü, öner

gede her imza ayrı ayrı şahıstır efendim. 
Sayın Dumankaya konuşmasında birtakım elfazda bulundu. Bu, hem Doğru Yol Partisine kar

şı yapılmış, iftira niteliği taşıyan birtakım cümleleri ihtiva etmektedir hem de hukuka ve yargıya 
karşı hakaret ihtiva eden cümleleri ihtiva etmektedir. Bu nedenle, müsaade ederseniz yerimden ifa
de etmeye çalışayım. 

Zorla verilmiş hiçbir yargı kararından bahsetmek mümkün değildir, olamaz. 
BAŞKAN - Sayın Güven bir dakika... Ben talebinizi aldım. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Kaldı ki, tabiî, Sayın Dumankaya hukuktan bihaber ve nasibini al

madığı için, 6 ncı Hukuku, 6 ncı Cezayı, Ceza Genel Kurulunu karıştırmıştır. 
BAŞKAN - Sayın Güven, talebinizi aldım. Bir dakikanızı istirham edeceğim. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
2. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'tun şahsına 

sataşması nedeniyle konuşması 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Genç, biliyorsunuz, bizlerin söz hakkımız... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sataşma var efendim. . 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Sayın Güven'e cevabımı vereyim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bana dedi ki: "Emanet edilen Başkanvekilliğini kötüye kullandı." 
Ben onu cevaplandırmak zorundayım. 

BAŞKAN - Sayın Genç, bir dakika... Sayın Güven'e cevap vereyim. 

Sayın Güven, yargıya sataşmayla ilgili -eski, saygın bir yargı mensubu olmanıza rağmen- bu
rada, İçtüzüğümüzdeki şahsî sataşma hükümlerine göre, yargıya sataşma gerekçesiyle cevap hakkı 
veremem. Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilisiniz; ama, Sayın Bedük... 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Şahsım adına konuşacağım. 
BAŞKAN - Biliyorum efendim. 

Eğer, uygun görürseniz, bu konuda, Sayın Bedük konuştuktan sonra talebinizi ayrıca değer
lendirelim. 

TURHAN GÜVEN (İçel) -Ayrı değerlendireceğinizi söylüyorsanız. Sayın Bedük konuşsun,, 
ondan sonra gerekirse ben de söz isteyeceğim. 

BAŞKAN - Sayın Bedük konuştuktan sonra belki hepimiz tatmin olacağız efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Genç, biliyorum; yani, geleceğim. 

Başkanlığa vekâlet ettiğiniz dönem itibariyle, bu suçlamayla ilgili, lütfen, üç dakika içinde bu
na, kürsüden istiyorsanız, yanıtınızı verin. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, eğer uygun görürseniz, belki başka bir arkadaş da 
aynı konuda sataşma yapar, ondan sonra cevap vereyim... (Gülüşmeler) 

Peki, şimdi cevap vereyim. 

BAŞKAN - Buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama başlamadan 
önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Önce, bu salonumuzun Türk Milletine, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve halkımıza yararlı 
bir salon olmasını diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yüce bir Meclistir. Bakın, burası büyük bir 
kurum. Bu kurumun işlemlerini, icraatlarını, geleceğe ışık tutacak bir düzeyde kullanmak zorundayız. 

Şimdi, Sayın Tansu Çiller hakkında örtülü ödenekle ilgili olarak verilen önergeyi -benim 
Meclis Başkanına vekâlet ettiğim bir sırada- ya gündeme koymak zorundaydım ya da bir işleme 
tabi tutmak zorundaydım. 

Ben, Danıştayda onsekiz sene hâkimlik ve savcılık yapmış ve Danıştaydaki ta 1966'lardaki ka
rarlarıyla, orada tesis ettiği içtihatlarıyla bugün Danıştayda hâkimlik yapan, özellikle taşrada hâ
kimlik yapan insanlara idarî yargıda içtihat tesis edebilecek nitelik ve içerikte kararlar tesis etmiş 
bir insanım. 

Şimdi, Halit Dumankaya gibi, gelmiş, ticaretten başka kafası bir şeye ermeyen, getirip otoyo
lun göbeğine 300-500 milyarlık binasını kuran ve Kartal'da... 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, size yakışmıyor bunlar! 

. KAMER GENÇ (Devamla)-Bir dakika...Bir dakika efendim... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Size yakışmıyor böyle şeyler, çok ayıp oluyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Belediye meclis üyesi görevindeyken, getirip Kartal İstasyonu
na bina kuran, otoyolun kavşağına büyük apartmanlar kuran bir kişi tabiî menfaatini düşünür. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Doğrusu öyle değil. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, ben hukukçu bir insanım. Benim hukuk anlayışıma gö
re, biz, öyle işlemler tesis etmeliyiz ki, burada herkes bunun karşısında şapka çıkarmalıdır. 

Şimdi, olay nedir? Sayın Tansu Çiller hakkında örtülü ödenekle ilgili olarak verilen önerge, 
daha önce Sayın Zekeriya Tcmizel ve arkadaşları tarafından Genel Kurulda verilmiş ve bu Yüce 
Genel Kurul bunu reddetmiştir. Arkasından Yargıtay bir karar vermiştir. Yargıtay burada "olayda 
bir suç unsuru yok" demiştir. 

Şimdi, bizim İçtüzüğe ve Anayasaya göre olayı incelediğiniz zaman,' ben burada şekil unsuru 
görmedim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, şekil unsuru olmayan bir soruşturma önergesi
ni işleme koyamaz. Bence, burada şekil unsuru şu: Soruşturma önergesinde, hangi kanunun hangi 
maddesine açıkça aykırı olduğunun belirtilmesi; yani, suç unsurunun, hangi kanunun hangi mad
desine aykırı olduğunun belirtilmesi lazım. Olayda Yargıtay 6. Ceza Dairesi ve Ceza Genel Kuru
lu bir karar vermiş. Burada hangi amaçla bu paranın verildiği konusunda bir işlem yok ve ceza yok 
diyor. Dolayısıyla, suç unsuru yok; yani, yargı kararında, en yüce yargı kararında burada bir suç 
unsuru olmadığı belirtildiğine göre... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

KAMER GENÇ (Devamla) - ...ortada soruşturma önergesi niteliğinde bir önerge yok. Dola
yısıyla... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, şimdi... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bir dakika... Bir dinleyin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Siz, burada, karar verme merciinde değilsiniz; siz, burada, sataş

madan söz aldınız. 
BAŞKAN - Sayın Güney... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bakın... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Hem arkadaşımıza hakaret ettiniz hem de burada yorum yapıyor
sunuz; lütfen, sataşmaya cevap verin!;. 

BAŞKAN - Sayın Güney... Sayın Güney, lüften... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, tatil edin lütfen; böyle şey olurmu?! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ben, burada, Meclis Başkanına vekâlet eden... 

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen... , 
,i KAMER GENÇ (Devamla)-Efendim, bir dakika... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Yorum yapıyor... Olur mu öyle şey! Sataşmadan dolayı söz aldı. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Müdahale ediyor... 
BAŞKAN - Müdahale etmediler; süre bittiği zaman müdahale ettiler efendim. 

- 1 0 6 -



T.B.M.M. B : 2 6 .10 .1998 O : 1 
KAMER GENÇ (Devamla) - O zaman, cümlemi tamamlayayım efendim. 
BAŞKAN - Sayın Genç... Lütfen, istirham ediyorum... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Cümlemi tamamlayayım efendim. 
Şimdi, Meclis Başkanına vekâlet eden vekil, Başkanın yetkilerine sahiptir. Ben, bu önergeyi 

reddetmişim; bu önerge reddedildikten sonra, yeniden bir önerge verilmesi lazım. Aksi takdirde, 
buna birtakım insanlar itiraz etmişler -30 kişi- önergenin de yenilenmesi için 55 imza var; burada 
da büyük bir hata var; dolayısıyla, bu soruşturma önergesi usulüne göre verilmemiştir. 

BAŞKAN'— Sayın Genç, Meclis Başkanına cevap hakkı doğuracak bir ifadede bulunmayın 
lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bir usul tespit edilmesi... 
BAŞKAN - Sayın Genç, mikrofon kapalı... Lüften!.. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bakın... 
BAŞKAN - Sayın Genç, lüften!.. Lütfen!.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Yanlış verilen bir kararı düzeltmişler. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ben amacımı anlatamadım. 
BAŞKAN - Ama, şu an Meclis Başkanının bir işlemini yargılamaya başladınız cevap hakkı

nı kullanmanın ötesinde. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bakın, ben de Meclis Başkanlığına vekâlet ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Genç, vekâletinizle ilgili işleminizi anlattınız; ama, şu an, vekâlet sonrasın

da Meclis Başkanının tasarrufunu eleştirmeye başladınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Usule aykırı... 
BAŞKAN - Lütfen yerinize oturur musunuz Sayın Genç! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Burada önergeyi işleme almamamız ve tartışmamız... 
BAŞKAN - Sayın Genç, mikrofon kapalı; lütfen yerinize oturur musunuz!.. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Geçmişte oldu... 
BAŞKAN - Sayın Genç!.. Sayın Genç, lütfen yerinize geçer misiniz! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, ama, bakın, ben meramımı anlatamadım. 
BAŞKAN - Sayın Genç, siz, bugüne kadar, sataşmada, meramını anlatmak için kime 3 daki

kadan fazla söz verdiniz ki?! 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) -Arkadaşımıza iftira edinceye kadar, anlatsaydın!.. 
BAŞKAN - Sayın Bedük, buyurun lütfen. (DYP sıralarından alkışlar) 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Bir dakika.. Sonra alacağım efendim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bana ağır ithamlarda bulunmuştur; dolayısıyla, zabıtları 

getirip bakarsanız şey yapacağız... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Yolsuzluk ithamında bulunmuştur. Hiç yakışıyor mu?! 
KAMER GENÇ (Tunceli) -Otoyolun başına getirip apartman kurmadın mı?! 
BAŞKAN -Sayın Dumankaya... Sayın Genç... Lütfen, yerinizden karşılıklı konuşmayın. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - O apartmanın fotoğrafını getirip burada gösteririm. 
BAŞKAN - Sayın Genç... Lütfen.,. 
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V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 71 Arkadaşının, Başbakanlık Örtülü Ödeneği

ni 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci Maddesine Aykırı Bir Şekilde Harcamak 
Suretiyle Hazineyi Zarara Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye Es
ki Bakanı İsmet Attila Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi (9/27) (De
vam) 

BAŞKAN - Sayın Bedük, buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakanlık ör
tülü ödeneğinden kanuna aykırı şekilde harcama yapıldığı iddiasıyla eski Başbakan Prof. Dr. Tan
su Çiller ve Maliye eski Bakanı Sayın İsmet Attila hakkında İstanbul Milletvekili Sayın Halit Du
mankaya ve arkadaşları tarafından verilmiş olan soruşturma önergesiyle ilgili şahsî görüşlerimi 
sunmak üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hatırlanacağı üzere, aynı konuda, daha önce İstanbul Milletvekili Sayın 
Zekeriya Temizel ve arkadaşları tarafından verilen (9/8) esas numaralı Meclis soruşturma önerge
si görüşülmüş ve 19.6.1996 tarihinde, 64 üncü Birleşimde reddedilmiştir. Şimdi, aynı konu, yeni 
bir soruşturma önergesiyle Yüce Meclisin önüne getirilmeye çalışılmaktadır. Oysa, Anayasamızın 
138 inci maddesinde ve diğer maddelerinde de ifade edildiği üzere, Yüce Meclisin kabul etmiş ol
duğu kararların -bu önergenin- kesin hüküm engeli sebebiyle, hukuken, yeniden görüşülmesi müm
kün değildir; çünkü, (9/8) esas numaralı Meclis soruşturma önergesinin reddi hakkındaki Meclis 
kararıyla, bu konu da, kesin hüküm altına alınmıştır. 

Yeni verilen soruşturma önergesinde, kesin hüküm engelini bertaraf etmek üzere, örtülü öde
neği dolandırdığı iddia edilen Selçuk Parsadan ve arkadaşları hakkında verilen ve kesinleşen mah
kûmiyet kararı, bir yeni vakıa olarak ortaya atılmaya çalışılmaktadır. Oysa, söz konusu karar ince
lendiğinde, bu karar, eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller ile Maliye eski Bakanı Sayın İsmet At
tila hakkında Meclis soruşturması açılmasını mümkün kılacak bir niteliğe sahip değildir. Şöyle ki, 
her şeyden önce, ne Sayın Çiller'in ne Sayın Attila'nın, söz konusu ceza davasında, ne tanık ne 
mağdur ve ne de bir sanık olarak ifadeleri alınmıştır. 

İkincisi, Sayın Halit Dumankaya ve arkadaşları tarafından verilen soruşturma önergesinde, ör
tülü ödeneğin amacı dışında kullanıldığı mahkeme kararıyla sabit olduğu iddia edilerek, bu karar
la ortaya çıkan adlî gerçek çarpıtılmıştır. Bakın, Yargıtay 6. Ceza Dairesinin kararı elimde ve "Ya
sa maddesinde öngörülen haksız menfaatin hangi amaç ileri sürülerek sağlandığı dosya içeriğine 
göre kesinlikle tespit edilmerruş ise de" diyor ve dolayısıyla sanıkları doğrudan doğruya dolandırı
cılıktan dolayı mahkûm ediyor ve burada oybirliği kararı var, burada muhalefet şerhi yok -işte, Yar
gıtay 6. Ceza Dairesinin kararı elimde- ve bu karar, 6. Ceza Dairesinin vermiş olduğu karar, Ceza 
Genel Kurulunda onanıyor. Ceza Genel Kurulundaki bir başka üyenin beyanına atıf yapıyor; ama 
koskoca bir Yargıtay kararına, Ceza Genel Kurulu kararına ve Yargıtay 6. Ceza Dairesinin vermiş 
olduğu karara itibar etmiyor arkadaşımız. Fevkalade tehlikeli bir şekilde yargıya bir saygısızlık söz 
konusudur. 

Değerli milletvekilleri, görüldüğü üzere, Yargıtayın kesin hüküm halini almış olan bu kararın
da Sayın Tansu Çiller'in partisine oy sağlamak veya bir başka maksatla, seçim ihtiyaçlarını karşı
lamak maksadıyla kullanıldığına dair bir hüküm yok. Bir yanlışlık yapılmasın. Yine, bir siyasî top-
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: O halde, bakın, şimdi size şunu açıklayayım: 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 

nci maddesinde düzenlenmiş bulunan örtülü ödeneğin, bu maddede yasaklanan amaçlar için sarf 
edildiğinin kabul edilmesi mümkün değildir. Çünkü, Yargı tay m kesinleşen kararı, bu yöndeki id
diayı kesin olarak reddetmiştir; yani örtülü ödenekten yapılacak olan harcamaları düzenleyen özel 
norma aykırı bir durumun söz konusu olmadığı kesin olarak ortaya çıkmış, bir hükme bağlanmış
tır/Anayasanın 138 inci maddesine göre yargı kararlarına yasama ve yürütme organının uyma zo
runluluğu vardır, saygı gösterme zorunluluğu vardır. Siz kalkıp da ikide bir yeni önergeler getir
mek suretiyle Yargıtayın vermiş olduğu bir kararı ortadan kaldırmaya yönelik bir davranışı sergi
leyemezsiniz; Anayasayı çiğnemiş olursunuz. 

Yine, şunu açıklıkla ifade edeyim; Sayın Çiller ve İsmet Attila'nm,.söz konusu dolandırıcılık 
fiilinin yol açabileceği herhangi bir suçu işlemeleri hukuken de mümkün değildir. Soruşturma öner
gesindeki isnat, Sayın Çiller ve Sayın Attila'nın, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesinde ya
zılı görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri yolundadır. 

Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesinde yazılı "görevi kötüye kullanma" ve 230 uncu 
maddesindeki "görevi ihmal" suçlarında kasıt unsuru aranır, kasıt yoksa, bu fiilden dolayı kimseyi 
suçlayamazsınız. 

Bilindiği üzere, hukuka aykırı bir fiilin bilerek veya istenerek işlenmesine "kasıt" denir, kasıt. 
Kastın ne olduğunu bilin... 

Dolandırıcılık nedir?.. 
HALİT DUMANKAYA (istanbul) - Hazinenin parasını dağıt... 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Devamla) - Dolandırıcılık, karşı tarafın hulus ve saffetinden is
tifade etmek suretiyle, onu yanlış yönlendirerek ondan menfaat sağlamaktır. Dolandırıcılığın tarifi 
budur. İnceleyin, görün, orada, kesinlikle, hiçbir surette bir kasıt bulamazsınız. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hazinenin parasını kim verecek hazineye?.. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Devamla) - Dolandırıcılık suçu mademki kesinleşmiş, o zaman, 

buradaki ana hüküm şudur; yani, öbür tarafın, karşı tarafın kastı yoktur, bilerek veya isteyerek yap
mamıştır diye, açık olarak bunu kabul etmek durumundasınız. 

Kusurun ikinci türü taksirdir. Kastî suçlar olduğu için, bunlar taksirle işlenemez suçlardır di
yoruz size. 

Netice olarak, soruşturma önergesinde, Sayın Çiller ve Sayın Attila'ya isnat edilen fiilin belir
tilen suçları oluşturması gerek hukuka aykırılık unsurunun ve gerekse manevî unsurun oluşmama
sı sebebiyle mümkün değildir. Yanlışlık yapmayın, gelecekte bazı kapıları tekrar açarsınız, bura
dan herkesin girmesine neden olursunuz. 

Yargıtay kararından çıkan sonuç şudur: Bu karara dayanarak, eski Başbakan Çiller ve Maliye 
eski Bakanı Attila hakkında ikinci kez Meclis soruşturması açılıyor ve ona neden olunuyor. Siyasî 
etiği bir tarafa bırakalım, burada, ya bir hukuk tanımazlık vardır ya da bir hukuk bilmemezlik vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Selçuk Parsadan ve arkadaşları hakkında açılan davada, 
Yargıtayın verdiği karar, belli bazı medya grubunda "bir hukuk rezaleti" şeklinde tarif edildi. Şim
di, o medya grubuna sesleniyoruz: Eğer, gerçekten ortada bir rezalet söz konusu ise ve bu anlam
da da ifade ediliyorsa, Parsadan davası, başından sonuna kadar dikkatlice hazırlanmış bir siyasî 
komplonun izlerini adım adım taşımaktadır; inceleyin, bakın... 

Aslında, Yargıtayın verdiği karar, bir yerde, hukukun daha fazla çiğnenmesini önlemiştir. Hu
kuku ve adaleti, siyasetin acımasız aracı olarak kullananların, hukuku siyasallaştıranların, gerçeğin 
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dersini alamadıkları görülüyor. Adalet üstünde kurulan siyaset mühendislerinin hesapları, bir falcı
nın kurgusundan daha zayıf çıkmıştır. Çiller üzerinde kurulan imha hayalleri bir testi gibi kırılıyor 
ve testinin içerisindeki o kirli su, maalesef, kendilerine dönüyor. Ürettiğiniz silahlar sizi vuruyor 
sizi... (DYP sıralarından alkışlar) Kurduğunuz tuzaklar sizi avlıyor. Siyaseti, temizlik perdesi altın
da, kavganın, kirliliğin aracı olmaktan çıkaralım. Büyük millet, merkez partilerin aşiret savaşları
na son verilmesini istiyor ve gerçek gücün Meclise bırakılmasını istiyor. (DYP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar) 

Bakın, özellikle altını çizerek belirtiyorum, şu andaki Sayın Başbakanımız, Sayın Elkatmış'ın 
ve Sayın Şener'in sormuş olduğu soruya, örtülü ödenekle ilgili soru sorulamayacağını ve bu konu
da hiçbir cevap verilemeyeceğini, net ve açık olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
bildirmiştir. Halbuki, biraz evvel, Sayın Dumankaya, bunun mutlak surette açıklanması gerektiği
ni söylüyor. Gelin, Sayın Dumankaya, yapmayın bunu... Yani, Çiller olduğu zaman bunu gelip 
söylüyorsunuz, kabul etmiyorsunuz; ama, Sayın Yılmaz, bunu, resmen, yazılı olarak açıklıyor. 
Böylesine peşin hükümlü hareket etmeyin. 

Size bir şey daha açıklayayım: Başbakanlığa tahsis edilen bu yılki ödenek, geçmiş ödenekten 
28 kat daha fazladır. Bunların soruları sorulur, sorulur; ama, biraz evvel söylediğim gibi, Başbaka
nımız Sayın Yılmaz'ın ifade ettiği gibi, bu konuda soru sorulamaz, cevap verilemez. Halbuki, bu
rada Anayasaya ve ilgili kanun hükümlerine rağmen cevap verilmesi isteniyor. 

Değerli milletvekilleri, işte, arz etmeye çalıştığım bu hukukî durum karşısında, kesin hüküm 
ilkesine aykırı olan ve... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bedük, lütfen, 1 dakika içerisinde konuşmamızı toparlayalım. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Devamla) - ...kesinleşmiş yargı kararlarıyla ortaya çıkan adlî 
gerçeği çarpıtan bu soruşturma önergesi, öyle ümit ediyorum ki, eğer, parmaklar, vicdanlara; eğer, 
yürekler, gerçekten kafayla birlikte, Anayasa ve hukuka uygun hareket ederse reddedilir; çünkü, 
Anayasa bunu emrediyor; çünkü, İçtüzük bunu emrediyor; çünkü, kanunlar bunu emrediyor. 

Ben, bu duygular içerisinde, bu önergeye, sırf millî mcnfaatları gerektiren belli konularda har
canması öngörülen ve açıklanması gizli olan ve bunu da, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın kendi 
yazısıyla teyit ettiği, bu tipteki bir önergeye "hayır" oyu vereceğimi belirtiyor ve Yüce Heyetinize 
saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bedük. 
Sayın Abdulkadir Baş; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ABDULKADİR BAŞ (Nevşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Hal i t Duman

kaya ve arkadaşları tarafından, Başbakanlık örtülü ödeneğinin amaç dışı kullanılmasından dolayı 
verilen soruşturma önergesiyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi ve Sayın Baş
kanı saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, yeniden Yüce Heyetin huzuruna gelen soruşturma konusu olayla ilgili olarak Sayın 
Zekeriya Temizel ve arkadaşları tarafından verilen soruşturma önergesi 19.6.1996 tarihli oturum
da tartışılırken henüz kesinleşmiş bir yargı kararı yoktu. Ortada yalnızca ciddî bir iddia vardı, ka
muoyu bu iddiadan fevkalade rahatsızdı ve yürütme organına karşı da, bu iddia bir bunalım yaratmıştı. 

19.6.1996 tarihli soruşturmada söz alan DYP'li sayın milletvekili, bu derece ciddî ve çirkin bir 
iddianın, sadece dedikodu ve şayiaya dayanarak, bu haberlere dayanarak açılamayacağını burada 
ifade etmişti. 
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Sayın Sağlam, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa atfen.soruşturma açılması için kuvvetli 

belirti veya muteber delil olması şartını ileri sürüyordu ve önerge sahiplerini kastederek "arkadaş
larımız iki muteber delil sundu; biri Nafiye Yöney'in ifadesi, diğeri de Hürriyet Gazetesinde '5,5 
milyar belgelendi' başlıklı yazı" diye ifade ediyordu ve bunu, oturduğu sıradan, başka bir DYP'li 
milletvekili "bir de dolandırıcının ifadesi" diye destekliyordu. 

Yüce Heyetin bu savunmaları göz önünde bulundurması ve o dönemde Refah Partisi-DYP iş
birliğinin bozulmaması düşüncesi, bu soruşturmanın ret ile sonuçlanmasına sebep olmuştu. 

Değerli milletvekilleri, aradan iki sene geçti. Sayın Çiller, o gün için soruşturma açılmasından 
kurtuldu; ancak, olay sebebiyle, kamuoyu vicdanında hep yargılandı. Bugün, olay, Yüce Heyetini
zin huzuruna tekrar geldi, hem de kesinleşmiş yargı kararına bağlanmış olarak. Artık, ortada bir id
dia yok, bir iddianın şüyuu da söz konusu değil. Yargıtaydan, hatta Ceza Genel Kurulundan geç
miş kesin bir hüküm var ortada. Bu itibarla, yeni bir durumun, yeni bir delilin söz konusu olduğu 
ortamda, soruşturma açılması talebinin reddine dair kararın kesin hüküm olmayacağı, elbette ki, 
bütün hukukçular tarafından kabul edilen açık bir durumdur. 

Burada, kimse, Yargıtay 6. Ceza Dairesinin "yasa maddesinde öngörülen haksız menfaatin 
hangi amaç ileri sürülerek sağlandığı, dosya içeriğine göre kesinlikle tespit edilememiştir" beyanı
nın arkasına sığınmasın. Ceza Genel Kurulu buna açıklık getirmiştir "çoğunluk görüşünde, olayın 
gerçekleşme biçimine ilişkin olarak, yerel mahkeme, özel daire ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı
lığının kabulleri arasında hiçbir farklılık söz konusu değildir" denilmiştir ve devamla "örtülü öde
nekten para verdikleri ileri sürülen kişi veya kişiler ile onların amaçları bu davanın kapsamı dışın
da kalmaktadır" denilerek, olayın gerçekleşme biçiminde yerel mahkemenin kabulüne dikkat çekil
miştir. 

Ayrıca, yerel mahkeme kararının gerekçesinde, Akın İstanbullu'nun "davayı, suçluluğunun te
laşı içerisinde özel bir ilgiyle takip ettiğine" dikkat çekilmiş "kendisini ve başkalarını sorumluluk
tan kurtarma çabası içinde olduğu izlenimini vermiştir" denilerek, Sayın Çiller'in, olaydan dolayı 
sorumluluğu gerekçe kapsamına alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Selçuk Parsadan'ın, 27.5.1996 tarihli ifadesinin bazı cümlelerini Heye
tinize aktarmak istiyorum. Selçuk Parsadan diyor ki... 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Bırak; şu sahtekârın isminden bahsetme! 
ABDULKADİR BAŞ (Devamla) - Bakın, burada, Sayın Haiit Dumankaya, mahkemenin bir 

cümlesini tenkit ederken "nasıl yüce mahkemenin bir cümlesini, bir kararını tenkit ediyor" diyor
dunuz; ama, ondan sonra çıktınız, mahkemenin esas hükmünü burada tenkit konusu yaptınız. 

Bakın, ne diyor Selçuk Parsadan: "Necdet Öztorun Paşa'nın, Başbakan Tansu Çiller'le görüş
mek istediğini hatırlatıp, beklediğini bildirdim..." 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - O, dolandırıcının ifadesi; yargı kararı değil. 
ABDULKADİR BAŞ (Devamla) - Tabiî, bu cümleler sizi rahatsız edecek; bu tabiîdir. (DYP 

sıralarından gürültüler) 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Niye bizi etsin; seni etsin... 
ABDULKADİR BAŞ (Devamla) - "...Başbakan Tansu Çiller hemen bağlandı, karşılıklı ko

nuşmaya başladık. Konu, seçimlere ve politik olaylara geçti. ANAP döneminde benim Genelkur
may Başkanlığımın resmen gasp edildiğinden söz edip, Süleyman Dcmirel'in buna müdahale et
meyip seyirci kaldığını belirtti. Beni destekleyen tüm subay ve assubayların arkamda olduklarını 
belirterek, ANAP'ın 30-35 bin oyunu DYP'ye aktarmak için çalışacağımı; ancak, bu konuda lek 
eksiğimizin parasızlık olduğunu anlattım. Başbakan Tansu Çiller sevinç çığlığı alarak 'gönül hazi
nemden ne istersiniz' şeklinde cevap verdi." 
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SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Bunu bir dolandırıcı söylüyor, bir sahtekâr... 
ABDULKADİR BAŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bu ifadesinin devamında, 1995 se

çimlerine kadar, haftalığı 3 milyar liradan, 8 hafta için 24 milyar liraya anlaştığını, Özel Kalem 
Müdürü Âkın İstanbullu'ya verilen emirle 5,5 milyar lirayı aldığını, ancak, bakiyesini eklemediği
ni ifade etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu hususun, bazı arkadaşlarımızı rencide etmesi, rahatsız etmesi doğ
rudur. 

NECMİ HOŞVER (Bolu)-Niye rahatsız edecek be!.. 

ABDULKADİR BAŞ (Devamla) - Bu olaydan, bu olayın meydana çıkmamasından, aydınlan
mamasından kamuoyu da rahatsızdır. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Niye rahatsız edecek!.. Bir sahtekârdan bahsediyorsun; niye rahat
sız edecek!.. 

BAŞKAN - Sayın Hoşver, lütfen, yerinizden müdahale etmeyin. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Niye rahatsız edecek!.. Burada bir sahtekârın sözlerini ifade edi
yorsun. 

BAŞKAN - Sayın Hoşver, lütfen... 

ABDULKADİR BAŞ (Devamla) - Konutla ve Başbakanlık telefonlarıyla yapılan konuşma 
kayıtlarıyla ve banka dekontlarıyla doğruluğu teyit edilen bu olay bütün çıplaklığıyla ortada. Sayın 
Çiller, devletin yüce menfaatları ve kapalı işler için namus ve haysiyetine tevdi edilen örtülü öde
neği, annesinin çıkınından çıkan paradan verir gibi "dile, gönül hazinemden ne dilersen" diye Sel
çuk Parsadan'a teslim etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi huzurunuza gelen bu soruşturma önergesine konu olan olayın doğ
ruluğu, kesinleşmiş bir yargı kararına dayanmaktadır. Bu karar, Sayın Çiller'in, örtülü ödeneği 
amacı dışında kullandığının belgesidir. Bu ödeneği, Tansu Çiller'i "sana siyasî rant sağlayacağız" 
diye aldatarak alanlar, bugün, hükümlü olarak cezaevindcdir, 6 sene 3 ay ceza almışlardır. Olayın 
diğer kahramanları ise pişkinlik içerisinde gelişmeleri takip etmektedirler. 

Ben, bunu, kimsenin mahkûmiyetini istediğim için söylemiyorum; ancak, olay doğruysa -ki, 
kesin hüküm vardır- faillerinin bir kısmının yargılanıp, bir kısmının yargılanmaması adil değildir. 
Farzımuhal, olay doğru değilse, o zaman, bugün içeride olanların vebali, dokunulmazlık zırhına bü
rünüp adalete yardımcı olmayanların boynunda olduğu kadar, bu imkânı onlara tanıyanlara da ait 
olacaktır. Ben, diyorum ki, gelin, bu vebale ortak olmayalım. . 

Sayın milletvekileri, bu durum, kamuoyunu ve hükmü kuran hâkimleri de rencide etmiştir. Ba
kınız, dosyadan bazı örnekler vereceğim. Olayın sanıklarından Mukadder Balkan, 11.9.1996 tarih
li ifadesinde "bize isnat edilen suç, devleti dolandırmaktır; dolandırılma ojayında ismi geçen Tan
su Çiller ve Akın İstanbullu, benimle birlikte yargılanmadığı sürece ifade vermeyeceğim" demiştir. 

Parsadan'ın avukatı Levent Yurdakul, savunmasında şöyle diyor: "Bu davada maddî gerçeğe 
ulaşmak, buraya gerçek sanıkları çıkarmakla mümkün olabilecektir. Bu dava yanlış açılmıştır; bu
rada açılması gereken asıl dava zimmet suçudur ve bu suçun sanığı Tansu Çiller'dir. Benim mü
vekkilimin bu suça dahli, ancak iştirak şeklinde olabilir." 

Tansu Çiller'in sanığı olduğu zimmet suçuyla ilgili dosyada, Cumhuriyet Savcısı Sayın Yücel 
İldeniz, takipsizlik kararını, sanık Tansu Çiller hakkında, halen Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Ba
kanı ve milletvekili olması nedenine dayanarak vermiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Baş, sözünüzü 1 dakika içerisinde toparlayınız. 
ABDULKADİR BAŞ (Devamla) - Başbakanlık adına, Hazine vekilleri, Başbakanlığın dolan

dırıldığı gerekçesiyle davaya müdahil sıfatıyla katılmışlardır. 
Sayın milletvekilleri, kesin hükme bağlanmış bu gerçekler karşısında yapılacak tek şey, ada

letin gerçekleşmesine yardımcı olmaktır. Olayın taraflarından bir kısmının soruşturmasının yapıl
masına da imkân vererek kamu vicdanını rahatlatmalıyız. Bir ay arayla, örtülü ödenekten iki defa 
para çekiyor. Bunun kim olduğunun araştırılmaması mümkün değildir. 

Akın İstanbullu, 11.9.1996 tarihli ifadesinde "Başbakanlığa yapılan müracaatlarla ilgili olarak 
taleplerin gerçekliğini araştırmaktayız" diyor. Eğer, bunu yapmadılarsa, en azından, ortada bir gö
revi ihmal söz konusudur. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesine göre, ör
tülü ödeneğin amaç dışında kullanılması, Başbakanın ve ailesinin şahsî masraflarına ve siyasî par
tilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarına harcanması yasaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Baş, konuşma süreniz doldu efendim. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Parsadan sana hayırlı olsun!.. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Baş. (ANAP sıralarından alkışlar) 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Anavatan Partisi bir sahtekârın ifadesine kaldıysa yandınız... 
BAŞKAN - Sayın Mehmet Sağlam; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Halit 

Dumankaya ve arkadaşlarının vermiş oldukları, örtülü ödenekle ilgili soruşturma önergesi hakkın
da şahsım adına görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Baş da söylediler, iki yıl önce, bu Yüce Meclis, yine böyle bir 
önergeyle tartışma açtı ve orada, benim, "dolandırıcının ifadesiyle, gazete havadisi dışında, ceza 
soruşturması için iki önemli şartı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu şart koşuyor " sözlerimi bu
rada tekrarladılar. Yine tekrar ediyorum, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, kuvvetli belirti ve ye
terli delil ister. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel, Sayın Dumankaya ve arkasından Sayın Baş, hâlâ, Yargıtay 
Ceza Daireleri Genel Kurulunun kesin hükmüyle dolandırıcılıktan içeri atılan bir adamın ifadesini 
burada tekrar ediyorlar. Hâlâ, delil olarak ileri sürdükleri, dolandırıcılıktan mahkûm olmuş bir ada
mın ifadesidir. 

Bir de, bugünkü, yani bu yeni önergede, Sayın Dumankaya "Selçuk Parsadan, İstanbul Kadı
köy'de Doğru Yol Partisinin başarılı olması için bu parayı aldığını ifade ediyor" diyor; yine delil
lerinden birisi bu. İkincisi de "Akın İstanbullu, siyasî amaçlarla partizanca kullanıldığını, gazetele
re yansıyan demeçleriyle -burasına dikkat edin- ima ediyor" diyor. Şimdi, tasavvur buyurun; bir 
dolandırıcının ifadesi, bir arkadaşımızın da gazetelere yansıyan demeçleriyle ima etmesi!.. İşte, 
Yüce Meclisin, hangi delil, hangi kuvvetli belirtiyle, yine bir soruşturma önergesini tartışmaya baş
ladığının manzarası, görünümü bu. 

Değerli arkadaşlarım, bir kere Mecliste görüşülmüş ve bu Yüce Mecliste soruşturma açılma
sına gerek olmadığına karar verilmiş... Her zaman bu Yüce Mecliste bir çoğunluk bulunur; bu ço
ğunluk iktidar olur. Çoğunluğu elde edenler, iktidar olanlar, her seferinde, bu tip ifadelerle, dolan
dırıcı ifadesiyle, imalarla, gazete havadisleriyle bu Meclise soruşturma önergesi getirirlerse, ger
çekten nasıl çalışırız; nasıl çalışırız, soruyorum... Her zaman çoğunluk olacaktır. Şimdi, çoğunlu
ğun ifadesi veya oy sayısıyla soruşturma açılırsa... Hele şimdiki manzaraya bir bakınız. Soruyorum 
bütün hukukçu milletvekili arkadaşlarıma, Türkiye Cumhuriyetinin en yüksek yargı organı Yargı
tay değil mi?.. Ceza muhakemelerinde, ceza hukukunda, özellikle en uzman kuruluş olarak Yargı
tay Ceza Daireleri Genel Kurulu kabul edilmemiş mi'?.. 
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Arkadaşlarım, 6. Ceza Dairesi oybirliğiyle bir karar veriyor. Değerli arkadaşımız çıkıyor "zor

lama oldu" diyor. Hâlâ, elinde tutuyor; hâlâ, şunu anlayamadı: Yargıtay Ceza Daireleri Genel Ku
rulu ayrı, Yargıtay 6. Dairesi ayrı: Yargıtay 6. Dairesi bu kararı ittifakla verdi, oybirliğiyle verdi. 

Değerli arkadaşlarım, oybirliğiyle alınan bir kararda zorlamadan söz edebilir misiniz; söz et
sek bile, bu, yüce yargı hakkında en azından şüphe uyandırmaz mı? 

Şimdi; 6. Ceza Dairesi oybirliğiyle karar vermiş. Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu, otur
muş bunu tasdik etmiş. Yüce Meclis, Anayasanın 138 inci maddesi karşısında bunu nasıl tartışır? 
Eğer, tartışırsa, gerçekten, 138 inci maddeyle bu tartışma bağdaşır mı? 

Değerli arkadaşlarım "bir yeni delil ortaya çıktı" deniliyor. Gerek Sayın Baş, gerek Sayın Dıı-
mankaya dediler ki: "Yeni bir durum ortaya çıktı." Ortaya çıkan yeni durum şu: Yargıtay 6. Ceza 
Dairesi, mahallî mahkemenin verdiği kararı düzelterek kabul ediyor. Burada, yine, hukukçu arka
daşlarım var, bu olağandışı bir olay değil; yani, mahallî mahkemelerin kararlarını, Yargıtay daire
leri her zaman düzelterek de kabul ederler. 

Şimdi, buna cumhuriyet başsavcılığının bir itirazı var; diyor ki: "Sen, bu tümceyi buradan çı
karamazsın; bu, yanlış." Oturuyor Ceza Daireleri Genel Kurulu diyor ki: "Hayır, bu yanlış değil." 
Bu cümlenin burada olmasını tasdik ediyor. 

Şimdi, Sayın Baş, genel kurulun kararını burada ayrı bir biçimde yorumlamaya kalktı. Aynen 
okuyorum; "Sonuç: Özel daire onama kararında yer alan bir tümcenin karardan çıkarılması için iti
razda bulunulamayacağından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının reddine..." Beyler, 
Türkçe konuşuyoruz, "reddine..." 

ABDULKADİR BAŞ (Nevşehir) - Benim okuduğum onun gerekçesi. 

MEHMET SAĞLAM (Devamla) -Tekrar okuyorum; Sayın Baş, tekrar okuyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) "Onama kararında yer alan bir tümcenin karardan çıkarılması için itirazda bu
lunamayacağından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının reddine..." 

ABDULKADİR BAŞ (Nevşehir) - Her hukukçu bilir, gerekçe karara dahildir. 

MEHMET SAĞLAM (Devamla) - "...17.3 günü yapılan ikinci müzakere sonunda oyçoklu
ğuyla karar verildi." (DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, siz, gerekçedeki mütalaaları yahut Sayın Dumankaya'nın yaptığı gibi azınlık görüşün
den bir görüşü alıp buraya getirirseniz, bu, hukuk mudur; bu, Yargıtay kararını doğru tefsir midir? 
Bir de diyorsunuz ki: "Yurttaşlarımız bilsin, kamuoyu bilsin, doğru bilgi alsın." İşte, kamuoyu şim
di doğru bilgi alıyor. Yargıtay 6. Ceza Dairesi, bu paranın "siyasî maksatla verildiğine dair" olan 
tümceyi karardan çıkarıyor ve Ceza Daireleri Genel Kurulu da bunu onaylıyor; bunun tartışması yok. 

Değerli arkadaşlarım, bunu, bir yargı kararı, kesin karar olarak kabul ediyorsanız -bunda bir 
şüphe yok- öyleyse gelin, yargının meselelerini yargıya bırakalım. Gelin, yargının işini üstlenme
yelim. Gelin, yargıya itimat edelim. Gelin, savcıya itimat edelim. Gelin, emniyet güçlerine itimat 
edelim. Cumhuriyetin kurumlarına saygı duyalım. 

Milletvekilleri hafiyeliğe soyunursa, yanlış olur. Bakanlar hafiyeliğe soyunursa, sonları hüs
ran olur. Hafiyeliği yapacak olan Anayasada belli, Anayasada görevler belirlenmiş, kurumların gö
revleri belirlenmiş. Yüce Meclisin görevi, bu kadar sorunları olan bir ülkede, bu sorunları çözmek 
üzere yasama görevi yapmaktır. Denetim görevleri belirlenmiş. Soru önergesi verirsiniz, arkasın
dan genel görüşme dersiniz, arkasından gensoru verirsiniz ve nihayet soruşturma önergesi... Dik
kat buyurulursa, Anayasa, diğer üç denetim mekanizmasından gensoru önergesini ayırmış, kendisi 
düzenlemiştir. Öyleyse, bizim, şimdi, durup dururken, Anayasada çok açık bir biçimde belirtildiği 
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gibi ve Meclis İçtüzüğünde de ortaya konulduğu gibi, Meclisin bir kere görüşüp karar verdiği bir 
şeyi, iki sene sonra tekrar getiriyoruz. Şimdi diyoruz ki, bir yargı kararı var ve bu yargı kararını 
doğru yorumlayalım. Yargı kararında, eğer, Sayın Tansu Çiller veya Sayın İsmet Attila'nın bu pa
rayı partizan maksatla verdiğine dair bir hüküm varsa söyleyeceğimiz bir şey yok; ama, böyle bir 
şey yok. Hatta, bu, tartışma konusu yapılmış, cumhuriyet başsavcılığı itiraz etmiş ve yargıtay "ha
yır, böyle bir şey yok" demiş. 

Değerli arkadaşlarım, öyleyse, Yüce Meclis, devletin gelenek ve göreneklerine saygı göster
meli, adaletin hassas terazisini bozmamalı. Bakın, iki sene evvel ne demişim:. "Arkadaşlar, bin yıl
lık Türk devlet geleneğini bozmayalım, Türk töresini, örfünü bozmayalım" ve demişimki "Ak saç
lı bir Türkmen, Türklerin destanı Manasta şunu diyor: Türk devletlerinin ayakta kalmasının dört 
sırrı var: 

1- Bilginlere saygı, 

2- Cömertlerin cömertliğinin devam etmesi, 

3- Sofilerin duası, 

4-Adaletin hassas terazisiyle oynanmaması." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Sağlam, lütfen, 1 dakika içinde toparlayınız. 

yMEHMET SAĞLAM (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, önümüzde kesinleşmiş bir yüksek mahkeme kararı var. Türkiye'nin en 

uzman eczacıları, oturmuşlar, ceza genel kurulunda bir karar vermişler, Meclis olarak bize düşen, 
buna saygı göstermektir ve bu soruşturma önergesinin açılmasına ret oyu vermektir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sağlam. 
Sayın milletvekilleri, son söz, haklarında soruşturma istenen eski Başbakan Tansu Çiller ve 

Maliye eski Bakanı İsmet Attila'ya aittir. 

Sayın Attila, söz talebiniz var mı? 
İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkanım, uygun görürseniz yerimden birkaç şey söyleye-

mek istiyorum. 

BAŞKAN - İsterseniz, kürsüye de buyurabilirsiniz efendim. 

İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; huzurunuza, bu konuyu sa
vunmak üzere çıkmadım, sadece, örtülü ödeneğin sarfının, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun hükümlerine göre yapıldığını, bu Yüce Meclisin kürsüsünden ifade etmek istiyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Attila. 

Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila haklarında Meclis so

ruşturması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, pusulanızı aldım; tutanağı getirteceğim. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ben, baştan söyledim... 
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BAŞKAN - Efendim, iddianızla ilgili olarak, tutanağı getirteceğim. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ama,.bir saat evvel söyledim. 

BAŞKAN - Efendim, tutanak gelmedi. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hakaret edildi... 

BAŞKAN - Efendim, tutanak daha gelmedi. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Hakaret etti, siz de duydunuz. İkaz ettik sizi. 

BAŞKAN - Efendim, birleşimi kapamadan evvel değerlendireceğim. 
Eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila haklarında Meclis soruşturma

sı açılmasını kabul edenler... 

Sayın milletvekilleri, bir dakika ellerinizi indirin. 

Sayın milletvekilleri, lütfen, bizi anlayışla karşılayın. Bu salonda sayım yapmak, elektronik 
sisteme geçmeden önce, böyle bir kalabalıkta maddeten imkânsız. 

BAYAR ÖKTEN (Sımak) - Geçici kabulü niye yaptınız o zaman? 
BAŞKAN - Bir dakika... 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Niye geçtiniz o zaman bu salona? 

BAŞKAN-Onun için... 
BAYAR ÖKTEN (Şırnak) ~ Eski salona geçelim. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, salonu yarıya ayırma yöntemine peşinen başvurmak zorun
da kalacağım. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Niye açtınız o zaman salonu Sayın Başkan?! 
BAŞKAN - Soruşturma önergesinin açılmasını kabul için oy kullanacak olanların, lütfen, bi

zim solumuzdan başlayarak, bloklara doğru sıraları doldurmalarını rica ediyorum. Sayım yapma
mızın fiilen imkânı yok. Lütfen, şuraya doğru... 

Sayın Bakanlar da yerlerine geçsinler lütfen. 

Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızdan da rica edeceğim... Gerçekten, sayım yapma imkâ
nımız yok. -. 

Efendim, oy kullanacak arkadaşlar, soldan başlayarak, lütfen, parti ayırımı gözetmeden, boş 
sıraları dolduralım; sandalyeleri blok olarak saymaktan başka hiçbir şansımız yok. 

Efendim, oy kullanacaksak, lütfen, orta sırayı boşaltalım, oy kullanmayacaksak orada kalalım. 

Sayın Kırlı, Sayın Çay; eğer oy kullanacaksanız, lütfen, orada oturmayın. 

İSMET ÖNDER KIRLI (Balıkesir) - Ne demek oy kullanacaksanız!.. 
BAŞKAN - Efendim, sayamıyorum diyorum... Ne "ne demek?" 
İSMET ÖNDER KIRLI (Balıkesir) - Nereye oturacağım?!. Yere mi oturacağım?!. 
BAŞKAN - "Sayamıyorum" diyorum... İçtüzükteki bir hakkımı kullanıyorum efendim, salo

nu ayırmak durumundayım. Lütfen... 
Sayın Kırlı, sizin yardımcı olmanız lazım; İdare Amirisiniz... 

İSMET ÖNDER KIRLI (Balıkesir) - İdare Amiriyim; ama... 

BAŞKAN - Sayamıyoruz efendim... Arkadaşlarımız da sayamıyor... 

Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler... 
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TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, bakanların iki ellerini birden kaldırmalarına gerek 

yok; o zaman 48 falan olur... Bakanlar Kurulunu mevcut sayarsınız, olur biter. 

BAŞKAN - Kabul etmeyenler... 

Lütfen, ayakta kalmayın efendim. 

Meclis soruşturması açılması kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu bir kapris değil; gerçekten, salonda el kaldırarak saymanın başka bir 
yöntemi yok sağlıklı olabilmesi bakımından... 

Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince, soruşturma, siyasî partilerin güçleri oranında komis
yona verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti için ayrı 
ayrı adçekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından yürütülecektir. 

Soruşturma komisyonunun görev süresi iki aydır. Bu sürenin, komisyonun başkan, başkanve-
kili, sözcü ve kâtip seçimi tarihinden başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3. - Kocaeli Milletvekili İsmail Kalkandelen ve 55 Arkadaşının, İzmit'te SEKA 'ya Ait Bir Ara
ziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 'ne Bedelsiz Vermek Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve 
Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Başbakan A. Me
sut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Bakanı E. Yalım Erez Haklarında Meclis Soruşturması Açılması
na İlişkin Önergesi (9/28) 

BAŞKAN - Şimdi, Genel Kurulun 1.10.1998 tarihli 1 inci Birleşiminde alınan karar gereğin
ce, bu kısmın 3 üncü sırasında yer alan, Kocaeli Milletvekili İsmail Kalkandelen ve'55 arkadaşı
nın, İzmit'de SEKA'ya ait bir araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş'e bedelsiz vermek suretiyle gö
revlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyla Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez haklarında Ana
yasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına iliş
kin önergesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Bu görüşmede, sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun göstereceği bir di
ğer imza sahibine, şahıslan adına üç üyeye ve son olarak da, haklarında soruşturma açılması iste
nilmiş bulunan Başbakan Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'e söz verilecek
tir. 

Konuşma süreleri 10'ar dakikadır. 
Meclis soruşturması önergesi Genel Kurulun 15.7.1998 tarihli .122 nci Birleşiminde okunmuş 

ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmıştır. Bu nedenle soruşturma önergesini tekrar okutmuyorum. 
Sayın milletvekilleri, görüşeceğimiz bu Meclis soruşturması önergesi üzerinde söz alan üye

ler, Genel Kurulun 1.10.1998 tarihli 1 inci Birleşiminde belirtildiği üzere, gurup başkanvckillerin-
ce aynı gün saat 18.00'e kadar Başkanlığımıza bildirilen 10 Fazilet Partili, 10 Anavatan Partili ve 
10 Doğru Yol Partili üye arasından kura ile belirlenmiştir. 

Şimdi, şahısları adına söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Devirler sonun
daki ilk 3 üye; Konya Milletvekili Sayın Mehmet Keçeciler, Adana Milletvekili Sayın Sıtkı Cen-
gil, Yalova Milletvekili Sayın Yaşar Okuyan. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
3. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in şahsına 

sataşması nedeniyle konuşması 
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BAŞKAN - Görüşmelere geçmeden önce, bir önceki soruşturma önergesiyle ilgili olarak Sa

yın Halit Dumankaya söz istemiştir; lütfen, Sayın Kamer Genç tarafından yapılan konuşmada size 
yöneltilen suçlamayla ilgili olarak 3 dakikayı aşmamak üzere cevap hakkınızı kullanın. 

Buyurun 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Suçlama değil Sayın Başkan... 

BAŞKAN-Baktım efendim... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Yazılı bildirdi. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, binaların yerini söylesin otoyolu kaplamış mı kap
lamamış mı? Bir de, Kartal Belediyesinde Meclis Üyesi iken yaptırdığı bir bina var; esas onun araş
tırılması lazım... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Bakalım öyle mi değil mi? Şimdi, o, oiıun cevabını verecek. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Veremezse, böyle getirip yüzüne şey edeceğim senin... 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, sataşmaya yol açmayacaksınız, lütfen;.. Sataşmaya yol açacak 
şekilde bir üslup kullanırsanız, hemen sözünüzü keseceğim, bunu da söyleyeyim. 

Buyurun. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın Kamer Genc'i, Türkiye tanıyor... 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Hemen sözünü kesin... 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, bir daha ihtarda bulunmayacağım... Bir daha ihtarda bulunma

yacağım, hemen sözünüzü keseceğim. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bu bakımdan Sayın Kamer Genc'e cevap vermeyece

ğim; onunla, bu konuda mahkemede hesaplaşacağım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Otoyolun başında var mı?.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Şimdi, yalnız şunu söyleyeceğim: Devri iktidarınızda, 

aylarca, senelerce müfettişleri işyerlerimize oturttunuz; ama, her birinin verdiği rapor, yüzünüze 
böyle ters çarpılmıştır; o raporlar hazırdır. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, lütfen, size yönelik sataşmaya cevap verin. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli milletvekilleri, burada çıktı -bilemiyorum Sa
yın Kamer Genc'in hangi fakülteden mezun olduğunu- "hukukçuyum" dedi. İyi hukukçu olsaydı, 
esasında, Sayın.Hikmet Çetin uçakla Ankara'ya gelirken, bu önergeyi rcddetmezdi; bu bir. Eğer, 
iyi hukukçuysa çok yanlış. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, sataşmaya cevap vermezseniz sözünüzü keseceğim. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) -İki ; şimdi, burada tartışma konusu şu: Sayın Tansu Çil

ler, bu şeyle yargılanmamıştır; oradaki, yani, burada hukukçu olarak dosyayı incelediğiniz zaman, 
Tansu Çiller yargılanmamış, Tansu Çiller için takipsiz kararı verilmiş. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya... 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - O pek anlamaz sizin söylediğinizi Başkan!.. 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, ben, size "otoyolun göbeğine 300-500 milyar liralık binasını 

kuran" lafı üzerine söz verdim. Lütfen genel konuşmayın, buna verecek bir.cevabınız varsa verin, 
yoksa sözü keseceğim. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Böyle bir bina var mı yok mu? 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Başkan, bana oradan, o kadar hakareti ederken ni
ye kesmediniz sözünü? 

BAŞKAN - Efendim, bakın, size söz verdim... O kadar hakaret değil... Bir cümle var; cevap 
verecekseniz verin buna. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Şimdi, şudur: Milletin parası, beytülmalin parası iyi ni
yetle verilmez. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Vakfın arazisine niye bina yaptın? 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Beytülmalin parası... ' 

KAMER GENÇ (Tunceli) - O vakfın ne kadar arazisini işgal ettin? 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Eğer, Sayin Çiller kendi parasını vermiş olsa, biz ona 
bir şey demezdik. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, ne alakası var? 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Hazinenin zararını kim ödeyecek? 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Dolayısıyla, hiçbir surette, bu örtülü ödeneğin hesabını 
vermeden... 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, ne zaman keseceksiniz sözünü? 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya... Sayın Dumankaya, lütfen... Süreniz de doldu, yerinize otur

manızı rica ediyorum. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Başkan, esasında, bu konuya siz sebep oldunuz. 
Demin hakaret ederken niye... 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, yerinize geçer misiniz? (DYP sıralarından gürültüler, sıra ka
paklarına vurmalar) Sayın Dumankaya, lütfen yerinize geçin. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, aslında, arkadaş, Kartal otoyolunun başına iki üç 
sene önce 300 milyar lira... 

BAŞKAN - Sayın Genç, bakın... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yerimden konuşuyorum. 
BAŞKAN - Yerinizden de olsa, yeniden sataşma için, beni, söz vermeye mecbur etmeyin. 

Ben, gerekeni söyledim, hangi gerekçeyle söz istiyorsunuz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Arkadaşımız, vakıf arazisi üzerinde kaçak bina yapmış. 

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen oturur musunuz yerinize. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
3. - Kocaeli Milletvekili İsmail Kalkandelen ve 55 Arkadaşının, İzmit 'te SEKA 'ya Ait Bir Ara

ziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 'ne Bedelsiz Vermek Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve 
Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Başbakan A. Me
sut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Bakanı E. Yalım Erez Haklarında Meclis Soruşturması Açılması
na İlişkin Önergesi (9/28) (Devam) 
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BAŞKAN - Önerge sahipleri adına söz talebi var mı efendim? 
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Ben konuşacağım efendim. 
BAŞKAN - Sayın Ergun Özdemir, buyurun efendim.(DYP sıralarından alkışlar) 
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmit'te SEKA'ya ait 

bir arazinin Ford-Koç ortaklığına bedelsiz satışıyla ilgili olarak verilen soruşturma önergesi üzerin
de önerge sahibi olarak söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, SEKA, ülkemizde altmışiki yıldır kâğıt üreten bir kuruluştur; 2'si ga
zete kâğıdı olmak üzere 9 adet kâğıt fabrikası olan bir iktisadî devlet teşekkülüdür; yani, SEKA, 
devletin ve milletin malıdır. Genel Müdürlüğü Kocaeli'ndedir, deniz kenarında da 2 500 dönüm bir 
arazisi vardır. Bu arazi, ikinci sınıf tarim arazisi olup, İzmitlinin soluklanabildiği temiz kalabilmiş 
tek sahil şerididir ve bu arazinin üzerinde 75 bini kavak, 2 500'ii çam olmak üzere 80 bin ağaç bu
lunmaktadır. İzmit'te, aynı bölgede Yarımca Porselen Fabrikasının 330 dönümlük arazisi EVYAP 
Firmasına daha dün 8 trilyon liraya satılmıştır. Bu değer ölçülerine göre, SEKA arazisinin değeri 
60 trilyon liranın üzerindedir, sadece üzerindeki kavakların değeri ise 1,5 trilyon liradır. 

Değerli milletvekilleri, işte SEKA'ya ait olan bu arazinin 1 600 dönümlük bölümü geçtiğimiz 
temmuz ayında, aceleyle, yangından mal kaçırırcasına, Bakanlar Kurulu kararıyla, Ford-Koç ortak
lığına bağışlanmış, kanunî bir dayanağı olmaksızın, âdeta peşkeş çekilmiştir. Nasıl mı?., Önce, bu 
arazinin satışı için Yüksek Planlama Kurulundan 20 Mayıs 1998 tarihinde bir karar alınmıştır. Bu
nunla, 1 milyon 600 bin metrekarelik alanın Ford Otomotiv Anonim Şirketine rayiç bedelle ve pe
şin parayla satılması kararı alınmıştır; karar da buradadır değerli milletvekilleri. Alınan bu karara 
rağmen, 8 Haziran 1998 tarihinde, daha aradan onbeş gün geçmeden, Bakanlar Kurulunca tam ter
si ikinci bir karar daha alınmıştır. İşte, bu karara göre de, 1 milyon 600 bin metrekarelik arazinin 
Ford Otomotiv Anonim Şirketine, bu defa, bedelsiz olarak satışına karar verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kısacası, Yüksek Planlama Kurulunda peşin parayla ve rayiç bedelle sa
tılmasına karar verilen arazi, Bakanlar Kurulunun bu kararıyla bedava verilmiştir. Yüksek Planla
ma Kurulunda karar başka, Bakanlar Kurulunda daha başkadır. Kimin malını kime bedava veriyor
lar? Başbakan, 2 başbakan yardımcısının ve 8 bakanın imzasının bulunduğu Yüksek Planlama Ku
rulunun ilk kararı, nasıl oluyor da, daha aradan onbeş gün geçmeden Bakanlar Kurulunda değişe
biliyor? Hangi pazarlıklar yapılıyor? Neden böyle oluyor? Patron mu böyle istiyor, yoksa, patro
nun patronu mu böyle istiyor?!.. 

Kanunsuzluk bununla da bitmiyor. Ford-Koç grubuna bedava verilen bu arazi, ikinci sınıf ta
rım arazisidir. 11.3.1989 tarih ve 21005 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre, tarım alanları, tarım 
dışı amaçlarla kullanılamaz. Bu noktada da yasaları çiğniyorlar. Kaldı ki, arazinin ÇED raporu ha
len yok. Arazinin 2 kilometre doğusunda, Genelkurmay, başka bir konuda, emsal olur gerekçesiy
le ÇED raporu vermiyor; Genelkurmayın verdiği rapor da buradadır değerli arkadaşlarım. 

Değerli milletvekilleri, bu bağışın hukukî mesnedi olmadığı gibi, geleneklerimizde de böyle 
bir teamül yoktur. 75 yıllık cumhuriyet tarihinde, bir özel kuruluşa, hem de deniz kenarında 1 600 
dönümlük kamu arazisi bedava verilmemiştir. Netice olarak, bu olay, hukuka da, vicdana da, te
amüllere de uymamaktadır. Bunu sadece biz mi söylüyoruz; hayır. Bakınız, bu konuda. Cumhuri
yet Halk Partisi milletvekili Sayın Onur Kumbaracıbaşı 24 Temmuz 1998 günü Anadolu Ajansına 
verdiği demeçte "bu bir rezalettir; devletin malını peşkeş çekmektir. Kitabına uydurulmuş bir yol
suzluktur" diyor ve "bu arazinin bedava yerilmesi, dehşet verici, inanılmaz bir cüret ve gözükara-
lıktır" diye devam ediyor. CHP'liler her ne kadar böyle diyorlarsa da, gensoruda Genci Kurulu terk 
ediyorlar. Sözleri başka, icraatları başka! 
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Değerli dostlarım, burada yapılması gereken, zaten özelleştirme kapsamında olan SEKA'nın 

4046'ya göre modernize edildikten, tam kapasiteyle çalışır hale getirildikten ve çalışanların mağ
duriyeti önlendikten sonra, Özelleştirme İdaresince şeffaf bir ihaleyle satılmasıydı. Öyleyse, tüm 
bunlara rağmen neden böyle dolambaçlı yollara başvurulmuştur; bu satış olayı, sahneye konulan 
bir planın, bir programın parçasıdır da ondan. Bu plan, bu Hükümetin diyet borcunu ödeme planı
dır. Bundan sonra asıl hedef ise, bu milletin malı olan 9 adet kâğıt fabrikasını ucuza kapatarak bi
rilerine peşkeş çekmektir. Dikkatinizi çekerim değerli milletvekilleri, asıl hedef, 9 adet kâğıt fabri
kasını ucuza kapatarak birilerine peşkeş çekmektir. Yapabilirler mi, becerebilirler mi; becerebile
ceklerini zannetmiyorum. Tüm bu olaylar Yüce Milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. 
Halk işin farkındadır. Bugün, SEKA çalışanları, kendilerini, haklı olarak, İzmit'te fabrikalarına ki-
litlemişlerdir. Yarın Giresun'da, öbür gün Balıkesir'de olmak üzere tüm SEKA çalışanları bu du
ruma işyarı edeceklerdir, bu peşkeşe dur diyeceklerdir. Bunun karşısında bu Hükümetin dayanma
sı mümkün değildir. Kaldı ki, DYP olarak iktidar olduğumuz gün bunu yapanlardan bu peşkeşin 
hesabını sorarız. 

Değerli milletvekilleri, SEKA'nın 2 adet gazete kâğıdı fabrikasından biri_ seçim bölgem olan 
Giresun'dadır. Ekonomik açıdan Giresun'un can damarıdır. 1 000 işçi çalışmaktadır. Yan sanayi
iyle 20 bin kişinin ekmek kapısıdır. Bu fabrika dört aydır kapalıdır, hem de gülünç bir gerekçeyle 
kapatılmıştır; 1,5 trilyon liralık elektrik borcu bahanesiyle kapatılmıştır. 20 bin kişi perişandır. Bu
na rağmen, fabrika, böyle bir gerekçeyle kapatabilmektedir. 

Bir taraftan 1,5 trilyon lira borcu var diye fabrikaları kapatacaksınız, diğer taraftan, sadece ba
ğışladığınız arazinin üzerindeki kavakların değeri 1,5 trilyon lira olacak. 

Bir taraftan, kâğıt fabrikalarının tümünün modernizasyonu için 30 trilyon liraya ihtiyaç olacak 
ve bu para için "maalesef, yok" diyeceksiniz, diğer taraftan, Koç Grubuna bağışladığınız. SEKA 
arazisinin değeri 40 trilyon lira olacak. 

Yine, bir taraftan, SEKA'nın arazisi üzerinde kurulacak otomobil fabrikasında 4 bin işçinin is
tihdam edileceğini, yan sanayiiyle birlikte 20 bin kişiye iş sahası açılacağını söyleyeceksiniz, diğer 
taraftan, şu haliyle bile -ama, şu haliyle bile- SEKA'da 9 bin işçi çalıştığını, yan sanayiiyle birlik
te 150 bin kişiye ekmek kapısı olduğunu görmezden geleceksiniz. 

Bakınız değerli arkadaşlarım, 14.7.1998 tarihinde bu konuyla ilgili gensoru verildiğinde, ko
nu görüşülürken, bir Sayın Devlet Bakanı bu kürsüden neler diyor; zaman darlığı nedeniyle, bir kıs
mını, Meclis tutanaklarından, aynen okuyorum: Sayın Bakan "bu SEKA arsasıyla ilgili yapılan tar
tışmalara saygı duymakla beraber, şundan emin olmanızı rica ediyorum: Burada, varsayalım ki, ar
sanın bedeli maksimum 25 milyon dolar olsa bile, bedelsiz bir uygulama yapılmamıştır; 17 milyon 
dolarlık bir kazık çakma işlemi vardır" diyor. 

Sayın Bakan, soruyoruz: Ford Koç Grubuna 40 trilyonluk araziyi bedava verdiniz, yetmedi 
mi? 300 trilyonluk -1 milyar 100 milyon dolarlık- teşvik verdiniz, yetmedi mi? Hâlâ kazık almaya 
mı uğraşıyorsunuz? Bu millete çaktığınız kazıklar yetmedi mi? Oldu olacak, arazinin 17 milyon do
larlık inşaat kazığını da çakıp verseydiniz ya!.. 

Değerli milletvekilleri, halkımızın güzel bir deyimi vardır: Ateş düştüğü yeri yakar. Bu arazi 
bağışında da, ateş, önce düştüğü yeri yakmıştır. Ateş, önce İzmitliyi yakmıştır. Bu satış söylentile
ri çıktıktan sonra, Kocaeli halkı, basınıyla, medyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla ayağa kalkmış
tır; sesini, Meclise ve tüm Türkiye'ye duyurmaya çalışmıştır. 

Bakınız, bu söylenti üzerine İzmitliler ne diyor: 18 Mayısta, basında "Ford'a arsa bedava mı" 
diye soruyor. 21 Mayısta, basında "Ford kimleri aracı tuttu" diyor; 1 Haziranda "bakalım, fidanlık 
Ford'a kaç paraya satılacak" diyor; 6 Haziranda, fidanlık için, savcılığa suç duyurusunda bulunu
yor: "Fidanlık Ford'a, hem de bedava" diyor ve en sonunda da Kocaelili soruyor, İzmitli soruyor: 
"Sayın Başbakana soruyoruz..." diyorlar. 

21 Haziran 1998 tarihli Özgür Kocaeli Gazetesinde madde madde verilmiş: 
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"1- Ford-Koç ortaklığına bilabedel bağışladığınız SEKA fidanlığı babanızın malı mıdır? 

2- İzmit Körfezinin en değerli arazisini bedava sunduğunuz Koç Holdinge iktidarınızı borçlu 
olduğunuz konusundaki iddialar doğru mudur? 

3- Vatandaş olarak gelip sizin Bordum'daki villanızı istesek, onu da bedava verir misiniz? 

4- Yarın bir başka uluslararası kuruluş veya Türk holding patronu size gelip fabrika kurmak 
için Hazine arazisi isterse, yine bedava verecek misiniz? 

5- SEKA fidanlığıyla ilgili bu inanılmaz kararı alırken en büyük güvenceniz Türk basınının 
Koç Holdinge tartışılmaz bağlılığı mıdır?" 

6- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir özel kuruluşa Marmara Bölgesinde, hem de deniz kena
rında, 2 500 dönümlük kamu arazisinin bedava verildiği başka bir örnek var mıdır? 

7- Çetelerle mücadele, ilticayla mücadele konularında olduğu gibi yolsuzluklarla mücadele 
konusundaki söylemleriniz de bir palavra mı?" 

Kim soruyor; İzmitli soruyor. Kim soruyor; tüm SEKA çalışanları soruyor. Kim soruyor; Türk 
Milleti soruyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Özdemir, 1 dakika içinde toparlayın lütfen. 

ERGUN ÖZDEMİR (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım; teşekkür ederim. 

Ben de bu sorulara aynen iştirak ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; saydığım tüm bu nedenlerle, oyumuz, önergenin kabulü 

yönünde olacaktır. 

• Bilgilerinize arz eder, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özdemir. 

Sayın Mehmet Keçeciler; buyurun efendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Kocaeli 

Milletvekili Sayın İsmail Kalkandelen ve 55 arkadaşının İzmit'te SEKA'ya ait bir araziyi Ford 
Otomotiv Sanayiine bedelsiz vermek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla Başbakan 
Sayın Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Yalım Erez hakkında verdikleri Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önerge üzerinde şahsım adına söz aldım; bu vesileyle, Yüce Heyeti
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konunun esasına girmeden evvel, usulüne ilişkin birkaç hususun altını 
çizmek istiyorum. Bir kere, bu konu, Meclisimizin 20 Temmuz 1998 tarihli oturumunda, aynı ko
nuda, aynı mevzuda Sayın Osman Pcpe'nin verdiği bir gensoru münasebetiyle enine boyuna mü
zakere edilmiş ve Yüce Meclis, o gensoru vesilesiyle, gerekli anayasal çoğunlukla Hükümeti siya-
seten sorumlu görmemiştir, reddetmiştir. 

Bugün, daha ağır bir sorumluluğu, cezaî sorumluluğu burada müzakere ediyoruz. Yani, Mec
lis, hafif olan sorumluluğu reddetmiş, daha ağırını getiriyoruz "cezaî sorumlulukları var" diyoruz; 
ama, bunu derken de, genel hukuk kurallarına ve Meclis İçtüzüğümüzün soruşturma önergesiyle il
gili hükümlerine hiç sadık kalmamışız. Niçin diyeceksiniz. Bir kere, niçin acaba Sayın Başbakan 
ve Sanayi Bakanı; ikisi niçin seçilmiş?.. Buna bakarsanız, sanki, Sanayi Bakanı teklif etmiş, Baş
bakan olur vermiş, bu arazi tahsisi olmuş. Böyle bir şey yok. Önergenize bakıyorum, Yüksek Plan
lama Kurulu kararından bahsediyorsunuz, Bakanlar Kurulu kararından bahsediyorsunuz. Böyle bir 
tahsisin yapılabilmesi için, mutlaka, Bakanlar Kurulu kararı çıkması lazım. Anayasanın 112 nci 
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maddesi, Bakanlar Kurulunun müştereken<ve miiteselsilen sorumlu olduğunu gösteriyor. Eğer bir 
Bakanlar Kurulu kararını soruşturma mevzuu yapıyorsanız, Bakanlar Kurulunun içerisinden sade
ce Başbakan ile Sanayi Bakanını seçip buraya getiremezsiniz efendim. Bakanlar Kurulunun tama
mını getirmeniz lazımdı, Bakanlar Kumlunun tümünü getirmeniz lazımdı. Eğer soruşturmaya mevzu... 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, sözcü salona konuşsun. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Elbette ki, önergeyi verenlere konuşacağım, elbette ki, 
yanlışı yapanlara söyleyeceğim; elbette ki, aziz milletimize sesimizi duyuracağız. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Müdahale ederek zamanımı almayın, zamanım sınırlı. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Niçin orada Hükümet yok, yalnız Maliye Bakanı var?!. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Yani, şimdi, siz, durup dururken diyorsunuz ki, YPK 
kararı... YPK'nın 2 üyesi mi var?! Yüksek Planlama Kurulunun sadece Başbakan ve Sanayi Ba
kanı mı üyesi?! Başka üyeleri var; yazmışsınız... Eğer, YPK kararını bu önergeye esas aldıysanız, 
önergeyi YPK üyelerinin tümü hakkında vermeniz lazımdı. Bakanlar Kurulunu esas aldıysanız, Ba
kanlar Kurulu üyelerinin tamamı hakkında bu önergeyi vermeniz lazımdı. Hulasa, önergeniz, hu
kukî dayanaktan mahrumdur; önergeniz siyasîdir, siyasî amaçla verilmiş bir önergedir. Yalım 
Erez'e kastınız var, Başbakana kastınız var, onu, özellikle seçip getiriyorsunuz. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Ne kastımız var! 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Anayasa burada; Anayasanın 1 12 nci maddesini aça
lım, okuyalım. Ne deniliyor Anayasanın 112 nci maddesinde; Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürü
tülmesinden birlikte sorumludur. Bir Bakanlar Kurulu kararını soruşturma mevzuu yapıyorsanız... 
Velev ki, dedikleriniz esas bakımından doğru; velev ki, bu konuda, siz dediniz ki, efendim, bedel
siz verdiler, görevlerini kötüye kullandılar. Başbakanın onayıyla verilebiliyor mu; hayır. Sanayi 
Bakanının teklifiyle verilebiliyor mu; hayır. Bu, ancak, nasıl verilebiliyor; Bakanlar Kurulu kara
rıyla. Bu Bakanlar Kurulu kararını herkes imzalamış mı, bütün bakanlar imzalamışlar mı; imzala
mışlar. Önergenizi, bütün bakanlar üzerine vermeniz lazımdı. Usulen yanlış bir önergedir. 

Meclis Başkanlığına da bir sitemim var; böylesine yanlış bir önergeyi, hakikaten hukuken da
yanağı olmayan, sadece siyasî dayanağı olan bir önergeyi Yüce Meclisin huzuruna getirmiş olmak
la, bizi, lüzumsuz bir işle meşgul etmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, aziz milletvekilleri, bu önerge bir bakımdan daha yanlıştır. Nedir o yan
lış; CHP Kocaeli Milletvekili arkadaşımız bu konuyu -aynı konuyu, aynı Bakanlar Kurulu kararı
nı- Danıştaya götürmüştür. Danıştay, 9 Temmuzda yürütmeyi durdurma kararı vermiş, 17 Tem
muzda bu yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştır; ama, dava, derdesti rüyettir; yani, görülmek
te olan, görüşülmekte olan bir davadır ve Danıştayda görüşülmektedir. 

Bakın, Anayasanın 138 inci maddesinde ne deniliyor: "Görülmekte olan bir dava hakkında, 
Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla igili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya 
herhangi bir beyanda bulunulamaz." Konu, aynı konudur... 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Evet, konu aynı... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Aynı konudur, aynı Bakanlar Kurulu kararıdır ve si/., 

bu Bakanlar Kurulu kararını, buraya, soruşturma önergesi olarak veriyorsunuz; biz de, ister iste
mez, bunun üzerinde beyanda bulunuyoruz. 

Şimdi -zabıtlara geçsin diye söylüyorum- Anayasayı çiğniyorsam, Meclis Başkanlığının bu 
meseleyi buraya getirmesi sebebiyledir; ileride benden sual sorulursa, Meclis Başkanlığı bunun he
sabını verecektir. 
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MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Fark etmez, bir defa çiğnemeniz yeterli! 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ortada bir diğer yanlışlığınız var, 
o da şuradadır: Bakın, aynı araziden (SEKA'dan) 1994 yılında, Yeniköy Belediyesine, arıtma tesi
si kurulması için 150 bin metrekare arazi verilmiştir. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Belediye, devlet kardeşim!.. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - 1995 yılında Gölcük Küçük Sanayi Sitesi kurulması 
için 200 bin metrekare arazi verilmiştir; aynı araziden, SEKA'nın arazisinden... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Devlet veriyor kardeşim... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Şimdi, küçük sanayie verilince, verilir; ama, büyük sa
nayie verilince, vatan hainliği olur, peşkeş çekme olur. Bu mantık mıdır?!. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Bedava veriyorsunuz, bedava!.. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bu, mantıklı mıdır?! Böyle mantık olur mu?!. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Parasıyla, parasıyla!.. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli kardeşlerim, aziz arkadaşlarım; şimdi, burada 

dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da şu: Önergede "bedelsiz verildi" diyorsunuz. Böyle bir 
şey yok. Eklediğiniz Bakanlar Kurulu kararını dikkatlice okursanız, o kararın ekinde, bu arsa be
deline mukabil, bölgede, eğitimle ilgili, bilabedel devlete terk edilmek üzere, ilgili kuruluş tarafın
dan yatırımlar yapılacağı hükme bağlanmıştır. Şimdi, sizin aklınız bu meselelere ters çalışıyor. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Siz ters çalışıyorsunuz!.. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Vaktiyle Kızıl Çin dediğimiz Çin Halk Cumhuriyetin

de bile, senelik 50 milyar dolarlık yabancı sermaye girişi var. Bunlar, yatırım yapılacak birçok ar
saları bedelsiz veriyorlar. 

İLYAS ARSLAN (Yozgat) - Bedava mı vermişler!.. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Biz, bu Mecliste, 1998 yılında kanun kabul ettik; 22 vi
layette, 10 kişilik işçi çalıştıracak atölye kurarsan, Hazineye ait araziyi sana bedelsiz vereceğiz de
dik. Peşkeş mi çektik; hayır. 

MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) - İstanbul ona dahil miydi?.. İnsaf yahu! 
İLYAS ARSLAN (Yozgat) - Boş araziler vardı Sayın Keçeciler. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Sanayii kalkındırmanın, memleketi ileriye götürmenin, 
yabancı sermayeyi çekmenin başka yolu yok. Eğer, siz, hâlâ, bu memlekette, yabancı sermayeyi, 
dış sermayeyi "yeşil sermaye", "kırmızı sermaye" diye ayırmaya kalkarsanız, dışarıdan gelen yatı
rımın önüne engel koymaya çalışırsanız, bu memleket sanayi kalkınmasını nasıl sağlayacak?!. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Siz ayırıyorsunuz, siz! 

MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) - Ayıp ya!.. Ayıp!.. Bırak Allah aşkına!.. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Utan!.. Utan!.. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli kardeşlerim, bu konudaki fikri, bunu, Türki
ye'ye... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)-Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Sayın Keçeciler, 1 dakika içinde toparlayacaksınız. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Bu kadar da savunulmaz! (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Candan, lütfen... Sayın hatip 1 dakikalık eksüresini kullanacak. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Özel sektörü ekonominin first motoristi yapan ve yatı
rımlara ülkeyi açan, az gelişmişlik zincirini kıran anlayışı, Anavatan Partisi 1983 yılında bu mem
lekete getirmiştir. 

İLYAS ARSLAN (Yozgat) - Özal getirdi Sayın Keçeciler. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bundan geriye dönüş yoktur. Sizin gibi düşünenler Kü
ba'da bile kalmamıştır, Kızıl Çin'de bile kalmamıştır; sadece müzelerdedir ve kitaplardadır; bu an
layışınızı mutlaka değiştireceksiniz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Keçeciler. 

Sayın Keçeciler'e, Başkanlığa yönelttiği sitem konusunda bir açıklama yapmak zorundayım. 

Başkanlık Divanının, Meclisin denetim etkinlikleriyle ilgili yetkisi esasa ait değildir, şekil 
şartlarını kontrolden ibarettir. Bir önceki soruşturmada olduğu gibi, bu konuda sitemin konusu, her
hangi bir farklı oylama çıkarsa Yüce Meclisin oylan olacaktır. Başkanlık, şekil şartlarına bakmış
tır. Şekil şartlarının uygunluğunu gördüğü, tespit ettiği zaman da, bir önceki önergede olduğu gibi, 
Yüce Meclisin takdirine sunmuştur. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Anayasadan anlamaz efendim; yorulmayın. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Sıtkı Cengil. 

SITKI CENGİL (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Başbakan Sayın Mesut Yılmaz 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Yalım Erez hakkında verilen soruşturma önergesi üzerinde söz 
almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepinizi hürmetle selamlıyorum. 

Öncelikle bir hususa belirtmekte fayda mülahaza ediyorum. Biraz önce Sayın Keçeciler'in ko
nuşmasında da açıkça gördük, daha önce, gensoru görüşülürken de iktidar partilerine mensup arka
daşlarımız konuşurken bunu çok açık bir şekilde gördük; Sayın Keçeciler, yapılan yanlışı savuna-
madığı için, olayın altından kalkamadığı için, süresini, "usul yanlışlığı yapılmış" la doldurdu. Da
ha önce konuşan arkadaşlarımız da, efendim, işte, üzerinde tartıştığımız konunun esasını, aslını 
gözden kaçırabilmek için "siz yatırımları istemiyor musunuz, siz sermayeye karşı mısınız? Bu ya
tırım şu kadar istihdam sağlayacak, şu kadar ihracat yapılacak" gibi ifadelerle meseleyi geçiştirdiler. 

Ayrıca, olayı o kadar ballandıra ballandıra anlattılar ki, zannedersiniz, yetmiş yıllık cumhuri
yet döneminde yapılanlar bir tarafa, şimdi, Koç'un yapacağı bir tarafa. 

Değerli arkadaşlar, bunca çabanın altında yatan gerçek, yapılan peşkeşi gözardı etmektir; ama, 
ne kadar gayret ederseniz edin, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bunu milletin gözünden kaçıramaz-
sınız. Türkiye'de otomobil sanayiinde yatırım yapan yabancı sermaye, sadece Koç-Ford ortaklığı 
değildir, başkaları da var. Koç'a tanınan ayrıcalık, diğerlerine acaba niye tanınmadı?.. Bir Proton 
Firmasına niye ayrıcalık tanınmıyor?.. Hem de başka yerlerde, ülkenin, yatırıma ihtiyacı olduğu 
yerlerde yatırım yapmak istiyor; ama, önüne birsürü engel koyuyorsunuz. Madem, sermaye bu ka
dar önemli -ki, önemlidir- peki, o zaman, Anadolu sermayesi üzerindeki baskılarınız, önüne koy
duğunuz engeller neyin nesi?.. Bunlar niye?.. 

Yanlış politikalarınız yüzünden, yerli sermaye bile dışarı kaçmaya başladı değerli arkadaşlarım. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; biz sermayeye, biz yatırımlara karşı değiliz; biz, peşkeşe 

karşıyız, biz, sermaye-siyaset kirli ilişkisine karşıyız. Burada sorguladığımız da filanın sermayesi 
veyahut da fal an »n yatırımı değildir; bedava verilen ve halkın malı olan 20 trilyon lira değerindeki 
1 600 dönümlük arazinin hesabını soruyoruz. 

Önergede de belirtildiği gibi, daha önce Yüksek Planlama Kurulunca alınan karar gereği, SE
KA'ya ait 1 600 dönümlük arazinin, rayiç bedeli üzerinden, peşin parayla, Koç-Ford ortaklığına sa
tılması kararlaştırılıyor. Fakat, her ne hikmetse, kısa bir süre sonra, Bakanlar Kurulu, Yüksek Plan
lama Kurulunun kararını gözardı ederek, bu arazinin Koç-Ford ortaklığına bedava verilmesini ka-
rarlaştırıyor. 

Peki, Bakanlar Kurulu bu kararı alırken neye dayanıyor; Bakanlar Kurulu, bu kararı alırken, 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine dayandığını belirtiyor. O 233 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine bakalım, acaba, Bakanlar Kurulu, buna gö
re böyle bir karar alabilir mi... Elimde, ilgili Kanun Hükmündeki Kararname var; fakat, zamanım 
olmadığı için okuyamıyorum. Yalnız, burada, ilgili maddede söylenen şey şudur: "İlgili kuruluşun 
konusuyla ilgili görev verebilir" deniyor. 

Peki, o zaman, size soruyorum: SEKA'nın görev konusu içerisinde, Koç-Ford grubuna, 20 tril
yonluk, 1 600 dönüm araziyi bedeva verecek ve dönüp bunun bedelini de asgarî ücretlinin ödediği 
vergiden alacak diye bir husus var mıdır?.. Hangi mantıkla böyle bir karar alabilirsiniz?.. Hangi 
hükümet böyle bir karar alabilir?.. 

Değerli arkadaşlar, bu gerçekler karşısında, ancak, diyet ödemek mecburiyetinde olan bir hü
kümet böyle bir karar alabilir. (FP sıralarından "Bravo" sesleri) 

"Efendim, bu arazi bedeva vcrilmeseydi, yatırım başka yerlere kaçacaktı" sözü de, aslında, 
akılla, mantıkla bağdaşabilecek veyahut da mazeret olarak kabul edilebilecek bir söz değildir. 

Zaten, Vergi Yasasıyla yüzde 200 teşvik verdiniz. Ayrıca, bu tür yatırımlarda Türkiye'yi seç
melerinin önemli sebeplerinden biri, Türkiye'nin stratejik durumu ve Türkiye'deki işgücünün ucuz 
olmasıdır. 

Peki, soruyorum: Velev ki, bu iddianızda samimî olsanız bile, Koç Üniversitesi nereye kaçı
yordu ki, Sarıyer ormanlarını peşkeş çektiniz?.. Bunun cevabını verin. Bunun cevabını da vereme
diniz. 

Bunu hangi mantıkla peşkeş çektiyseniz, İzmit'deki SEKA arazisini de aynı mantıkla, aynı di
yet ödeme mecburiyetiyle peşkeş çektiniz değerli arkadaşlar. Orada binlerce ağaç, katledildi. Bir 
orman köylüsü, bir ağacın dalını kesse, başına ne geldiğini hep beraber görüyoruz, biliyoruz. 

Ben, kendi bölgemden bir örnek vereyim. Pozantı İlçemizde, senelerce kullandığı tapulu ara
zisinde ki bir ağacın dallarını kestiği için "siz ormanı katlettiniz, ormanı kestiniz" diye köylüye 18 
ay hapis cezası verildi ve 18 ay hapiste yattı bu insan; ama, sıra yandaşlarınıza gelince -çevre kat
liamlarını- ne yapıyorsunuz; devlet törenleriyle, maalesef, taltif ediyorsunuz. 

Bu konuda, maalesef -bir durumu daha özellikle arz etmek istiyorum- Sayın Çevre Bakanımı
zın da hiç sesi çıkmadı. Bir kaplumbağa ölüsüne gösterdiği duyarlılığı, o ince kalpli, o zarif Sayın 
Bakanımızın bu konuda da göstermesini beklerdik; ama, maalesef gösteremedi değerli arkadaşlar. 

Kararda bahsedilen 2 bin civarında istihdam, 700 milyon veyahut da 1 milyar dolarlık ihracat, 
bölge üniversitelerinden herhangi biri ve eğitim tesisleriyle ilgili bahsedilen hususlar, aslında, bu 
haksız kararı, bu haksız peşkeşi kamufle etmek içindir. Zaten, şu anda da, durumun böyle olmaya
cağı ortaya çıkmış durumdadır. 
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A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Peşkeş peşkeş diyorsun; nedir bu peşkeş, izah etsene!. 
BAŞKAN - Sayın Üçpınarlar, lütfen... 
SITKI CENGİL (Devamla) - Siz, çok iyi biliyorsunuz. Süremi alma... Konuşmamdan sonra, 

müsait bir zamanda gelin, izah edeyim. 

BAŞKAN - Sayın Ccngil, lütfen, Genel Kurula... 

SITKI CENGİL (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şu anda, Koç Grubu, İstanbul'daki fabrika
sını da ne yapmaya başlamıştır; İzmit'e taşımaya başlamıştır. Dolayısıyla, öyle ek istihdam falan 
da sağlanmayacak ve beklediğiniz o ihracat, şu bu da olmayacak. Bunlar olmadığı zaman ne ola
cak?.. Kararda, bununla alakalı da hiçbir şey yoktur. 

Şu anda, o SEKA işçileri, kendi iş güvenceleri tehlikede olduğu için birkaç gündür galeyan
daydılar, ayaktaydılar; ama, seçim yaklaştığı için, seçim atmosferine girildiği için, kamuoyu baskı
sından çekinildiği için, belki birkaç günlüğüne "işte burayı özellcştirmiyoruz, vazgeçiyoruz" denildi. 

Değerli arkadaşlar, bir hususu daha özellikle arz etmek istiyorum: Sayın Keçeciler biraz önce 
dedi ki: "Biz, ülkemizin başka yerlerinde de yatırım olsun diye teşvikler verdik, bedava araziler 
verdik." Doğrudur, bedava arazi de verdik, teşvik de verdik, bu Meclisten çıktı, çıkması da gere
kirdi; ama, uyguladığınız yanlış politikalardan sonra, acaba, o teşvik verdiğiniz yerlerde, acaba, o 
bedava arazi verdiğiniz yerlerde kim bir çivi çakabiliyor, kim bir çivi çaktı; çakmaz, niye; çünkü, 
siz ona verdiğinizin daha fazlasını denize nazır arsalara, arazilere veriyorsunuz. Bu durumda o in
sanları da boşu boşuna kandırıyorsunuz, o insanları da boşu boşuna beklenti içerisine sokuyorsu
nuz. Kanunen onu çıkarıyorsunuz; ama, fiilen, çıkardığınız kanunu, ne yapıyorsunuz; ihlal ediyor
sunuz; ihlal ettiğinizden dolayı da kimse gidip oraya yatırım yapmıyor, yapamıyor. 

Bir hususa daha değinmek istiyorum; buna da, özellikle kamuoyumuzda rahatsızlık meydana 
getirdiği için değinmek istiyorum. Aslında, bu konuyu gündeme getirmek istemezdim; fakat, ka
muoyumuzda büyük rahatsızlık meydana getirdi. Böyle tartışmalı bir durumda, Sayın Cumhurbaş
kanımızın temel atma törenine katılmış olması da hakikaten, vatandaşımızı üzmüştür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ccngil, konuşmanızı 1 dakikalık eksüreniz içerisinde lütfen toparlayınız. 
SITKI CENGİL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Hatta, İzmit'ten gelen fakslar, İzmit'ten gelen telefonlarda -ki, ben, bunu, bir milletvekili ola
rak gördüğümde, duyduğumda üzüldüm- Sayın Cumhurbaşkanı Çankaya Köşkünü verecekse, ken
di kardeşlerinin hemen o yakında arazisi var, onu verse, herhalde, daha halel bir yeri vermiş olur, 
hem de tasarrufunda olan bir yeri vermiş olur diye de vatandaşlarımız ifade ettiler. 

Hepinize saygılar sunuyor, soruşturmanın açılması yönünde oy kullanacağımı belirtiyorum. 
(FP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Ccngil. 

Sayın Yaşar Okuyan* buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; SEKA'ya ait arazinin 

Ford Otomotiv Sanayii Anonim Şirketine tahsis edilmesiyle ilgili olarak verilen Meclis soruştur
ması konusunda şahsî görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım; Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli milletvekileri, dünya, hızla değişiyor, yeni bir yüzyıla girmemize çok az bir süre kal
dı; 21 inci Asrın eşiğindeyiz ve değişen dünyanın, değişen şartlarına uymak zorundayız. Değişen 
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şartlar ve durumlar, her alanda olduğu gibi ekonomide de yeni yöntemler, yeni çözümler üretilme
sini, getirilmesini gerektirmektedir. Bazı muhalefet partisi mensuplarının, değişen ekonomi ve dün
ya şartları doğrultusunda ülkemizin geleceğine ve ekonomisine ilişkin katkılarda bulunmaları ge
rekirken, bugün, muhalefet partilerine baktığımızda, kendilerini, klasik muhalefet darkalıplarından, 
birtakım sloganlardan kurtaramadıklarını görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa nereye gidiyor, dünya ekonomisi nereye gidiyor, dünyadaki de
ğişiklikler Türkiye'yi nasıl etkileyebilir; biz, Türkiye'yi, bu gelişmeler içerisinde millî menfantla
rımız doğrultusunda nasıl yönlendirebiliriz; bu konuda neler yapılmalıdır, nasıl bir politika izlen
melidir? konularını tartışmamız gerekirken, biz, hâlâ, siyasetin kısır çekişmeleriyle uğraşmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz üzere, dünya otomotiv sektörünün devlerinden biri olan 
Amerikan Ford firması, yatırım yapmak üzere ülkemizi seçti. Aday ülkeler arasında, Türkiye'den 
başka, Almanya, İspanya ve Portekiz gibi güçlü ülkeler de vardı. Dünyanın üç büyük otomotiv şir
ketinden biri olan Amerikan Ford firması, Almanya, İspanya ve Portekiz'i eleyerek, bu büyük pro
je için ülkemizi seçti. 

Değerli milletvekilleri, bu seçim durup dururken olmadı. Bu seçim yapılırken en önemli etken
lerden birisi de, bizim, SEKA'ya ait arazinin bir kısmını bu firmaya tahsis etmemizdi. 

Değerli milletvekilleri hatırlayacaklardır, yakın geçmişte buna benzer bir olay daha yaşanmış
tı. O günlerde, Japon otomotiv devi Toyota ülkemizde yatırım yapmak için girişimde bulunmuş; 
ancak, Fransa'nın bu firmaya bedelsiz arazi tahsis etmesi üzerine bu ülkeyi seçmişti. Bu defa, böy
le bir durumun önüne geçmek için büyük bir-çaba sarf edilmiş ve yatırımın ülkemizde gerçekleşti
rilmesi sağlanmıştır. İktidarıyla muhalefetiyle, bu yatırımın ülkemizde gerçekleştirilmesinde eme
ği olan insanları ayakta alkışlamamız gerekirken, biz, olayı kamuoyuna farklı açılardan yansıtarak, 
bilerek veya bilmeyerek ülke menfaatlarını hiçe saymaya çalışıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, soruşturma önergesine konu olan 20-25 milyon dolarlık SEKA'ya ait 
arazide gerçekleştirilecek yatirım neyi öngörmüş: 

Gerçekleştirilecek yatırım 550 milyon dolar ve yılda 1 milyar dolarlık ihracat yapılması öngö
rülüyor. 

Bu yatırım, Türkiye'de bir defada gerçekleştirilen en büyük otomotiv yatırımıdır. 

Bu yatırımla, Türk otomotiv endüstrisindeki en büyük tasarım ve araştırma-geliştirme yatırı
mı yapılarak, Türkiye'ye, bedelsiz olarak yüksek teknolojinin transferi de gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Bu yatırım, Türkiye'ye iki yılda giren sermayenin toplamına eşit büyüklüktedir ve yatırımla 
öngörülen ihracat ise, Türkiye'deki tüm otomotiv sektörünün ihracatını katlayacak bir miktardadır; 
yan sanayii hariç, 1997'deki toplam otomotiv ihracatının tam 2 katı değerindedir. 

Bugün -daha önce de ifade edildi- 2 bin kişilik ek istihdam yaratan ve yan sanayiiyle birlikte 
8 bin kişiye istihdam yaratacak olan bu projenin, 2000'!i yılların en modern üretim, yönetim ve 
çevre teknolojisi kullanılarak, fabrika tesislerinin çevreyle tam bir uyum içinde olması sağlanacaktır. 

Değerli milletvekilleri, biz, bugün, burada, bu gibi kısır tartışmalarla uğraşırken, diğer ülkeler, 
yabancı sermayeyi ülkelerine çekebilmek için neler yapıyorlar: 

Geçen yıl, Brezilya, Ford'a, 8 milyon metrekarelik araziyi sembolik bir fiyata (5 milyon dola
ra) vermiş ve buna ilaveten 75 milyon dolarlık altyapı (liman, yollar, enerji, vs.) bu ülke tarafından 
finanse edilmiştir. Bu proje 200 bin araç kapasitelidir. 

İki sene önce, Hindistan'da, 1 milyon metrekarelik arazi, yine, içpazara dönük kurulacak bir 
fabrika için, Ford'a sembolik bir fiyata verilmiştir. 
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Rusya'da, 300 bin metrekarelik arazi üzerinde 52 bin metrekarelik bina, Ford'un kuracağı bir 

fabrika için sembolik bir fiyatla verilmiştir. 

Portekiz'de, 1,5 milyon metrekarelik bir arazi, Ford-Wolksvagen'in ortak kuruluşu olan Euro-
pa'ya, dört sene önce bedelsiz olarak verilmiştir. 

Yakın bir tarihte, Jaguar'a, İngiltere, çok müsait şartlarda, aynı şekilde arazi tahsis etmiştir. 

Türkiye'nin kaçırdığı Toyota'ya, bu sene, Fransa, muazzam teşvikler verip, ülkesine çekmiştir. 
Gerçekler bütün dünyada böyle iken, bir bardak suda fırtına koparılmak istenmesi, cidden il

ginçtir, ibret vericidir. 

Peki, konunun yasal yönü nedir, ne yapılmıştır: 

Kısaca özetlemek gerekirse: Yüksek Planlama Kurulunun görevlerini düzenleyen 540 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine göre, Yüksek Planlama Kurulu, ülkenin yurtiçi 
ve yurtdışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda KİT'lerle ilgili her türlü kararları almakla görevli
dir. İşte, bu kanun hükümlerine dayanılarak, Yüksek Planlama Kurulu kararıyla, SEKA'nın ana 
statüsü değiştirilmiş ve mülkiyetindeki ihtiyaç fazlası gayrimenkullere ilişkin satımda bulunma, 
ana faaliyet alanına getirilmiştir. Daha sonra, Bakanlar Kurulu kararıyla da, SEKA'ya ait 1 milyon 
600 bin metrekarelik arazi, ülke menfaatları göz önünde bulundurularak, 550 milyon dolarlık bir 
yatırım yapılması, bu yatırımla yılda 1 milyar dolar tutarında ihracat yapılması, 2 bin kişiye ek is
tihdam sağlanması ve yan sanayiiyle birlikte bu rakamın 8 bine ulaştırılması, yılda yaklaşık 120 bin 
adet araç üretilmesi, bölge üniversitelerinden biri için eğitim tesisi yapılması kaydıyla, işte, SE-
KA'ya ait arazinin 1 milyon 600 bin metrekarelik kısmı Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketine, 
şartlı, bedelsiz olarak tahsis edilmiştir. 

Görüldüğü gibi, yapılan işlem tamamen hukuka uygundur, önergedeki iddialar hukukî mesnet-
• ten yoksundur. 

Değerli milletvekilleri, burada buna karşı fikir ortaya koyan muhalefet partisine mensup de
ğerli arkadaşlarımızın dikkatlerini, özellikle bu fabrikanın yapıldığı İhsaniyc'nin Belediye Başka
nının kamuoyuna yaptığı açıklamalara çekmek isterim. İhsaniye Belediye Başkanı "Ford'u kucak
lıyorum" diye art arda demeçler vermiş ve kamuoyunda ki bu yöndeki spekülasyonların karşısına 
çıktığını ifade etmiştir. İhsaniye Belediye Başkanı Fazilet Partili bir belediye başkanıdır. Demek ki, 
burada işin siyaseti öne çıkarılıyor. Oysa, bölge halkı, işin siyasetinden çok, geçime, insanlarına is
tihdam yaratılmasına önem veriyor. 

İşte, bu nedenlerle, soruşturma önergesine şahsen "hayır" oyu vereceğimi ifade ediyor, Genel 
Kurula saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Sayın Okuyan. 
Sayın milletvekilleri, son söz, haklarında soruşturma istenen Başbakan Mesut Yılmaz ve Sa

nayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'e aittir. 

Sayın Erez, son söz hakkını kullanacak. 
Buyurun. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI E. YALIM EREZ (Muğla) - Teşekkür ediyorum Sayın 

Başkan. 
Sayın Başkan, çokdeğerli milletvekilleri; İsmail Kalkandelen ve 55 arkadaşının, İzmit'te SE-

KA'ya ait bir araziyi Ford Otomotiv Sanayii Anonim Şirketine bedelsiz vermek suretiyle görevi
mizi kötüye kullandığımız savıyla bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi üzerinde söz 
almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 
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Saat 15.00'tc başlayan Meclis toplantımız -ki, yeni yasama döneminin, açılıştan sonraki ilk 

toplantısı oluyor- yedi saattir, ara vermeden devam ediyor. Televizyonlarının başında bizi izleyen 
vatandaşlarımız, yarın gazetelerini açıp okuyacak olan vatandaşlarımız, Türkiye bu kadar önemli 
olayları yaşarken, Suriye ile gerginlik bu noktaya gelmişken, yanımızda zannettiğimiz Araplar, 
haksız olarak Suriye'nin etrafında yer almışken, Yüce Meclisin ilgilendiği konulara bakıp, hakkı
mızdaki kararlarını vereceklerdir; hiç merak etmeyin. (DYP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, denetim görevi Meclisin en kutsal ve en önemli görevidir. Meclis, bu 
görevini yapmalıdır; ama, bu görevi yaparken, eğer bunu sulandırırsak, yozlaştınrsak bu göreve 
gölge düşürürüz. Sonra, bu görevi yaparken, Yüce Meclis inandırıcılığını kaybeder, itibarını kay
beder. 

O nedenle, soruşturma önergesi verilmelidir; ama, iyi araştırılmalıdır, bu bir kin, bu bir karşı
lıklı hesaplaşma şekline gelmemelidir. 

Şimdi, aslında söz almamın nedeni, herhangi bir müdafaa düşüncesi içinde olarak söz almak 
değil; böyle elli tane karar gelse, ellisine de gönül rahatlığıyla imza basarım. Bazı hakikatler orta
ya çıksın, hem arkadaşlarımız yaptıkları yanlışı görsünler hem Türk Halkı neler oluyor onu bilsin 
hem de söylediklerimiz zabıtlara geçsin diye söz aldım. 

Biraz evvel, Sayın Keçeciler, anayasal açıdan bu önergenin olmaması gerektiğini ifade etti. 
Ben de bir diğer açıdan ifade etmek istiyorum. Biraz evvel burada önerge sahibi arkadaşlarım ve 
şahsı adına söz alan arkadaşım konuştu. Önergeyi de okudum, önümde. Bu önergedeki gerekçele
re göre bizim yaptığımız işlemle soruşturma açılmaması lazım. 

Ben, Doğru Yol Partisi Grubu içinde onurla bir müddet görev yaptım. Orada bu işi çok iyi bi
len arkadaşlarımızın, hukukçuların olduğunu biliyorum. Eğer, onlar bu önergeyi görselerdi, inanı
yorum ki, böyle bir önerge vermezlerdi. Biraz aceleye gelmiş, biraz yanlış bilgiden kaynaklanmış 
bir önerge. 

Şimdi, gerek önergede gerek arkadaşlarımın ifadesinde söylenen iki şey var. 25 Mayıs tarihli 
bir YPK kararı var. Daha sonra 8 Haziran tarihli bir Bakanlar Kurulu kararı var. Bakanlar Kurulu 
kararı, YPK'nın 25 Mayıs tarihli kararına ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin de 35 in
ci maddesinin dördüncü bendine uygun değil. O nedenle, böyle bir kararı aldığı için Sayın Başba
kan ve benim hakkımda önerge veriyorsunuz. 

Şimdi, Bakanlar Kurulu kararı için benim hakkımda önerge veriyorsunuz. Ben, Bakanlar Ku
rulunda her üye kadar sorumluyum; ama, Kültür Bakanı ne kadar sorumluysa, Sağlık Bakanı, Mil
lî Eğitim Bakanı ne kadar sorumluysa ben o kadar sorumluyum. 

Şimdi, gelelim işin yanlışına. Bunu veriyorsunuz; ama, bir YPK kararı daha olduğunu iyi araş
tırmamışsınız, bilmiyorsunuz; bir YPK kararı daha var, bir de 4 Haziran günlü bir YPK kararı var. 
Bakın, 4 Haziran günlü Yüksek Planlama Kurulu kararı ne: Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 
Genel Müdürlüğü ana statüsünde değişiklik yapan bir karar. Ne yapılmış; 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 35 inci maddesine şu bent ilave edilmiş: "Ülkenin ekonomik ihtiyaçları göz 
önünde bulundurularak, mülkiyetindeki ihtiyaç fazlası gayriıncnkullere ilişkin satımda bulunmak." 
35 inci maddenin dördüncü bendi ne; Bakanlar Kurulu, KİT'e bu konuda yclki veriyor; işte, bu ne
denle yapıldı bu iş. O nedenle, 4 Haziran günlü Yüksek Planlama Kurulu kararıyla kendi gerekçe
niz ortadan kalkmış, kendi gerekçeniz yok, Ortadan kalkmış gerekçeniz bakın söylüyorum. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

Eğer şey yapmadınızşa bir daha okuyayım. Bakın, iddianız şu sayın Doğru Yol Partililer, id
dianız şu: 25 Mayıs günlü bir Yüksek Planlama Kurulu kararı var ve bu kararda bedeli mukabili 
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satış varken, 8 Haziran günü, Bakanlar Kurulu, Yüksek Planlama Kurulunun bu kararının aleyhine 
ve 233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 35 inci maddesinde olmayan bir hususla SEKA'yi 
görevlendiriyor diyorsunuz, görevini kötüye kullanıyor diyorsunuz, soruşturma istiyorsunuz; ama, 
4 Haziran günlü Yüksek Planlama kurulu kararından haberiniz yok. 

ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Var, var Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI E. YALIM EREZ (Devamla) - 4 Haziran günü. Yüksek 

Planlama Kurulu, 233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 35 inci maddesinin dördüncü ben
dinde, Bakanlar Kuruluna SEKA'ya bu görevi verme yetkisini veriyor ve Bakanlar Kurulu da ka
rarı böylece alıyor. O nedenle, önergenizin gerekçesi ortadan kalkıyor. (DYP sıralarından gürültü
ler) 

Şimdi, bir dakika... Hayır, ama bilmediğiniz şeyi söyleyeceğim de öğreneceksiniz; yoksa ay
nı yanlışta devam edersiniz. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) - Bedava değil, parayla, parayla... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI E. YALIM EREZ (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşla

rım, bakın, demin de ifade ettim, bu, bir Bakanlar Kurulu kararıdır; bu Bakanlar Kurulu kararına 
da ben imza atmışım; bunun sorumluluğunu her zaman alırım. Tekrar ediyorum, bakın, keşke, siz 
gelip bize deseydiniz de, önergeyi şöyle verseydiniz: Niye böyle bir tane yatırımı teşvik ettiniz de 
her yıl on tane yatırım getirmediniz; niye daha çok çalışmadınız? Onun hakkında soruşturma ve
rin. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bakın, ben, Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak, Bakanlar Kurulunun aldı
ğı bu kararı SEKA'ya iletmekle görevliyim, başka bir görevim yok benim; ama, sizin gayeniz üzüm 
yemek değil de bağcıyı dövmekse, ama, bilin ki, zaman zaman bağcıyı dövmeye giden bağcıdan 
dayak da yer. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Türkiye, çok önemli sorunları olan bir ülke. Türkiye'nin temel sorunu, nüfusunun ne
redeyse yarısının tarımla geçiniyor olmasıdır. Nüfusunun yarısı tarımla geçinen, fert başına düşen 
millî geliri 3 bin dolar olan ve 10 milyona yakın işsizi olan bir ülke fakir ülkedir; gelişmiş ülke de
ğildir. Türkiye ne yapmalıdır: Türkiye, hızla sanayileşmelidir. Türkiye'nin başka çaresi yoktur. Ta
rımda çalışan nüfusunu gelişmiş ülkeler seviyesine indirerek, hızla sanayileşerek, daha fazla ihra
cat yaparak, daha fazla üretim yaparak, daha fazla katmadeğer yaratarak ve fert başına düşen mil
lî gelirini artırarak zengin bir ülke olmak mecburiyetindedir. Bunu nasıl yapacaksınız: Bunu, her 
gelişmiş ülkenin, her gelişmekte olan ülkenin denediği yollarla yapacaksınız; Amerika'yı yeniden 
keşfe muhtaç değiliz. 

Türkiye'nin temel sorunu nedir: Türkiye, ihtiyaçları fazla, kaynakları az olan bir ülkedir. O ne
denle, yapılacak şey, daha fazla yabancı sermayeyi ülkemize nasıl çekeriz; yapılacak olan şey bu
dur. Bakın, dünyadaki 300 milyar dolarlık yabancı sermaye pazarından Türkiye'nin aldığı pay yüz
de 0,4'tür; bu pastadan İspanya'nın aldığı pay yüzde 8'dir. 

Şimdi, bu yatırım nedir -biraz evvel arkadaşlarım izah ettiler- bir kere, bu yatırım, bundan ev
vel yapılan otomotiv yatırımları gibi değildir; yani, daha evvel kendi ülkelerinde imal edilen bir 
otomobili getirip de Türkiye'de yapmayacaktır bu firma. Dünyada, ilk defa, yeni bir model üreti
lecektir. İç pazara mı yöneltilecektir; hayır, dış pazara yöneltilecektir. 120 bin adet otomobil üreti
lecektir, hedef pazar Almanya'dır ve yılda 700 milyon dolar ilâ I milyar dolar arasında bir ihraca
tı garanti etmektir. Şimdi, keşke, biz, her yıl böyle beş altı tane, on tane yatırımcıya müsaade cde-
bilsek, bu teşvikleri versek de ülkemize gelse. Gelse ne olur: Her yıl 300 bin kişiye iş temin ede
riz, her yıl ihracatımızı 10 milyar dolar artırırız, eğer beş altı sene bu politikayı takip etsek, Türki
ye, 3 - 4 milyon işsizine iş bulan ve ihracatını 100 milyar dolara, dolayısıyla fert başına düşen mil
lî gelirini de 10 bin dolara çıkaran bir ülke olur; gelin bunu tartışalım. Bunu yapmayan hükümetle
ri, bunu yapmayan başbakanları yerelim, onlardan hesap soralım; hesabı niye bizden soruyorsunuz. 

Şimdi, kaldı ki, efendim bu fabrika yeşil bir alanda kurulmuş. Biraz evvel Sayın Yaşar Oku-

—' 131 -



T.B.M.M. B : 2 . • 6 . 1 0 .1998 0 : 1 
yan söyledi, o beldenin Sayın Belediye Başkanı -ki, iktidar partilerine mensup değil, bir muhalefet 
partisinin belediye başkanı- açılışta kalktı şunu söyledi: "Bugüne kadar sivrisinek üreten ve bu bel
de insanını rahatsız eden bu bataklığın yerinde, şimdi yılda 120 bin tane araba üretilecek." Yani o 
belediye başkanı mı doğru diyor, siz mi doğru diyorsunuz? (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bakın, Türkiye nereden nereye geliyor. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Erez, 1 dakika içerisinde toparlıyoruz efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI E. YALIM EREZ (Devamla) - 1960'lı yıllarda Avrupaya, 
Almanya'ya işgücü ihraç eden, işçi ihraç eden bir Türkiye, şimdi Türkiye'de, Türk işçisi, Türk mü
hendisinin ürettiği arabaları ihraç edecek. Biz, 1960' 11 yıllarda o işçilerin tasarruflarıyla Alman
ya'dan araba ithal ederken, şimdi Almanya'ya, Alman vatandaşları binsin diye araba ihraç edece
ğiz; bundan mutlu olmak lazım. Artık, bu komünistlerin geçmişte yaptığı gibi "yabancı sermayeyi 
istemeyiz" faslı bitmeli. 

Şimdi, bu firmaya niye verilmiş: Beyler, devlet adamlığının vasfı, firmanın sahibine göre ka
rar vermek olmamalı. Şimdi, o firmanın sahibiyle bugün iyi olmayabilirsiniz; ama geçmişte o fir
maya danışmanlık da yapmış olabilirsiniz. Bugün, o firmayla iyi olmayabilirsiniz, yarın o firmay
la iyi olabilirsiniz. O nedenle, firmanın sahibi ile teşviki birbirine karıştırmayın, gelin, devlet adam
lığı vasfımızı kaybetmeyelim, tarafsızlığımızı kaybetmeyelim; yanlış bir iş varsa yanlış yapandan 
hesabını soralım; ama, bu Meclisin yüce görevi olan denetim görevini sulandırmayalım. 

Ben, sözlerime son verirken, gerek vicdanlarınıza danışarak gerek başka yerlerden talimat ala
rak, müspet veya menfî, bu önergeye nasıl oy verirseniz verin, hepinize teşekkür ediyor, saygılar 
sunuyorum. (ANAP, DSP ve DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Erez. 
Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, Başbakan Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez haklarında Meclis so
ruşturması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Meclis soruşturması açılmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturması açılması kabul edil
miştir. 

Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince, soruşturma, siyasî partilerin güçleri oranında komis
yona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti için ay
rı ayrı adçekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından yürütülecektir. 

Soruşturma komisyonunun görev süresi iki aydır. Bu sürenin, komisyonun başkan, başkanvc-
kili, sözcü ve kâtip seçimi tarihinden başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 7 Ekim 1998 Çarşamba 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 22.17 
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A) Yazılı Sorular ve Cevaplan • 
sn/ı İ.Â\ 1.- Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Bolu'da başörtülü bir öğrencisin ÖYS sınav 

Li—' salonundan çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet 
Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5647) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın A.Mesut Yılmaz tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet etmenizi saygılarımla arz ederim. 
23.06.1998 ~_ 

"T 
Hüseyin KILSIZ 
Mardin IV1jJk4wküj 

SORULAR 

1-21 Haziran 1998 tarihinde yapılan Öğrenci Yerleştirme Sınavında, 
diğer illerde herhangi bir problem yaşanmamasına rağmen Bolu'da Nurşen 
Kayrancı adlı başörtülü üniversite adayının, öğretim görevlisi Hamdiye Şen 
tarafından sınav salonundan çıkarıldığı doğru mudur? 

2-Doğru ise, bu hareket Anayasamızdaki eşitlik ilkesiyle ve temel hak 
ve özgürlüklerden olan eğitim ve öğrenim hakkı ve özgürlüğü ile bağdaşıyor 
mu? 

3-Bu haksız uygulamayı yapan görevli hakkında Bakanlığınızca gerekli 
yasal işlem yapılacak mıdır? 

4-Diğer bir konu olarak, bazı üniversitelerde mezuniyet törenlerinde 
başörtülü öğrencilere sorun çıkarıldığı, sözgelimi Samsun Ondokuz Mayıs, 
Trakya ve Bursa Uludağ Üniversitelerindeki mezuniyet törenlerinde başörtülü 
öğrencilere diploma ve ödüllerinin evrakta sahtecilik yapılmak suretiyle 
verilmediği doğru mudur? 

5-Doğnı ise bu uygulama eşitlik ilkesiyle, insan haklarına saygı ilkesiyle 
bağdaşıyor mu? 

6-Hükümet olarak bu uygulamaları tasvib ediyor musunuz? Eğer tasvib 
etmiyorsanız bu uygulamaları yapan Üniversite görevlileri hakkında gerekli 
yasal işlemleri yı.pacak mısınız? 

7-Eğitim hakkının kısıtlanmasına yöneliş ve Anayasanın ruhuna ters 
düşen bu tür hukuk dışı uygulamaların sona ermesi için hükümet ne gibi 
tedbirler alacak? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.01.00-022/ 3OĞ0 
KONU : Soru Önergesi ^//0/1998 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T.B.M.M. Başkanlığının 06/07/1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5647-
14002/32896 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 20/07/1998 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-818-11/4107 sayılı 
yazısı. 

Mardin Milletvekili Sayın Hüseyin YILDIZ'ın Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve 
kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması ilgi (b) yazı ile istenen yazılı soru önergesinde 
yer alan soruların cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

1998 ÖSYS İkinci Basamak Sınavı (ÖYS) Uygulama Yönergesinin 1. sayfasında; "Bu 
belgeler, adaylar salona alınırken Salon Başkanının gözetiminde büyük bir titizlikle 
incelenecek ve bir adayın, yerine başkasını sınava sokmasına olanak verilmeyecektir. Koyu 
renk gözlük, sakal, başörtüsü gibi kimlik kontrolünü güçleştiren ve yanılmalara yol açan 
durumlarda Salon Başkanı, adaylara gerekli ikazlarda bulunur; kimliği hakkında şüpheye 
düştüğü takdirde adayı sınava almayabilir." kuralı yer almıştır. 

Bu kurala uygun olarak 9542408228 ÖSYM numaralı Nurşen KAYRANCIOĞLU, 21 
Haziran 1998 tarihinde yapılan İkinci Basamak Sınavına girmek üzere sınav salonuna gelmiş, 
ancak Salon Başkanının tüm uyarılarına rağmen kimlik kontrolünü güçleştirdiği için sınava 
alınmamıştır. 

Yönergeyi uygıılarak görevlerini yapan ilgililer hakkında ÖSYM Başkanlığınca 
yapılacak herhangi bir işlem yoktur. 

Ondokuz Mayısa Trakya ve Uludağ Üniversitesi ile diğer üniversitelerimizde 
mezuniyet törenlerinde sorun çıkarıldığına, diploma ve ödüllerin, evrakta sahtecilik yapılmak 
suretiyle verildiğine ilişkin herhangi bir bilgi, belge ve dosya Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığına intikal etmemiştir. 

Yükseköğretim Kanunu'nda yükseköğretimin başta gelen amacı; "Öğrencilerin Atatürk 
İnkılâpları ve İlkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı... Türkiye Cumhuriyeti 
Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren vatandaşlar 
yetiştirmek;... Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak refah ve 
mutluluğunu arttırmak amacıyla, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda 
bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve 
seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak." şeklinde vurgulanmıştır. 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 

KONU : / /1998 

Üniversitelerin görevi Anayasa, yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde bu amacı 
gerçekleştirmektir. Ulus olarak temel amacımız, toplumun her kesiminde yasalara uymayı ve 
saygıyı esas kılmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenlemeye gereksinim duyulmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hikmet ULUĞBAY 
Millî Eğitim Bakanı 
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2.- Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'uı, başörtülü öğrencilere yapılan uygulamalara jlişkir 
Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5664) 

c*f>||&İA0\. 

' Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut YILMAZ tarafından YAZILI 

olarak cevaplandırılmasını talep etmekteyim. 

Gereğini saygılarımla arz ederim.17.06.1998 

1.- Son günlerde, bilhassa İstanbul Üniversitesinde, kılık kıyafetle

ri, daha doğrusu başörtüleri sebebiyle, okula alınmayan öğrencilere karşı 

polisin takındığı aşırı sert ve hoşgörüsüz tavrın sebebi nedir? 

2.- Dini bir vecibeyi yerine getirmek ve ilim tahsil etmekten 

başka bir amaçları olmayan bu genç kızların, saçlarından başlarından 

tutularak yerlerde sürüklenmesi, coplanması, dövülmesi ile ilgili emri 

kim vermiştir? Yoksa bu emir. tarafınızdan mı verilmiştir? Emir sizin 

tarafınızdan • verilmemişse bu olayların müsebbipleri hakkında ne işlem 

yaptınız? 

3.- TCK'na göre hüküm giymiş olanlar, hatta terör suçundan mahkum 

olanlara bile, güvenlik güçleri gözetiminde öğrenimlerini devam ettirmeleri 

imkanları sağlandığı halde, bu genç kızların öğrenim haklarının engellenme

sinin ve bu muamelelere maruz kalmasının sebebi nedir? Bu genç kızları 

teröristten daha mı tehlikeli buluyorsunuz? Bu genç kızlar bu ülkenin 

evlatları değil midir? 

4.- Bir başbakanın en başta gelen vazifelerinden birisi de, toplumsal 

barışı bozan bu tür uygulamaları ve sebeplerini yok etmek için gayret 

göstermek değil midir? 

5.- Kızlarımızın öğrenim haklarını zorla elinden almaya çalışan, 

polisle karşı karşıya bırakan ve mevcut yasalara ve hukuka aykırı bu 

tavırlarını devam ettiren bazı rektörler ve diğer yetkililer hakkında 

bugüne kadar neler yaptınız? Veya bunlar hakkında bir soruşturma başlatacak-

mısmız? 

6.- Bugüne kadar kamuoyuna yansıyan bir işlemi yapmadığınıza göre 

yoksa, bir başbakan olarak, bütün bu uygulamaları tasdik ve tasvip mi 

ediyorsunuz? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.01.00-022/3053 
KONU ':: Soru Önergesi 4 //tf/1998 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) T.B.M.M. Başkanlığının 06/07/1998 tarih ve A.01.0.GS.0.10.00.02-7/5664-
13805/32542 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 20/07/1998 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-818-28/4104 sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Dr.Kâzım ARSLAN'ın "Üniversite öğrencilerine ilişkin" 
Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması ilgi (b) yazı 
ile istenen yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

1- Emniyet kuvvetleri "aşırı sert ve hoşgörüsüz bir tavır" göstermekten her zaman 
kaçınmaktadır. 

2- Ülkemizde kamu düzeninin sağlanması için herkesin yasalara ve kurallara uyması 
vatandaşlık görevidir. Aksine davranış içinde bulunmak yasalara karşı gelmiş olmaktır. "Dinî 
bir vecibeyi yerine getirmek" isteyenlere ülkemizde hiçbir zaman müdahale edilmemiştir. 
Herkesin, en saygın yer olan eğitim ortamının koşullarına uyması gerekir. 

3- Yasalara ve kurallara uymak suretiyle herkesin eğitim olanaklarından yararlanması 
en doğal hakkıdır, 

4- Yasalara uymak her vatandaşın görevidir. 
5- Rektörler görevlerini yalnızca yasalar çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdür. 

Aksi bir durumda gereğinin yapılacağı doğaldır. Bugüne kadar Rektörlerin yasalara, bunlara 
dayanan diğer mevzuata ve mahkeme kararlarına aykırı bir uygulaması olmamıştır. 

6- Hiçbir olumsuz davranışı ve huzursuzluğu tasvip etmek mümkün değildir. 
Demokrasinin güçlenmesi için hepimizin yasalara ve mahkeme kararlarına saygı duymamız ve 
hukukun üstünlüğünü egemen kılmamız gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. - - ' 

•* vpi LUJ*^İ, ... 

Hikmet ULUĞBAY ^ 
Millî Eğitim Bakanı 
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3.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara-üölbaşt Incek ve Hacılar köylerinin 
güzergahında istimlak edilen bir arazinin kullanılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve îskân 
Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/5679) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

A 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

SORULAR ı 

Ankara Gölbaşı, İncek, Hacılar Köyü'nde Karayolları 4.Bölge MüdürlUğü tarafından 
yol geçecek diye istimlak edilen arazi Özdemir İnşaat tarafından asfalt şantiyesi 
kurması için hangi şartlarla izin verildi.' Özel Çevre Koruma Kurumundan izin hangi 
gerekçe ile alındı. Asfalt şantiyesi için BüyUkşehir ve İl Sağlık MüdUrlUğü'nden 
izin alındı mı? 

T. C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.0.APK.0. 22.00.00.17/33"> Q$/, .AO. .../199ft 
KONU : Ya21*1 Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.07.1998 gün va A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5679-14124/33071 sayılı yazı. 

Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın 7/5679 Esas nolu Yazılı 
Soru Önergesi incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginize arz ederim. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ ERSÖNMEZ YARBAY'A AİT 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

(7/5679) 

SORU ": Ankara Gölbaşı, Incek, Hacılar Köyünde Karayolları 4.Bölge 
Müdürlüğü tarafından yol geçecek diye istimlak edilen arazi, Özdemir 
İnşaat tarafından asfalt şantiyesi kurması için hangi şartlarla izin 
verildi? Özel Çevre Koruma Kurumundan izin hangi gerekçe ile alındı? 
Asfalt Şantiyesi için Büyükşehir ve İl -Sağlık Müdürlüğü'nden izin alındı mı? 

CEVAP : Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait ve otoyol 
gövdesi dışında kalan 347 ve 359 parseller üzerinde geçtiğimiz yıllarda 
Ankara Çevre Otoyolunu yapan ENKA firmasının Şantiye Tesisleri olarak 
kullanılmış olup, daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılan 
Ankara-Polatlı-Sivrihisar (1.Kısım) Yolu inşaatını yapacak olan Özdemir 
İnşaat A.Ş.ne yapım sözleşmesi gereği ilgili parseller aynı amaçla tahsis 
edilmiştir. 

Söz konusu parseller üzerinde bulunan şantiye hizmet binalarının 
dışında sadece asfalt plenti kurulacaktır. Asfalt Plentinden çevreye 
yayılması muhtemel olan zehirli gaz ve diğer partikülleri için emici filtre 
sistemi takılı olacaktır. 

Bununla ilgili olarak; 

Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'ndan alınan 
izin belgesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'nden alınan 
Tesis izin belgesi ektedir. 
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T.Ç, . ^ 
e l â « J l CXVRE BAKANLİÛI 
^fiPf/ ÖZEL OD/REKORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI 

**5K5r • • • " • • 

SAYI : B191ÖÇK00600Oİ-O6O7O/6317 T ' 5 7 ^ î S MAYIS' 1998 
KONU ! 

KARAYOLLARI GENEL N'IÜDÜRLÜÖÜ'NE 
(4.Dölge Müdürlüğü) 

İlgi : 12.05.1998 tarih ve 18029 sayılı yazınız 

İlgi yazıda Bölgeniz denetiminde ve özdemir İnşaat A.Ş/nin yükleniminde bulunan 
Ankara Polatlı Sivrihisar (1.kısım) yolu işinin şantiye ve plent sahası olarak değerlendirmek 
üzere mülkiyetiniz olan 359 ve 347 nolu parsellerin i'ızerirıde şantiye binasının kurulabilmesi 
için izin talep edilmektedir. 

Kurumumuzca söz konusu şantiyenin ilgili mülkiyetler üzerinde kurulmasında sakınca 
görülmemektedir. Ancak yazıda da belirtildiği tilere plentin faal hale gelmesini müteakip 
plent baca emisyon ölçümleri ve diğer çevre kriterlerinin sonuçlarının incelenmek üzere 
Kurumumuza gönderilmesi ve bu değerlerin incelenmesi sonucunda olumsuz faktörlerin 
çıkması halinde ilgili şantiyenin kaldırılması gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. . 

Ahmet Deniz BADILLIOĞLU 
Kurum Başkam 
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T.C 
ANKARA BÜYÜKŞEHİH BELEDİYESİ BAŞKANLİĞİ 
SAĞLIK VJi) SOSYAL HÎZKÜ'I'ISR DAİR 3 BAÇKAHLIÖI 

,^vK,âf,,âXörı:5r"4'üB^"Müıi\Jî(i;'JBU 

SAYI :?.İH±.?.Îİ*ÎV^ 
KONU : ̂ ^..J.^A.... 

y^^feS.^^ ..2.-. /.$:.. /199...^ 

KARAYOLLARI GEN3L MUÜURL'JÖU 
4. BÖIRÛ MUdÜrİUgUno-

ÎLGÎ «.29i6.199B tarih 25218 sayılı -yasıma | 
İlgi yasamada Gölbaşı İlçesi İnoek Mevkii 359 nolu parselde kurmak İsta-

diilinia asfalt Ur e T .im tesisine yor S8çirc izni ve t on is izni verilmesi istenil-
(naktodir. 

Söskonusu tesis yerinin daha önce SîIKA- Şiricatinco fconknsttr tesisi olarak 
kullanıldığı an^afliimigtır» 

Çavre Bakanlığı Özel Çavra Koruma Kurumu Başkanlığının 15.5.1998 tarih 
1'571 sayılı yazılarında tesisin faaliyeti sırasında çevre, kriterlerine uyulması 
şartı ile kurulanoinin uygun olduğu bclirtllmektedirv-

3u nodonle kurulacak tasicin, Foiatlı-Sivrihiaar yolu ingıatı bitiminde, 
dilekçede bayan edilen süre Sonunda kaldırılması, ayrıca tesisin çalınması su
resince Hava Kalitesinin Korunmadı Yünatrcaliği, Su Kirliliği ve Kntı Atakların 
Kontrolü Yönetmeliyi'şartlarına uyulması kaydıyla kurulması uygun 'sorulmuştur. 

Bilgi va çerezini rioa ederim, 

3KU 1 Adet Vur Sfi-vim Raporu 

... "s 
v ' " Mustafa CAMCIN 

SAĞLIK V2 SOSYAL HİZM32L3R 
DAİRE SAŞKAfi V. 
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
İAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 

ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

YER SEÇİM RAPORU 

A-TESİSİN TANIMI: ,„ „ ' 
1-Adı:' K A ^ M O L U U t\., îa&L&e. MÖOüaufeu 
2-Açık Adresi: \WCJEH.. w*Kov< VK*O»4Î 
3«Ada, Pafta VQ Parsel Numarası: v"W*^\ ^ » ^ 

(Onaylı plan eklenecektir) 
4-Sanayl Bölgesinde olup olmadığı: ' 

a-Sanayl bölgesinde: > 
b-Sanayl bölgesi dışında: JM 

5-YapacaJı İşin Türü : A'ifAun üe£rrtM\ 

B-TESİSİN YERİNİN ÖZELİKLERİ: 
1-|çme ve Kullanma Su Kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafeleri; H . ^ f n 

2-Tûrmal ve Minarel Su Kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafesi', — 

3-Yüzoyssel Su Kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafe ve ne amaçla 
kullanıldığı 

4-Yeraltı Su Seviyesi Durumu : • I Ç O - ^ O - ' M A . if 
5«En Yakın Meskun Mahalle Mesafesi; fırv*Vw\ mr\aV\o\ Oı^ı *atem 
6-Haklm Rüzgar Durumu : s - & w 
7-Araalnln Topoğraflk Yapısı ; NJÎL . , 
8-CtVârmdakî Yerleşim Yerlarlno göre' arazinin seviyesi: ^Std*&k-, ' ( 
9-Tesb yerinin ve çevresinin halen rns amaçla kullanıldığı: £W\» ^ ' ^ ^ v * ^ * v 

C-SAĞUK KORUMA BANDI: 'o^ 

D-ÎNCELEME KURULUNUN GÖRÜŞÜ : 

a-TeslsIn Kurulması Uygundur, *fc b-TesİGİn Kurulması Uygun Değildir. 
- & * l o / \ . « d i U \ Q \ u ^ - U , u o b 'A\rU- (Söbebl Açıklanacaktır) • 

N><U VAOAK* ÇLaUU-iInV^ VıorM.Atno i ı ^ î S n t A r o * ^ ! 
S^orHo«ı\sı '-••'-r-'Arno*' \c*sLMçk*\<»r U.V\AUAÖNAP. 
1 n ^ f m « « ^ l u Başkan iv, ° üye ^ üye üye 

Aydın ADAÇL 
Inş. Tek. Hitok tir,-_—. j 

Plı.M^^NS^nıi 'Eni, verildiği tarihten itibet^pf iki (2 )y ı l için ge-.orlidlr 
İki ^i-v,:>.v:fn sonra yenilenmesi gerekir. •••.-s./- 133^ 
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•s 
FA2İI.ST PAr;7İ3İ 

? L. . j^ ı .^ /^^ 
Snyı i.. 

/ 4.- Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan'ın, başörtüsü nedeniyle smavlara alınmayan 
ve okuldan atüan öğrencilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın 
yazık cevabı (7/5703 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut YILMAZ tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Metin KALKAN 
Hatay 

İrtica ile mücadele adı altında çıkarmak istediğiniz yasaları savunurken mütedeyyin 
müslümanlann bu yasalardan zarar görmiyeceğini ifade etmektesiniz. 

1- Mütedeyyin müslümandan kastınız nedir? '/tfertd&kh müslüman bu sınıfa dahildir? Tarifini 
yapanınsınız? 

2- Üniversitelerden yüzlerce öğrenci sadece başörtüsü taktıklan gerekçesiyle okullardan 
atılmışlardır. Bu öğrenciler sizce mütedeyyin müslüman olmadıklanndan mı atıldı? 

3- Terör suçlusu hükümlü öğrencilerin bir kısmı elleri kelepçeli ve jandarma nezaretinde 
okuduklan okullarda sınava girmelerine müsaade edilirken sadece başörtüsü taktıkları 
gerekçesiyle hiç bir yasa dışı suçlan bulunmadıktan halde çoğu son sınıflara gelmiş bu 
öğrencilerin sınavlara alınmamasını, sınava giren öğrencilerinde emniyet güçlerince joplanarak, 
tartaklanarak, hatta sürüklenerek dışan atılmalannı uygun görüyormusunuz? Görüyor iseniz 
nedenlerini açıklarmısınız? 

4- Uygun görmüyor iseniz mağdur edilen bu öğrencilerin mağduriyetini giderecek herhangi bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.01.00-022/3Ilı 
KONU : Soru Önergesi ' &../<Jft/1998 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T.B.M.M. Başkanlığının 09/07/1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5703-
14112/33057 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 23/07/1998 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-826-19/4176 sayılı 
yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Metin KALKAN'ın Sayın Başbakanımıza 
yönelttiği ve kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması ilgi (b) yazı ile istenen yazılı soru 
önergesinde yer alan soruların cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

1 - Din ve vicdan hürriyeti Anayasa'mızın 24 üncü Maddesinde; "Herkes, vicdan, dinî 
inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla 
ibadet, dinî ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî 
inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz 
ve suçlanamaz... Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini 
kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama 
amacıyla her ne suretle olursa olsun dinî veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan 
şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz." şeklinde düzenlenmiştir. 

Mütedeyyin müslüman, din ve vicdan hürriyetini bu kapsamda yerine getiren 
insanımızdır. -

2- İnsanımız için en yüce, en saygın hak olan eğitim hakkının kullanılması da 
yasalarla öngörülen kurallar çerçevesinde mümkündür; eğitim hak olduğu gibi yasalara uymak 
.da o'derece ödevdir. 

3- Öğrencilerin mağdur duruma'düşürülmesi hiçbir şekilde düşünülemez. Emniyet 
kuvvetlerinin bütün çabası barış ve sevgi dolu bir eğitim ortamının yaratılmasına katkıda 
bulunmaktır. Amacımız daha fazla gencimizi yükseköğretim olanağından yararlandırmak ve 
t ilkemizi çağdaş uygarlığın seçkin bir ortağı yapmaktır. 

4- Üniversitelerimizde mevzuat ve yargı kararlarına uygun hareket edilmektedir. 
Demokrasinin güçlenmesi için hukukun üstünlüğünü egemen kılmak esastır. Hukuka saygı 
gösteren hiçbir öğrenci zarar görmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hikmet ULUĞBAY ) 
Millî Eğitim Bakanı 
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5.- Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydm'ın, Sekiz Yıllık Eğitime Katkı Payı adı altında 
toplanan paraya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5707) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hikmet 
ULUĞŞAY tarafından ̂ cevaplandırılmasını delaletlerinize arz 
ederim. ^ ı ^ L o l o ^ 

Saygılarımla. 

Ahmet Nurettin AYDIN 
Siirt 

SQRULAR: 

1- 4306 Sayılı Yasa ile, Kesintisiz Sekiz Yıllık Eğitime Katkı 
Payı adı altında toplanan fonlarda, Haziran Ayı sonu itibari ile ne 
kadar para toplanmıştır? 

2- Toplanan miktardan Siirt iline, 30 Haziran 1998 tarihine 
kadar tek bir kuruşun dahi ulaşmadığına ilişkin iddialar doğru 
mudur? 

3- öncelikle, Kalkınmada Öncelikli Yörelerin istifade etmesi 
gereken söz konusu fonlar, şimdiye kadar nerelere harcanmıştır? 
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TC. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-022/,3ö5'6 ^ /<^/1998 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :T.B.M.M. Başkanlığının 09/07/1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14360-7/5707-
14116/33061 sayılı yazısı. 

Siirt Milletvekili Sayın Ahmet Nurettin AYDIN'ın "sekiz yıllık eğitime katkı payı adı 
altında toplanan paraya ilişkin" yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevapları aşağıda 
belirtilmiştir. 

4306 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim 
giderlerinde kullanılmak üzere eğitime katkı payı adı altında 31 Ağustos 1998 itibariyle 
sağlanan gelir, bağışlar ve nemalar dahil 156.747.248.307.000 liradır. 

Bu gelirden 120.277.043.072.000 lirası Bakanlığımız bütçesine aktarılmış ve özel 
ödenek kaydedilmiştir. 

Bu ödeneğin; 258.148.389.000 lirası etüt-proje, 8.332.721.534.000 lirası taşımalı 
eğitim, 84.203.672.000.000 lirası yapı-tesis büyük onarım ve 9950.000.000.000 lirası da 
kamulaştırma giderleri için kullanılmıştır. 

4306 sayılı Kanunla sağlanan eğitime katkı payından bugüne kadar Siirt iline yapı-
tesis büyük onarım giderleri için 682.284.000.000 lira, kamulaştırma giderleri için de 
15.000.000.000 lira gönderilmiştir. 

Ayrıca 1998 yılında ilde 240 öğrencilik 2 ilköğretim okulu, 720 öğrencilik 1 
ilköğretim okulu ile 480 öğrencilik 2 Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun merkezden ihale 
edilmek suretiyle gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hikmet ULUĞBAY ' 
Millî Eğitim Bakanı 
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FAZİLET PARTİSİ 
TBf.'.lftOR'.)? S.îŞKANUf.l 

Tarih 

Sayı. 

LJU££& 
jas.5 — 

6, Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya-Beyşehir İmam Hatip Lisesi için ayrılan 
ödeneğe ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Hikmet Uluğbay'm yazılı cevabı (7/5732) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın MilH Eğitim Bakanı Sayın Hikmet ULUĞBAY tarafından 
• * = • 

yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa UNALDI 
Konya 

SORULAR: 
1-1997 yılı Bütçesi görüşmelerinde tarafımdan Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi 

olarak verilen önerge ile 1997 yılı içerisinde Konya ili Beyşehir İlçesi imam Hatip 
Lisesi ile Anadolu imam Hatip Lisesi'nin tamirat ve tevsi işlerinde kullanılması için 
Bakanlığınız bütçesine aktarılmış olan 8 Milyar TL'lik ödenek ilgili okulların tamirat 
ve tevsi işleri için kullanılmış mıdır? 

2- Kullanılmışsa ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmamışla gerekçesi ve söz 
konusu ödeneğin akibeti nedir? 

3- Şu anda söz konusu okulların ihtiyâçları karşılanmakta mıdır? Hiçbir şey 
yapılmamışsa bu yıl ödenek ayrılması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma. Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2>Oİ& 
KONU : Som Önergesi {/İO/\99S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLCİ : T.B.M.M. Başkanlığının 09/07/1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14360-7/5732-
14161/33120 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Prof.Dr. Mustafa ÜNALDI'nın "Konya-Beyşehir ve Anadolu 
İmanv Hatip Liseleri için ayrılan ödeneğe ilişkin" yazılı soru önergesinde yer alan soruların 
cevaplan aşağıda belirtilmiştir. 

Konya İli Beyşehir İlçesi İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi için 1997 Bütçe 
Plan Komisyonunda onarım ve tevsii adı altında onarım amacı ile konulan 8.000.000.000 TL. 
ödeneğin % 5'i kesildikten sonra kalan 7.600.000.000 TL.'sı Maliye Bakanlığının serbest 
bırakma ilke ve oranları dahilinde mahalline aktarılmış, okul yönetimine de ihale ve harcama 
için yetki verilmiştir. 

Beyşehir İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesinin 1998 yılında 4.000.000.000 
Tl'.. onarım işleği bulunmakta olup, mevcut ödenekler içinde değerlendirmeye alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hikmet ULÜĞBAY • ' 
Millî Eğitim Bakanı 
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i f AZİLET PARTİSİ 

UÜ£a 
Sayı i / ' 

7.- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın; 
- Konya-Kaşınhanı-Çumra-Ankören-Karaman Karayolu Hattı Projesine, 
- Derebucak-Bcşkonak yol projesine, 
- Konya-Beyşehir-Derebucak yolu için ayrılan ödeneğe, 
- Konya-Beyşehir Sanayi Çarşısı kavşak düzenlemesi için ayrılan ödeneğe, 
- Konya-Beyşehir yolu için ayrılan ödeneğe, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/5733, 

5734,5736,5750,5752) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa ÜNALDI 
Konya MffiefreküL 

SCDRULAR: 
1 *̂1997 yılı Bütçesi görüşmelerinde tarafımdan Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi 

olarak verilen önerge ile 1997 yılı Programında yer alan Konya-Kaşınhanı-Çumra-
Arıkören-Karaman Karayolu Hattı projesi için Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine 
aktarılmış olan 10 MilyarTL'lik ödenek ilgili yol için kullanılmış mıdır? 

2- Kullanılmışsa ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmamışsa gerekçesi ve söz 
konusu ödeneğin akibeti nedir? 

3- Şu anda söz konusu projenin durumu nedir? Eksik ya da yarım bırakılmış 
kısımlar kaldıysa bu yıl tamamlanması düşünülmekte midir? 
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FAZİLET PARTİSİ 
TBMM GRUP SAŞKANUĞI 

Tarih.......L3.itoS 

3-yı, ..a.5ja.. 

/ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskan Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa UNALDI] 

• Konya 

SORULAR: 
1-1997 yılı Bütçesi görüşmelerinde tarafımdan Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi 

olarak verilen önerge ile 1997 yılı Programında yer alan Derebucak (Konya)-
Beşkonak (Antalya) arasındaki yol proje çalışmaları için Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçesine aktarılmış olan 80 Milyar TL'lik ödenek ilgili yol için kullanılmış mıdır? 

2- Kullanılmışsa ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmamışsa gerekçesi ve söz 
konusu ödeneğin akibeti nedir? 

3- Şu anda söz konusu projenin durumu nedir? Eksik ya da yarım bırakılmış 
kısımlar kaldıysa bu yıl tamamlanması düşünülmekte midir? 
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- FAZİLET PARTİSİ ^ 
TBMM CRLİP D.X.7XAVL!3l. 

Tnrih 2 J U 3 b J ^ S ^ 

£=y, „.95i'll 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskan Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa UNALDI\ 
Konya 

SpRULAR: 
1-1997 yılı Bütçesi görüşmelerinde tarafımdan Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi 

olarak verilen önerge ile 1997 yılı Programında yer alan Konya ili Beyşehir-
Derebucak Yolu standart yükseltilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine 
aktarılmış olan 35 Milyar TL'lik ödenek ilgili yol için kullanılmış mıdır? 

2- Kullanılmışsa ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmamışsa gerekçesi ve söz 
konusu ödeneğin akibeti nedir? 

3- Şu anda söz konusu yolun durumu nedir? Eksik ya da yarım bırakılmış 
kısımlar kaldıysa bu yıl tamamlanması düşünülmekte midir? 
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.ET PAHTİ3İ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa ÜNALDI 
Konya 

SORULAR: 
1^1997 yılı Bütçesi görüşmelerinde tarafımdan Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi 

olarak verilen önerge ile 1997 yılı Programında yer alan Konya İli Beyşehir İlçesi 
Çevre Yolu Sanayi Çarşısı Kavşak Düzenlemesi için Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçesine aktarılmış olan 3 Milyar TL'lik ödenek ilgili kavşak düzenlemesi için 
kullanılmış mıdır? 

2- Kullanılmışsa ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmamışsa gerekçesi ve söz 
konusu ödeneğin akibeti nedir? 

3- Şu anda söz konusu kavşağın durumu nedir? Eksik ya da yarım bırakılmış 
kısımlar kaldıysa bu yıl tamamlanması düşünülmekte midir? 

. FAZJl 
T3M&! İM 

,.a 
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Tarttı.. 

Sayı . 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSl BAŞKANLIĞINA 

. /\ 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa ÜNALDI 
Konya MHtetvokili 

SORULAR: 
1-1997 yılı Bütçesi görüşmelerinde tarafımdan Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi 

olarak verilen önerge ile 1997 yılı Programında yer alan Konya ili Beyşehir İlçesi 
yolunun standart yükseltilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılmış 
olan 40 Milyar TL'lik ödenek ilgili yol için kullanılmış mıdır? 

2- Kullanılmışsa ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmamışsa gerekçesi ve söz 
konusu ödeneğin akibeti nedir? 

3- Şu anda söz konusu yolun durumu nedir? Eksik ya da yarım bırakılmış 
kısımlar kaldıysa bu yıl tamamlanması düşünülmekte midir? 
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T. C. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

SAYI : B.09.0.APK.O. 2 2 . 0 0 . 0 0 . 1 7 / § M 

KONU : Yaz ı l ı Soru Önergeler i 

OSı..JO....ımK. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 09.07.1998 gün ve A.01.0.GNS.O.10.00.02-14357 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Prof.Dr.Mustafa ÜNALDI'nm ilgi yazınız ekinde 
alınan 7/5733, 7/5734, 7/5736, 7/5750 ve 7/5752 Esas No.lu Yazılı Soru 
önergelerinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
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KONYA MÎLLETVEKÎLÎ PROF.DR.MUSTAFA ÜNALDI'YA 
AÎT YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

(7/5733) 

SORULAR ; 
1- 1997 yılı Bütçesi görüşmelerinde tarafımdan Plan ve Büt

çe Komisyonu üyesi olarak verilen önerge ile 1997 yılı Programında 
yer alan Konya-Kaşınhanı-Çumra-Arıkören-Karaman Karayolu Hattı pro
jesi için Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılmış olan 
10 Milyar TL. lik ödenek ilgili yol için kullanılmış mıdır. 

2- Kullanılmışsa ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmamışsa 
gerekçesi ve söz konusu ödeneğin akibeti nedir? 

3- Şu anda söz konusu projenin durumu nedir? Eksik ya da 
yarım bırakılmış kısımlar kaldıysa bu yıl tamamlanması düşünülmek
te midir? 

CEVAP : Konya-Kaşınhanı-Çutora-Arıkören-Karaman Ayr. yolunun 
Kaşınhanı-Çumra-Arıkören-Karaman Ayr. kesimi Karayolları ağında ol
mamakla birlikte Kaşınhanı-Çumra arasında 1997 yılında etüt arazi 
çalışmaları yapılmıştır. Konya-Kaşınhanı-Çumra ve Çumra-Karaman Dev
let Yolunda toplam 49 Km, asfalt yenilemesi yapılarak ödeneğinin 
tamamı kullanılmıştır. 
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KONYA MİLLETVEKİLİ PROF DR MUSTAFA ÜNALDI'YA 
AİT YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

( 7/57W 

SORULAR : 
1- 1997 yılı Bütçesi görüşmelerinde tarafımdan Plan ve Büt

çe Komisyonu üyesi olarak verilen önerge ile 1997 yılı Programında 
yer alan Derebucak (Konya)-Beşkonak (Antalya) arasındaki yol proje 
çalışmaları için Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılmış 
olan 80 Milyar TL.İlk ödenek ilgili yol için kullanılmış mıdır? 

2- Kullanılmışsa ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmamışsa 
gerekçesi ve söz konusu ödeneğin akibeti nedir? 

5- Şu anda söz konusu projenin durumu nedir? Eksik ya da 
yarım bırakılmış kısımlar kaldıysa bu yıl tamamlanması düşünülmek
te midir? 

CEVAP: Derebucak Beşkonak arası Karayolları yol ağında yer 
almamaktadır. Karayolları 3. Bölge (Konya) Müdürlüğü sınırları içe
risinde kalan 5 Km, lik kesimde etüt-proje çalışmaları yapılmıştır. 
Yol ağımızda olmadığı için verilen ödenek Konya-Beyşehir Derebucak-
Beşkonak güzergahında yapım, bakım hizmetleri ve asfalt yapımı iş
lerinde kullanılmıştır. 
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KONYA MÎLLETVEKÎLÎ PROF DR MUSTAFA ÜMLDI'YA 
AÎT YAZILI SORU ÖNERGEStNÎN CEVABI 

(7/5736) 

SORULAR : 
1- 1997 yılı Bütçesi görüşmelerinde tarafımdan Plan ve Büt

çe Komisyonu üyesi, olarak verilen önerge ile 1997 yılı Programında 
yer alan Konya î-li Beyşehir-Derebucak yolu standart yükseltilmesi 
için Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılmış olan 35 Mil
yar TL. lik ödenek ilgili yol için kullanılmış mıdır? 

2- Kullanılmışsa ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmamışsa 
gerekçesi ve söz konusu ödeneğin akibeti nedir? 

3- Şu. anda söz konusu yolun durumu nedir? Eksik ya da yarım 
birikilmiş kısımlar kaldıysa bu yıl tamamlanması düşünülmekte midir? 

CEVAP : Beyşehir-Derebucak il yolunun Beyşehir çıkışından iti
baren sanat yapısı, toprak işleri, alttemel ve temel malzemesi çeki
lerek verilen ödenek kullanılmıştır. 
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KONYA MİLLETVEKİLİ PROF.DR.MUSTAFA ÜNALDI'YA 
AlT YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

(7/5750) 

SORULAR : 
1- 1997 yılı Bütçesi görüşmelerinde tarafımdan Plan ve 

Bütçe Komisyonu üyesi olarak verilen önerge ile 1997 yılı Prog
ramında yer alan Konya ili Beyşehir ilçesi Çevre Yolu Sanayi Çar
şısı Kavşak Düzenlemesi için Karayolları Genel Müdürlüğü bütçe
sine aktarılmış olan 3 Milyar TL.lık ödenek ilgili kavşak düzen
lemesi için kullanılmış mıdır? 

2- Kullanılmışsa ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmamışsa 
gerekçesi ve söz konusu ödeneğin akıbeti nedir? 

3- Şu anda söz konusu kavşağın durumu nedir? Eksik ya da 
yarım bırakılmış kısımlar kaldıysa bu yıl tamamlanması düşünül
mekte midir? . • N " . • • 

CEVAP: 
Konya-Beyşehir Sanayi Çarşısı kavşak düzenlemesi işi için 

verilen ödenek temel malzemesi ve mıcır ihzaratında kullanıl
mıştır. Kavşak projesi hazır olup, kavşağın yapılabilmesi için 
imar tadilatı gerekmektedir^ 
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KONYA MİLLETVEKİLİ PROF.DR.MUSTAFA UNALDI'YA 
AİT YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

(7/5752) 

SORULAR ; 
1- 1997 yılı Bütçesi görüşmelerinde tarafımdan Plan ve 

Bütçe Komisyonu üyesi olarak verilen önerge ile 1997 yılı Prog
ramında yer alan Konya İli Beyşehir ilçesi yolunun standart 
yükseltilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine akta
rılmış olan 40 Milyar TL.lık ödenek ilgili yol için kullanıl 
mış mıdır? 

2- Kullanılmışsa ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmamışsa 
gerekçesi ve söz konusu ödeneğin akibeti nedir? 

5- Şu anda söz konusu yolun durumu nedir? Eksik ya da yarım 
bırakılmış kısımlar kaldıysa bu yıl tamamlanması düşünülmekte 
midir? 

CEVAP : 
Konya-Beyşehir Devlet yolunun muhtelif kesimlerinde sanat 

yapısı, toprak işleri, altterael ve temel malzemesi çekilerek 
verilen ödenek kullanılmıştır. Yolda etüt-proje programına uygun 
olarak emanet proje çalışmaları devam etmektedir. 
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FAZİLET PARTİSİ 
TBMMfeRÜPDAŞKAİJUĞI 

^ ^ J İ J 3 3 S 
Sayı.-'.. &£>2......^...'. 

8 . Konya MUİetveidii M u s * ünaWn,„, Konya-Çumra l a » Haüp L i s e s i « , için 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hikmet ULUĞBAY tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa UN/LDI 
Konya Milletvekili 

SORULAR: 
î ~1997 yılı Bütçesi görüşmelerinde tarafımdan Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi 

olarak verilen önerge ile 1997 yılı içerisinde Konya İli Çumra İlçesi imam Hatip Lisesi 
ek inşaat işlerinde kullanılması için Bakanlığınız bütçesine aktarılmış olarv 2 Milyar 
TL'lik ödenek ilgili okulun ek inşaat işleri için kullanılmış mıdır? 

2- Kullanılmışsa ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmamışsa gerekçesi ve söz 
konusu ödeneğin akibeti nedir? 

3- Şu anda söz konusu okulun ihtiyaçları karşılanmakta mıdır? Hiçbir şey 
yapılmamışsa bu yıl ödenek ayrılması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYİ :B.08.0.APK.0.03.01.00-022/ 3'Ztf 
KONU : Soru Önergesi S //Ö/1998 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M, Başkanlığının 09/07/1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14360-7/5751-
14154/33113 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Prof.Dr. Mustafa ÜNALDI'nın "Konya-Çumra İmam Hatip 
Lisesi ek inşaatı için ayrılan ödeneğe ilişkin" yazılı soru önergesinde yer alan soruların 
cevaplan aşağıda belirtilmiştir. 

Konya-Çumra İlçesi Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretim binasının ek inşaat 
işlerinde kullanılmak amacıyla 1997 yılı Bütçe-Plan Komisyonunda konulan 2.000.000.000. 
TL.'nm • % 5'i kesildikten sonra kalan 1.900.000.000. TL.'sı Maliye Bakanlığının serbest 
bırakma ilke ve oranları doğrultusunda mahalline aktarılmış, okul yönetimine,de ihale ve 
harcama yetkisi verilmiştir. Söz konusu okulun 1998 yılı için keşfe dayalı ödenek isteği 
alınmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hikmet ULUĞBAY -. ' • 
Millî Eğitim Bakam 
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. TîaMe^f-İfV.":!-';! I 
___. g Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz'ın, öğretmenlerin hizmet içiı eğitimlerinin 

fr:"'"7| '", UNICEFc verildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı 
l^;./...\S.. cevabı (7/5760) 

KİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle, Milli Eğitim Bakam Sayın Hikmet 
ULUĞBAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arzederim. 

Doç. Dr. Ömer ÖZYILMAZ 
Erzurum Milletvekili 

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu): Bildiğimiz gibi Birleşmiş 
Milletlerin özellikle az gelişmiş ülke çocuklarının sağlık, beslenme, eğitim ve 
genel esenlik düzeylerini yükseltmeye yönelik milli çabalarım desteklemeyi 
amaçlayan bir kuruluşudur, özellikle çocukların beslenmesi, salgın hastalıklara 
karşı korunması ve sokak çocuklarının sorunları ile ilgili çeşitli yardım 
programlan düzenler. Mali kaynağı da daha çok özel kuruluşlardan kısmen de 
devletlerden sağlar. Bu açıklamalar çerçevesinde aşağıdaki sorularımın 
cevaplandırılmasını istiyorum. 
• ' • 1. Bazı gazetelerde geçtiği gibi Unicef, pilot bölge kapsamında olan 

Nevşehir İlköğretim Okulu öğretmenlerinin hizmet içi eğitimi işini 2,5 milyon 
dolara almış mıdır? 

2. Şimdiye kadar Milli Eğitimde hangi sayın bakanlar tarafından Unicef e 
hangi işler ne kadar paraya yaptırtılmıştır? 

3. Sözkonusu bu ihaleler hakkında ortaya atılan usulsüzlük ve yolsuzluklar 
hakkında bakanlığınız bir soruşturmada veya girişimde bulunmuş mudur? 

4. Bundan sonra hangi illerin ilköğretim öğretmenlerinin hizmet içi eğitimi 
Unicef e verilecektir? 

5. ilköğretim müfettişlerinin hizmet içi eğitiminin de Unicef tarafından 
yapılacağı doğru mudur? 

6. öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimini neden Hizmet İçi Eğitim 
Dairesine değil de, Unicef e verdiniz: Bunda ülkemizin ne kadar dövizinin yurt 
dışma gittiğini hesabettiniz mi? 

7. Unicef in görevi daha çok çocuklara yardım olduğu halde neden 
ülkemizde kendisi için tali bir işi yapıyor? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.01.00-022/.?d>^J 
KONU : Soru Önergesi ././/0/1998 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığının 10/07/1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14404-7/576Ö 
sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Ömer ÖZYILMAZ'm "Öğretmenlerin hizmetiçi 
eğitimlerinin UNICEF'e verildiği iddialarına ilişkin" yazılı soru Önergesinde yer alan soruların 
cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

1. Nevşehir İlköğretim Okulu Temel Pilot Projesi kapsamında bulunmamaktadır.. 
Proje kapsamında bulunan illerde görevli 516 öğretmen ile 31 ilköğretim müfettişi 24 Ocak-
07 Şubat 1997 tarihleri arasında Nevşehir-Avanos'ta hizmetiçi eğitime katılmışlardır. Bu iş 
için sözleşme kapsamında UNICEF Türkiye Temsilciliği aracılığı ile ulaşım, konaklama, 
toplantı ve eğitici giderleri olmak üzere toplam 219.681 ABD Doları ödenmiştir. 

2. Prof.Dr. Mehmet SAĞLAM'ın Millî Eğitim Bakanlığı döneminde, Temel Eğitim 
Pilot Projesi kırsal kesim eğitim bölümü faaliyetlerinden seminer ve izleme toplantıları, 
eğitim malzemelerinin sağlanması, hizmetiçi eğitimler, okul fon programları, halkın 
bilinçlendirilmesi v.b. faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla 30 Eylül 1996 tarihinde UNICEF 
Türkiye Temsilciliği ile 2.344.480 ABD Doları bedelli sözleşme imzalanmıştır. 

3. Temel Eğitim Projesi kapsamında Nevşehir'de düzenlenen Temel Eğitim Pilot 
Projesi ile ilgili iddialar, Bakanlık Müfettişlerince incelenmiştir. Ayrıca, Bakanlığımız ile 
UNICEF ve Hacettepe Üniversitesinin ortaklaşa yürüttükleri Temel Eğitim Pilot Projesi 
kapsamında öğrencilere gönderilen ders kitapları ile ilgili hususlarda da inceleme çalışmaları 
Bakanlık Müfettişleri tarafından yürütülmektedir. 

4. Temel Eğitim Pilot Projesi kırsal kesim eğitimi bölümü faaliyetlerinin yürütülmesi 
için imzalanan sözleşme 31 Temmuz 1998 tarihinde sona ermiştir. Bu tarihten sonra UNICEF 
Türkiye Temsilciliği ile herhangi bir hizmetiçi eğitim çalışması planlanmamıştır. 

5. İlköğretim müfettişlerinin hizmetiçi eğitiminin, UNICEF tarafından yapılması söz 
konusu değildir. Bu müfettişlerin hizmetiçi eğitimlerinin üniversitelerle işbirliği içinde 
yapılması planlanmıştır. 

6. Öğretmenlerimizin hizmetiçi eğitimi Bakanlığımızca yürütülmektedir. 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.01.00-022/3O63 
KONU : Soru Önergesi 

.UIÛ/199B 

7. "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 
(UNICEF) Ana Uygulama Planı 1997-2000" Bakanlar Kurulunun 97/9748 sayılı kararıyla 
onaylaanmış 19 Ağustos 1997 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanmıştır. 

Türkiye'de UNICEF, T.C. Hükümeti ile birlikte yürüttüğü çalışmalarını, bu plan 
çerçevesinde "Çocuklara Öncelik İlkesi" doğrultusunda yapmakta Devlet Planlama Teşkilatı, 
Devlet İstatistik Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı gibi birçok bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte sürdürmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hikmet ULUGB AY 
Millî Eğitim Bakanı 
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10.-Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in; 
- Karaman tündeki yerleşim birimlerine tahsis edilen ödenek miktarına, 
- Afet îşleri Genel Müdürlüğünce Karaman'a yardım yapılıp yapılmadığına, 
- İller Bankan Genel Müdürlüğünce Karaman'a yapılan yardımlara, 
Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin; 
- izmit-Yalova arası yol yapımına, 
Balıkesir Milletvekili îlyas Yılmazyıldız'ın; 
- Bandırma-Erdek arası karayoluna ve köprü inşaatına, 
İlişkin sorulan ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/5770, 

5778, 5779, 5785,5787) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA, 

Aşağıdaki sorulanmın Bayındırlık ve İskan Bakam Sayın Yaşar TOPÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırmasını saygılanmla arz ederim. 02.07.1998 ^ 

Abdullah 0?BEY 
Karaman Mühetvekiü-

Bakanhğınıza bağlı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından 
Karaman ilçe, belde ve köylerine 01.01.1996'dan bugüne kadar yapılan işlerin varsa yardım ve 
ödenek tahsislerinin tarihleri itibariyle nerelere ödenek gönderilmiştir ve miktarları ne 
kadardır? 
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FAZİLET PARTİSİ 
TBMM GOÛP BAŞKANLİĞİ 

Sayı... 

TÜR.KİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA, 
\ - y 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 03.07.1998 ^ 

Abdullah ÖZJEY 
Karaman Milletvekili--

Bakanlığınıza bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Karaman ilçe, belde ve 
köylerine 1996, 1997 ve 01.01.1998'den bugüne kadar 

' Yardım yapılmış mıdır ? Yapılmışsa hangi tarihlerde ve ne kadar yapılmıştır. ? 
Programa alman veya önceden programa alınmış olup ta başlanan iş var mıdır ? 
Varsa, hangi tarihte başlanmıştır. ? 
1996, 1997 ve 1998 yılları itibariyle yapılan işlerin maliyeti ne kadardır. ? 

4. Yukarıdaki yıllar itibariyle yapılan ödenek tahsisleri hangi tarihlerde ve ne kadar 
yapılmıştır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞI'NA '•fcr 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 03.07.1998 "~~ 

Abdullah ÖZBEY 
Karaman MittetvekUi 

Bakanlığınıza bağlı İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından Karaman il, ilçe, belde, 
köy ve belediyelerine 1996, 1997 ve 01.01.1998'den bugüne kadar yapılan iş, yardım ve 
gönderilen ödenekler tarihleri itibariyle ne kadardır ? 
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FAZİLET PARTİSİ 
TSMM GRUP BAŞKANLİĞİ 

Tar:h....^..-..^£İ33£. 
.^ja'ag^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

1- Kocaeli - Körfez geçişi köprü ve bağlantı yolları yap-işlet-devret 

projesinde; İzmit-Yalova arası yolunun 2 gidiş, 2 geliş duble yol olma 

şartından vazgeçilip-geçilmediği; ayrıca ilgili firmanın devlet kredisi 

kullanıp-kullanmadığmın tarafıma yazılı olarak bildirilmesini arz ederim. 
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1 

.DOĞRU YOL PARTİSİ 
T.D. M./Û e.-.:!» r-,-;::3-2';;.t 

Tarih/ 

S a y ^ 

F 3 TEMMUZ 1998 

s/m%) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. ^ 

İlyas YILMAZYJLDIZ 
Balıkesir IvlilHvelüli 

Soru : 23 kilometrelik Bandırma-Erdek karayolu inşaatı 1997 yılı sonlarında 
tamamlanarak servise açılmasına rağmen, 1998 yılı başında Bandırma ve 
yöresinde meydana gelen yağışlar sonrasında yolun bazı kısımlarında kaymalar 
olmuştur. Bandırma Liman yolu üzerindeki köprünün çökmesi sonucunda yolun bir 
bölümü trafiğe kapatılarak tekrar onarıma alınmıştır. Daha' tam hizmete bile 
başlamadan az bir yağışta yolda kaymaların ve köprüde çökmelerin olmasının sebebi 
nedir? Bunun sorumluluğu kimdedir? Bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmışsa 
sorumlular belirlenip, hakkında ne tür işlemler yapılmıştır? Bu onarımlarla ilgili olarak 
müteahhide ilave para ödenmiş midir? Hasar nedeniyle yolun hizmete verilmesindeki 
gecikmeden mütevellit meydana gelen ekonomik kayıpların sorumlusu kimdir? 
Sorumlulardan tahsili cihetine gidilecek midir? 

Soru 2 : Ayrıca aynı yol üzerindeki Bağ-Faş fabrikaları yakınında yolun bitiminden 
sonra tekrar köprü yapımına başlanılması için açılan 4 metre derinliğindeki kazının, 
yolun trafiğe kapatılması için yeterli emniyet tedbirleri alınmaması neticesinde kazılan 
çukura araba düşmüş olup, kazada 4 kişi ölmüştür. Bu kazanın sebepleri ve yeterli 
emniyet tedbiri almayan sorumluları araştırılmış mıdır? Sorumlular hakkında ne tür 
işlem yapılmıştır? 

Soru 3 : Turizm sezonuna girdiğimiz bugünlerde, Türkiye'nin önemli turizm 
merkezlerinden olan Erdek'e tek ulaşım imkanı veren Bandırma Erdek arasında 
yapılan yeni yol inşaatı tamamlanarak bir an önce hizmete verilmesi acil'ihtiyaçtır. Yol 
inşaatı ne zaman tamamlanacak ve hangi tarihte hizmete sunulacaktır? 
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T. C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

SAYI : B.09.0.APK.0. 2 2 . 0 0 . 0 0 . 1 7 / 9 3 t r 

KONU : Y a z ı l ı Soru Önergesi 

O.S. /../O /199$. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ i 10 Temmuz 1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14410 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Karaman Milletvekili Abdullah ÖZBEY'e 
ait 7/5770, 7/5778, 7/5779, Kocaeli Milletvekili Osman PEPE'ye ait 7/5785 
ve Balıkesir Milletvekili llyas YILMAZYILDIZ'a ait 7/5787 Esas Nolu Yazılı 
Soru Önergeleri incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

\D 
Yaşar TOPÇU 
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KARAMAN MİLLETVEKİLİ ABDULLAH ÖZBEY'E AİT 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABIDIR 

(7/5770-1^213) 

SORU : Bakanlığınıza bağlı Teknik Araştırma ve Uygulama Gonol Müdür
lüğü tarafından Karaman ilçe, bolde ve köylerine 01/01/1996* dan bugüno kadar 
yapılan işlerin, varsa yardım ve ödenek tahsislerinin tarihleri itibariyle 
nerelere ödenek gönderilmiştir ve miktarları no kadardır? 

CEVAP : Bakanlığımız Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce, 
01/01/1996 - 21/07/1998 tarihleri arasında Karaman İlinin 1^ Belediyesine 
ll.55O.OOO.OOO.- TL, aynı tarihler arasında Karaman İlinin 32 köyüne 
3^.620.000.000.- TL olmak üzere toplam ^6.170.000.000.- TL ödenek tahsis edi
lerek gönderilmiştir. 
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KARAMAN MİLLETVEKİLİ ABDULLAH ÖZBEY'E AİT 

YAZILI SORU' ÖNERGESİNİN CEVABIDIR 

(7/5778-14231) 

SORULAR ; 

Bakanlığınıza bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Karaman llçe,Beide 
köylerine 1996, 1997 ve 01.01.1998 den bugüne kadar; 

1- Yardım yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi tarihlerde ve ne kadar 
yapılmıştır? 

2- Programa alınan veya önceden programa alınmış olup ta başlanan iş var mıdır? 
Varsa, hangi tarihte başlanmıştır? 

3- 1996, 1997 ve 1998 yılları itibariyle yapılan işlerin maliyeti ne kadardır? 

4- Yukarıdaki yıllar itibariyle yapılan ödenek tahsisleri hangi tarihlerde 
ve ne kadar yapılmıştır? 

CEVAPLAR : ; 

1- Karaman İli ilçe, belde ve köylerine 1996 yılında inşaat yardımı yapıl
mamıştır. 1997 yılında 72.201.000.000 TL, 1998 yılında (1.1.1998 den 15.7.1998 
tarihine kadar) 66.237.408.000 TL. inşaat yardımı yapılmıştır. 

2" Karaman İlinin 1996 yılı yatırım programında işi bulunmamaktadır. 1997 
yılı yatırım programında ekli program föyünde de görüldüğü gibi 5 yerde 184 konut 
388.300.000.000 TL. proje tutarı ve 79.405.000.000 TL. 1997 yılı ödeneği ile yer 
almıştır. Taşkale Kasabası hariç bu konutlara 1997 yılında başlanmıştır. 

1997 Programındaki bu işlerden Taşkale Kasabasındaki 14 hak sahibine daha 
önce aynı yerde yapılan ve işgali bulunan konutların işgalcilerden boşaltılıp 
bu hak sahiplerine verilmesi için Karaman Valiliğine (Bayındırlık ve İskan Müdür-, 
lüğü) talimat verildiğinden 1998 programından çıkartılmıştır. Diğer işler ise 
1998 yılı yatırım programında yer almıştır. 

3- Yatırım programındaki bu konutlar için yukarıda da belirtildiği gibi 
1997 yılında 72.201.000.000 TL. harcama yapılmıştır. 1998 yılında 102.100.000.000 
TL. ödenek ayrılmış olup, 1.1.1998 tarihinden 15.7.1998 tarihine kadar 
66.237.408.000 TL. harcama yapılmıştır. 

Merkez-Lale Köyünde başlamayan 1 konut dışında programda yer alan E.Y.Y.li 
işlerin 1998 yılında bitecek şekilde ödenekleri ayrılmıştır. Afet İşleri Genel 
Müdürlüğümüze Genel Bütçe, Hazine ve Fonlar için verilen ödeneklerin yetersiz 
olması nedeniyle 1998 programında bulunan ihaleli işlerde ihalesi yapılmayan 
işlere 1 Milyon TL iz bedel, ihalesi yapılıp başlanmayan işlere proje bedelinin 
%5'i, ihalesi yapılıp başlayan ve tek istihkak yapılan işlere ödenek ihtiyacının %10'u 
1998 yılı ödeneği olarak ayrılmıştır. (Ermenek-Merkez için de %10 ödenek ayrıla
bilmiştir.) 

1998 yılı içerisinde ek ödenek temin edilmesi halinde bu işlere de ödenek 
ayrılabilecektir. 

EK : Tablo (2 adet-2 sayfa) 
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T.C. KARAMAN 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 1998 YILI YATIRIMLARI " 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü ' 

PROJE NO ( 
D.P.T. i 

SIRA 
NO İLÇESİ KÖY-MAHALLE AFET TARİHİ TÜR.C PROJE T C R C 

BAŞLAMA 
BİTİŞ 

TARİHİ 

K O N U T S A Y 

BİTEN DEVAM 
EDEN 

BAŞLAM 
AYAN 

KONUT 

97G000060 

97G0O0060 

97G000060 

97G0O0060 

97G000060 

97G000050 

97G000060 

1 

2 

3 

4 

5—-

6 

7 

Ermenek 

Ermenek 

Ermenek 

Ermenek 

Merkez 

Merkez 

Ayrancı 

Merkez I 

Merkez II 

Merkez LTI 

Merkez IV 

Medreselik 

Lale 

Akpınar 

88-92-KD(M) 

88-92-KLXM) 

88-92-KD(M) 

88-92-KD(M) 

92-YK(M) 

90-KD(M) 

79-KLXM) 

ş/n-oı.3 

ş/n-oı.3 

ş/n-oı.3 

ş/n-oı.3 

Özel 2 Katlı 

K/m-oı 

K/nı-oı 

97-99 

97-99 

97-99 

97-99 

97-98 

97-99 

97-98 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

36 

36 

24 

36 

12 

20 

6 

0 

0 -

0 

"o 
0 

1 

0 

ALTYAP! 

ArKT ÖNLE'İİCİ l'KUBİR 

98GOOOO-10 1 (Merkez 

| 
Yeşildere-Hacıbavram Kava Islahı 98-98 



T.C. KARAMAN 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 1997 YILI YATIRIMLARI 

Afeı İşleri Genel Müdürlüğü . 

PROJE NO 
(D.P.T.) 

SIRAı 
NO İLÇESİ KÖY-MAHALLE 

AFET 
TARİHİ 
TÜRÜ 

PROJE 
TÜRÜ 

BAŞLAMA 
BİTİŞ 

' TARİHÎ 

K O N U T S A Y I S 

BİTEN 
DEVAM 
EDEN 

BAŞLA
MAYAN TO 

KOıNUT 
97G000060 
97G000060 
97GO000S0 
97G000060 
97G000060 
97G000060 
97GC00060 
97G000060 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

( * • ) 

Ermenek 
Ermenek 
Ermenek 
Ermenek 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Avrancı 

M e r k e z i 
Merkez H 
M e r k e z i n 
Merkez IV 
Medreselik I-U 
Lale 
Taşkaie ( * ) 
Akpınar 

88-92-KLXM) 
88-92-KLXM) 
88-92-KLXM) 
88-92-KLXM) 
92-YKfM) 
90-KDfM) 
91-92-KLXM) 
79-KB(M) 

Ş/H-01.3 
ş/n-01.3 
ş/n-oı.3 
ş/n-oı.3 
Özel 2 Katlı 
K/m-oı 
K/m-oı 
K/m-oı 

97-98 
97-98 
97-98 
97-98 
97-98 
97-98 
97-98 
97-98 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

36 
36 
24 
36 
12 
21 
14 
6 

. 

5.5.1997 / 5967 sayılı yazımızla; kava düşmesi afetine maruz l4f aileve, hak sahiplikleri rptal edilen 17 ailenin iskan 
ettikleri konutlarm ( Valiliklerince boşaltılmasından sonra ) raviç bedel üzerinden verileceği; bu işlem tamamlanınc 
kadar bu iş için illerine ödenek gönderilmeyeceği bildirilmiştir. | I I I I 

ALTYAPI : 
1 

j i ı A r E T O ı N L E Y I C I TEDÖLR 

j 

i 



KARAMAN MİLLETVEKİLİ ABDULLAH ÖZBEY'E AİT 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABIDIR 

(7/5779-1^232) 

SORU : Bakanlığmısa bağlı İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından 
Karaman il, ilçe, belde, köy ve belediyelerine 1996, 1997 ve 01/01/1998'den 
bugüne kadar yapılan iş, yardım ve gönderilen ödenekler tarihleri itibariyle 
ne kadardır? 

CEVAP : Bakanlığımız ilgili kuruluşu olan İller BankaBi Genel Müdüre 
lüğünce Karaman ili,ilçeleri,köy ve belediyelerine yapılan iş, yardım ve gön
derilen paylara ilişkin bilgiler tablolar halinde ekte yeralmaktadır. 

EKLER ; - ' 
EK - 1 Tablo (11 adet - 11 sayfa) 
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KARAMAN İLİ VE BAÖLI BELEDİYELERİN 
İÇMESÜYU İŞLERİ 

KARAMAN (MERKEZ) İÇMESÜYU İNŞAATI : İller Bankası Genel Müdürlüğümüz 
Yatırım Programında yer almakta olup, 03/08/1998 tarihinde Bankamızca ihale 
edilecektir. 

Ayrıca, müstakbel ihtiyacın Qödel Barajından karşılanması konusunda 
etüt çalışmaları devam etmektedir, 

KAZIMKARABEKİR (KARAMAN) İÇMESÜYU İNŞAATI : İller Bankasının Yatırım 
Programında yer almakta olup, inşaatına devam edilmektedir. Tesise 1997 yılı 
oonu itibariyle 5J.lH.000.000.- TL, 1998 yılında 15.057.000.000»- TL harcama 
yapılmıştır. 

YEŞİLDERE (KARAMAN) İÇMESÜYU İNŞAATI : Bankanın Yııtırım Programında 
yılı içerisinde bitirilemeyen işler faslından yapılmakta olup, inşaatına de
vam edilmektedir. Tesise 1997 yılı sonu itibariyle 16.250.000.000.- TL, 1998 
yılında 11^.000.000.000.- TL harcama yapılmıştır. 

KAZANCI (KARAMAN) İÇMESÜYU İNŞAATI : Bankanın 1997 Yılı Yatırım prog
ramına girmiş, daha sonra işi Belediyesi yaptığı İçin 1998 Yılı Programından 
çıkarılmıştır. İller Bankasınca malzeme yardımı yapılmış olup, 1997 yılında 
1.35^.000.000.- TL harcama yapılmıştır. 

KİSECÎK (KARAMAN) İÇMESÜYU İNŞAATI : tiler Bankasının Yatırıra Progra
mında yer almakta olup, Bölge Müdürlüğünce ihale edilecektir. Tesise 1997 yı
lında 211.000.000.- TL, 1998 yılında ise 3.571.000.000.- TL harcama yapılmış
tır. 

KILBASAN (KARAMAN) İÇMESÜYU İNŞAATI : Bankanın Yatırım Programında yer 
almakta olup, yapımına devam edilmektedir. Tesise 1997 yılı sonu itibariyle 
3.^89.000.000.-TL harcama yapılıştır. 

AYRANCI (KARAMAN) İÇMESÜYU İNŞAATI : Banka Yatırım Programmda yer 
almaktadır. İşin projesi 11/08/1998 tarihinde ihale edilecektir. Tesiste 
1998 yılında 37.000.000.-TL harcama yapılmıştır. 

ERMENEK-(KARAMAN) İÇMESÜYU İNŞAATI : Banka Yatırım Programında 
yer almaktadır, tşin projesi 11.8.1998 tarihinde ihalo edilecektir, 
Tesiste 1998 yılında ,37.000.000 TL. harcama yapılmıştır. 
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199JLYyNDA" .KARAMAN İLİNE BAĞLI 
BELEDİYELERİN PAY DURUMU 

(MİLYON TL) 

BELEDİYE..ADI... 

KARAMAN 
AKÇAŞEHİR 
AYRANCI 
BASYAYLA 
ERMENEK 
GÖKTEPE 
GÜNEYYURT 
KAZANCI 
KAZİMKÂRABEKİR 
KILBASAN 
SARIV/ELİLER 
SUDURAĞI 
TAŞKALE 
YEŞİLDERE 
YOLLARBAŞI 
KİSECİK 

TAHAKKUK EDEN PAYI 

199,467 
9,635 
7,045 

13,511 
32,821 
8,376 

1.-4,374 
7,523 

1Ü.Û16 
5,639 

13,996 
7,674 
7,408 
9,035 
5,439 
5.62Ö 

HAVALE EC 

143,554 
6,584 
5,022 

13,126 
30,146 
8,199 

13,557 
7,342 
6,576 
4,682 
9,245 
7,680 
6,068 
7,581 
5,222 
4,861 

- 1 7 9 -



1997 YILINDA KARAMAN. İLİNE BAĞLI 

BELEDİYE ADI 

KARAMAN 
AKÇAŞEHİR 
AYRANCI 
BASYAYLA 
ERMENEK 
ÖÖKTEPE 
GÜNEYYURT 
KAZANCI 
KAZIMKARABEKİR 
KILBASAN 
SARIVEÜLER 
SUDURAĞI 
TAŞKALE 
YEŞİLDERE 
YOLLARBAŞI 
KİSECİK 

BELEDİYELERİN PAY DURUMU 

TAHAKKUK EDEN PAYI 

437,308 
20,543 
16,726 
20,612 
91,966 
17,058 
30,704 
16,040 
21,355 
12,023 
29,875 
16,789 
15,372 
19,263 
11,589 
12,000 

(MİLYON TL) 

HAVALE EDİLEN PAYI 

359,535 
19,118 
14,368 
28,179 
81,696 
14,474 
29,765 
15,748 
17,246 
10,969 
24,529 
16,418 
14,019 
15,674 

-11,325 
11,280 
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1998 YILINDA (7 AYLIK) KARAMAN İLİNE BAĞLI 
BELEDİYELERİN PAY_DURUMU 

(MİLYON TL) 
İLK YEDİ AYDA 

BELEDİYE ADI 

KARAMAN 
AKÇAŞEHİR 
AYRANCI -
BASYAYLA 
ERMENEK 
GÖKTEPE 
GÜNEYYURT 
KAZANCI 
KAZIMKARABEKİR 
KILBASAN 
SARIVELİLER 
SUDURAĞI 
TAŞKALE 
YEŞİLDERE 
YOLLARBAŞI 
KİSECİK 

lAHAKKUKF-DENjPAVI 

428,688 
20,138 
16,396 
28,24*1 
70,539 
17,506 
30,099 
15,724 
20,934 
11,786 
29,206 
16,458 
15,069 
18,884 
11,360 
11,764 

HAVALE ED 

346,661 
19,648 
15,052 
27,669 
68,056 
17,092 

. 29,498 
15,320 
17,252 
10,786 
28,375 
16,140 
14,388 
16,994 
11,127 
11,008 
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1996 Y!U PROGRAMİ FİNAN 

SEKTÖRÜ : İÇMESUYÜ ETÜT-PROJE 
YI 

YENİDEN TE 

PROJENİN ADI İLİ FON (BA 

00 

KARAMAN KARAMAN 
KILBASAN KARAMAN 
SARİVELİLER KARAMAN 

SEKTÖRÜ : .İMAR PLANI 

224.82 
363.52 
225.00 

FON-DIGER 

ERMENEK 
KİSECİK 

KARAMAN 
KARAMAN 

1,755.21 
22.76 

SEKTÖRÜ : HARİTA TEMİN ED 
FİİLİ SAR 

YESİLDERE KARAMAN 836.02 



1997 YİLİ TEMİN EDİLECEK FİİLİ SARFIY 

HARİTA 

KARAMAN. İLAVE 
GöKTEPE'YEN! 
SARİVELİLER 

KARAMAN' 
KARAMAN 
KARAMAN 

672.523.463 
4.571.463.143 
3.565.603.009 

00 

1ÇME3UYU 

ERMENEK 
KAZANCI 
KAZ1MKARABEKİR 
KILBASAN 
SARİVELİLER 
YEŞİLDERE 
KİSECİLİ 

1997 YILI FİNANSMAN TEMİN CETVEL 
YİL İÇİ YATİRİM İÇİN YENİDEN TEMİN EDİLECEK 

İKRAZ 
KARAMAN 
KARAMAN 
KARAMAN 
KARAMAN 
KARAMAN 
KARAMAN 
KARAMAN 

769.103.000 
1.353.802.00.0 

17.850.853.089 
3.488.828.000 
1.114.524.000 

14.250.443.000 
210.855.000 

FO 

32.2 



1993 YILI 1, DON 

İÇMESUYU 

KİSECİK '. KAP.İŞ.DE.ŞE. 

KANALİZASYON 

KARAMAN ŞEBEKE+AR1TMA 

HARİTA 

KARAMAN (İLAVE) 
GÖLTEPE (YENİ) 
SARİVELİLER (YENİ) 

HARİTA YAPİM! 
HARİTA YAPIM! 
HARİTA YAPİM! 



0 0 

İLLE* BANKASI 
3EHSLMÜCURLUĞÜ 

İL".* KCS NUMARASİ VE ADI: 7 0 - K A R A M 

PROJE 

HO 

seKcsoıro 
S6KC50- .^ 

S7K05CHC 

1 S E K T C R Ü V E 
1 » R C J E A D I 

I ICMESUYU SEKTÖRÜ 
KazınıcaraKK'r 
İY«s>ıcere 

! ı KANALİZASYON SEKTCRU 
;K3f2man 
t 
IHARTTA SEKTOR'J 
: Karaman 
• GsiceDe 
K a r a ne; 
I Sans.»wer 
: v»snaef2 

UMAR PLANLAMA SEKTÖRÜ 
îHm^rtek 

I 
j KARAKTERİSTİĞİ 

i 
IK is l5 .Ee £e. 
üs.DeSe 

! ! ISeı>e«e»*rr:.T.a 
1 
1 
1 H j n u Y ı a r m 
1 riama Yacurrıı 
1 H a r a YaDinıı USv t 
1 KJ1C YlBllTll 
) Hama Yasımı . ' v * n 
1 
1 
IknPI 

Eets 

İSIN 
5ÛRES3 

I R E V E Z PROJE 
1 BEEEL! 

BAS. orr. IDIS 

1 
1S351 
1SS5! 

1 
i 

1 -.9871 
i t 
1 i 
! 19S5İ 
i 15561 
! 1995 i 
! 1=96 ! 
: 19351 
i 1 
1 ! 
1 1=951 

• :ccoı 
? 599 ! 

19S3I 
1 
1 

13S7! 
18971 
19371 
•9971 
1SSSI 

1 

! 1S971 

ITOPLAM 

• 

! 1 

I I S S t S C N U N A 
I KASAR HARCAMA 

I 

1 
152C00I 
1'iOOOI 

i 
' «CCCCI 

1 

! 25001 
30001 
3 0 X 1 
30001 
50001 

1 
14S01 

O K 1 TOPLAM 

! • 

-SSiC 
İ 
1 
1 
1 
1 50 
1 
1 400 
1 
1 
1 
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!L'!N KOD NUMARASİ V e A01 

:LLSH SANKASI 
G E ^ E L M U O ' J R L U G U 

| 
ı ==*UE 

SÖ 

SEKTOHU 
PSOJEADIVE 

KAREKTERİSTö 
1 İSİH SURESİ 
1 SAS. 1 srns 

TOPLAM P«CJE 
3EBEU 

OtS ~CP'-AM 

•.99«Y!LI 
SONUMA KADAR 

••ASCAMA 
as 

KREE< i 

13S7YU.I3ESK' 

KAYNAK 

', I C M E S U Y U S E K T Ö R Ü 
: 55KCîC;îO!Ka:ı"»ataMK 
! 96K.CS0:;C!Y-sııae!e 
:97XC5û:5C'Karnnc 
•STKCSClSOlKıseaK 
j 97'-v35O150:Kı[fiasan 

KANAL2ASY 

^KOSOnO'Karaman 
' 97KD5C05C! Errrıenefc 
î S7XG£CC5C'Sasv^v;a 

;M SEKTÖRÜ 

! YAPI İSLEB! 3EKT2RÜ 
İ Q7iw3CC50! Gunevvun 
1 ; HARİTA SEK" 

« î Karaman 
ı :K2rancı rîlv t 
î -ZoKtese 
i "Sarr^e'ner 

'ORU 

i İMAR PLANI SEKTÖRÜ 

<3D :s Ce 5e 
ıs De Se -
K a o ı s D e S e 
•<ao :s Ce Se 
<2D.:sDe£e. 

Senen»» Arc^s 
5eseKfr**nrna 
5eoeıee-fl'îtrna 

5eH.5:r> "t 30 

riaf^a Y3~.T!I 
Harra Yamm. 
H a r a YaKrnı 
H3H3 YaCX,Tî! 

.' :99ö ' 
: -=55 • 

*. 997 
: -?S7 
: :957 

1 
- i '.887 

! -957 
i -957 

' -5S7 
i 
I :9SS 
i '5S5 
i 1996 
i -996 

1 
1539 ! 
'999 : 
1309 i 

•«s :: 
'399 i 

1 
ı°99 ' 
S C 2 ! 
C022 1 

! 
'.393 ! 

1 
İ993 : 
1993 i 
19S3 ! 
1998 i 

1 

! 330.CCC ! 
583 100! 
ÎJO.2S0 ! 
99 CCO i. 
99 5CC! 

ı ; 
' 950 CCO 3 " 3 " 757 
î - V C 0 O ! 

5'. CCO ! 
i i 

5OCO0 1 
! • - i 
1 rccoo i 
i 5.0C0 İ 
i i c c o l 
! 5 CCO ! 
i i 

' . i 20 
; 20 

2 

: i 1 
i 

50 

: 
i 2 

, 
• • 

• i -. 
! -

-
1 '. 

' • 

t !Yt5IlC«fB 
; - '!L. T O P L A M I : 

:.-.ar Pianı Yasımı 1 1956 i 

! 
:3S7 i i ı.soo: 

• Î .ÜSA.S50 ! 
; 

7 3 2 . 7 5 7 1 
1 

127 . 



İL'İN KOD NUMARASİ Ve A D ! : 70 - KARAMAN 

:LLE.=. SANKASi 
3Eİ-JEL MUDUP.L'JĞÜ 

1 
i P R O J E 

! N O ' 

: S 3 * 0 2 o ı ? c 

I 3 3 K 0 5 O 1 Î 0 

İ 3 E K 0 İ Û I 7 C 

İ 3 S K C 5 0 1 2 0 

; 3 7 K C 5 0 1 5 0 

:S7KCÎCMS0 

i 

! 3 ? < ü S Û 0 5 0 

! S - K D « Û 0 5 0 
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•KARAMAN nELE:;I YE3INE 1-7.1996 - 1.7.19S7 ile 1.7.1 
TAHAKKUK EDE*; VE GÖNDERİ 

I ". 
j» 1.7.1996 - 1.7.19S7 tarihleri arası tahakkuk toplam: 

' 1.7.1996 - 1.7.19S7 rarihleri arası havale toplamı 

1.7.1997- 15.5.1998 tarihleri arası tahakkuk toplamı 

1.7.1997 - 15.5.1998 tarihleri arası havale toplamı' 



KOCAELİ MİLLETVEKİLİ OSMAN PEPE»YE AİT 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABIDIR 

(7/5785-1^238) 

SORU : Kocaeli-Körfoz geçişi köprü ve bağlantı yolları yap-işlet-devret 
projesinde; İzmit-Yalova aracı yolunun 2 gidiş* 2 geliş duble yol olma şartın
dan vazgoçilip-goçilmediği; ayrıca ilgili firmanın devlet kredisi kullanıp-

kullanmadağınm tarafıma yazılı olarak bildirilmesini ara ederim. 

CEVAP : Îzmit-Ialova Devlet Yolunun yapımı İzmit Körfez Köprüsü Yap-
tşlet-Devret projesi kapsamında bulunmamaktadır. Yol, Devlet Yolları yapım 
programında yer almakta ve projesinin bölünmüş yol olarak yapımı işi 1995 yı
lında ihale edilmiştir. Altınova-Topçular-Yalova arasında projesi bitirilen 
18 Km.lik kesimin yapım ihalesi 1997 yılında gerçekleştirilmiştir. İhale edi
len kesimin 1997 fiyatlarıyla ihale bedeli 2,6 Trilyon TL olup, yapım çalış
maları devam etmektedir. Yolun 1998 yılı ödeneği ^50 Milyar TL'dir. 

(Anadolu Otoyolu-Dilovası) Ayr.-Orhangazi (İzmit Körfez Köprüsü Dahil) 
projesi ise Karayolları Genel Müdürlüğü Yatırım Programında yeralan ve Yap-
tşlot-Dcvret metodu ilo ihalesi yapılan bir projedir, İhaleyi alan firma grubu 
kredi bulma ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. KTtdi anlaşmasının tamam
lanmasını müteakip uygulama sözleşmesi imzalanarak işe başlanacaktır. Bugüne 
kadar bir kredi kullanımı söz konusu değildir. 

- 189-



BALIKESİR MİLLETVEKİLİ İLYAS YILMAZYILDIZ'A AİT ' 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABIDIR 

(7/5787-14240) 

SORULAR ; 

1- 23 Km.lik Bandırma-Erdek karayolu inşaatı 1997 yılı sonlarında tamamlanarak 
servise açılmasına rağmen, 1998 yılı başında Bandırma ve yöresinde meydana gelen 
yağışlar sonrasında yolun bazı kısımlarında kaymalar olmuştur. Bandırma Liman Yolu 
üzerindeki köprünün çökmesi sonucunda yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak tekrar 
onarıma alınmıştır. Daha tam hizmete bile başlamadan az bir yağışta yolda kaymaların 
ve köprüde çökmelerin olmasının sebebi nedir? Bunun surumluluğu kimdedir? Bir araş
tırma yapılmış mıdır? Yapılmışsa sorumlular belirlenip, hakkında ne tür işlemler 
yapılmıştır? Bu onarımlarla ilgili olarak müteahhide ilave para ödenmiş midir? Hasar 
nedeniyle yolun hizmete verilmesindeki gecikmeden mütevellit meydana gelen ekonomik 
kayıpların sorumlusu kimdir? Sorumlulardan tahsili cihetine gidilecek midir?. 

2- Ayrıca aynı yol üzerindeki Bağ-Faş Fabrikaları yakınında yolun bitiminden 
sonra tekrar köprü yapımına başlanılması için açılan 4 metre derinliğindeki kazının, 
yolun trafiğe kapatılması için yeterli emniyet tedbirleri alınmaması neticesinde 
kazılan çukura araba düşmüş olup, kazada 4 kişi ölmüştür. Bu kazanın sebepleri ve 
yeterli emniyet ıtedbiri almayan sorumluları araştırılmış mıdır? Sorumlular hakkında 
ne tür işlem yapılmıştır. 

3- Tur.izm sezonuna girdiğimiz bugünlerde, Türkiye'nin önemli turizm merkezle
rinden olan Erdek'e tek ulaşım imkanı veren Bandırma Erdek arasında yapılan yeni 
yol inşaatı tamamlanarak bir an önce hizmete verilmesi acil ihtiyaçtır. Yol inşaatı 
ne zaman tamamlanacak ve hangi tarihte hizmete sunulacaktır.? 

CEVAPLAR : 

1- 17.4. Km. uzunluğundaki Bandırma Erdek Yolu 1998 yılı Yatırım Programında 
10 Milyar TL ödenek ile yeralmakta olup, yolun 1998 yılı içerisinde bitirilmesi 
planlanmaktadır. Bandırma-Erdek Liman Yolu Üstgeçit Köprüsü yaklaşım dolgularında 
sene başı yağan aşırı yağışlar nedeniyle şevlerde bozulmalar meydana gelmiştir. 
Yolda meydana gelen bozulmalar şartnamelere uygun olarak müteahhit firma tarafından 
Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge (Bursa) elemanları denetiminde tamamlanmıştır. 

Yol yapım şartnamesine göre yapımı bitirilmiş olan kesimlerde meydana gelen 
hasarların tamamlanması firmanın sorumluluğu altındadır. Bu konuda müteahhit firma 
ile işyerinde tutanak tanzim edilmiş ve buna göre tespit edilen eksiklikler için 
firmaya sözleşmeler gereği herhangi bir bedelin ödenmesi sözkonusu değildir. 

2- Bağ-Faş Fabrikası yakınındaki alt geçit inşaatı için gerekli trafik işaret
leri eksiksiz yapılmış olup, kazada Karayolları Genel Müdürlüğünün bir kusuru yoktur. 

3- Bandırma-Erdek Yolunun inşaatı tamamlanmış olup, 10.2.1998'de Geçici Kabulü 
yapılmıştır. Yolun eksik kısımları da en kısa zamanda tamamlanacaktır. 
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11.- Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, orta öğretim kurumlarında bütün derslerde 
"Atatürkçülük" konusunun okutulacağı haberine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet 
Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5788) yj ]7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hikmet ULUĞBAY tarafından 

YAZILI olarak cevaplandırılmasını talep etmekteyim. 

Gereğini saygılarımla arz ederim.03.07.1998 

1.- Bakanlığınızca, önümüzdeki öğretim yılında, orta öğretin kurumlarındaki 

bütün derslerde, "Atatürkçülük" konusunun okutulması yönünde hazırlıklar yaDildığı 

veya karar alındığı şeklindeki haberler doğru mudur? 

Şayet doğru ise: 

2.- Bu uygulama hangi dersleri kapsayacaktır? 

3.— Buna neden gerek duyulmuştur? İlkokuldan itibaren üniversite tahsili 

dahil, bu konular, zaten belli proftram ve ders dahilinde mecburi olarak okutulduğuna 

göre, ayrıca böyle bir uygulamadan umulan fayda nedir? 

4.— Orta öğretim kurumlarındaki, değişik ve müspet ilin dersleri ile, 

"Atatürkçülük" konusunun ne ilgisi vardır?-

.5.— Bu uygulamanın ideolojik değil, çağdaş ilmî bir gerekçesi var mıdır? 

6.- Böyle bir uygulama ile, "Atatürkçülük" olayını biraz daha sulandıracağı

nızın, biraz daha istismara açık hale getireceğinizin, sürekli tekrarlarla, çocukla

rı bu konuya daha kayıtsız hale getirebileceğinizin farkında mısınız? 

7.- Çağdaş eğitim veren, ileri ve gelişmiş ülkelerdeki eğitim kurumlarında 

da, buna.benzer bir uygulamanın örneği var mıdır? Var ise, örneklerle bilgi verebi

lir misiniz? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.01.00-022/ 30kS 
KONU : Soru Önergesi LAQ/199S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLCİİ : T.B.M.M. Başkanlığının 10/07/1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14404-
7/5788-14241/33265 sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Kazım ARSLAN'm "Ortaöğretim kurumlarında bütün 
derslerde Atatürkçülük konusunun okutulacağına ilişkin" yazılı soru önergesinde yer alan 
soruların cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

I - Ortaöğretim kurumlarında bütün derslerde Atatürkçülük konusu yer almamaktadır. 
2- Bakanlığımızca Atatürkçülük konularıyla ilgili olarak 1986 yılından beri 

uygulamada yer alan ders sayısı Talim ve Terbiye Kurulunun aldığı son kararla yeniden tespit 
edilmiştir. 

Bu uygulama, 1998-1999 öğretim yılından başlamak üzere ortaöğretim 
kurumlarımızda; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Tarih, Coğrafya, T.C. 
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Sosyoloji, Edebî Metinler, Fıkıh ve Dinler 
Tarihi, Meslek Bilgisi ve Sanat Tarihi, Halkla İlişkiler, Uygarlık Tarihi, Çocuk Gelişimi, 
Giyim Tarihi, Yazı-Tipografı, Kalıp Hazırlama, Giyim Uygulama Teknikleri, Meslekî Resim, 
Hukuk, Ekonomi, Turizm, Kooperatifçilik derslerini kapsamaktadır. 

3- Atatürkçülükle ilgili konuların öğretim programları ve ders kitaplarında yer 
almasını gerektiren esaslar; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Teme! Kanımu'nda belirtilmiştir. 

Kanunlarda DU esaslar; "Eğitim Öğretimin Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları 
doğrultusunda yapılacağı...(T.C. Anayasası Madde-42)" "Türk Milletinin bütün fertlerini 
Atatürk İnkılâp ve ilkelerine, Anayasa ifadesinde bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı 
yurttaşlar olarak yetiştirileceği....(1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu Madde-2)" şeklinde 
hükme bağlanmıştır. 

Hakanlığımız, Anayasa ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanünu'nda ifadesini 
bulan Atatürkçü, millî, manevî, insanî değerlere bağlı, cumhuriyetçi, lâik, çağdaş ve 
demokratik değerleri kazanmış bireyler yetiştirmek sorumluluğundadır. Bu nedenle; Eğitim 
kurumlarımızda Atatürkçülükle ilgili yapılan çalışmalar bütünüyle bu amaçları 
gerçekleştirmeye yöneliktir. 

4- Atatürkçülük konularının müspet ilim derslerinin programlarında da yer alması 
yadırganacak bir husus değildir. 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.01.00-022/ 3okS 
KONU : Soru Önergesi L./İ0/1998 

5- Bu uygulama, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Anayasasında ifadesini bulan 
Cumhuriyetin nitelikleri ve temel felsefesine uygundur. Konu ile ilgili programlar, ideolojik 
bir anlayış ve yaklaşımda değil, pedagojik ilkelere ve ülke gerçeklerine uygun olarak 
hazırlanmaktadır. 

6- l lygulama, Atatürkçü Düşünce Sistemi ile çağdaş eğitim ilkelerine tamamen 
uygundur. 

Atatürkçülükle ilgili konuları kapsayan program, 1986 yılından beri yürürlüktedir. Bu 
öğretim yılında uygulamaya konulan program ise 1986 yılında uygulamaya konulan programın 
geliştirilmiş şeklidir. Ayrıca, programda konuların hedefleri, davranışları ve öğretim 
yöntemleri belirlenmiş, böylece uygulamaya kolaylık ve açıklık getirilmiştir. 

7- Dünyadaki bütün devletler, eğitim-öğretim sistemlerini belirli ilkelere 
dayandırarak sürdürmektedirler. Bu ilkelerin bir bölümü evrensel eğitim ilkeleri, diğer 
bölümleri ise, her devletin kendi yurttaşlarına vereceği eğitimin genel ve özel amaçları ile 
belirlenmektedir. 

Türk Millî Eğitim Sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri; Anayasa ve Millî Eğitim 
Temel Kanunu ile belirlenmiştir. 

Ayrıca; 
Bakanlığımız teşkilât ve görevlerini belirleyen 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının 

Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. Maddesinde belirtildiği gibi; "Atatürk İnkılâp ve 
İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinim millî, 
ahlakî, manevî, tarihî, ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, 
vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın 
başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline 
getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim 
kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, 
programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak" ilkeleri, Bakanlığımızın asli 
görevidir. 

Bakanlığımız, bu görev bilinciyle çalışmalarını sürdürmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Hikmet ULUĞBAY 
Millî Eğitim Bakanı 
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T.B.M. . r^ 
üMHyn.îYET'*HA 12.- İstanbul Mılletvekijli Ercan Karakaş'ın, Izmnf Körfez Geçiş ihalesine ilişkin 

' y^R'M^ Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/5833) 

s « 7 ^ fcf^füRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI' NA 
Aşağıda yer alan sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Basında iki gündür "İzmit Körfez Geçişi" ihalesinde "büyük 
yolsuzluk" yapıldığı konusunda haberler ve ilanlar çıkmaktadır. 

SORULAR: 

1-Gazetelerde konuya ilişkin olarak çıkan ilanları incelediniz mi? 

2--İleriye sürülen iddia ve görüşler için bugüne kadar kamuoyunu 
niçin aydmlatmadınız? 

3- "İzmit Körfez Geçişi" ihalesine hangi firmalar katılmıştır? 

4-Katılan firmaların fiat, süre ve vasıta geçiş ücretleri bakımından 
teklifleri nelerdir? 

5-İhalede kaç kez, hangi nedenle süre uzatımına gidilmiştir? 

6-İhale sözleşmesinin 5 yıl daha erken teslim edileceğini taahüt eden 
ve vasıta geçiş ücreti için 2 dolar daha ucuz teklif veren firmayla 
yapılmamasının nedenleri nelerdir? 

7-İhale sonucu ile ilgili olarak Yargıya yapılan başvuruyla ilgili 
görüşünüz nedir? 

8-Bakanhğınızm mahkemenin istediği bilgi ve belgeleri sunmadığı 
konusundaki iddialara ilişkin açıklamanız nedir? 

9-İhaleyle ilgili olarak bugüne kadar mahkemeler bakanlığınızdan 
hangi tarihte, hangi belge ve bilgileri istemiş ve bakanlığınız bunlann 
hangilerini ne zaman mahkemeye sunmuştur. 

10-İşin başlaması için yargının karan beklenecekmidir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.0.APK.0.22.00.00.17/3İQ 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 15.07.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14484 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ercan KARAKAŞ'ın "izmit Körfez Geçişi" ihalesine 
ilişkin 7/5833-14371 sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı yazımız ekinde 
sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ERCAN KARAKAŞ'A 
AİT YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABIDIR 

(7/5833-14371) 

SORULAR : 

1- Gazetelerde konuya ilişkin olarak çıkan ilanları incelediniz mi? 

2- İleriye sürülen iddia ve görüşler için bugüne kadar kamuoyunu niçin aydınlatmadınız ? 

3- "İzmit Körfez Geçişi" ihalesine hangi firmalar katılmıştır? 

4- Katılan firmaların fiyat, süre ve vasıta geçiş ücretleri bakımından teklifleri nelerdir? 

5- İhalede kaç kez, hangi nedenle süre uzatımına gidilmiştir? 

6- ihale sözleşmesinin 5 yıl daha erken teslim edileceğim taahhüt eden ve vasıta geçiş 
ücreti için 2 dolar daha ucuz teklif veren firmayla yapılmamasının nedenleri nelerdir? 

7- İhale sonucu ile ilgili olarak Yargıya yapılan başvuruyla ilgili görüşünüz nedir? 

8- Bakanlığınızın mahlcemenin istediği bilgi ve belgeleri sunmadığı konusundaki iddialara 
ilişkin açıklamanız nedir? 

9- İhaleyle ilgili olarak bugüne kadar mahkemeler bakanlığınızdan hangi tarihte, hangi 
belge ve bilgileri istemiş ve bakanlığınız bunların hangilerini ne zaman mahkemeye 
sunmuştur. 

10- İşin başlaması için yargının karan beklenecek midir? 

CEVAPLAR : 

1, 2- Gazetelerde çıkan konuya ilişkin ilanlar hakkında bilgi sahibiyiz. Söz konusu 
ilanlarda ileri sürülen iddia ve görüşlerin gerçek dışı olduğu konusunda kamuoyunu 
bilgilendirmek amacıyla 15.07.1998 tarihinde tarafımdan basın toplantısı düzenlenmiştir. 

3- İzmit körfez geçişinin 4.12.1996 tarihinde yapılan ihalesine, teklif verme sırasına göre, 
BOUYGUES-VİNSAN 
ANGLO JAPANESE TURKISH CONSORTIUM 
IBKO CONSORTIUM 

olmak üzere 3 firma grubu katılmış ve teklif vermiştir. 

4- İhaleye katılan firmaların teklifleriyle ilgili bilgiler ekli tablolarda verilmiştir. 

5- Teklif vermek üzere yeterli görülen 6 Firma Grubuna 20^1995 „tarihinde davet 
mektubu gönderilerek 14.12.1995 tarihinde tekliflerini vermeleri istenmiştir. 
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Daha sonra 3996 sayılı Kanunun 5. maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali 
ve buna ilişkin Gerekçeli Kararın Resmi Gazetede yayınlanmaması nedeniyle Firma 
gruplarının tekliflerini vermekte tereddüde düşmeleri ve bu nedenle de teklif verme tarihinin 
ertelenmesi talebinde bulunmaları üzerine teklif verme tarihi 14.02.1996 tarihine ertelenmiş 
ve bu husus 24.11.1995 tarihinde Firma Gruplarına yazılı olarak bildirilmiştir. 

14.02.1996 tarihinde tek bir Firma Grubu, BOUYGUES_VİNSAN, teklif vermiştir. 

Tek bir Firma Grubunun teklif vermiş olması durumu karşısında, 

Yeterli rekabet ortamının yaratılmadığı ve alternatif tekliflerin mukayese imkanı 
olmadığı gerekçesi ile YKP'nın görüşü alınarak aynı firma gruplarından yeniden teklif almak 
üzere ihale 04.12.1996 tarihine ertelenmiştir. 

6- Projeyi 5 yıl daha erken teslim edeceğini iddia eden firma 14.2.1996 tarihinde verdiği 
ilk teklifinde îzmit Körfezini köprü ile geçen alternatifinde, 4 yıl yapım, 30 yıl işletme olmak 
üzere 34 yıl görev süresi ve otomobil için 12 $ geçiş ücreti talep etmiştir. 

Körfezi tüp tünel ile geçen alternatif teklifinde ise 33 yıl 6 ay görev süresi ve yine 
otomobil için 12 $ geçiş ücreti talep etmiştir. 

Yapılan çok detaylı çalışmalar sonucunda finansman ve maliyet analizleri için 
belirtilen destekten yoksun, tutarsız tekliflere teknik olumsuzluklarda eklendiğinde 
BOUYGUES-VİNSAN grubunun tekliflerinin sıralamada birinci sırada yer alması mümkün 
olamamıştır. 

7-8- Bu açıklamaları kanıtlayan tüm bilgi ve belgeler kuruluşumuzda mevcuttur. İlanda 
belirtilenin aksine dava dilekçelerine cevaben Yüce yargının incelenmesine tam takım halinde 
sunulmuştur. Ayrıca kendileri yargılaması sonuçlanmayan bir davada kamuyu ve yargı 
organlarını yanıltıcı açıklamalar yapmakla Anayasal bir suç işlemektedirler. 

9_ Yap-İşlet Devret Modeline göre gerçekleştirilmesi düşünülen Anadolu 
Otoyolu-Dilovası Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü dahil) otoyolunda yapılacak 
görevlendirme görüşmelerinin 1-Anglo-Japanese Turkısh Consortium 2)İBKO 
Contortium 3)Bouygues Vinsan sıralamasına göre yapılmasına ilişkin işlemin iptali 
için Vinsan Veziroğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Karayolları Genel 
Müdürlüğü, Başbakanlık ve Bayındırlık İskan Bakanlığı aleyhine, 

-5 Mayıs 1997 tarihli dava dilekçesi ile Ankara 10. İdare Mahkemesinde Esas 
1997/428 sayıda yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmıştır. 

-İdaremizce dava dilekçesine karşı 3.7.1997 tarihli dilekçe ile cevap 
verilmiştir. Cevapta özetle usul yönünden, iptali istenen işlemin icrai nitelikte, kesin 
ve uygulanabilir bir işlem olmadığı, esas yönünden de uyulması zorunlu işle ilgili 
yasaların emredici hükümleri uyarınca sıralamanın nasıl yapıldığı teknik olarak 
açıklanarak davanın usul ve esastan reddi istenmiştir. 

-Ankara lO.İdare Mahkemesinin 25.9.1997 tarih ve Esas 1997/428, Karar 
1997/1185 sayılı karan ile iptali istenen işlemin icrai nitelikte kesin ve uygulanabilir 
bir işlem olmadığından reddine karar verilmiştir. 
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-Karar davacı tarafından 8.10.1997 tarihli dilekçe ile kararın bozulması talebi 
ile temyiz edilmiştir. 

-Temyiz dilekçesine karşı İdaremizce 12.11.1997 tarihli dilekçe ile cevap 
verilmiştir. 

-Sözkonusu karar Danıştay lO.Dairesinin 18.11.1997 tarih ve Esas 1997/5974, 
Karar 1997/4594 sayılı ilamı İle davanın esasına girilerek karar verilmesi gerektiği 
gerekçesiyle bozulmuştur. 

-Danıştayın bozma kararına karşı İdaremizce 19.12.1997 tarihli dilekçe ile 
karar düzeltilme yoluna başvurulmuştur. 

-Danıştay lO.Dairesinin 9.3.1998 tarih ve Esas 1997/7475 , Karar 1998/1036 
sayılı karan ile talebimiz reddedilmiştir. 

-Danıştay lO.Dairesinin bozma karan üzerine mahkemenin Esas 1998/327 
sayısını alan davada davacının yürütmeyi durdurma talebi incelenerek 21.5.1998 tarih 
ve Esas 1998/327 sayılı karan ile davacının yürütmeyi durdurma talebinin reddine 
karar verilmiştir. 

-Red karanna karşı 4.6.1998 tarihli dilekçesi ile itiraz eden davacının talebi 
Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 11.6.1998 tarih ve YD. İtiraz No: 1998/1393 sayılı 
karan ile reddedilmiştir. 

-Davacı 26.6.1998 tarihli dilekçesi ile cevaba cevap vermiştir. 

-Sözkonusu dilekçeye karşı İdaremizce 2.7.1998 tarihinden itibaren adli tatil 
sonuna kadar olan cevap verme süresinde cevap verilecektir. 

2)Yap-İşlet-Devret Modeline göre gerçekleştirilmesi düşünülen Anadolu 
Otoyolu-Dilovası Ayr.-Orhangazi(Körfez Köprüsü dahil) otoyolunun yapımı, bakımı, 
işletilmesi ve görev süresi sonunda KarayoUan Genel Müdürlüğüne bedelsiz devri 
için Anglo-Japanes-Turkısh Consortiumun görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali 
için Vinsan Veziroğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından KarayoUan Genel. 
Müdürlüğü, Başbakanlık, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı aleyhine, 

- Ankara 4.İdare Mahkemesinde Esas 1997/1342 sayısında 15.12.1997 tarihlî 
dava dilekçesi ile yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmıştır. 

-İdaremizce dava dilekçesine karşt 27.1.1998 tarihli dilekçe ile cevap 
verilmiştir. Cevapta; bağlantı itirazıda dahil usulü itirazların yanısıra esasa ilişkin 
savunmalanmız ayrıntılı bir şekilde açıklanarak davanın reddi istenmiştir. 

-Davacı 9.3.1998 tarihli cevaba cevap dilekçesi ile cevap vermiştir. 

-İdaremizce bu dilekçeye karşı 3.4.1998 tarihli dilekçe ile cevap verilmiş ve 
İdari Yargılama Usulü Kanunu gereğince cevap verme işlemleri tamamlanmıştır. 
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-Cevaplarımızda belirttiğimiz bağlantı itirazımız üzerine Ankara Bölge İdare 
Mahkemesinin 22.4.1998 tarih ve Esas 1998/490, Karar 1998/453 sayılı kararı ile 
Ankara 4.İdare Mahkemesinde Esas 1997/1342 sayı ile açılan dava ve Ankara 
lO.İdare Mahkemesinde Esas 1998/327 (1997/428) sayılı davalar arasında bağlantı 
olduğuna, bu nedenle dava dosyalarının Ankara lO.İdare Mahkemesine gönderilerek 
davaların bu mahkemede görülmesine karar verilmiştir. 

-Bağıntı karan üzerine Ankara lO.İdare Mahkemesince 21.5.1998 tarih ve 
Esas 1998/367 sayı ile davacının Anglo-Japanes-Turkısh Consortiumun 
görevlendirilmesi işleminin iptali için açılan davada davacının yürütmeyi durdurma 
talebinin reddine karar verilmiştir. 

-Red kararına karşı tarihsiz dilekçesi ile itiraz eden davacının talebi Ankara 
Bölge İdare Mahkemesinin 11.6.1998 tarih ve YD. İtiraz No: 1998/1394 sayılı karan 
ile reddedilmiştir. 

İdaremizin birinci savunmalanna karşı davacı tarafından verilen 26.6.1998 tarihli 
cevaba cevap dilekçesine İdaremiz tarafindan 2.9.1998 tarihli dilekçemizle gerekli cevap 
verilmiştir. 

Dosya tekemmül etmiş ve dava karar aşamasına gelmiş olup, mahkemece karar 
verilmesi beklenmektedir. 

10- Yürütmeyi durdurma karan alınmadığı için sözleşme imzalanmasına kad 
yapılması gerekli işlemlere devam edilmektedir. Mevcut programa göre Eylül/1998'< 
sözleşme imzalanması Ekim/l 998'de ise temel atılması planlanmaktadır. 
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FA: 

Say!. 

13.- Adana Milletvekili Yakup Budak'm; 
- Adana-Aladağ ilçesi Eğner Köprüsüne, 
Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın; 
- Ankara-Adana arasındaki karayoluna, 
- Ürgüp-Topuzdağı güzergahından geçen yolun durumuna, 
- Nevşehir:Kayscri devlet yolu üzerindeki bazı kavşaklara, 
İlişkin somları ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/5824, 

5841, 5842, 5843) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLE I MECLİSİ BAb/KANllUlNA 

y\ Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.03.07.1993 

Yakup BjJpAK 
Adana -t4±44-etvokiLa 

1- Adana İli Aladağ İlçesinin ulaşımını sağlayan tek anayol üzerinde bulunan 
Eğner Köprüsü yıllarca önce yapılmış olup, tek şeritli ve demir köprüdür. Bu 
köprü artık araç yoğunluğunu kaldıramamaktadır. Aladağ İlçesinin tek yolu olan 
ve Seyhan Nehri üzerindeki Eğner Köprüsü ile ilgili bir proje çalışması var mıdır ? 

2- Eğner Köprüsü yapımı için 1998 yılı Mali Bütçesinden ne kadar ödenek 
ayrılmıştır ? 

3- Söz konusu köprünün yapımına ne zaman Başlanacaktır ? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İmar ve İskan Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

için gereğini saygı ile arz ederim. 

Mehri^t^LJEÇATMIŞ 
Ne^şehiı 

7 1998 

S O R U L A R 

1. Ankara'yı Adana'ya bağlayacak olan devlet karayolunun Şereflikoçhisar'dan sonraki 

güzergahı neresi olarak belirlenmiştir? 

2. Sözkonusu devlet yolu güzergahının önceden nereden geçmesi düşünülmüştü? 

3. İlk belirlenen güzergahla, sonraki güzergah arasında bir değişim oldu mu? Değişim oldu ise 

ne zaman ve hangi nedenle bu değişim yapıldı? 

4. Sözkonusu devlet yolunun yapımı hangi safhadadır? 
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Sny? 

FASLET PARTİSİ 

...:.3*.3.rA3M 
MU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın îmar ve îskah Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

için gereğini saygı ile arz ederim. 

MehmeJ/İELJ^ATMIŞ 
Nevs 

t>998 

S O R U L A R 

1. Eski Nevşehir - Kayseri olarak anılan ve Ürgüp-Topuzdağı güzergahından geçen yol bugün 

asfalt bozulması nedeniyle kullanılamaz bir durumdadır. Ürgüp ve civarı halkıyla, Develi 

ve Yahyalı'ya Nevşehir'den kum çeken ağır vasıtalar tarafından da kullanılan bu yolun 

asfaltının yeniden yapılması düşünülmekte midir? 

2. Sözkonusu yolun gerek asfaltının gerekse ıslahının bu yıl içerisinde bitirilmesi 

düşünülmekte midir? 
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' FAZİLET PARTİSİ 
TSM.V. GRUPBAŞKANLIÖI 

Tcrlh &3,.İS1£. 

Savı „.;.... JÛJ8±........... 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İmar ve İskan Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

için gereğini saygı ile arz ederim. 

1 

Mehmet/ELKATMIŞ 
Nevşehir lyfrftetvekiii 

/ 077)998 W) 

S O R U L A R 

1. Nevşehir - Kayseri devlet yolunun; Nevşehir Çevre Yolunun Nevşehir-Ürgüp-Avanos 

Kavşağı ile Nevşehir-Gülşehir-Aksaray kavşaklarında çok sık ölümle neticelenen kazalar 

meydana gelmektedir. Bu kavşaklara üst geçit yapılması şehir imar planında vardır ve 

yerleri de Nevşehir Belediyesince ücretsiz olarak Karayollarına devredilecektir. Sözkonusu 

kavşaklara üst geçit yapılması düşünülmekte midir? 

2. Şayet bu kavşaklara üst geçit yapmayı düşünüyorsanız bunu ne zaman yapacaksınız? 

Düşünmüyorsanız nedeni nedir? 

3. Yine Nevşehir-Niğde Karayolunun şehiriçinde kalan çevre yoluna bağlantısı yapılmamıştır. 

Bu çevre yolu bağlantısı şehir imar planınında da vardır ve bu bağlantı içinde gayrimenkulu 

olanlar uzun yıllardır mağdur olmaktadır? Ayrıca bu bağlantının şehiriçi trafiğinin 

rahatlaması için de yapılmasının zarureti vardır. Bu bağlantıyı yapmayı düşünüyor 

musunuz? Yapmayı düşünüyorsanız ne zaman yapılacaktır? 
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TC. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.0.APK0.22.00.00.17/3d/3 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 15.07.1998 gün ve A.0L0.GNS.0.10.00.02-14484 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Adana Milletvekili Yakup BUDAK'a ait 7/5824 ve 
Nevşehir Milletvekili Mehmet ELKATMIŞA'a ait 7/5841,7/5842,7/5843 Esas no lu 
Yazılı Soru Önergeleri incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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ADANA MİLLETVEKİLİ YAKUP BUDAK'A AİT 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABIDIR 

(7/5824-14345) 

/ 
SORULAR : 
1- Adana İli Aladağ İlçesinin ulaşımını sağlayan tek anayol üzerinde 

bulunan Eğner Köprüsü yıllarca önce yapılmış olup, tek şeritli ve demir 
köprüdür. Bu köprü artık araç yoğunluğunu kaldıramamaktadır. Aladağ İlçesinin 
tek yolu olan ve Seyhan Nehri üzerindeki Eğner Köprüsü ile ilgili bir 
proje çalışması var mıdır? 

2- Eğner Köprüsü yapımı için 1998 yılı Mali Bütçesinden ne kadar 
ödenek ayrılmıştır? 

3- Söz konusu köprünün yapımına ne zaman başlanacaktır? 

CEVAPLAR ; 

İmamoğlu-Aladağ İl Yolu üzerinde bulunan sözkonusu köprü, 1998 
Yılı Köprü Etüt Proje Programına alınmış olup, Projelerinin ikmalini 
mütakip bütçe imkanlarına göre önümüzdeki yıllarda yapım programına alına
caktır. 
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NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ MEHMET ELKATMIŞ'A AİT 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABIDIR 

(7/58'*l-l't379) 

SORULAR • : ' • . . • 

1) Ankara'yı Adona'yo bağlayacak olan Devlet Karayolunun Ç.Koçhisar»dan 
sonraki güzergahı neresi olarak belirlenmiştir? 

2) Söz konusu devlet yolu güzergahının önceden nereden geçmesi düşü
nülmüştür? 

3) tik belirlenen güzergahla, sonraki güzergah arasında bir değişim ol
du mu? Değişim oldu ise no zaman ve hangi nedenle bu değişim yapıldı? 

*•) Söz konusu devlet yolunun yapımı hangi safhadadır? 

CEVAPLAR : 

1-2-3) Ankaro-Adana Devlet Yolunda, mevcut yol güzergahı dışında her
hangi bir proje çalışması bulunmamaktadır. 

h) Mevcut yolun üstyapı iyileştirme çalışmaları kesimler halinde devam 
otmektcdir. Tamamının 2001 yılında BSK yonilenmo çalışmalarının bitirilmeai 
planlanmıştır. 
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NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ MEHMET ELKATMIŞ'A AİT 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABIDIR 

(7/5842-14380) 

SORULAR : 

1) Eski Nevşehir-Kayseri olarak anılan ve Ürgüp-Topuzdağı güzerga
hından geçen yol bugün asfalt bozulması nedeniyle kullanılamaz bir durumda
dır. Ürgüp, ve civarı halkıyla, Develi ve Yahyalı1 ya Nevşehir*den kum çeken 
ağır vasıtalar tarafından da kullanılan bu yolun asfaltının yeniden yapılması 
düşünülmekte midir? 

2) Söz konusu yolun gerek asfaltının gerekse ıslahının bu yıl içeri
sinde bitirilmesi düşünülmekte midir? 

CEVAPLAR : 

tlrgüp-Topuzdağı güzergahından geçen Nevşehir-Kayseri yolunda bakım 
vo onarım çalışmaları hızla devam etmektedir. Diğer taraftan asfalt kaplama 
için gerekli ihzarat çalışmaları yapılmıştır. Bakım ve onarım işleri tamam
landıktan sonra sathi kaplamanın yenilenmesi çalışmaları imkanlar ölçüsünde 
sürdürülecektir* 
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NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ MEHMET ELKATMIŞ'A AİT 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABIDIR 

<7/5843-1*381) 

SORULAR : 

1) Nevşehir-Kiayoeri Devlet Yolunun; Nevşehir Çevre Yolunun Nevşehir-
Urgüp-Avanos Kavşağı ile Nevşehir-GUlşehir-Akaaray kavşaklarında çok oık ölüm
le neticelenen kazalar Boydana gelmektedir. Bu kavşaklara ÜBt geçit yapılması 
şehir imar planında vardır ve yerleri de Nevşehir Belediyesince ücretsiz ola
rak Karayollarına devredilecektir» Söz konusu kavşaklara üst geçit yapılması 
diişünUlmekte midir? 

2) Şayet bu kavşaklara üst geçit yapmayı düşünüyorsanız bunu ne zaman 
yapacaksınız? 

Düşünmüyorsanız nedeni nedir? 

3) Yine Novşehir-Nlğd© Karayolunun şehiriçinde kalan çevre yoluna 
bağlantısı yapılmamıştır. Bu çevre yolu bağlantısı şehir imar planında da 
vardır ve bu bağlantı içinde gayrimenkulu olanlar uzun yıllardır mağdur ol
maktadır? Ayrıca bu bağlantının şehiriçi trafiğinin rahatlaması için de ya
pılmasının zarureti vardır» Bu bağlantıyı yapmayı düşünüyormusunuz? Yapmayı 
düşünüyorsanız ne zaman yapılacaktır? 

CEVAPLAR : 

Aksaray-Nevşehir-Kayseri Yolunun bu kavşaklardaki 2h saatlik trafiği 
* 795t Ayr.-Gülşehir Yolunun trafiği 889 ve Ayr.-Avanos Yolunun trafiği ise 
203'tür. 

Söz konusu kavşaklardaki kaza raporları incelenerek yatay ve düşey 
işaretlemeler gözden geçirilecektir. 

Nevşehir-Niğde Yolunun Nevşehir Çevre Yoluna bağlantiBi Etüt-Proje 
Programında olup, 1998 yılı içerisinde projesi tamamlanacaktır. 

Seviye ayrımlı kavşaklar, hemzemin kavşak kapasitelerinin yetmediği 
durumlarda yapılmaktadır. 

Nevşehir-Kayseri Devlet Yolunda yapılması istenen her iki kavşak 
(Nevşehir-Urgüp-Avanos Kavşağı ile Nevşehir-Gülşehir-Aksaray Kavşağı) henüz 
seviye ayrımlı yapıyı gerektirecek trafiğe ulaşmamıştır. 
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5859) 

14.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın; 
- Ankara-Keçiören-Kanuni Mahallesinde heyelandan zarar görenlere yapılacak yardımlara, 
Aydın Milletvekili Fatih Atay'ın; 
- filer Bankası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir seminere, 
ilişkin sorulan ve Bayındırlık ve îskân Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/5855, 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

• . A 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

SORULAR 

1- Ankara Keçiören Kanuni Mahallesil. Sokakta 50'den fazla ev heyalan tehlikesi 
altında bulunmaktadır. Bakanlık olarak bu bölgede hangi çalışmalar yapılmıştır? 

2- Kanuni Mahallesi I. Sokakta toprak kaymasından dolayı kaç ev zarar görmliştUr? 
Vatandaşların zararı 4-o,3.yvrn edilmiş midir? Edilmemişse ne zaman VAİ/V.O edilecek
tir? 
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'HA 
ANKARA 

Aşağıdaki soruların aracılığınızla, Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla ar!z ederim 

Fatih ATAY 
Aydın 

''Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nm ilgili kumlusu olan İller Bankası Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen "Merkez ve Bölge Teşkilatı Arasında Karşılaşılan Sorunlar ve 
Çözümleri" konulu seminer 8-9 Haziran 1998 talihleri arasmda Gaziantep'de 
yapılmıştır. 

Seminere Ankara'dan kırkdört (44) Bölge Müdürlüklerinden otuzaltı (36) olmak üzere 
toplam 80 personel katılmıştır. 

Katılan personelden yirmisi semineri düzenleyen uzman daire başkanlığından, kalanlar 
ise dinleyici olarak diğer birimlerden seçilmiştir." 

SORULAR 

1- Seminere gönderilen personelin sayısı, özellikleri ve Bölge'nin Ankara'ya göre 
sahip olduğu sınırlı olanaklar ile yüksek maliyetler gözönüne alındığında, açılış 
konuşmaları ve törenler dahil fiilen altı saat bile sürmeyen bu seminer, neden Ankara 
yerine Gaziantep'de yapılmıştır. Bunda özel bir amaç var mıdır? 

2- Seminer'in konusu, personel mevzuatının ve toplu iş sözleşmesinin tanıtılmasına mı 
yöneliktir? Bu seminer için ne kadar harcama yapılmıştır? Banka Bütçe'sindeki ödenek 
aşılmış mıdır? 

3- Katılımcıların kaç tanesi aday memurdur? 

4- Katılımcıların kaç tanesi, fiilen, sekreter, daktilograf veya evrak memuru olarak 
çalışmaktadır. Kaç tanesi üst düzey yöneticilerin eşi, yakını veya akrabasıdır? 
Katımcıların hangileri seminer konularıyla ilgili görevlerde çalışmaktadır? Bundan 
sonra, hangilerinin bu görevlerde çalışması planlanmaktadır? 
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5- Açılış töreni ve konuşmaları dahil, fiilen, altı saat bile sürmeyen bu seminere, 
katılımcılar hangi araçlarla gönderilmiştir? 

Kaç personel uçakla gönderilmiştir? 

Bu personele hangi günler için harcırah ödenmiştir? 

Bu uygulamalarla, Taşıt Kanunu ve Harcırah Kanunu hükümleri ile Başbakanlık 
Tasarruf Genelgeleri neden çiğnenmiştir? 

6- (7-8-9) Haziran 1998 tarihlerinde Bölge Müdürlüğü bahçesinde, sabah saat 
03.00lere dek "sanatçılar" eşliğinde yenen içkili ve danslı yemeklerin resmi ve onaya 
bağlanmış seminer programında yeri var mıdır? 

Bu yemeklerin, gece yansından soma özel araçlarla taşman kebaplar ve sıcak 
baklavalar ile katılan "sanatçıların" harcamaları kimler tarafından karşılanmıştır? 

7- 9 Haziran 1998 günü akşamı ban kapatılan Yesemek Oteline neden'resmi araçlarla 
gidilmiştir? Bar partisi süresince kapıda bekletilen bu araçlann sümcülerine fazla 
mesai ödenmiş midir? 

8- Seminer oturumlaımm iptali ve yerine Kilis1 de çeyiz alışverişine gidilmesi ile 
Urfa'ya gezi yapılması bir onaya bağlanmış mıdır? 

9- Seminer bitmiş olmasına rağmen 10.06.1998 günü neden dönülmemiştir? 
Görevlendirme onayında bu husus belirtilmiş midir? 

10- Seminere katılanlar 10.06.1998 tarihinde Urfa'da, Urfa Sofrası adlı restaurant da 
öğle, Birecik'te Kıyı Restaurant da sabah 03.00Tere dek "sanatçılar" eşliğinde akşam 
yemeği yemişler midir? 

Bu yemeklerin parasını İller Bankası müteahhitleri olan Sacit RENDA ve Baki AYDIN 
(ABA İnşaat) mı ödemişlerdir? 

11- 11 Haziran 1998 günü saat 07.00'de Gaziantep'ten uçakla hareket edip, saat 
08.30'da Ankara'ya ulaşan personel neden işe gitmemiştir? 

Bu personele neden tüm hafta çalışmışlar gibi "mesai" ödenmiştir? 

12- Seminer öncesinde 06.06.1998 tarihinde hangi üst düzey yöneticiler ve eşleri resmi 
araçlarla ve özel nitelikli bir gece olan Kars Gecesine, Mersin'de katılmışlardır. Bu 
yöneticilere özel seyahatleri için ayrıca harcırah ödenmiş midir? 

13- Seminere gönderilen personelin seminer süresince dört gece sabahlara dek içkili, 
danslı "sanatçı" katılımlı eğlencelere katılmaları Devlet Memuriyeti adabı ve seminerin 
eğitim amaçlı düzenlendiği gözönüne alındığmda, hoş görülebilir ini? 
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T. C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

SAYI : B.09.0.APK.0. 2 2 . 0 0 . 0 0 . 1 7 / 3 ^ / 2 

KONU : Y a z ı l ı Soru Önergeler i 

•JOS/... ./.#.../199#. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİ : 17.7.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14540 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Ankara Milletvekili Ersb'nmez YARBAY'a 
ait 7/5855-14401, Aydın Milletvekili Fatih ATAY'a ait 7/5859-14418 Esas 
No.lu Yazılı Soru Önergeleri incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginize arz ederim. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ ERSÖNMEZ YARBAY'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

(7/5855-14401) 

SORULAR ; 

1- Ankara Keçiören Kanuni Mahallesi II.Sokakta 50'den fazla ev heyalah 
tehlikesi altında bulunmaktadır. Bakanlık Olarak bu bölgede hangi çalışmalar 
yapılmıştır? 

2- Kanuni Mahallesi I.Sokakta toprak kaymasından dolayı kaç ev zarar 
görmüştür? Vatandaşların zararı tazmin edilmiş midir? E4ilmemişse ne zaman 
tazmin edilecektir? 

CEVAPLAR ; 
1- Söz konusu yer Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği 

(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) teknik elemanlarından oluşan heyetçe yerinde 
incelenmiş ve 22.07.1998 günlü jeolojik etüd raporu düzenlenmiştir. 

2- Bu raporda, aktif ve muhtemel heyelan olaylarından, plansız ve düzensiz 
gecekondu niteliğinde 13 konutun etkilendiği tespit edilmiştir. 7269 sayılı 
Yasanın 1 nci maddesi uyarınca hazırlanan yönetmeliğe göre heyelan olayı "Genel 
Hayata Etkisiz" bulunmuş olup, rapor eki haritada işaretli alan için afete maruz 
bölge (Yapı ve İkamete Yasaklanmış Afet Bölgesi) kararı alınması önerilmiştir. 

Heyelan olayı genel hayata etkisiz bulunduğundan dolayı Bakanlığımızca 
7269 sayılı Yasaya göre konut ve kredi yardımı yapılması mümkün olamamaktadır. 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ FATİH ATAY'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

(7/5859-14418) 

SORU : İller Bankası Genel Müdürlüğünce 8-9 Haziran 1998 tarihinde düzen
lenen seminer. 

CEVAP ; 

Bakanlığım ilgili Kuruluşu olan tiler Bankası Genel Müdürlüğünde Seminerler 19.10.19X3 
tarih ve 18196 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yıüurlüğe giren "Devlet Memurları Eğitimi Genel 
Planı" ve bu plan gereğince hazırlanarak yürürlüğe konulan "İller Bankası Hizmet İçi Eğitim 
Yönctmeliği"'nin "Eğitim Kurulu Başlıklı" 8.maddesi uyarınca Bankanın Genel Müdürü 
Başkanlığında. Genel Müdür Yardımcıları ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve diğer Ana Hizmet 
Birimlerinin Daire Başkanlarından oluşan Eğitim Kurulunca "1998 yılı Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim 
Programı" kapsamında yapılmakta ve bu programda o yıl içerisinde yapılacak seminerlerin, konusu. 
yeri, hangi tarihler arasında yapılacağı ve kaç kişinin katılacağı Merkez ve Taşra Ünitelerinin de 
görüşleri alınmak suretiyle tespit edilmektedir. 

Seminerler, 1980'li yılların başından beri zaman, zaman merkezde zaman, zamanda Bölge 
Müdürlüklerinde yapılmakta olup, 1998 yılı Yurtiçi Eğitim Programının (EK-1) tetkikinden de 
anlaşılacağı üzere değişik tarihlerde, değişik yerlerde, değişik konularda seminerler planlanmış ve 
bunların bir kısmı gerçekleştirilmiş, bir kısmı da program dahilinde yıl sonuna kadar 
gerçekleştirilecektir. 

• 

1998 yılı Eğitim Programına uygun olarak Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca kendi 
hizmet konularını içeren seminer gerçekleştirilmiştir. 

1. Seminere Genel Müdürlük Daire Başkanlıklarından 44. Taşra Teşkilatından 36 olmak üzere 
toplam 80 kişi katılmış ve seminer dolu, dolu iki gün sürmüştür. Seminerde anlatımcılar bu yıl ilk kez 
olmak üzere anlatımlarını (sunumlarını) "tepegöz" kullanarak yapmışlardır ki bu da görsel ve işitsel 
yönden çok yararlı olmuştur. 

Seminerin Gazianlepde düzenlenmesinin amacı Güney Doğu Anadolu Projesinin yakından 
izlenmesi ve bu projeye katkıda bulunmak amacını taşımakladır. 

Seminerler (Hizmet tçi Eğitim) personeli mesleki yönden eğitip, bilgilerini * ve 
verimliliklerini artırmak, daha iyi yetişmelerini temin etmek böylece hizmetle ilgilerini en yüksek 
düzeye çıkarmak, dolayısıyla da hizmetlerin zaman israfına meydan verilmeden en verimli şekilde 
yerine getirilmesini sağlamak keza; sosyal ve kültürel gelişmelerine de katkıda bulıınmık umacıyla 
düzenlenmektedir. 

2. İlişikteki bildiriler kitapçığının (EK-2) tetkikinden de anlaşılacağı üzere seminer; Devlet' 
Memurları Kanununun Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve (,'özümleri. Devlet Memurları Sicil 
Yönetmeliği ve Banka Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler, Zam ve Tazminatların 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar. Toplu iş Sözleşmesi ve Kıdem Tazm i nalı T igu lamaları ıl«' 
Emekli Sandığı Kanununda Yapılan Son Değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açıklamaları ve 
Bölgelerde personel yönünden karşılaşılan sorunlar ve çözümleri ı'işçi-memur) ihtiva etmekte olup. 
Eğitim (Seminer. Toplantı, Sempozyum v.h.) için ayrılan ödeneğin aşılması kesinlikle söz konusu' 
değildir. 
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3. Aday Memurların Eğitimleri Temel Eğilim. Hazırlayıcı Eğitim ve Staj olmak üzere üç 
bölümden oluşmakta ve Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelikte ayrıca belirlenmiş 
olup. sözkonusu seminer, aday memurların yetiştirilmelerine yönelik, olmayıp, asli personelin 
bilgilerini tazelemek, mevzuatta meydana gelen değişikliklere intibaklarını sağlamak, mesleki 
bilgilerini artırmak ve uygulamada Merkez ile Taşra arasında birlikteliği temin etmek amacıyla 
düzenlenmiştir. , 

4. Katılımcıların kadro unvanlarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir; 

Kadro Unvanı 
Genel Müdür Yardımcısı 
Daire Başkanı 
Şube Müdürü 
ARK. Uzmanı 
Programcı 

Mütercim 
Şef 
Memur 
Bilgisayar İşletmeni 
Daktilograf 

Sayısı 
1 
1 

21 
3 
2 
1 

32 
17 
2 
1 

Katılımcılardan iki personel Bankanın Üst Düzey Yöneticilerinin eşleri olup, birisi Kanalizasyon 
Dairesi Başkanı I iğinin diğeri ise Hukuk Müşavirliğinin personel ve idari işleri ile ilgili Şube 
Müdürlüğünde Şef olarak görev yapmakta olup. seminer konusu doğrudan yaptıkları işle ilgili 
bulunmaktadır. 

5. Bu seminere katılanlara; gerek Bütçe ve Harcırah Kanunu ve gerekse ilgili Genelgelere 
uygun taşıt ve yolluk giderleri ödenmiş olup. 600 Km.den fazla mesafede bulunan ve uçakla seyahat 
imkanı olan birimlerin kurulu bulundukları tilerden (İstanbul. Bursa. İzmir, Eskişehir, Antalya. 
Ankara, Van, Erzurum, Samsun, Trabzon, Kastamonu) katılan personele Uçakla seyahat müsaadesi 
Genci Müdürlük Makamı oluru ile verilmiş o|up, diğer birimlerin kurulu bulundukları İllerden ise. 
(Konya, Adana, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Sivas ) katılım Karayolu araçları ile olmuştur. 

6. Bölge Müdürlüğü bahçesinde tüm seminercilerle birlikte Bölge tabldotunda pişirilen bir 
akşam yemeği yenilmiş olup, özel yemek servisi de sözkonusu olmadığı gibi diğer iddialarda varil 
değildir. 

7. Bu iddiaların gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır. 

X Seminer, oturumları iptal edilmeksizin programına uygun olarak tamamlanmış olup. 
seminer saatlerinin dışında münferit olarak çevre gezilerinde bulunulmuştur.. 

- 2 3 0 -



-.1 -

9. Seminer programına uygun olarak, yapılmış ve 10.6.1998 tarihinde tüm seminercilerın 
katılımıyla GAP'a gezi düzenlenmiştir. 

10. Seminerin programına uygun olarak tamamlanmasından sonra Banka Bütçesinden ayrılan 
ödeneği aşmamak kaydıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden iki Otobüs temin etmek suretiyle 
başla Sayın Cumhurbaşkanının katkıları olmak üzere. Ülkemizin göz bebeği olun ve Türkiyenin bu 
güne kadar yapmış olduğu en büyük yatırımı sayılan GAP'ın tüm teşkilatların olduğu gibi kendi 
teşkilatımız elemanına da gösterilmesi bizim için bir onur vesilesi olmuştur. 

11. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümlerine, göre seyahat eden personele-1 gün gidiş. 1 gün 
dönüş için yol izni verilmekte olup, görevli personelin mesai ücretinin kesilmesine ilişkin bir 
düzenleme bulunmamaktadır. 

12. Bankanın bir Genel Müdür Yardımcısı ile bir Daire Başkanı (eşlen olmaksızın ve resmi 
araç kullanınaksızın) seminer öncesinde Adana Bölgeyi ziyaret etmişler ve Mersindeki Bankanın 
Erdemli Eğilim Tesislerinde incelemede bulunduktan sonra Gaziantep'e geçerek sözkonusu seminere 
katılmışlardır. 

13. Seminere gönderilen personelin Memuriyetle bağdaşmayan herhangi bir tutum ve 
davranışları sözkonusu değildir. 
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, FAZİLET PARTİSİ 
; tSMM"GRUP ÖAÇKANUSl 

r^..JÜ;M,,ml... 
Sa)/jl ' ' 15.-Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın; 

5863) 

Müteahhitlik karnesi sahiplerine, 
-Bölgelere göre birim fiyat uygulanmasına geçilip geçilmeyeceğine, ,nlco^ 
îlişkin soruları ve Bayındırlık ve îskân Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/5862, 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A sağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayin Yaşar TOPÇU 
tarafından yaz ı l ı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

o • 
Aslan POLAT 
Erzurum 

1- Türkiye'de karne gruplarına göre ve toplam kaç müteahhitlik karne 
sahibi (gerçek kişi veya firma sahibi) vardır? 
2- Bu karne grupları içinde kaç tane her miktarda karne sahibi vardır? 
3- Her miktarda karne sahipleri içinde, kaç tanesi bürokrat kökenli, 
kaç tanesi iş bitirme ile bu karneyi almış müteahhit firmalardır? 
4- Karne sahipleri içerisinde, karne gruplarına göre ne kadarı mühendis 
kökenlidir? -
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FA2İLETPARTİSİ 
TBtfM OfiUP £AÇK.aNl!*.| 

Tnrih J&Ş^?U.. 

Ssyı nCÛML... „. 
13 Temmuz 1998 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Aslan POLAT 
Erzurum Milletvekili 

1982 Yılı Programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair 
8/3891 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki 1982 Yılı Programının 4. İnşaat 
Sektörünün (b) tedbirler bölümü altındaki başlığın (9) numaralı bendinde (sayfa 
293) aynen; 

"Bayındırlık Bakanlığınca, Türkiye birim fiyat uygulaması açısından 
Devlet Plânlama Teşkilâtı'nın yerleşme merkezleri kademeleme araştırması sonuçla
rına göre bölgelere ayrılacak, herbir bölgede geçerli olacak fiyat birimleri 
objektif kriterlere göre farklılaştırılarak tespit edilecektir." denmesine 
ve yine 4306 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı ihaleleri gündeme geldiğinde TİM-
SE (T. İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası) Başkanı Sami SARI,"bu okulları 
yapmada teklif ettiği fiyatta sendikamızca Marmara Bölgesi için belirlediğimiz 
bu teklif fiyatımızı yurdumuzun diğer bölgelerindeki inşaat malzemesi ve işçilik 
teminindeki özelliklere bağlı olarak (%0-%20) arasında indirerek yaparız" denmek
le ülkemizdeki Doğu-Batı arası fiyat farklarını da bir üstlenici olarak kabul 
etmektedirler. 

Bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde işçilik ve malzeme teminin
deki zorluklar dikkate alınarak yurdun her yerinde aynı birim fiyat uygulandığında 
bir gerçek olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da resmî Devlet Taahhütlerindeki 
kalite farkı bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Bakanımızın cevaplandırmasını istediğim sorularım; 
1- 1982 yılından beri Bakanlar Kurulu Kararları ile gündeme giren, yurdumuzun 
çeşitli bölgelerine göre reel olarak tespit edilecek farklı birim fiyat uygulama
sına geçilecek midir? 
2-
tir? 

Geçilecek ise, böyle bir çalışma yapılmakta mıdır ve ne zaman geçilecek-
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

ÖS-tO-** 

SAYI : B.09.0.APK.O.22.00.00.17/ QUO 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 20/07/1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14568 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Erzurum Milletvekili Aslan POLAT'a ait 7/5862 ve 7/5863 
Esas nolu Yazılı Soru Önergeleri incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Yaşar T 
^ , Bakan 
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ ASLAN POLAT'A AİT 

YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABIDIR 

(7/5862-14439) 

SORULAR : 

1) Türkiye'de karne gruplarına göre ve toplam kaç müteahhitlik karne 
sahibi (gerçek kişi veya girma sahibi) vardır? 

2) Bu karne grupları içinde kaç tane her miktarda karne sahibi vardır? 
3) Her miktarda karno sahipleri içinde, kaç tanesi bürokrat kökenli, 

kaç tanesi iş bitirme ile bu karneyi almış müteahhit firmalardır? 

4) Karne sahipleri içerisinde, karne gruplarına göre no kadarı mü
hendis kökonlidir? 

CEVAPLAR :01.7.1998 tarihi itibariyle) 

1) Türkiye'de gerçek kişi adına 44760, firma oahibi adına da 21354 
adet Müteahhitlik Karnesi bulunmaktadır. Firma sahibi adına düzenlenmiş 
21354 adet karnenin 15200»ü devirlidir. 

2) Bu gruplar içinde her miktarda karne sahibi sayısı 793 adettir, 
3) Her Miktarda Karne sahipleri içinde gerçek kişilerin sayısı 285, 

firma sahipleri ise 508'dir. 
285 Hor Miktarda Karne sahibinin 20'si müteahhit, 265»i ise mühendis 

ve bürokrat kökenlidir. 

508 Her Miktarda Karne sahibiafirmaların içlerinde devirde bulunmaları 
nedeniyle ayrı ayrı dökümü yapılamamaktadır* 

4) Karne sahibi gerçek kişi adedi 44760'dır. Bunlardan 29213»ü Mühen
dis kökenlidir. 
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ ASLAN POLAT'A AİT 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABIDIR 

( 7/5863- lWfO) 

SORULAR : 
1) 1982 yılından beri Bakanlar Kurulu Kararları ile gündeme giren, 

yurdumuzun çeşitli bölgelerine göre reol olarak tespit edilecek farklı 
birim fiyat uygulamasına geçilecek midir? 

2) Geçilecek isef böyle bir çalışma yapılmakta mıdır ve ne zaman 
geçilecektir? 

CEVAP : 1982 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlen
mesine dair 8/3881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gündeme giren bölgelere 
göre farklı fiyat uygulamasına geçilmesi, daha sonraki yıl programlarında 
gündemden kalkmıştır. 1998 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve 
izlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı'nda bölgelere göre farklı fiyat uy
gulamasına geçilmesi ile ilgili bir hedef belirlenmemiştir, 1999 yılı birim 
fiyat çalışmalarımız Türkiye geneline şamil olmak üzere sürdürülmektedir. 
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T.P ." •" "" 
CUMHUR!' 1^.- Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk 

•• <•_; Fakültesinde şeriatçı bir yapılanmaya gidildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim 
T a t •'/ * 

E r " Bakanı Hikmet Uluğbay'm yazılı cevabı (7/5885) 
TüScİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla 
arz ederim. 

JAJÜLOİO-IOUUUA 

Mustafa KUL 
Erzincan 

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi'nde bir süreden beri devam etmekte 
olan şeriatçı yapılanmaya karşı, rektörlük ve YÖK düzeyinde girişimlerde bulunulduğu halde 
herhangi bir sonuç alınamamıştır. 

Hukuk Fakültesi'ndeki şeriatçı-ırkçı örgütlenme çabaları sonucunda, okula başı açık 
olarak gelen pek çok kız öğrenci, birkaç yıl sonra türban takmaya başlamaktadır. 

Fakültede şeriatçı yapılanma dışında eğitim ve öğretimde bir kalitesizlik söz konusu 
olmuştur. 

1- Hukuk Fakültesi ile aynı kampus içerisinde yer alan İlahiyat Meslek Yüksek Okulu'nda, 
son bir yılda yardımcı doçent olarak göreve başlayan ve hemen hepsi imam hatip lisesi 
eski öğretmenleri olan bu kişiler Kırkıncı Cemaatinin müritleri midir? 

2- Fakültedeki dersleri, yüksek lisansa dahi başlamamış araştırma görevlilerinin vermesi 
eğitim kalitesini düşürmez mi? 

3- Yüksek Öğretim Kanunu ve buna paralel olarak Danıştay Kararları ile araştırma 
görevlilerinin teorik derslere girmesi, sınav yapması, sınav kağıdı okuması mümkün 
değilken Hukuk Fakültesi'nde buna aykırı davranılması, verilen diplomaları hukuken 
geçersiz kılmaz mı? 

4- Bilim yuvası olması gereken Atatürk Üniversitesi'ndeki şeriatçı-tarikatçı kadrolaşmayı 
engelleme konusunda herhangi bir önlem alınmış mıdır? 

5- Atatürk Üniversitesinde ilan edilen kadrolara, önceden belirlenen cemaat üyelerinin 
atanması, burada şeriatçı bir kadrolaşma olduğunu göstermez mi? 
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6- Üniversitedeki bazı öğretim üyelerinin cemaat kimliklerinin, akademik kimliklerinin 
önüne geçmesi karşısında bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? 

7- Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki idari usulsüzlükler araştırılacak mıdır? 

8- Fakültede mevzuata uygun yapılmayan atamalar konusunda ne yapacaksınız? 

9- Fakültede derslere giren hocaların unvanı ve çalışma konularının ders vermeye uygun 
olup olmadığını araştıracak mısınız? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.01.00-022/ 3ö6Z 
KONU : Soru Önergesi *!..//.Q/1998 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T.B.M.M. Başkanlığının 24/07/1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5885-
14519/33741 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 28/07/1998 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-839-6/4255 sayılı 
yazısı. 

Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa KUL'un Saym Başbakanımıza yönelttiği ve 
kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması ilgi (b) yazı ile istenen yazılı soru önergesinde 
yer alan soruların cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

1- Atatürk Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksekokulunda 5 yardımcı doçent görev 
yapmaktadır. Bunlardan ikisi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, biri Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, biri Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde, biri de Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını yaparak 
ortaöğretim kurumlarından ve çeşitli Üniversitelerden Atatürk Üniversitesine naklen 
gelmişlerdir. 

2- Bilindiği gibi Ülkemizde üniversitelerin temel sorunu "öğretim üyesi eksikliğidir. 
Bu sorun Hukuk Fakültelerinde daha büyük boyutlardadır. Bu nedenle 2 yıldan beri 
yurtdışında öğretim elemanı yetiştirme konusunda Hukuk Fakültelerine öncelik verilmiştir. 
Erzincan Hukuk Fakültesinde dersler 7 yardımcı doçent ve bir öğretim üyesinin 
sorumluluğunda, doktorasını yapmakta olan araştırma görevlilerince yürütülmektedir. 

3- Bu fakültede sınavlar öğretim üyeleri tarafından veya bir öğretim üyesinin 
sorumluluğunda yapılmaktadır. 

4- Atatürk Üniversitesi 41 yıllık çağdaş bir bilim yuvasıdır. 

5- İlân edilen kadrolara başvuranların sınavları yetkili organların seçtiği bağımsız 
bilim jürileri tarafından yapılmaktadır. Adayların önceden belirlendiği iddjası dayanaksızdır. 
Zira bugüne kadar yapılan sınavlara tek bir itiraz olmadığı gibi, hiç kimse bu konuda adlî ve 
idarî makamlara başvurmamıştır. 

6- Atatürk Üniversitesinde, dolayısıyla Erzincan Hukuk Fakültesinde "bilimsel 
yetenek" ile Yükseköğretim Yasasının "Amaç" ve "Hedefleri" temel alınmaktadır. 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 

KONU : ..../..../1998 

7-Erzincan Hukuk Fakültesinde idarî bir usulsüzlük görülmemiştir. 

8- Bu fakültemizde atamalar bağımsız bilim jürilerinin raporları esas alınarak yetkili 
organlar tarafından yapılmaktadır. Atamalara ilişkin bugüne kadar herhangi bir itiraz olmadığı 
gibi dava da açılmamıştır. 

9- Erzincan Hukuk Fakültesinde derslere, akademik çalışma alanları uygun olan 
öğretim elemanları girmektedir. Branş dışı öğretim elemanları derse girmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hikmet ULUĞBAY 
Millî Eğitim Bakanı 
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FWIt!.ET PARTİSİ 

-—_ ^_ ; / .—X^ 
T s r i h-^f ' ^ 7 . - Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in, Karaman-Ermenek İlçesine bağlı bazı 
^'» "•••' yerleşim birimlerindeki okulların ihata duvarianna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet 
""*' " Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5898) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA, 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hikmet ULUĞBAY tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.07.1998 

Abdullah ÖZB.EY 
Karaman Mfthrtvekili 

Karaman-Ermenck İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapımı İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne teklif edilen ve ödeneği bakanlığınız tarafından karşılanacak olan yatınm ve 
onarımlarla ilgili sorulanın şunlardır: 

1. Karaman-Ermenek İlçe Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi ve 
Öğretmenevi'nin hizmet binası olmadığı için, İlçe Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi 
çalışmalarını Belediye'nin 1: katında zor şartlarda yürütmektedir. Oğretmenevi ise kira ile 
başka bir binada çalışmalannı sürdürmektedir. 

Daha verimli çalışılabilmesi için tapusu Milli EğitinVe ait olan ve bu iş için tahsis edilen 
253 m2,lik arsa üzerine Milli Eğitim, Halk Eğitim ve oğretmenevi olarak hizmet verecek bir 
binanın yapılması hususunda bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır ? 

2. Karaman-Ermenek-Kazancı beldemizin öğrenci mevcudunun fazla olması nedeniyle 
ihtiyaca cevap veremeyen Kazancı Lisesi binasına ek 4 derslik yapımı ile alt tarafı uçurum olan 
mezkur lisenin bahçe duvan ne zaman yapılacaktır ? 

3. Ermenek İmam-Hatip Lisesinin yarım kalan okul ihata duvarlannın tamamlanması ve 
okulun tamirat ve tadilatı ne zaman yapılacaktır ? 

4. Ermenek Kız Meslek Lisesinde sağlıklı ve çağa uygun eğitim verilebilmesi İçin 
kalorifer tesisatının çekilmesi, okulun yarım kalan ihata duvannın tamamlanması ve tamirat ve 
tadilatı ne zaman yapılacaktır ? 

5. Ermenek Lisesinin güneyinde bulunan ve öğrenciler için tehlike oluşturan bahçenin 
uçurum kısmına ihata duvarı ne zaman çekilecektir ? 

6. Mustafa Demirok Endüstri Meslek Lisesi ve Güneyyurt beldesi Hurşit Akpınar 
Lisesi'nin ihata duvarları ne zaman çekilecektir ? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYİ :B.08.0.APK.0.03.01.00-022/ 30^ 
KONU : Soru Önergesi ^//û/1998 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığının 24/07/1998 tarih ve A.01.0.GS.0.10.00.02-14653-7/5898-
14535/33757 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Abdullah ÖZBEY'in "Karaman-Ermenek İlçesine bağlı 
yerleşim birimlerindeki okulların ihata duvarına ilişkin" yazılı soru önergesinde yer alan 
soruların cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

Karaman-Ermenek ilçesi Halk Eğitim Merkezi hizmet binası yapımı; Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilen 1999 yılı yatırım teklifleri arasında yer almıştır. İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve öğretmenevi hizmet binası yapımı ise Kamu Harcamalarında Tasarruf 
Tedbirleri konusunda yayımlanan Genelge doğrultusunda hazırlanan yatırım teklifleri arasında 
yer almamıştır. 

Ülke genelinde eğitim ihtiyacına göre yeni okulların yapılması, mevcut okulların fiziki 
durumlarının iyileştirilmesi çalışmaları tahsis edilen kaynaklarla paralellik sağlanarak 
yürütülmektedir. Buna göre mevcut okulların kapasitelerinin artırılmasının yanında çatı, sıhhi 
tesisat, elektrik tesisatı,gibi onarımlarına öncelik verilmektedir. Kazancı Lisesi ve İmam Hatip 
Lisesinin onarımları ile ilgili ödenek gönderilmiştir. Ermenek Lisesi, Kazancı Lisesi, Kız 
Meslek Lisesi, İmam-Hatip Lisesi, Mustafa Demirok Endüstri Meslek Lisesi ve Hurşit 
Akpınar Lisesinin ihata duvarlarının yapılması 1999 yılında bu amaçla tahsis edilecek ödenek 
durumuna göre değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. . 

Hikmet ULUGBAY 
Millî Eğitim Bakanı 
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18.- Ankara Milletvekili Ersönmcz Yarbay'ın, Çankaya Belediyesi Kültür ve Sanat 
Merkezine ve Ahlatlıbel Tesislerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'm yazılı cevabı 
(7/5918) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki soru la r ımın İ ç i ş l e r i Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu t a r a f ından 

y a z ı l ı o l a rak cevap land ı r ı lmas ına d e l a l e t l e r i n i z i s a y g ı l a r ı m l a arz ederim. 

SORULAR :_ 
1- Çankaya Belediyesinin Kennedy Caddesi Üzerindeki Çankaya KUltUr ve Sanat Merkesine 
ne kadar para harcanmıştır? Belediye bütçesinden ne kadar para harcanmıştır? 
Belediye bütçesi harici buraya kim, ne sebeple para harcamıştır? 
Bu harcamanın 1/1000'lik plan karşılığı gayri kanuni olarak yaptırıldığı doğrumudur? 
Buraya para harcayan kuruluşun son dört yıl içinde Çankaya Belediyesi ile yaptığı , . 
inşaatlar dolayısıyla 1/1000'lik İmar Plan ilişkisi olmuşmudur? Böyle bir durum 
tesbit edildiği takdirde yasal işlem yapılacakmıdır? 
2- Çankaya Ahlatlıbel tesisleri kaç yıllığına, kaç liradan, kime kiraya verilmiştir? 
İhale şekli 2886'nın hangi maddesine göre yapıldı? 
Bu tesisleri kiralayanın Çankaya Belediye Spor Kulübü olduğu söylenmektedir. Bu doğru 
mudur? Doğruysa Spor Kulübü bu tesisleri kime, kaç yıllığına kiralamıştır? 
Bu tesislerin bahçeleri dahil elektrik, su, telefon paralarını kim ödemektedir? 1998 
yılı ödeme faturalarının tarih ve sayıları nedir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/ < 5 D ^ T L Q 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 24.07.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14660-7/5918-
14575/33835 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Ankara Milletvekili 
Ersönmez YARBAY'ın "Çankaya Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezine ve Ahlatlıbel 
Tesislerine" ilişkin yazılı soru önergesi hakkında Ankara Valiliği aracılığıyla adı geçen 
Belediyeden alınan 07.08.1998 tarihli, 07.05/372 sayılı ve 14.09.1998 tarihli, 07-05/454 sayılı 
yazılarda; 

1- Kenedy Caddesi üzerinde bulunan Çağdaş Sanatlar Galerisinin mimari proje, kazı 
ve iksa işi ile mesleki kontrollük hizmetleri için Belediye Bütçesinden 49.528.203.628 TL-
harcama yapıldığı, Galeri Binasının ise OYAK Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak 
Belediyeye bağışlandığı, bu bağış karşılığında anılan Genel Müdürlüğe herhangi bir çıkar 
sağlanmadığı, 

2- Çankaya Ahlatlıbel Tesislerinin, 11.08.1995 tarih ve 198 sayılı meclis kararı ve 
Büyükşehir Belediye Başkanlığının onayı ile 10 yıllığına Çankaya Belediyesi Spor Kulübüne 
tahsis edildiği, 

Bu tesislerin (2 futbol sahası, voleybol ve basketbol sahaları, tenis kortları, golf 
alanları, trafik eğitim pisti, şişirme botların kullanıldığı havuz bölümü ve kafeterya) Belediye 
Spor Kulübünce işletildiği, 

Kulüpçe de, tesislerin restaurant bölümünün kaba inşaatı bitirilerek içi tefriş 
edilmeden, tüm tefriş ve restorasyon işleri ve çevre düzenlemesinin yapılması kaydıyla 9 
yıllığına işletilmek üzere Ayçan Turizm ve Ticaret Limited Şirketine aylık 200.000.000-TL 
bedelle verildiği, 

Restauranta ait ekte sunulan elektrik, telefon ve su faturalarımp-Aycan Turizm ve 
Ticaret Limited Şirketi tarafından ödendiği, 

belirtilmektedir. / 
Bilgilerinize arz ederim. / 

Kutlı 
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T.C. ZİRAAT BANKASI 
KIZILBEY Vergi Dairesi: Vergi No : 9900069675 
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> - 500.000 X •• f/V 

A .1 Al» • - • ÜVI1AK TARİHİ 
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8S..33?, 4,2^t',^K-.t:;t X#&J.' '•*••• ' _*' 

»ON DAKİVF. 

.' '" ..:•'•••! 

2S0.000* » 
1DO.O0O* -
50.000 x -

" 20.000 x -

TOPLAM 

^ATUTAIU 

SAPNO.. . j "••- A.İÇ I K L A M A L A R B O R 

ı Müteselsil Sın» No. 

PİÇ MUIITFAİYATIN] AIJ>JM. 

TOPLAM 
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"~ ATACAK. •"'". 

.. .v V "22&OS9C* 
83.083^3-• 
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BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. 
BASKEStfElEL1ÛD&Rl$İĞÜ 

ELEKTRİK FATURASI 

İŞLETME ADI 3- ter VERGİ DAİRESİ 

VERGİ NO. : 

MÎTATPASA-
8790013112 

ABONE NO. 

'06037.0 
FATURA NO. FATURA TARİHİ 

,1.0008268 30/06/98C1/06/982 0/06/98 

ABONE TİPİ 
0002.00 0074.02 . 50213 -Tic.Büro T.Faze Tek Terim; C06.01 

İLKOK.TAR. ' SON OK.TAR DONEM AKTİF SAYAÇ NO. 

0 6 182435 

AYÇAIM TURİZM TÎCİSAN.'LTD. 
ÇANKAYA BEL.SPOR .KOMPLEKS 

n 
> 

:1Ü GÜÇ 

İÖ87Ö.00 

SON ENDEKS 

3286.00 

17760 ..00 

İLK ENDEKS 

2 5 9 2 . 0 0 

.20.000 

ÇARPAN 

,20.000 

ecikme Cezası 7.: 15 
040 Trafo kaybı TüK.KMh a eklendi 

SON ÖDEME TARİHİ 

SAYİN ABONEMİZ : 

:ybu fatura irtannın.. 

1 4 / 7 / 9 8 

29/07/98 
YUVARLAMA: 2 2 0 

- 2 3 2 5 4 . 4 , 

-•v-v*v 
\ ^tÛlCKVam -' 

.1-4435.2ş 

İŞ 

ENDUKT1F SAYAÇ NO. 

0192231 

VERGİ DAİRESİ 

VERGİ NO. . . 

' • ' / - 'TÜKETİU 

V-*s X 
\Z 

«••/>TÛK.\ 

A 
•-> •+/- TûkVfr 

ENERJİ VE GÛÇ BEDELLERİ TOPLAMI 

BİRİM FİYAT (TL) 

2 1 9 7 0 . 0 0 

BİRİM FİYAT (TL) 

10785.00 

*g' f l !M FİYAT (TL) 

>• 

BELEDİYE TÜKETİM VERGİSİ 

.SAYAÇ KİRASI-BAKU ÖĞRETİ 

MUHTELİF İLAVE 

MUHTELİF İNDİRİM 

KATMA DEĞER VERGİSİ 

TOPLAM FATURA TUTARI 

AKTİF E 

5 1 

REWİF 

15 

GÜ 

£ 6 

9 
7 6 

YediYüzAl tmısAl t ıMi lyonBesYüzYetmisBinTL 7.00. 
2.9/Û.7./-9S ....- »on ödeme tarihin» kadar 

p^NK-ûi-İLBASl-SB.. _=2ÛÛ0.1_ 
JL ^tdaki hesabımıza ödemeniz veya son ödeme tarihine kadar aynı banka hesabına geçecek şekilde 

-• _^İET1JD!R- kaydıyla havai» atmana oerekmekladir. Aksi takdirde toplam fatura tutan Ozarindan ge-

Jkme cezası ödemek zorunda kalacaksınız. Gecikme cezası. gecikmelerin hesaplandığı şuralarda yOrür-

«ikleki tarife esaslarına göre hesaplanır va ayrıca KDV ila birlikle kurum veznesinde tahsil edilir. 

LÜTFEN FATURA İHBARNAMESİ ARKASINDAKİ ÖNEMÜ NOTLAR BÖLÜMÜNÜ OKUYUNUZ. 

.Cürümümüz V.U.K. Yönetmelik hükümlerine tabi dahildir. 



İŞLETME ADI 

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. 

ELEKTRİK FATURASI 

LBASI ÎSL.MOD VERGİ DAİFIESİ 

VERGİ NO. : 

MÎTATPASA 
87900131i: 

O'JOb0U/:O 
ABONE TİPİ 

J 0 0 2 . 0 0 - . I 0 / 4 . U 2 aü^ l l J - l ı c . U ü r o . I . h a z e , . l e k l e r ı m O J£> .01 .20 .00 .0» 
İŞLETME KODU 

FATURA TARİHİ İLK OK. TAR. SON OK. TAR. 

o/.ı.uuuübyy yı/07/yBüi/o//yuyı/oz/yu* o/ .>.JT&SS 
.DÖNEM. AKTİF SAYAÇ NO. ENDÜKTIF SAYAÇ NO. KAPASİTİF SAYAÇ NO 

.- .7T3ZZ3T 

ıV/CAN TURİZM T1C.SAN.LTD.;,., 
ÇANKAYA BEL.SPOR KOMPLEKS l^kRoT^fREsu;; 

V E R d l H Ö , " : ' ' . " 

•2Ü3T7TÜÜ" 
İLK ENDEKS 

T8B7E7W 
ÇARPAN 

20.UUO. ,A:,.ayyaı,z, 
/ • TÜKETİM BİRİM FİYAT (TL) AKTİF ENERJİ BEDELİ (TL.) 

Z2E5Ü7ÜÜ- b / / , y 4 1 , b U O 

SON ENDEKS İLK ENDEKS 

4 1 4 0 . 0 0 TTZBE7ÜÖ" 
ÇARPAN 

"2TJTÜÜÜ" T 7 7 E 3 T 2 " 
BİRİM FİYAT (TL) 

İ1325.00 
REAKTIF ENERJİ BEDELİ (TL) 

201 , '168.24 0 

GÜÇ BİRİM FİYAT (Tİ-) GÜÇ BEDELİ (TL) 

GUÇ AŞIMI 

ENERJİ VE Oüg BEDELLERİ TOPLAMI 

î e c i k m e C e z a s ı '/.: 15 I BELEDIYE TÜKETIM VERGISI 
.040 T r a f o k a y b ı TOK.KWh a e k 1 e n d i [ SAYAÇ KIRASI - BAKIM ÜCRETI 

1 3 / 8 / 9 B 

8 7 9 , 1 0 9 , 9 2 0 

TEBLİĞ TARİHİ MUHTELİF İLAVE 

MUHTELİF İNDİRİM 

TOPLAM FATURA TUTARI ___, 

SON ÖDEME TARİHİ : 2 3 / 0 8 / 9 8 KATMA DEÛER VEFİGİSİ 
YUVARLAMA: 4 0 8 

SAYIN ABONEMİZ : 

BirMilyarOnMilyonDokusYüzYetmisA 
Isbu fatura tutanran ;2İ3/..0.W,/..9.B, „ «on fidanla tarihin» 

131,B66,4&8 
1 , 0 1 0 , 9 7 6 . 0 0 0 

•5>lkv" 
xmMrtA„.^:.>n'.j(...M.t«v, „ „ w>. M . , . . « o n u u u m v uuır iHi* turanı * * f \ 

*s*=sft*.. .=^fi^.....t.f/e^^.v<dU.<2Lr/Jı^ W*> ^ 
t>»slndsW haubımıza Adsmanlz voya ton Adama larihlno kadar aynı banka hatabına gaçecak taklip 

"-rJÜODETÜDln. kaydıyla havala »tntonlz parakmakladlr. Aksi takdlrda toplanı (atum tutan uzumdan 

dkına cazası Odemak zorunda kalacaksınız. Gacikme cazaıı, oedkmalarin hacaplandiui turalarda 

laktaki tarifi «taslarına gora hesaplanır va ayrıca KDV İki birlikte kurum vezruslnd» tahsil edilir. ] 

LÜTFEN FATURA İHBARNAMESİ ARKASINDAKİ ÖNEMLİ NOTLAR BÖLÜMÜNÜ OKUYUNUZ. ' 

Kurumumuz V.U.K. Yönetmelik hükümlerine labl dajjildir. 
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TÜRK TELEKOM TELEFON FATURASI ANKARA 
FDil 110 I fATUHA TABİBİ 
~ 0 7 9 5 3 - 0 0 l l " O 2 / 0 8 / 1 9 9 B 

D OH E M 

_T|EH-199a 
FATURA NO 

6 0 7 0 7 6 0 7 5 0 -

SOM ÖDEME TARİHÎ l 2 1 / 0 8 / 1 9 9 8 

SAYIN 
AYÇAN TURİZM T±C VE SAN LTD $Tİ 
PANKAYA BEUED±YESÎ AHLATLIBEL TESİS 
LERİ ORANŞEHRİ 

06Ö50-Oİ ANKARA 

07 019461B 

" d DONEM BORÇLARINIZ 
'«"TTYSANI7 ttU UVARlYl DİKKATE ALMAYİMIZ 

.' FATUSA TUTARI ı 

1 İ5 İICRÇ TUTAM ı 

6,740,000 

tut 
AYRINTILI 

SOII flbEHE TAKİHİL 5îfl*_J!S. 
21/06/1998 
SAĞLANAN HİZMET 

0194.616 
nzsAYii.tûâ 
_ L _ . P I . 

5.tCl OTOMATİK 
S.ARASI OTOMATİK 
U.ARASI OTOMATİK 
OTOMATİK TOPLAM 
YAZD1RMALI 1131-1151 
FONOTEL 
SAÛİT ÜCRET 
GECİKME BEDELİ 
AYRINTI ÜCnETl 
KAPATILMA ÜCRETİ 
MAKİNİ, KİRASI 
DİĞER BORÇLAR 

ÖPEMtE—İLtKlAB 
MAHSUP 

DÖNEM KONT ÜHÜ 
TOPLAM KONTÜR 

TUTARI TL) 
£460000 

6460000 

5,460,000 

663 
5409 

İSME BİLGİLERİ 
TAllİH SAAT KAUŞlMl'UKi:/. ÜCIIKT TAİIİI 1 SAAT KAK$|MKItKFa (ICRtC I'TAKİII SAAT KAKŞIMKKKKK ÜCRET 
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vmtMm lUKK'İELEKOM TELEFON FAT 
TEIEFO» 110 

12-4910561-0011 02/08/1998 
FATURA TARİHİ D fiİN E M 

TEM-1998 
FATURA H0 

3070782609-

SON ÖDEKâ TARİHÎ» 19/00/1993 

SAYIN 
AYÇAN TURtZM TtC VE SAN LTD STİ 
ÇANKAYA BELEDİYESİ SPOR VE REAKREAS L n ^ ^ ^ g 
YOM TESİSLER* AMlATLÎBEL 

06830-01 ANKARA 

07 - 01578ÛB 

Tepl» l<Jlr 

ÜN< : DÖHEM BORÇLARINIZ 
ÖUU45 »AfnVBANiit BU MAglYI PH1KATC AUUVINİZ -

HAZ-« PATUKA TUTAR U 

PİklKKİS Bü&Ç TUTAKİı 

50,760,000 

C»j*«pı utf.~t3?(OOS22QS 

SOM ÖDE 
19/Û 
SAKLA 
S.İCt 
S.AR 
U.ARA 
OTOMA 
YAZD 
FONO 
SABÎ 
GECt 
AYRI 
KAPA 
MAKt 
DÎÜE 

MAHS 

DÜNE 
TOPL 

AYRINTMfeÖmîSME BİLG 
TARÎll SAAT KAHÇ1MURKK2 0CK1İTTAW11 SAAT KAftÇIMKKKKZ 



TtiR'K TELEKOM TELEFON FAT 
FATUBA TARİHİ 
02/08/1993 

D 0 II E II 
TEM-1998 

FATURA KG 
807078070b' 

SON ÜDEHE TARİHİ: 25/08/1998 

SAYIN 
AYÇAN TURİZM TİC VS SAN LTD ŞTİ 
AHLATLIBEL ÇANKAYA BELEDİYESİ SPOR TESİSLERİ DEVRAN RESTAURANT 
ANKARA 

07 - . 018658S 

:î DÖNSH BORÇLARINIZ 

06000-00 

$ç&l, Üf. 

Z-»B FATOA TUTARIı 

RİKHİ5 WSÇ TlTASIs 

2Û>900>00pSO 

• -

215 ».WtiK yffneif i t l lk hUHUf*I«riftf«^jbJ? S$| 

O * 

Lns 

İldir 

V 

mi M 
__2S/ 
SAĞ 

S.İ 
G.A 
U.A 
OTO 
YAZ 
FON 
SAB 
GEC 
AYR 
KAP 
MAK 
Dİff 

OPf 
MAH 

DON 
TOP 

AYRİMTfrreÖRÜŞMS BİLG 
l'AJRİH SAAT KAK$IMERKF.% fJCKET TAKİM SAAT KARŞ1MKKKE7, 



, FAZİLET PARTİSİ 
TBMjlfl GRUP CAŞKANU 1:1 

TaH>,LA^3„dSaL. 
£,v, kOhSi ;:,. 
1/ 

19.- Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitim için toplanan katkı 
paylarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5922) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Saym Hikmet Uluğbay tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet etmenizi saygılarımla arz ederim 

Hüseyin YILD 

Mardin 

SORULAR 

1- Sekiz yıllık kesintisiz eğitimi desteklemek için talih oyunlarından köprü 

geçişine, vergiden maç biletlerine kadar bir çok yerden alınan katkı paylanyla 

hergün 10 okulun yapılabileceği belirtilirken, ortada okul yapımının olmaması 

kesintisiz katkı paylanyla ne yapıldığı hakkında şüphelerin oluşmasına neden 

olmuştur. Bu bağlamda sadece Tekel'den her gün 216 milyar civannda katkı 

payının aktanldığı doğnı mudur? 

2-Doğm ise trilyonlan bulan bu katkı paylanyla binlerce okul 

yapılabilecekken ortada bir şey görünmediğine göre bu paralar başka yerlerde mi 

harcanıyor? Yoksa bankalarda repoya mı yatırılıyor? Katkı paralannın akıbeti 

konusunda kamuoyuna bilgi vermeyi düşünüyor musunuz? 

3-1997-1998 öğretim yılında Türkiye'de toplam 2 bin 497 okul kapalı, bu 

okulların 894'ü de öğretmensizlikten kapalı durumda idi. Bu sonın özellikle 

Güneydoğu Bölgemizde yoğundur. Katkı paralan ile bu problemlere çözüm 

bulunabileceği hiç düşünüldü mü? 

- 2 5 3 -



4-Bakanlığmızca bilgisayarlı eğitime geçilmesi amacıyla 30 bin adet 

bilgisayar alındığı hakkında basma intikal eden haberler doğru mudur? 

5-Eğer doğru ise bilgisayarlı eğitime geçmek için gerekli altyapı hazır mıdır? 

Yeterli sayıda öğretmen var mıdır? Eğer yeterli öğretmen yoksa ve bu öğretmenleri 

yetiştirmek seneler alacaksa bilgisayar alanındaki.bu acele neyle izah edilebilir? Bu 

bilgisayarlar atıl dununa düşmez mi? Yeter sayıda öğretmen yetişinceye kadar 

senelerin geçmesiyle bu bilgisayarlar demode olmayacak mı? Yoksa bu kaynak ile 

birtakım kişilere menfaat sağlanmaya mı çalışılıyor? 

- 254 -



T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

B.08.0.APK.0.03.01.00-022/3O5JT 
Soru Önergesi ."< /İV/1998 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığının 24.07.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5922-
14554/33793 sayılı yazısı. 

Mardin Milletvekili Sayın Hüseyin YILDIZ'ın "Sekiz yıllık kesintisiz eğitim için 
toplanan katkı paylarına ilişkin" yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevapları aşağıda 
belirtilmiştir. • • j 

4306 sayılı Kanun gereğince 1998 yılında sağlanacak gelirler, 1998 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı'nda yer aldığı şekliyle 290 trilyon 50 milyar lira olarak tahmin edilmektedir. 
Bu miktarın 2 trilyon lirasının cari giderlerde, 50 milyar lirasının transferlerde, 288 trilyon 
lirasının da yatırım giderlerinde kullanılması öngörülmüştür. 

4306 sayılı Kanunun Geçici l'nci maddesinin (G) fıkrasına dayanılarak hazırlanan 
özel ödenek kayıt işlemleri, ödeneklerin dağılımı ve harcama yetkisi konularını kapsayan 
"4306 sayılı Kanun Uyarınca Sekiz Yıllık Kesintisiz İlköğretime İlişkin Özel Ödenek 
Uygulaması ve Bunların Harcanmasına İlişkin Esas ve Usuller'' başlıklı müşterek karar, 
24.10.1997 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Eğitime katkı payandan harcamalar, Maliye 
Bakanlığı ile Bakanlığımız tarafından yürütülen "4306 . sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak 
Yapım, Hizmet ve Taşıma İşlerine İlişkin Harcamalarda Uyulacak Esas ve Usuller" 
çerçevesinde sürdürülmektedir. 

Kanun kapsamında yapılan dersliklerden 1997 yılında 12.103 derslik bitirilerek 
hizmete açılmıştır. 1998 yılında ise 21.045 derslik hizmete açılacaktır. 

İl yapım programları kapsamında yapımı kararlaştırılan ilköğretim okullarının 
ihaleleri Bakanlığımızca onaylanan programlar doğrultusunda Valiliklerce 
gerçekleştirilmektedir. 

1998 yılında ülke genelinde ihaleleri merkezden yapılması planlanan 359 ilköğretim 
okulundan 134'ü ile ilgili ilan 01.08.1998 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanmış, ihaleleri 25-28 
Ağıısıos 1998 tarihlerinde yapılmıştır. 

4306 sayılı Kanunla sekiz yıllık zorunlu eğitime geçilen ilköğretim okullarında 2451 
okulda 2828 Bilgi Teknolojisi Sınıfları oluşturularak, 1998-1999 öğretim yılında bilgisayarlı 
eğitime geçilmesi planlanmıştır. Bu okullarımıza, 15 + 1 bilgisayardan oluşan bilgisayar 

. donanımı kurulacaktır. 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.01.00-022/ 
KONU : Soru Önergesi 7 /1998 

Bilgisayar donanımının kurulacağı okulların, gerekli olan fizikî alt yapılarının hazır 
hale getirilmesine devam edilmektedir. 

Bu laboratuvarların işletiminin sağlanması amacıyla, bu okullarda görevli bulunan 
öğretmenlerden birer kişi (toplam 2451 öğretmen) 20.07.1998 tarihinden itibaren 2.5 aylık 
süre ile formatörlük eğitimine alınmıştır. 

Ayrıca; bu okullarda görev yapan öğretmenlerin çoğunluğu Haziran 1998'den itibaren 
mahalli hizmetiçi eğitiminden geçilerek "Bilgisayar Okur-Yazarı" olmaları sağlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

mâı 
Hikmet ULUĞBAY 

Millî Eğitim Bakanı 



< FteİLCT PAHTİSİ 

-*L.£oA / W 
^..........</£.8£^l 

20.- Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Tavşanlı Anadolu Lisesi inşaatı için 
aynlan ödeneğe ve Tavşanlı Çıraklık Eğitim Merkezi ihalesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hikmet Uluğbay'm yazılı cevabı (7/5928) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlanmın Saym Milli Eğitim Bakanı Hikmet ULUGBAY 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arzederimr 

1- Kütahya İlimiz, Tavşanlı ilçesi Anadolu Lisesi kiralık üç binada 45-50 
kişilik sınıflarda eğitim ve öğretime devam etmektedir ve kaba inşaatı bitmiş 
bulunmaktadır. Bu açıdan bu yıl bitirilebilmesi için Ek ödenek verilecekmidir? 

2- Halen yatırmı programında bulunan Tavşanlı Çıraklık Eğitim Merkezinin 
başlanması için ihale talimatı verilecekmidir? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

B.08.0.APK.0.03.01.00-022/ 30S^ 
Soru Önergesi 4 //0/1998 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. 

İLGİ : T.B.M.M.Başkanhğının 28.07.1998 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14700-7/ 
5928 sayılı yazısı.. 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet DERİN'in "Kütahya-Tavşanlı Anadolu Lisesi için 
ayrılan ödeneğe ve Tavşanlı Çıraklık Eğitim Merkezi İhalesine ilişkin" yazılı soru önergesinde 
yer alan soruların cevapları aşağıda belirtilmiştir, 

1. Kütahya Tavşanlı Anadolu Lisesi inşaatı 1998 yılı yatırım programında 20.0 milyar 
proje bedeli ve 60 milyar yılı ödeneği ile yer almaktadır. 1997 yılı sonuna kadar tahmini 
harcaması 20 milyar olarak gösterilen 1999 yılında bitirilmesi öngörülen okul için 1998 
yılında ek ödenek verilmesine imkan bulunmamaktadır. 

2. 1998 yılı yatırım programına 98H020450 proje numarası,' 90 milyar proje bedeli 
ile alınan Kütahya Tavşanlı Çıraklık Eğitim Merkezinin yılı ödeneğinin özelleştirme . 
gelirlerinden karşılanması öngörülmüştür. Özelleştirme gelirlerinden Bakanlığımıza ödenek 
tahsisi yapılmadığından söz konusu proje ihaleye çıkarılamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hikmet ULUĞBAY * V _ / 
Millî Eğitim Bakanı 

SAYI 
KONU 
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fcvı ...'....&&& 21.- Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ve bazı ilçelerinin lise binası ihtiyacına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5930) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlann Saym Milf? Eğitim Bakanı Sayın Hikmet ULUGBAY 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arzederim.^ 

Ahmet DÇR 
Kütahya Mh% 

1- Kütahya İl Merkezinde Fen Lisesi, Dumlupınar ilçemizdede Dıımlupmar 
Lisesi Yapımı 1999 programına ahnacakmıdır? 

2- Şaphane çok programlı lise ve Atölye binasının 1998 yılında bitirilebilmesi 
için ( özelleştirme ödeneğide dahil) ek ödenek gönderilecekmidir? 

3-1991 yılından beri devam eden Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi inşaatı bu yıl 
bitirilebilirse 100 Milyar TL'ye ihtiyaç vardır. Ödenek gönderilecekmidir? 

4- Tavşanlı Anadolu Öğretmen Lisesi yapımı 1999 yılı yatırım programına 
ahnacakmıdır ? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kumlu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.01.00-022/^öŞ3 
KONU : Soru Önergesi / V/0/1998 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığının 28/07/1998 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14700-7/5930 
sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet DERİN'in "Kütahya ve bazı ilçelerinin lise binası 
ihtiyacına ilişkin" yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

1. Kütahya İl Merkezinde Fen Lisesi, Dumlupınar İlçesinde de Dumlupınar Lisesi 
yapımı 1999 yılı yatırım teklifleri arasında yer almıştır. 

2. 1998 yılı yatırım programında 95H020760 proje numarası ile yer alan Kütahya 
Şaphane Çok Programlı Lise ve Atelye binası inşaatının 1998 yılı ödeneğinin özelleştirme 
gelirlerinden karşılanması öngörülmüştür. 1998 Yılı Bütçesinde Bakanlığımız kullanımında 
bulunan ödeneklerin kısıtlı olması nedeniyle belirtilen işe ek ödenek tahsisi mümkün 
olamamaktadır. 

3. 1998 Yılı Yatırım Programında 220 milyar lira proje bedeli ile yer alan Kütahya 
Merkez Güzel Sanatlar Lisesi için 1998 yılında 70 milyar ödenek kullanılması ve işin 1999 
yılında bitirilmesi öngörülmüştür. Konu edilen okul inşaatı için bu yıl tahsis edilen ödeneğin 
dışında ek ödenek verilmesine imkan görülmemektedir. 

4. Kütahya Tavşanlı Anadolu Öğretmen Lisesi yapımı Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığına iletilen Bakanlığımız 1999 yılı yatırım teklifleri arasında yer almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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7CMM cA'JP ty.ÇfC.UİLUJ'f-' 

rar i j ı . . .JM.t . . r 22.- Yozgat Milletvekili Ilyas Arslan'ın, Yozgat'a üniversite kurulmasına yönelik çalışma 

înyÎL.J....k# olup olmadığına ilişkin Başbakandan somsu ve Millî Eğitim Bakam Hikmet Uluğbay'm yazılı cevabı 

(7/5938) 

TUPKIYE BUYUK MILLTT MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut YILMAZ tarafından Yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arzederim. 

Ilvas ARŞLA? 

Erciyes Üniversitesine bağlı Yozgat Kampusu 6400.000 m genişleme alanı, 
35.000 m kapalı alanı, 3.000 öğrencisiyle, 

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesine bağlı; Makina, Jeoloji, Mimarlık, 
İnşaat, Çevre, Şehir Bölge Planlama, Elektrik ve Elektronik Bölümleri, 

Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı; Matematik, Tarih, Türk Dili, Fizik, 
Kimya, Biyoloji Bölümleri, 

Ziraat Fakültesi ve Bölümleri; 
Eğitim Bilimleri Fakültesi; 
Sağlık Yüksekokulu; 
Meslek Yüksekokulları;(Gece ve gündüz öğretimli 12 programlı) 

ile faaliyetine devam etmektedir. 

5.1- Yozgatımıza iki defa gelişinizde Yozgat Üniversitesinin kurulması hususunda 
söz verdiniz. İlgili Kanun Tasarısını ne zaman TBMM Genel Kurul gündeminde 
öne alarak kanunlaştırmayı düşünüyorsunuz? 

5.2- Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 75 nci yılı anısına "75 nci Yıl" ifadesini 
Yozgat Üniversitesinin başına ekleyerek. ebedileştirmeyi istemez misiniz? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.O8.O.APK.O.O3.O1.OO-O22/J04/ 
KONU : Soru Önergesi 4 J/Of 199i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T.B.M.M. Başkanlığının 30/07/1998 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5938-
14588/33847 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 10/08/1998 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-847-5/4512 sayılı 
yazısı. . 

Yozgat Milletvekili Sayın İlyas ARSLAN tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen 
ve kendileri adına cevaplamam ilgi (b) yazı ile istenen Yozgat'ta üniversite kurulmasına 
ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

3837 sayılı Kanunla 21 üniversite, 2 yüksek teknoloji enstitüsü; 3837 sayılı Kanunun 
Ek 30. maddesi uyarınca çeşitli üniversiteler bünyesinde 65 fakülte, 107 yüksekokul 
kurulduğu, bu yükseköğretim kurumlarının tamamının henüz faaliyete geçirilmediği, öğretim 
elemanı gereksinimi bulunduğu ve bütçe olanaklarının sınırlı olduğu dikkate alındığında, 2000 
yılına kadar yeni yükseköğretim kurumu kurulmasının bu aşamada mümkün olamayacağı 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hikmet ULUĞBAY 1 / 
Millî Eğitim Bakanı 
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p.T:B.M.rl'- . 
VUSÜJUYE? BAl 2 3 -" I z m ı r Milletvekili Sabri Ergül'ün, Marmara Ereğlisi Belediyesince bazı arsaların hal 

Grap'Bafe sahibi olmayanlara usulsüz olarak verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktas'ıı 
rarıh ; 4/^jP yazılı cevabı (7/5951) ')T[Y\ 
Sayı /: k-4P-^^— ' n U ) 
V TÜRKİYE 3ÜYf'll< M T11 FT W® îst PASKEN! T?,T;.JÛ ,y ^ 

Aşağıdaki sorularının Sayın İçişleri Bakacı tarafı-ce^ yazı1!, olarak 
yanıtlanngsı içip gerecini saygılarınla dilerin. 

Sebri zFG'\ 
îzn.ir ''^in't"^ii 

]. Tekirdağ" i]i Mamağ'a Ereklisi Belediyesinin, "gecekondu cnlene 
belgssi" adî altıca kamuya ait değerli akalan., hiçte ihtiyacı clneycn 
ya nevzuat gereği durumları bu bölged" arsa sahihi olmaya müsalf bulu^ayan 
hatıra kişilere usulsüz işlemlerle 'S.S.TUGCE Yanı Kooperatifi a^cılığıyl-
. . . . . . . . .__.. 

tanıtarak oeşkeş çektiği, doğru mudur? 
2. Bu hatırlı kişiler arasında zamanı^ il üst düzey bürokrat] nrur'an; 
Hasan '^AYA, İl Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü, 
•HaH TAŞ, ti Emniyet Müdürü, 
Süleyman ERKAN, İl Hlllî'Emtim Müdürü, 
Alkan ŞûHİr1, ti köy Hiznetıeri Müdürü, 
tsnall HATÎPOGUJ,' H Bayındırlık.:<üdürü, 
Hani UZ, îl Sağlık Müdürü, 
Nazif TOYBTYİK, ti. Kültür Müdürü, 
Nezihe KOKSAL, Ali'nin eşi, 
Cengiz KHKSAL, alinin oğlu, 
Mürvet Güler ATASEVER, Tekirdan Eski Milletvekili A]i Rıfkı AFSE^'ER'in 

eşi, 
"e daha ti ir çok, zengin, hatırlı, il yöneticisi ye Ankara'daki önenil 

kişi 1 erin'Vnya yakınlarının bulunduğu ve tî'jnlsnn usulsüz olarak ve esase01 
yoksul hak şahinlerine ver.li.mesl çereken milyarlık narsellere kondukları 
rlonrıj rujdur? 

3. "-'eren, alan, denetlene durumunda olan kişiler' razı" misali, 
kitabın3 uydurulmuş bu kamu . arazisi, soygununu ilgili belediyeyi 
demetlettirecek snotamnyı, sorumluları teshit etHrmeyl vs yolsuzlumu yapar ve 
haksız menfaat sağlayanlar hakkında-yasa1 gerer;1'n' yerine oeMrmeyi (i^inüyor 
pusunuz? -
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.Û.MAH.0.65.00.002/go%U |.../İP/1998 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 30.7.1998 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5951-
14616/33911 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen izmir Milletvekili Sabri 
ERGÜL'ün "Marmara Ereğlisi Belediyesince gecekondu önleme bölgesindeki bazı arsaların hak sahibi 
olmayanlara usulsüz olarak verildiği" iddiası ile ilgili olarak Tekirdağ valiliğinden alınan 18.9.1998 tarihli 
ve 2787 sayılı yazıda; 

1-Marmara Ereğlisi Belediye Başkanlığınca hazırlanan 09.04.1985 tarih ve 2401/54 sayılı ıslah 
imar planının, Tekirdağ valiliğince 2981 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre 16.5.1985 tarihinde 
onaylandığı, 

13.10.1989 tarih ve 5 sayılı, 23.02.1990 tarih ve 8 sayılı Belediye Meclisi Kararlarıyla 12-13-15 
pafta 7993 ile 8122 nolu parseller arasında kalan saha ve 7465 ile 7475 nolu parsellerin tamamının 
belediye sınırları içinde gecekondulaşmayı önlemek ve dar gelirli, konutu olmayan vatandaşlara arsa 
temin etmek amacıyla Gecekondu Önleme Bölgesi olarak plan değişikliği yapıldığı, 

8.8.1985 gün ve 21 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yapılan arsa satışlarının 775 sayılı Gecekondu 
kanununun 7 ve 8 inci maddelerine uygun olduğu, 

2-Marmara Ereğlisi Belediyesi tarafından Gecekondu Önleme Bölgesindeki kişilere ve kişilerin 
oluşturduğu kooperatiflere bedeli karşılığında arsa tahsisi yapıldığı, 

Önergede bahse konu Tuğçe Yapı Kooperatifine de 21.3.1990 tarihinde arsa tahsisi yapıldığı, 

Ancak, Belediye Hukuk işlerinin 32-02 sayılı, Belediye Başkanının 13.11.1996 tarihli yazıları ile 
775 sayılı yasaya aykırı olarak hak etmeyen kişilere arsa tahsisi yapıldığının Belediye Encümenine 
bildirilmesi üzerine, Encümence daha önce alınan kararlar uyarınca dağıtılan arsaların iptali ile ihtiyaç 
sahiplerine tahsis olunmasına karar verildiği, 

Bu durumun Mülkiye Müfettişlerince 1996 yılında yapılan teftiş neticesinde düzenlenen 29/36-
69/30 sayılı raporla tespit edildiği, 

3-Marmara Ereğlisi Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılan araştırmada da söz konusu kooperatifin 64/100 
hissesini 775 sayılı Kanunun 27 nci ve 34 üncü maddelerine uygun olarak Ahmet ULUÇAY, Erol 
GÖRE ve Recep MEMİŞ isimli kişilere sattığının tespit edildiği, 

belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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24.- Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, görevden alınan il ve ilçe müdürü 
sayısına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/5959) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ANKARA 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Bakanı tarafından -yazılı olarak 

Ömer Vehbi HATİE.OĞLU 
Diyarbakır MiHetveküL». 

/T.. 
(/vz, >l' *«-

Miln Eğitim Bakanlığı'na geldiğiniz günden bu yana kaç Milli Eğitim Müdürü 
görevden alınmıştır? Bunların kaçı hakkında soruşturma ya da kovuşturma 
açılmıştır? Görevden alınma gerekçeleri ağırlıklı olarak nedir? 

- 2 6 5 -



T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK,0.03.01.00-Q22/:to6$ 

KONU : Soru Önergesi { Itö /l998 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığının 31/07/1998 tarih ve A.01.0.GS.0.10.00.02-7/5959-
14635/33983 sayılı yazısı. 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Ömer Vehbi HATİPOGLU'nun "Görevden alınan il ve 

ilçe müdürü sayısına ilişkin" yazılı soru önergesinde yer alan sorunun cevabı aşağıda 
belirtilmiştir. 

3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 60 
inci maddesinde "Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, 
sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına 
devredebilir." hükmü yer almıştır. 

Ayrıca, 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan Bakanlığımız merkez ve taşra 
teşkilatındaki genel idare hizmetleri sınıfı yönetici kadrolarına atamalar ise Bakan ve 
devredilen yetki çerçevesinde Müsteşar veya Personel Genel Müdürü tarafından 
yapılmaktadır. 

Bu yetkiler çerçevesinde 30/06/1997 tarihinden 11/09/1998 tarihine kadar merkez ve 
taşra teşkilatı personelinden atama yetkisi Bakanlıkta bulunan; 

1-80 il milli eğitim müdüründen 25 inin, 

2-849 ilçe milli eğitim müdüründen 275'inin 

görevleri Valilik teklifi, soruşturma veya bulundukları görevde verimli olamadıkları için 
değiştirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

• • ' . ; - / • " • • • / 

' ' <4 * fi v 

Hikmet ULUĞBAY 

Millî Eğitim Bakanı 
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25.- Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, il ve ilçelerde görevden alman 
şube müdürü ve müdür yardımcısı sayısına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'm 
yazılı cevabı (7/5965) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ANKARA 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Bakanı tarafından yazılı olarak 

Ömer Vehbi HATJPOĞLU 
Diyarbakır MiUetvekilL. 

Göreve geldiğinizden bu yana İl ve ilçelerde kaç şube müdürü ve Millî Eğitim 
Müdür Yardımcısı görevden alınmıştır? Bu kişiler hakkında somşturma veya 
kovuşturma açıldı mı? Bu kişiler için, sürgüne tabii tutuldukları ve mahkeme 
kararıyla haklarını arayanlara ise "dava açtınız" gerekçesiyle tekrar sürgüne 
gönderildikleri iddiaları söz konusudur. Bu iddialar doğru mudur? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.01.00-022/3^5 
KONU : Soru Önergesi ( //Ö/1998 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığının 31/07/1998 tarih ve A.01.0.GS.0.10.00.02-7/5965-
14641733989 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Ömer Vehbi HATİPOĞLU'nun " İl ve ilçelerde 
görevden alınan şube müdürü ve müdür yardımcısı sayısına ilişkin" yazılı soru önergesinde 
yer alan sorunun cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 60 
inci maddesinde "Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, 
sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına 
devredebilir." hükmü yer almıştır. 

Ayrıca, 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan Bakanlığımız merkez ve taşra 
teşkilatındaki genel idare hizmetleri sınıfı yönetici kadrolarına atamalar ise Bakan ve 
devredilen yetki çerçevesinde Müsteşar veya Personel Genel Müdürü tarafından 
yapılmaktadır. 

Bu yetkiler çerçevesinde 30/06/1997 tarihinden 11/09/98 tarihine kadar merkez ve 
taşra teşkilatı personelinden atama yetkisi Bakanlıkta bulunan; 

1- 296 il milli eğitim müdür yardımcısından 104'ünün, 
2-337 il milli eğitim şube müdüründen 120'sinin, 
3- 1527 ilçe milli eğitim şube müdüründen 276'sının 

görevleri Valilik teklifi, soruşturma veya bulundukları görevde verimli olamadıkları için 
değiştirilmiştir. . • 

Vatanın her karış toprağı kutsaldır ve eğitimin her alanının kendine göre saygınlığı 
vardır. Bu nedenle görev yeri veya alan değişikliğini sürgün olarak nitelemek doğru değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^ftıâu^ • I 
Hikmet ULUĞBAY * \ S 
Millî Eğitim Bakanı 

- 2 6 8 -



DOĞRU. YOL PARTÎSÎ ^ 

ffanl 26.- Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı'nın, Yozgat'a üniversite kurulması için bir çalışma 
olup olmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı 
(7/5970) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ty 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Mesut YILMAZ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim."" 

Saygılarımla. 

^usûTBAÇANLI 
Yozgat MiHctvefcUi-

15 Şubat 1998 tarihinde Sorgun Şeker Fabrikasının temel atma töreninde 
Yozgat halkına Yozgat Üniversitesini açma sözünü verdiniz. Bu sözünüzle ilgili 
yapmış olduğunuz herhangi bir çalışmanın olup olmadığını söz verdiğiniz 
Yozgat halkı acilen beklemektedir. 80 İl arasında gelişmişlik sıralaması 60. 
sırada olan (fakirlikte 20. sırada) Yozgat İlinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel 
kalkınmasını sağlayacak Yozgat Üniversitesinin kurulmasını ne zaman yerine 
getirecek siniz? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.01.00-022/3ö6<Y 
KONU : Soru Önergesi *//d/1998 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T.B.M.M. Başkanlığının 31/07/1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5970-
14647/33995 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 10/08/1998 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-849-15/4513 sayılı 
yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Yusuf BACANLI tarafından Sayın Başbakanımıza 
yöneltilen ve kendileri adına cevaplamam ilgi (b) yazı ile istenen Yozgat'ta üniversite 
kurulmasına ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

3837 sayılı Kanunla 21 üniversite, 2 yüksek teknoloji enstitüsü; 3837 sayılı Kanunun 
Ek 30. maddesi uyarınca çeşitli üniversiteler bünyesinde 65 fakülte^ 107 yüksekokul 
kurulduğu, bu yükseköğretim kurumlarının tamamının henüz faaliyete geçirilmediği, öğretim 
elemanı gereksinimi bulunduğu ve bütçe olanaklarının sınırlı olduğu dikkate alındığında, 2000 
ayılına'"kadar yeni yükseköğretim kurumu kurulmasının bu aşamada mümkün olamayacağı 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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27- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, vakıfların kurduğu ticaret şirketlerine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/5993) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizel tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

SORULAR __£_ 

1- Kanunlarımızda vakıfların şirket kurmasını engelleyen bir hüküm varmıdır? Varsa 

hangi kanunun hangi maddesinde belirtilmektedir? 

2- Bu tip şirketleri 2886 sayılı devlet ihale kanununun 5.maddesindeki şartları 

yerine getirmesi kaydıyla, devlet^ ihalelerine girmekten alıkoyan kanun hükümleri 

varmıdır? Varsa hangi kanunun hangi maddelerinde belirtilmiştir? 

3- Bu şirketin birkaç günlük veya birkaç aylık olması devlet ihalelerine girmesinde 

bir engel teşkil edermi? 

4- Şirketlerin kazançlarını herhangi bir vakfa veya hayır kurumuna bağışlamasını 

düzenleyen bir yasa maddesi mevcutmudur? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genci Müdürlüğü 

SAYI :B.07.0.BMK.0.11.600/ 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 0 2.10.98* 1 7 1 95 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 10.8.1998 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14891 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez YARBAY'ın 7/5993 esas no'lu yazılı soru 
önergesinde yer alan sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere 743 sayılı Medeni Kanunda; Vakıflar "gerçek veya tüzel kişilerin yeterli 

mal ve haklan belirli tek bir amaca tahsisi ile oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır." 

şeklinde tarif edilmişlerdir. Bunların faaliyetlerinde uyulması gereken hususlar da aynntılı 

olarak, tüzük, yönetmelik ve tebliğler ile düzenlenmiştir. 

Vakıfların veya bunlann iştiraki ile kurulan şirketlerin, kamu kurumlan tarafından açılan 

ihalelere girebilmesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 5 ve 6 ncı maddeleri yanında, ihale 

şartnamelerinde belirtilen şartlan haiz olmalanna bağlıdır. Buna göre, kamu kurumlannda 

ihaleyi yapan kurum personelinin karar ve yönetim organlarında yer aldığı vakıfların, vakıf 

şirketlerinin ve diğer şirketlerin, sözkonusu kurumun açtığı ihalelere girmeleri mümkün 

bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5 inci maddesinde sayılan "gerekli 

nitelik ve yeterliği haiz bulunmak" şartı, her ihale için değişiklikler gösterip, şartnamelerinde 

belirtilmektedir. Bu durumda, vakıflar veya bunlann şirketlerinin şartname hükümlerini 

sağlamalan halinde, ihalelere iştirakleri mümkündür. 

Bilgilerine arz ederim. 

a Maliye Bakanı 
Zekeriya TEMİZEL V \ 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
2 NCİ BİRLEŞİM 6 . 10 . 1998 SALI Saat : 15.00 

ı 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Kars Milletvekili Sabri Güner ve 26 Arkadaşının, tzmit Körfez Geçiş 
Projesi İhalesinde Mevzuata Aykırı Davranmak Suretiyle Usulsüzlük Yaptığı ve 
Devleti Zarara Uğrattığı İddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu Hak
kında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 nci Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru 
Açılmasına İlişkin Önergesinin Gündeme Alınıp Alınmayacağı Konusundaki Görüşme 
(11/18) (Dağıtma tarihi : 26.7.1998) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 71 Arkadaşının, Başbakanlık 
Örtülü Ödeneğini 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci Maddesine 
Aykırı Bir Şekilde Harcamak Suretiyle Hazineyi Zarara Uğratarak Görevlerini 
Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Mad
desine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye Eski' Bakanı 
İsmet Attila Haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi (9/27) (Dağıtma tarihi : 
8.7.1998) 

3. — Kocaeli Milletvekili İsmail Kalkandelen ve 55 Arkadaşının, İzmit'de 
SEKA'ya Ait Bir Araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne Bedelsiz Vermek Suretiyle 
Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 .inci 
Maddesine Uyduğu İddiasıyla Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı E. Yalım Erez Haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Mad
deleri Uyarınca Bir Meclis Somşturması Açılmasına İlişkin Önergesi (9/28) (Dağıtma 
tarihi : 15.7.1998) 

' 3 
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4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile il
gili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

3. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

4.—İstanhur Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

5. — İzmir Milletvekili Saferi Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı 
iddialarım araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/32) 

6. —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) 

7. — 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 araştır
masına ilişkin önergesi (10/34) 

8. --Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ-KUR'un so
runlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

9. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretiminde
ki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

10.'—• Konya. Milletvekili Mustafa Ünaldı ye 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 
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6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Ku-
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

12. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmet
lerindeki. sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

13. — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çuköbirlik 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) 

14. — îstanlbul 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) 

15. —tstartbul 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 madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

16. — îstan'bul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et 
ithalatı yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 Ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

17. — 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 uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

18. —Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve iş
letmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

19. — tçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gere
ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

20. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile İşbirliği an
laşmaları imzaladığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, Içtüzü-
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6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/49) 

21. —İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin Önergesi (10/50) 

22. —Istaribul 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 mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

23. — İzmir Milletvekili Metin öney ve 10 arkadaşının, ceza ve tevkif evleri ile 
tutuklu, hükümlü ve yöneticilerin içinde bulundukları durumu araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

24. — Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 18 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

25. — 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) 

26. — Gaziantep Milletvekili KaJhraman 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) 

27. — Sivas Milletvekili Abdüllatif 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) 

28. — 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) 

29. — 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) 
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30. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Jnceöz 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) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 44 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiralanması konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/64) 

32. — Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 31 arkadaşının, Belediyelerin 
içinde bulundukları sorunların tespiti ve belediye hizmetlerinin daha verimli yapı-1 

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) 

33. — 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) 

34. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 28 arkadaşının, Rusya ve Ukray
na'dan kalitesiz ve standartlara uygun olmayan sac ithal edildiği iddialarını ve bun
ların üretimde kullanılmasının sakıncalarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/69) 

35. — 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) 

36. — 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
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

37. —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) 

38. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, bazı turizm şirket
lerinin hac organizasyonlarından sağladıkları gelirden Refah Partisine para akta
rılıp aktarılmadığını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci, maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 
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39. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Alfoa'yrak ve 26 arkadaşının, Kırıkkale İli
nin 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 (10/74) 

40. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 14 arkadaşının, esnaf ve sanatkârla
rın 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) 

41', — 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) 

42. — Burdur Milletvekili Kâzım 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) 

43. — îstaribul Milletvekili H. Hüsamettin Özkan ve 14 arkadaşının, DYP Ge
nel Başkam 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) 

44. — 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) 

45. —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) 

46. —Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 22 arkadaşının, otomotiv sa
nayinin 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) 

47. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel ve 28 arkadaşının, GAP İdaresi 
ile yabancı firmalar arasında yapılan anlaşmalardaki usulsüzlük iddialarını araştır
mak ve GAP'ın kısa sürede bitirilebilmesi için gerekli yöntemleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 
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48. — İzmir Milletvekili Ahmet Piriştina ve 59 arkadaşının, kumarhanelerin da
ha 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) 

49. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 26 arkadaşının, dengeli kalkınmayı 
olumlu etkileyecek bir ulaştırma politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 tve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/85) 

50. — (Kırıkkale Milletvekili Mîkail 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, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/87) 

.51. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 41 arkadaşının, Kastamonu İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

52. —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) 

53. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, et ithali konu
sunu 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) 

54< — İİstaribul Milletvekili Halit Dumankaya ve 26 arkadaşının, İstanbul Per
şembe Pazarı Ticaret Merkezi (PERPA)'nın içinde bulunduğu durumun araştırılarak 
ülke ekonomisine kazandırılabilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis; 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

55. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 24 arkadaşının, Marmara Bank, 
Impex Bank ve TYT Bank'ın iflas nedenlerinin araştırılarak sorumlularının belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

56. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, Kazakistan'da 
bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin onarımında meydana gelen yolsuzluk ve 
usulsüzlüklerin araştırılarak, sorumlularının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin Önergesi (10/97) 
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571 — Yalova Milletve'kili Yaşar Okuyan ve 26 arkadaşının, Eubank tarafından 
yapılan alümina ihalesinde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarım araş
tırarak, madenlerimizin daha rantabl işletilmesi için alınması gereken tedbirleri be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

58. —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) 

59. — '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 öenrgesi (10/101) 

60. — Zonguldak Milletvekili Mümtaz S'oysal 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) 

61. — Bartın Milletvekili Koksal Toptan ve 22 arkadaşının, kumafhanelerin 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) 

62. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı ve 23 arkadaşının, elektrik dağıtım 
müesseselerinin tahsil ettikleri gelirlerin dağıtılmasında bir kuruma haksız kazanç 
sağlanmak suretiyle TEDAŞ'ın zarara uğratıldığı iddialarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

63. —(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) 

64. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 19 arkadaşının, Gediz Nehrinin kirlen
mesinin nedenlerini araştırmak ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

65. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Pamükkale'nin doğal 
güzellikleri ile kültürel mirasının korunması için alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 
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66. — 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) 

67. — 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) 

68. — '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) 

69. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 21 arkadaşının, milletvekilleri ve 
bakmakla yükümlü olduklarına ödenen sağlık harcamalarını araştırarak varsa usul
süzlükleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

70. — 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) 

71. — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 20 arkadaşının, sağlığa zararlı şe
ker ithal edildiği iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

72. — 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) 

73. — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 22 arkadaşının, özel iskelelerin 
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) 

74. —- 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) 

75. — benizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, Çocuk Esirgeme Ku
rumu ve kuruma bağlı yetiştirme yurtlarının içinde, bulundukları durumun araş-
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tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ye 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/121) 

76. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 22 arkadaşının, HELKO 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) 

77. — 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 maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

78j — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 22 arkadaşının, Kültür Bakanlığının 
Sanata ve Sanatçılara uyguladığı politikalar ile Devlet ve özel tiyatrolorın sorun
ları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

79. —Manisa Milletvekili Cihan Yazar ve 19 arkadaşının, ilaç üretimindeki so
runların araştırılarak genel bir ilaç politikası belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/128) 

80. — 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, içtüzüğün 
104 vee 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/129) 

81. —©artın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 arkadaşının, ülkemizde 
meydana gelen şiddet olaylarının boyutlarını ve nedenlerini araştırarak alınması ge
reken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

82. — 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) 

83. — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ve 49 arkadaşının, Türkiye Cumhuri
yeti ile Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri ge
liştirmek için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/132) 

84. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 33 arkadaşının, Başbakanlık 
örtülü ödeneğinin amacının dışında kullanıldığı iddialarım araştırarak varsa usulsüz-
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lük ve yolsuzlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

'85, —-İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 21 arkadaşının, Bge 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) 

86. — 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) 

87. — Bitlis Milletvekili Kamran İnan ve 21 arkadaşının, yasama dokunulmazlı
ğı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

88. — 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, içtüzüğün 104 ye 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

89. — 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) 

90. — 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) 

91'. —• 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) 

92, — Diyarbakır Milletvekili Se'bgetullah Seydaoğlu ve 23 arkadaşının, Diyar
bakır 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) 

93. —Konya Milletvekili Lütfi Yalman ve 56 arkadaşının, bir doktorun türban
lı olduğu gerekçesiyle bilimsel çalışmalarının engellendiği iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 
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94. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 34 arkadaşının, îstan'bul Şişli'de mey
dana gelen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama olayının aydınlığa kavuştu
rulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

95. — 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 alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/144) 

96. — ©urdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 23 arkadaşının, Burdur İlinin ekono
mik, sosyal ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

97. —* Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 22 arkadaşının, şeker üretimi ve şe
ker fabrikaları ile şeker pancarı üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gere
ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

98. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 21 arkadaşının, İzmir Körfezinde yaşa
nan kirliliğin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

99. — İçel Milletvekili Mustafa İstemihan Talay ve.21 arkadaşının, yeni kurulan 
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) 

100. —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) 

101. —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) 

102. —> 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) 
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103. — 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 1044 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

104. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 24 arkadaşının, Devletin uyuşturu
cuyla mücadele konusunda yetersiz kaldığı iddialarının araştırılarak alınması gere
ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

105. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 77 arkadaşının, Eski Başbakan 
Tansu Çiller hakkındaki Meclis Soruşturması önergesinin oylaması sırasında sahte oy 
kullanıldığı iddialarının araştırılmasr amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkili önergesi (10/155) 

106. — îstaribul 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) 

107. — 'Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner ve 19 arkadaşının, veteriner ilaçları 
ile yetiştiricilik ürünlerinin üretim, pazarlama, güvenlik 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) 

108. — İzmir Milletvekili Metin Öney ve 25 arkadaşının, demiryolu ulaşımının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin ıbelirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

109. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 29 arkadaşının, iki ABD vatanda
şının Tansu Çiller'in danışmanı sıfatıyla çalıştırılmasının hukuka uygun olup olmadı
ğının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

110. — Balıkesir Milletvekili Tamer Kanber ve 20 arkadaşının, Balıkesir İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

111. — 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) 

112. — 'tsCartbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 27 arkadaşının, K.l.T.'ler ve 
özel şahıslar tarafından kurulan bazı vakıfların gayeleri dışında faaliyet gösterdikleri 
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iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasamn 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/168) 

113y—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) 

114, — 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 
önergesin (10/171) 

115.— Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 31 arkadaşının, S.S.K. sınavıyla il
gili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının | araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

116. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erozyonun 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (İ 0/174) 

117. —Tekirdağ Milletvekili Fevzi Ay tekin ve 22 arkadaşının, Çernobil kazası
nın yurdumuzda meydana getirdiği etkilerin araştırılarak alınması gereken tedbirle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

118. — Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 30 arkadaşının, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının kullanımında partizanlık yapıldığı ve 
keyfi davranjldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/177) 

119. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 57 arkadaşının, Fiskobirlik yöneti
mince usulsüz fındık satışı yapıldığı iddialarının araştırarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) 

120. —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) 

121. — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kastamonu Millet
vekili Murat Başesgioğlu'nun, kamu personel rejiminin daha adil, dengeli ve çağdaş 
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bir yapıya kavuşturulabilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

122. — istanbul 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) 

123.'—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) 

124.—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 
İhalesiyle 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) 

125. —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 uyarmca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

126. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 21 arkadaşının, İstanbul - Çatalca -
Sazlıkdere Baraj Gölü civarında bulunan bir araziye imar izni verilmek suretiyle bir 
firmaya haksız menfaat sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/184) 

127.— 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) 

128. — Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu ve 40 arkadaşının, Hatay İlinin so
runlarının araştırılarak kamu hizmetlerinden daha fazla yararlandırılması için alın
ması gereiken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

129. — İstanbul Milletvekili Necdet Menzir ve 20 arkadaşının, Türk Polis Teşki
lâtının sorunlarının araştırılarak yeniden yapılanması için alınması gereken önlem
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddele
ri uyarınca bir.Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

130. — izmir Milletvekili Sabri Ergül ve 20 arkadaşının, «itirafçı» kişilerle istih
barat örgütleri ve kolluk güçleri arasındaki ilişkiler hakkında ileri sürülen iddiaları 
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araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

131. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 22 arkadaşının, Yenikapı Mevleviha-
nesi'nde meydana gelen yangın nedenleri ile kültür ve talbiat 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) 

132.—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 uyar,mca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

133. —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 önergesii (10/192) 

134. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 24 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesince yapılan reklam işleri ihalesinde usulsüzlük ve yolsuzluk olup olmadığı
nın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

135.—Balıkesir Milletvekili 1. 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) 

136. — 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) 

137. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Al'bayrak ve 22 arkadaşının, Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana ge
len facianın nedenleri ve yapılacak yardımları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/196) 

138. — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ve 30 arkadaşının, YÖK ta
rafından yurtdışındaki üıııiversitelerden mezun olanlara denklik belgesi ver'ilmesinde 
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) 
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139. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 20 arkadaşının, bazı mal ve 
hizmetlere yapılan son zamlar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

140. — Konya Milletvekili Abdullah Gencer ve 20 arkadaşının, Irak'ta yaşayan 
Türklerin soranlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın -98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

141!< —- istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk ve 31 arkadaşının, istanbul'da meyda
na gelen sel felaketlinin neden olduğu zararlara karşı alınması gereken tedbirleri be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

142. —Tokat Milletvekili Hanefi Çelik ve 30 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde geçici görevli olarak çatışan personelden bir kısmına keyfi bir şekilde 
kadro verildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

143. — DYP Grup Başkanvekilleri Denizli Milletvekili Metımet Gözlükaya, içel 
Milletvekili Turhan Güven ve Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Ziraat 
Bankasınca tarımsal kredi faiz oranlarının arttırılmasının bankanın kârlılık durumu 
ve çiftçiler üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/202) 

144. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 19 arkadaşının, TBMM'nde 
geçici görevli olarak çalışan personelden bir kısmına keyfi bir şekilde kadro veril
diği ve usulsüz personel alımı yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

145. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 21 arkadaşının, sekiz yıllık 
kesintisiz eğitimi öngören Kanunun uygulanmasıyla ilgili sorunların araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/204) 

146. — Sivas Milletvekili Tahsin Irmak ve 22 arkadaşının, partizanca atamalar 
yapıldığı iddialarını araştırmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi £10/205) * 

147. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 19 arkadaşının, İstanbul'da mey
dana gelen su baskınının nedenlerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belirle-
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mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

148. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 26 arkadaşının, Şanlıurfa Tünel
leri inşaatının gecikmesinin nedenlerini araştırarak hizmete açılabilmesi için alınma
sı gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

149. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 19 arkadaşının, hayvancılık sektö
rünün sorunlarının araştırılarak alınması gere'ken tedlbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

150. — Tralbzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki 
•ilaç.;imalatı- ve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/209) 

151. —- 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, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

152. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kur ve 20 arkadaşının, Antlaşmalara göre 
Suriye ile sınırımızın bugünkü durumunun tespit edilmesi ve Suriye'de arazisi bu
lunan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/211) 

153<—Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 34 arkadaşının, uygulanan 
tasarruf tedbirlerine rağmen kamu kesiminde özellikle taşıt kullanımında savurgan
lık yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

154. — 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) 

155. — Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül ve 21 arkadaşının, enerji darboğazı
nın boyutları ile üretim, dağıtım ve iletimden kaynaklanan enerji kayıplarının araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/214) 

156. — 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) 
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157. — Çankırı Milletvekili ismail Coşar ve 66 arkadaşının, din görevlilerinin so
runlarının 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) 

158. — 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 uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/216) 

159. — İstanbul Milletvekili Attan Öymen ve 38 arkadaşının, kaçak ve çarpık ya
pılaşmanın çevre ve , toplum sağlığı üzerindeki etkilerini araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/217) 

160. — 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) 

161'. —İstan'bul Milletvekili Mehmet Sev'igen 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) ,'. 

, 162. —• Aksaray Milletvekili Nevzat Köse ve 25 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nde mevzuata aykırı uygulamalar yapıl
dığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/221) 

163., —• 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 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/222) 

164. — 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 önergesi (10/223) 

165. —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) 
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166. —Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı ve 25 arkadaşının, SEKÂ'nm 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) 

167. — İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar ve 20 arkadaşının, Devlet içinde varol
duğu 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) 

168. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 20 arkadaşının, sınır ticaretinin yay
gınlaştırılması ve geliştirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

169. —Antalya Milletvekili Yusuf Öztöp ve 20 arkadaşının, Alanya'da meydana . 
gelen sel felaketinin neden olduğu zararların araştırılarak alınması gereken tedbirle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

170. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 32 arkadaşının, «Bedelsiz İthalat»la 
ilgili reklâm ihalelerinde yolsuzluk ve partizanlık yapıldığı, iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bîr Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229) , 

171. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 19 arkadaşının, Mardin İlinde to
humluk dağıtımı ile ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

172. —Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül ve 21 arkadaşının, TBKEL'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 açılmalına ilişkin önergesi (10/235) 

173., — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 20 arkadaşının, THKEL*in 
özelleştirilmesine yönelik uygulamaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/236) 

174, — Batman Milletvekili Musa Okçu ve 31 arkadaşının, TPAO ve TÜPRAŞ' 
in 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) . 

175, —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Âltay ve 22 arkadaşının, yatırımları teşvik 
mevzuatı ve kaılkınmada öncelikli yörelere sağlanan imkânlar konusunda Anayasa-
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nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/18) 

176. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 24 arkadaşının, T1BAŞ Santralleri 
ve TEDAŞ dağıtım tesisleri ihaleleriyle ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usul
süzlük iddialarını arattırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
madideleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/238) 

177. — 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 iliş
kin önergesi (10/239) 

178. — Tolcat 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) 

179. —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) 

180. — 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) 

1811. —Kayseri Milletvekili Nurettin Kaldırımcı ve 22 arkadaşının, kamu yöne
ticilerinin başarısını etkileyen faktörlerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/243) 

182. —Kayseri Milletvekili Nurettin Kaldırımcı ve 20 arkadaşının, kamu yöne
ticilerinin sık sık görevden alınmalarının sakıncalarının araştırılarak yapılması gerek
li yasal ve idarî düzenlemelerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/244) 

183. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 21 arkadaşının, adalet mekanizması
nın sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) 

184. — Istaribııl Milletvekili Mustafa Baş ve 23 arkadaşının, gençliğin sorunları 
ve uygulanan gençlik politikaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

1*5. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 48 arkadaşının, ülkemizdeki tuz re
zervlerinin daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
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amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) 

186. —Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, Samsun İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/247) 

187, — Bolu Milletvekili Feti Görür ve 23 arkadaşının, Turgut özal'a yapılan 
suîkastle ilgili olarak ortaya atılan iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/248) 

188i —•İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 67 arkadaşının, Türk Hava Kurumu 
yönetimi hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/249) 

189. —'Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, trafik kazalarının ön
lenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/250) 

190. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 29 arkadaşının, Erzincan İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/251) 

191. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Al tay ve 20 arkadaşının, Doğu Anadolu Böl
gesindeki eğitim sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

192. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 22 arkadaşının, irtica tartışmaları ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) 

193. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 30 arkadaşının, yeni üniversite 
kurulması yönündeki taleplerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254) 

194* — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının,. üniversitelerde kılık 
kıyafet uygulamalarını bütün boyutlarıyla araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/255) 
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195. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç ve 24 arkadaşının, zeytinyağı üretici
lerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/256) 

196. — Antalya Milletvekili Yusuf Öztop ve 21 arkadaşının, EMLAKBAMCın 
zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak sorumlularının ortaya çıkarılması ve alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

197. —İ'staribul Milletvekili Ekrem Erdem ve 86 arkadaşının, Şişli Belediyesinde 
Eski Başkan Gülay (Atığ) Aslıtürk döneminde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı id
dialarını araştırmak ve sorumlularını belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/258) 

198. — istanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 99 arkadaşının, bireysel hak ve öz
gürlüklerin tehdit altında tutularak demokrasinin ve rejimin geleceğinin tehlikeye dü
şürüldüğü iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/259) 

199. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım ve 21 arkadaşının, Ülkü Ocak
ları mensuplarının karıştığı iddia edilen terör olayları ile bunların güvenlik güçle
riyle olan ilişkilerini araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 

2001 •— Antalya Milletvekili Deniz Bay'kal ve 41 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen Güngör Cinayetini açıklığa kavuşturmak ve soruşturmada ihmali 
bulunanaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/261) 

201'. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 21 arkadaşının, Şişli Belediyesi 
Eski Başkanı Gülay (Atığ) Aslıtürk döneminde belediyede yapıldığı ileri sürülen yol
suzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/262) 

202. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 41 arkadaşının, Karadeniz Böl-
gesi'nin kalkındırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/263) 

203. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, bir kooperatife ait olan 
ve doğal sit alanı kapsamına alman arazinin hazine arazisi ile değiştirilmesinde yö
netmelik hükümlerine aykırı işlemler yapıldığı iddiasını araştırmak ve sorumluları
nı tespit eetmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 
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204. — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü ve 44 arkadaşının, elma üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/265) 

205. —• Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 24 arkadaşının, bazı bölgeler
de yaşanan sel felaketi konusunda Anayasanın 98 irici, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

206.—Karabük Milletvekili Hayrettin Dilekcan ve 20 arkadaşının, Akın Birdal 
suikastinin açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması kaçılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

207. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 20 arkadaşının, Yatırımları Teşvik 
Fonu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/267) 

208. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 22 arkadaşının, sel felaketinde mey
dana gelen zararların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/268) 

209. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 20 arkadaşının, yarım kalan spor te
sislerinin bugünkü durumlarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/269) 

210. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 22 arkadaşının, Türk Ticaret Ban
kasının Merkez Bankası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ait hisselerinin blok sa
tışının mevzuata uygun olup olmadığının araştırılarak çalışanların kazanılmış hakla
rının korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/270) 

211. — DYP Grulbu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arı-
kan Bedük, Denizli Milletvekili Mehmet Gözliikaya ve İçel Milletvekili Turhan Gü-
ven'in, Seçim ve Siyasî Partiler Yasalarında değişiklik yapılmas,ı konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/24) 

212. —Samsun Milletvekili Musa Uzurikaya ve 25 arkadaşının, iklim değişiklik
lerinden ve ekolojik dengenin bozulmasından kaynaklanan çevre sorunlarının araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/271) 
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213. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 24 arkadaşının, TBMM'ne bağlı 
saray, köşk ve kasırlardaki tamirat - tadilat işlerinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıl
dığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 

214. — Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül ve 20 arkadaşının, İzmit Körfezinde 
SEKA'ya ait ormanlık bir arazinin özel bir otomobil fabrikasına devredilmesiyle il
gili iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273) 

215. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 24 arkadaşının, Yatırımlarla ilgili 
Çok Taraflı Antlaşma (MAI) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/274) 

216. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 31 arkadaşının, TRT'ye usulsüz 
personel alımı ve atamaları yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına-
ilişkin önergesi (10/275) 

217. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 25 arkadaşının, Petrol Ofisi Ano
nim Ş/irketi'nin (POAŞ) özelleştirilmesi ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 

218. — İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 31 arkadaşının, Emlak-
bartk'a ait bazı arazilerin satışı ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) 

219. — Adana Milletvekili İbrahim Ertan Yülek ve 49 arkadaşının, Adana ve 
çevresinde meydana gelen depremin verdiği zararların tespiti ve alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün .104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) 

" 220, — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarının da
da etkin bir şekilde kullanılabilmesi ve komşu ülkelerle yaşanan su sorunlarının çö
züm yollarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/279) 

221'. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt ve 30 arkadaşının, Sinop İlinin ekono
mik ve sosyal sorunları ile çocuk emeğinin kiralanması olgusunun araştırılarak alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/280) 

222. — Adıyaman Milletvekili Celal Topkan ve 20 arkadaşının, Güneydoğu Ana
dolu Bölgesinde bulunan bazı kamu yatırımlarının özelleştirilmesi sonucu bu bölge
deki illerde ortaya çıkan işsizlik ve bunun getirdiği sorunlar ile istihdamın geliştiril-
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mesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarjnca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/281) 

223. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı ve 20 arkadaşının, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılması ve izlenecek yeni politikaların tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/282) 
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1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Batı Çalışma Grubu'na ilişkin 
Başbakandan sözlü sorti önergesi (6/897) (2) 

2. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, teknik elemanların öz
lük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) (2) ' 

3« — Ankara Milletvekili İrfan Köksalan'ın, Cumhuriyetin 75. kuruluş yıldö
nümü kutlamalarının Tarih Vakfı'na ihale edileceği iddiasına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/899) (2) 

4. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın Geliştirme ve Destekleme Fo-
nu'nda değişiklik yapılmasına dair karara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/900) (2) 

5. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Ankara - Cebeci'de bulunan 
Adli Tıp Kururnu'na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) (2) 

6. —Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, Ankara Millî Eğitim Müdürünün 
bir beyanına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) (1) 

7. — 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) (1) 

8. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Dünya Kadınlar Günü kutlamala
rı sırasında meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/906) (1) 

9. — Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sııngur'un, bazı belediyelerin izinli hiz
met aracı talebine cevap verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/907) (1) 

10. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Turban'a alınan personele ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/908) (1) 

11. —Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, SEKİAYa ait bir arazinin özel bir 
firmaya satılacağı iddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/909) (1) 

12. — 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) (1) 

13. —Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Konut Edindirme Fonuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

14. — Sivas Milletvekili Tahsin Irmak'ın, Savarona Yatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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15. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Ha'bur sınır kapısından Irak'a gi
riş yapan kamyon ve urlara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/913) (1) 

16. — Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin, Hükümetin icraatlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/915) (1) 

17. —Konya Milletvekili Abdullah Gencer'in, Eskişehir TÜLOMSAŞ'ta işten 
Çıkarılan mevsimlik işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

18. — Konya Milletvekili Abdullah Gencer'in, irtica ile mücadele konusundaki 
bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

19. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Denizcilik Müsteşarlığına alınan 
personele ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/918) (1) 

20. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, irtica nedeniyle hakkında soruş
turma açılan vali ve kaymakamlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/919) (1) 

2 1 , — Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş'in, Batı Çalışma Grubuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

22. —Antalya Milletvekili Osman Berberoğlu'nun, kumarhanelerin kapatılması 
sonucu işsiz kalan kişilere ilişkin Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/922) (1) 

23. —Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Merkez ve Akça
kale İlçelerine bağlı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/923) (1) 

24. — Antalya Milletvekili Osman Berberoğlu'nun, atari salonlarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü som önergesi (6/924) (1) 

25. — Şanlıurfa Milletvekili Albdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa - Birecik İlçesine bağ
lı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/925) (1) 

26. — Konya Milletvekili Abdullah Gencer'in bazı belediye başkanlarının gö
revden uzaklaştırılmalarının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som Önergesi 
(6/928)0) 

27. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Harran - Küçük 
Yıldız ve Yasta köylerinin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

28. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Hilvan İlçesine 
bağlı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/930) (1) 

29. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Bozova İlçesine 
bağlı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/931) (1) 
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30. — Şanlıurfa Milletvekili A'bdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa - Viranşehir İlçesine 
bağlı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/932) (1) 

31. — Şanlıurfa Milletvekili Albdulkadir Öncelin, Şanlıurfa - Suruç İlçesine 
bağlı bazı köylerin dalgıç ve içme suyu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/933) (1) 

32. —Şanlıurfa Milletvekili A'bdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa - Halfeti - Sütveren 
ve Kantarma köylerinin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/934) (1) 

33. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa - Siverek İlçesine 
bağlı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935)(l) 

34. — Şanlıurfa Milletvekili Albdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa - Ceylanpınar İlçe
sine bağlı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) (1) 

35. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, şeker pancarı üreticilerinin sorun
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

36. —Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul - Küçükçekmece'de 
Millî Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait bir arsanın Galatasaray Spor Kulübüne verilip 
verilmediğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 

37. — Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin, kütüphanelerde okunmak 
üzere satın alınan gazetelere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/940) (1) 

38. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, Bakanlar Kurulu'nun sanal olarak ilk 
kez ne zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

39. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, tarihî alanlardaki konut
ların korunmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1) 

40. —Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, T.T.K.'ya alınan işçilere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/943) (1) 

41', — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, bazı şahsî ve ticarî ma
hiyette eşyanın bedelsiz ithaline ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/944 (1) 

42. — Şanlıurfa Milletvekili A'bdulkadir Öncelin, Şanlıurfa'da turizm potansi
yelinin değerlendirilmesi yönünde bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) (1) 

43. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Uğur Mumcu suikastine adı ka
rışan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/947) (1) 

44. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarteay'ın, Uğur Mumcu Cinayetini • Araş
tırma Komisyonunda ifade veren iki itirafçıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü som 
önergesi (6/948) (1) 
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45. •— Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Çankaya Belediyesi'nin Kurban 
Bayramında Türk Hava Kurumuna araç ve personel tahsis ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

46. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, THK' tarafından 1981-1998 yıl
lan arasında toplanan kurban derilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/951) (1) 

47. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kurban derilerinin THK tarafın
dan toplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (1) 

48. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, irticayla mücadeleye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/953) (1) 

49. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, Türk Hava Kurumunca toplanan kur
ban derilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/954) (1) 

50. —İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, TAS1Ş Genel Müdürü hakkında ileri 
sürülen bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

51. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, Başbakanlık personeline ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/956) (1) . . . . . • ; 

52. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, makam arabası ve şoför tahsis 
edilen eski bakanlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/957) (1) 

53. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, makam arabası ve şoför tahsis 
edilen eski bakanlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

54. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, makam arabası ve şoför tahsis 
edilen eski bakanlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

55. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, makam arabası ve şoför tahsis 
edilen eski bakanlara ilişkin Millî Savunma Bakam ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

56. — Batman Milletvekili Faris özdemir'in, Batman Tekel Başmüdürlüğünün 
depo ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/962) (1) 

57.,— Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'da bulunan İtalyan Ka
tolik Kilisesinin faaliyetleri hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/964) (1) 

58., — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, Mersin İlindeki sağlık ocağı ve sağlık 
evlerinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/965) (1) 

59. —İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, Mersin - Aydıncık İlçesi Yenikaş Kö
yündeki su kaynağının KKTC ile paylaşılmasına yönelik projeye ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sora önergesi (6/966) (1) 

60. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, THK tarafından toplanan kurban de
rilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 
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61'< — İstanbul Milletvekili Azmi Ateşin, THK Başkanı hakkında ileri sürülen 
baz,ı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/968) (1) 

62. —• İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, THK'na ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/969) (1) 

63. •—İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Dünya.Hava Olimpiyatlarının düzen
lenmesiyle ilgili olarak b'ir anlaşma yapılıp yapılmadığına ve uçak alımlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/970) (1) 

64. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarlbay'ın, Semdin Sakık'ın emniyetteki 
sorgulamasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) !(1) 

65. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Semdin Sakık'ın sorgulamasına 
ilişkin Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/972) (1) 

66. — Konya Milletvekili Abdullah Gencer'in, şeker fabrikalarının pancar üre
ticisine olan borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/974). (1) 

»67. —• Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Türkiye Taş Kömürü 
Kurumuna devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

68. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Mavi Akım Projesine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) (1) 

69. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, bir korgeneralin THK'da yolsuzluk 
yapıldığı yönündeki iddialarına ilişikn Başbakandan sözlü soru önergesi (6/978) (1) 

70. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, THK'nun uçak üretimi için müflis 
bir İngiliz firmasıyla anlaştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/979) (1) 

71'< — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, THK'nun 1. Dünya Hava Olimpiyat
ları organizasyonuna talip olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) (1) 

72. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, THK'nun satın aldığı iki adet uça
ğa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1) 

73. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Türk Hava Kurumu yönetimi hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) (1) 

74. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, memurlara ek zam verilip verîlme-
yeceğme ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/983) (1) 

75. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Semdin Sakık'ın ifadelerinin basın
da yer almasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/984) (1) 

76. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, İstanbul - Beyoğlu'nda yapılan bir klip 
çalışmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) (1) 
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77. — İçel Milletvekili Oya Araslı'nın, İçel Emniyet Müdürünün görevden alın
masına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) 

~ 78. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Beykoz Deri İşletme Fabrikasının 
Erzurum'a, nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/991) 

79. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum II. Organize Sanayi Böl
gesinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/992) 

80. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Tarım Kredi Kooperatiflerine ait 
fabrikalarda üretilen gübre miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/993) 

81. — Ağrı Milletvekili M. Sıddı'k Alt'ay'ın, yurt - dışı temsilciliklerde görevli 
personelin vatandaşlarımıza karşı tutumlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/994) 

82. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'da toplu konut yapımı için bir 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 

83. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, ihracatı Geliştirme Fonu'ndan Do
ğu Anadolu Bölgesine yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/996) 

84. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin kadastro çalışmalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 

85i — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Doğu Anadolu'daki doğal kaynak
ların rantabl kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/998) 

86. —-Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, yatırımları teşvik mevzuatına ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/999) 

87. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Doğu Anadolu Bölgesinin kalkın
dırılmasını sağlamak üzere alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1000) 

88. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinde maden tetkik 
araştırmaları yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1001) 

89. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinde petrol arama ça
lışmaları yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1002) 

90. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın yeraltı su kaynakları ile 
ilgili harita çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1003) 
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911. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, 1996 -1998 yılları arasında 
Şanlıurfa İline götürülen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1004) 

92. — Şanlıurfa Milletvekili Albdulkadir Öncel'in, 1996-1998 yılları arasında 
Şanlıurfa İline enerji alanında yapılan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) 

93. — Şanlıurfa Milletvekili Albdulkadir öncel'in, 1996 -1998 yılları arasında 
Şanlıurfa İline götürülen telefon ve posta hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1006) 

94. — Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı'nın, Amasya İlindeki kamu yatırım
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) 

95. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Horasan - Ağrı - Doğubeyazıt -
Gürbulak - İran arası demiryolu ağı için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1010) 

96. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu'nun 
düzenlediği geceye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 

97. — Batman Milletvekili Faris özdemir'in, tütün başfiyatının düşük belirlen
diği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 

98. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir'de sel felaketinden zarar 
gören köprü ve konutların onarımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1013) 

99. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, GSM lisans hakkının devrinde dev
letin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1014) 

100. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa'da 1996-1998 yılla
rı arasında yapılan köy yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) 

101. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa'da 1996-1998 yılla
rı arasında yapılan içme suyu amaçlı yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/1016) 

102. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ulucanlar cezaevinde öldürü
len bir kişiye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 

103. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TRT'de yayınlanan diyanet 
saati programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1018) 

104. — Erzurum Milletvekili Ömer özyılmaz'ın, ÖSYM'nin getirdiği «önden ba
şı ve boynu açık» resim mecburiyetine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1019) 

105. — Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz'ın, özel öğretim kurumlarında bu
lunmayacak alan ve odalar hakkındaki genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1020) 
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106. —İçel-.Milletvekili Saffet Benli'nin, TAS'İŞ tarafından mükelleflerden per
sonelin fazla mesaileri için alman ücrete ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1021) • 

107. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, l.Ü. Diş Hekimliği Fakültesinde 
tedavi ve muayenelerin iptal edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1022) 

108. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, SSK'da çalışan bazı kişilerin gü
venlik soruşturmalarının yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1023) 

109. —Kortya Milletvekili Veysel Candan'ın, SSK'da çalışan bazı personelin gü
venlik soruşturmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 

110. •— Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun, Gaziantep - Araban'a 
bağlı bazı köylerin elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/1,025) 

111'. — Gazıiantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun, Gaziantep İlinin sağlık 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1026) 

112. — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun, Gaziantep - Araban'a 
bağlı bazı köylerin telefon sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1027) 

113. —Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun, Gaziantep - Araban'a 
bağlı bazı köylerin eğitim sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1028)-

114. — 'İçel-.Milletvekili Saffet Benli'nin, Batı Avrupa Birliği'nin Savunma ve 
Dışişleri Bakanlarının Rodos toplantısına ilişkin Millî Savunma Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1029) 

115. —tçel Milletvekili Saffet Benli'nin, Hava Kuvvetleri Komutanının irtica 
konusundaki bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1030) 

116,—'İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, hükümet programında yer alan bazı 
vaatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1031) . 

117. ~ Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, İlahiyat Fakültesi mezunlarının öğ
retmenliğe alınmamasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 

118. — Hatay Milletvekili Süleyman Metin K'alkan'ın, genel nüfus sayımı sonuç
larına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/İ033) 

119. — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, 1 inci Denizcilik Şûrasının or
ganizasyonu için açılan ihaleye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 

120. —Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, ipsala Gümrük Müdürü hak
kındaki baz,ı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 
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121. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Gümrük Müsteşarlığının İz
mir ve Istan'bul Teftiş Kurullarının kaldırılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1036) 

122., — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, İs'koçya'da yapılan bir toplantı
ya katılıp katılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) 

123. — Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan'ın, Hatay - Hassa İlçesinde 
dolu afetinden zarar görenlere yapılacak' yardımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1038) 

124. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TRT'nin 19 Mayıs'ta Samsun' 
dan yayın yapmamasının nedenine ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 

125. —Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, TÜPRAŞ Batman Rafine-
risi'nin özelleştirilme kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/1040) 

126. — 'Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman SS!K Hastanesinin 
personel ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1041) 

127. — Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman Devlet Hastanesi 
inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042) 

128Ü — Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, okullardaki öğretmen açığı
na ve Batman'a üniversite kurulması hakkında verilen kanun teklifine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 

129. — Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman'daki petrol arama
larına ve TPAO'da işine son verilen geçici işçilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözılü soru önergesi (6/1044) • 

130. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, Başbakanlık Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1045) 

131. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, THY İkram Başkanlığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1046) 

132. — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, okul müdürlerinin atanmasıyla 
ilgili genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 

133. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, başörtülü öğrencilere yapılan 
uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 

134. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun elma üreticilerinin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) 

135. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Denizcilik Müsteşarlığı binasının 
onarımını yapan firmaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 
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136. — Aydın Milletvekili Al Rıza Gönül'ün, DPT tarafından Milliyet Gazete
si yöneticilerine brifing verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1053) 

137. —Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın; hububat alım fiyatlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 

138. —Kırıkkale Milletvekili Kemal Alibayrak'ın, okul müdürlüklerine atama ya
pılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055) 

139. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Havza'nın afet bölgesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1056) 

140. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, başörtülü öğrencilere yapılan uygu
lamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 

141',, — Hatay Milletvekili Meliin Kalkan'ın, Hatay'ın bazı ilçe ve köylerinde 
meydana gelen sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) 

142. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, yasadışı faaliyetlerin ve yol
suzlukların önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) 

143. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, özel öğretim kurumlan hakkında 
bir genelgenin yayımlanıp yayımlanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1060) 

144. —Mardin Milletvekili! Hüseyin Yıldız'ın, DSP İsparta İl Başkanının Eğri
dir Endüstri Meslek Lisesini denetlediği iddiasına ilişkin .Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1061) 

145. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Etibank'la ilgili basında yer alan 
haberlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 

146. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, fonlarda toplanan paralara ve bun
ların harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1063) 

147„ — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'Ün, 1991 tarihinden sonra; memur
luğa başlayanlara bir derece verilmesi için çalışma olup olmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

148. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa'nın nüfusuna ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1065) 

149< — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Washington Büyükelçisinin gö
reve başlamamasının nedenine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 

150. —Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, GAP'a ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1067) 

151. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, başörtülü öğrencilere yapılan uy
gulamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1068) 
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152. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin işine hak
sız olarak son verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1069) 

153, — Konya Milletvekili Mustafa Ünakh'nın, askerî makamlarca gözaltına alı
nan veya tutuklanan bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 

154, — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, rakı üretim ve tüketimine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

155. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, hayali sigara ihracatı yapıldı
ğı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 

156̂  — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, Denizcilik Müsteşar Yardım
cılığına Usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1073.) 

157. — Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan'ın, başörtülü öğrencilere ya
pılan uygulamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) 

158. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne 
bağlı işletmelerde çalışan geçici işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1075) 

159. — Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'm, Batman'a bağlı köy ve mez
ralara götürülecek hizmetler için ayrılan ödeneğe ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1076) 

160. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - İlgın'da bir hemşireye 
verilen disiplin cezalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 

1611, — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, ders kitabı basımının özel sektö
re ihale edileceği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1078) 

162. —Erzurum Milletvekili Albdulilah .Fırat'ın, Avrupa Konseyi'nde görüşüle
cek olan Türkiye'deki azınlık hakları ile ilgili tasarıya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1079) 

163j — Istaribul Milletvekili Ekrem Erdem'in, Devlet ihale Kanununun 87 nci 
maddesinin uygulanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1080) 

164< — Ağrı Milletvekili M. Sıddı'k Altay'ın, Ağrı Yazıcı Barajı inşaatına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 

165. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, süne mücadelesinde kullanılan ilaçlara 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) 

166. — Kırıkkale Milletvekili Mika'il Korkmaz'ın, Millî Eğitim Basımevine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) 

167., — Samsun Milletvekili Musa Uzunkayâ'nın, Vezirköprü Eğitim Merkezinin 
açılmamasının nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü som önergesi (6/1088) 
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168. —Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Kültür Sarayı içiin ay
rılan ödeneğe ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) 

169. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Köy Hizmetleri 11 Mü
dürlüğündeki kullanılabilir araç ve istihdam edilen işçi sayısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1090) 

170. —• Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun - Bafra yolu ihalesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

171. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun İlinin bjipodrum ihti
yacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1092) 

172. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Avcılık ve Atıcılık İh
tisas Spor Kulübünün mekan ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1093) 

173< —•Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun uluslararası havaalanı 
inşaatının ne zaman bitirileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi 
(6/1094) 

174, — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul'da silahlı saldırı sonucu 
öldürülen bir din görevlisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

175, — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kapatılan Kur'an kurslarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

176. —Samsun Milletvekilli Musa Uzunkaya'nın, mason derneklerinin yasa-dışı 
eylemlerde bulundukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1097) 

177. — İsparta Mülletvekili Halil Yıldız'ın, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakülte
si - Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölünıü'nün kapatılacağı iddialarına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

-178.—Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Kura Nehri Projesine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 

179. — Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan Hükümet Konağı inşaa
tına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

180. — Ardahan Mlilletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan Organize Sanayi yerinin 
kamulaştırılması için gerekli ödeneğe ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1101) 

1.8.1'H — Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, havalimanı için gerekli ödeneğe 
ve Kars - Çıldır - Tiflis demiryolu hattına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1102) 

182. — Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Aktaş sınır kapısının açılmasıyla 
ilgili bir çalışmalım yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1103) 
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183.'•— Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Antalya TED AŞ Mües
sesesinin satışına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1104) 

184. — Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan - Posof İlçesinin ulaşım 
sorununa ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1105) 

185. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, Elazığ Hipodromu, Tarım Kre
di Kooperatifleri Bölge Müdürlüğü ve Canlı Hayvan Organize Sanayi Bölgesi çalış
malarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

186. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, Elazığ'da SHÇEK'ca yapılacak 
yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

187. —Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, Elazığ kapalı spor salonu in
şaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/1108) 

188. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, Doğu Anadolu Bölgesinde sel 
ve erozyonla mücadele için alınan tedbirlere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1109) 

189. — Yozgat Milletvekili Abdullah Ürnek'in, Yozgat Üniversitesi kurulması ile 
ilgili kanun teklifine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1110) 

190. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bölücü terör olaylarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) 

1911, — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa - Ceylanpınar Dev
let Üretme Çiftliğine ait arazinin topraksız çiftçilere dağıtılıp dağıtılmayacağına iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1112) 

192. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, kamu çalışanlarının maaşlarına ya-
yapılacak zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113) 

193. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Marmaris Millî Parklar Ge
nel Müdürünün rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1114) 

194. — Şanlıurfa Milletvekili Abdıılkadir öncel'in, Millî Park ihalelerinin usulü
ne ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

195. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, şoför esnafına verilecek kredilere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

196. — İçel Milletvekili Saffet Bcnl'i'nin, Tarsus Belediyesi kanalizasyon projesi 
ve katı atık yönetimi etüdleri için yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1117) 

197s —Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt - Kurtalan Çimento Fab
rikası bacasının filtre ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 
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198H — Bilecik Milletvekili Şerif Çim'in, Ekspres sefer yapan trenlerin Bilecik'te
ki istasyonda durmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1119) 

199. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, üniversitelerdeki başörtüsü so
runlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1120) 

200. — İsparta Milletvekilli Mustafa Köylü'nün, okullara baskın denetimler ya
pıldığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 

201!, — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, Tekel'in, özelleştirilmesine yöne-
nelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122)* 

202. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, pancar üreticilerinin avansları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

203. —Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'a bağlı bazı ilçelere or
ganize sanayi bölgesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1124) 

204. — Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Türközü Sınır Kapısında yapılan 
mazot ithalatı ile ilgili alınan karara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1125) 

205. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis'in konut ihtiyacına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

206. — KiÜis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis Sapkanlı Göleti projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

207. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis'te bir Eğitim Fakültesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

208. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis Seve Barajı ihalesinin ne 
ne zaman yapılacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1129) 

209. — Şanlıurfa Milletvekili Albdulkadir Öncel'in, Anadolu Expresi'nin seferden 
kaldırılmasına ve tren ücretlerine yapılan zamlara 'ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1130) 

210. —• Kırıkkale Milletvekili Kemal Alibayrak'ın, Kırıkkale'ye bağlı Karakeçili 
Çelebi ilçelerinde meydana gelen afetten zarar görenlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1131) 

211. — Sinop Milletvekili Kadir Bözkurt'un, Kemer Kiriş'te hazineye ait bir ara
zinin özel bir firmaya tahsisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1132) 

212. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İşçi PartM Genel Başkanının 
bazı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1133) 

213..— Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nun, Diyarbakır İlinin Öğret
men ihtiyacına ve kapalı okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1134) 
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214. —• Diyarbakır Milletvekili Ya'kup Hatiipoğlu'nun, Diyarbakır ilindeki Sağlık 
hizmetlerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) 

215. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, gösteri yapan öğrendilere güven
lik güçlerince yapılan müdahaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1136) 

216. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'nın, İlahiyat Millî Kö-
mitesi'nin hukukî statüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 

217. — Hatay Milletvekili Levent Mıstikoğlu'nun, Hatay 1. İcra Müdürünün gö
rev yerinin değiştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 

218. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Kayseri Çinko Kurşun Fabrikası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1139) 

219. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum - Rize yoluna ve Erzu
rum - Tortum - İspir arası karayolu ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

220L — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Ankara Çankaya Anadolu İmam 
Hatip Lisesi inşaatına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/1141) 

22i. — Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz'ın, derslik sayısı artırılan okullara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) 

222. — Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz'ın, öğretmen açığına ve atamaları
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1143) 

223, — Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz'ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitimin 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 

224, —• Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'da açılan Hüsn-ü Hat 
ve tezhip sanatı kursunun kapatılma nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1145) 

225. — Şanlıurfa Milletvekili A'bdulkadir Öncel'in, D.t.E'de bazı yöneticilerin gö
revden alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1146) 

226, — Şanlıurfa Milletvekili A'bdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Harran İlçesi Gaz-
lıkuyu Köyünün dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

227. — Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, genel nüfus sayımı kesin sonuçlarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1148) 

228. —• Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, başörtülü öğrencilerin 
parasız yatılı ve burslu sınavlara alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1149) 

229, — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, ekonomideki durgunluğa ve hal 
yasasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 

230. —Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Ener-
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151) 

231. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, şeker pancarına zarar veren tırtıl 
ile mücadeleye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) 
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232< — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'm, taksicilere yönelik saldırılara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1153) 

233. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, gelir vergisi borcu affedilen 
bazı sanatçı ve televizyon programı yapımcılarına ilişkin- Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1154) 

234 — Tokat Milletvekili Bekir Sobacı'nın, Tokat-Erbaa SSK Hastanesi ile Nik
sar SSK Dispanserinin son durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1155) ' 

235. —Af yon Milletvekili Osman Hazer'in, cezaevlerinde yatan hükümlülerin sa
yısı ile cezaevi müdür ye gardiyanlarının can güvenliklerine ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1156) 

23Ö. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Elazığ Adlî Yargı Adalet Komisyo
nunca yapılan İnfaz ve Koruma Memurluğu Sınavına ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru Önergesi (6/1157) 

237. —Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, îbazı 'din görevlileri açığının kapatıl
masına iliştin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 

2381 — Samsun Milletvekili Musa Uzıınkaya'nın, İlahiyat Fakültesi mezunu öğret
men adaylarının durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1159) " 

239. —Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretme
ni açığına ve ilahiyat Fakültesi mezunlarının öğretmen olarak atanmamasının nede
nine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

240. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa - Akçakale Devlet 
Hastanesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1161) 

241'H — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis - Hatay karayolu üzerinde
ki Afrin Köprüsünün yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1162) . 

242,— İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, TSE'de partizanca ve usul
süz atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet'Bakanından sözlü soru önergesi (6/1163) 

243, — İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, TSE Merkez Teşkilâtın
dan Gebze'ye yapılan toplu nakillere ilişkin Devlet iBa'kanından sözlü soru önergesi 
(6/1164) 

244i — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi'Kooperatifleri Birliğine borcu olan çiftçilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1165) 

245. — Konya Milletvekili Remzi Çetin'in, terör olaylarına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1166) 

246. —Samsun Milletvekili Musa Uzıınkaya'nın, yabancı ülkelerde çalışan kamu 
görevlilerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) 
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1'. — Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) 
(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

2.—• Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı 
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Millet
vekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı istanbul Milletvekili Bülent 
Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 
292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı : 
232) (Dağıtma tarihi : 26.2.1997) 

(1. görüşme 20.11.1997 Perşembe günü tamamlanmıştır.) 

3. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner' 
in, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı 
Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/669) (S. Sayısı : 
338) (Dağıtma tarihi : 17.6.1997) 

•4. — Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili 
Deniz Baykal ve 39 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşı
nın, Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Er
can Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İstanbul Mil
letvekili Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Memur Emeklileri ile Bunların Dul 
ve Yetimlerinin 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. —Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/689) (S. Sayısı : 631) (Dağıtma tarihi: 27.3.1998) 

6. —Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1588) (S. Sayısı : 735) (Dağıtma 
tarihi : 28.7.1998) 

7. — İsparta Millelîvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1515) (S. Sayısı : 742) (Dağıtma tari
hi : 28.7.1998) 

X 8. — Giresun 'Milletvekili Ergun özdemir'in, Giresun Milletvekili Turhan Al-
çelik ve 5 Arkadaşının, Erzincan Milletvekilleri Tevhit Karakaya ile Naci Terzi'nin, 
Erzurum Milletvekili ismail Köse ile Aksaray Milletvekili Sadi Somııncuoğlu'nun, 
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Elazığ Milletvekili M. Cihan Paçact'nın, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Bay
burt Milletvekili Ülkü Güney, Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekili Gaziantep 
Milletvekili Ali Ilıksoy, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve Şırnak Milletvekili 
M. Salih Yıldırım'ın, Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt ile Giresun Milletvekili Er-
gun Özdemir'in, Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Kastamonu Milletvekilleri Nur
han Tekinel ile Haluk Yıldız'm, Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır'ın, Artvin Mil
letvekili Hasan Ekinci ve 4 Arkadaşının, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 4 Ar
kadaşının, istanbul Milletvekili Ali Topuz ve 7 Arkadaşının, Aksaray Milletvekili 
Nevzat Köse'nin, Elazığ Milletvekilleri Ahmet Cemil Tunç, Ömer Naimi Barım ve 
Hasan Belhan'ın, Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Kastamonu Milletvekilleri 
Hadi Dilekçi ile Fethi Acar'ın, Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu'nun, Tokat 
Milletvekili Ali Şevki Erek ve 3 Arkadaşının, Sakarya Milletvekili Ertuğrul Eryıl-
maz*ın, Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan'ın, Erzincan Milletvekili Naci Terzi'-
nin, Samsun Milletvekili Nafiz Kurt ile Giresun Milletvekili Ergun özdemir'in, Niğ
de Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Amasya Millet
vekili Ahmet İyimaya'nın, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz ve 4 Arkadaşının, 
Samsun Milletvekili Latif öztek ve 2 Arkadaşının, Kütahya Milletvekili İsmail Ka-
rakuyu'nun, Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlıı'nıın, Samsun Milletvekili Musa 
Uzunkaya ve 17 Arkadaşının, Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş ve 13 Arkada
şının, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Be-
dük'ün, ve Çankırı Milletvekili İsmail Coşar'ın; Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kal
kınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi 
ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1038, 2/1044, 2/1046, 2/1054, 2/1056, 2/1077, 2/1081, 2/1082, 2/1083, 2/1084, 
2/1085, 2/1086, 2/1087, 2/1091, 2/1092, 2/1093, 2/1094,. 2/1097, 2/1099, 2/1100, 
2/1101, 2/1102, 2/1103, 2/1105, 2/1106, 2/1103, 2/1109, 2/1117, 2/1127, 2/1130, 
2/1146, 2/1147, 2/1165, 2/1168, (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi : 20.5.1998) 

9. — Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/653, 2/430) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998) 

10. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve Adalet, İçiş
leri, Tarım, Orman ve Köyişleri, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/674, 1/694, 1/700, 1/705, 1/736, 1/740, 1/742, 1/762) 
(S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 17.6.1998) 

l i . — Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karafaan'ın, Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile İş Kanununun Birer 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Malatya Milletvekili 
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Ayhan Fırat'ın,. Aydın Milletvekili M. Fatih Atay'ın, Trabzon Milletvekili Ali Kemal 
Başaran'ın, Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet 
Çelik'in, Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Ya-
zıcıoğlu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu.'(2/1104, 2/133, 2/284, 2/608, 2/837, 2/969, 2/1014, 2/1073) 
(S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22.4.1998) 

12. — 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) 

13. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle Mücadele Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/738) (S. Sayısı : 634) (Dağıtma tarihi : 2.4.1998) 

14. — 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) 

15. — Bursa Milletvekilleri Ali Rahmi (Beyreli, Hayati-(Korkmaz ve Denizli Mil
letvekili Haluk Müftüler'in, 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) 

16. — Adana Milletvekili İ. Cevher Cevheri ve Üç Arkadaşının, Üç İlçe ve Bir 
İl Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Adana Milletvekili Mehmet Büyükyılmaz ve Üç Arkadaşının, Kadirli ve Sumbas İl
çelerinin Adana iline Bağlanmasına ilişkin Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/546, 2/569) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

X 17. — Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık Progra
mına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/589) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 28.7.1997) 

X 18. —'Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Sta
tüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma örgütü 
Faaliyetleri ile ilgili 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 19. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayıst : 366) (Dağıtma tarihi : 
30.7.1997) 
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X 20, — 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) 

XI 21. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
stada Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/3-68) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarüs 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 23, —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmalının 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) 

X; 24. —• Türkiye Cumhuriyeti ile, Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, 
Bilim ve Spor Alanlarımda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayıs,ı : 188) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1997) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mokiova 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) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ti
carî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ye Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/382) 
(S, Sayısı : 198) (Dağıtma tarihi : 31.1.1997) 

X; 28. —Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve Işh'ir-
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

X 29. — Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren 
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu Kararma Katılmamızın Onaylanmasının 
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara-. 
sında Denizcilik Anlaşmas,ının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/334) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

X 31. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1997) , 

X 32. — 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 33. — Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/532) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 2.4.1997) 

X 34. — Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (EİT), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası 
Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/587) (S. Sayısı : 275) 
(Dağıtma tarihi : 4.4.1997) 

X 35.— İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma ta
rihi : 4.4.1997) 

X 36. — Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kulla
nılması Uluslararası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/554) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

X 37. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı Anlaşması ve 
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaşmasında Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/450) (S. 
Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

X 38. — 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) 

— 47 — 
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X 39. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı Sözleşmesinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/488) (S. 
Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 40. — Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı 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 41. —Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası Örgütüne (İntelsat) 
İlişkin Anlaşmada Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/363) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 42. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/327) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 43. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/321) (S. Sayısı : 
321) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 44. —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 komis
yonları raporları (1/358) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 45. — Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teş'k'ilâtı Dokunulmazlıklar ve Ba
ğışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/446) (S. Sayısı : 323) (Dağıt
ma tarihi : 3.6,1997) 

X 46. —Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (ECO) Transit Ticaret Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapo
ru (1/559) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma, tarihi : 3.6.1997) 

X 47d — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Ka
rarlarının Tanınması ve Ten'fizi 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 48. —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 
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ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tari
hi : 31.7.1997) 

X 49. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi : 31.7.1997) 

X 50. — Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Taşıt Per
sonelinin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/610) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997) 

X 51. —Türk'iye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Ka
ra Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/617) (S. Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cum
huriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukukî Statüsünün Belirlenmesine 
ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sayısı : 473) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

- X 53. — 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 işler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/626) (S. Sayısı : 507) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998) 

X 54. — 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 55. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sı
nır Olayı ve Uyuşmazlıkların Çözümüne Dair Sözleşme ve Sözleşmeye Ait Ek 1 ve 
2 Numaralı Protokoller ile Türkiye - Azerbaycan Sınır Hattının Her İki Tarafında 
Kalan Onar Kilometrelik Bölgenin içinde Yapılacak Sivil ve Askerî Hava Vasıtala
rının Uçuşlarını Düzenleyen Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma 
tarihi : 11.2.1998) 

X 56. — 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 57. — 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, 

— 49 — (2 ııci Birleşim) 
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Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/331) (S. Sayısı : 261) 
(Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

X1 58. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Ge
çirilmişin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/306) (S. Sayı
sı : 185) (Dağıtma tarihi : 9. U997^ 

X 59., — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/631) {S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna. Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı : 549) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998). 

X 61. —Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 
Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/640) (S. 
Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

X 62. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Hususî Hukuk, Tica
ret ve Ceza Hukuku Konularında Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonlar,ı 
raporları (1/642) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

X 63. — Türkiye Ciımhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Tica
rî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/679) 
(S. Sayısı : 552) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

64. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilâtı Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin 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) 

61 —, D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıca
lıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/675) (S. Sayışı ; 412) (Dağıtma tarihi : 18.12.1997) 

66. — Denizcilik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Dem'zcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/602, 1/220) (S. Sayısı : 
468) .(Dağıtma tarihi : 19J1.1998) ' 
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- 67. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan 
ve 11 Arkadaşının, 25.3.1988 Tarih ve 3419 Sayıcı Bazı Suç Failleri Hakkında Uy
gulanacak Hükümlere Dair Kanuna Bir. Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/480, 2/705) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
2.4.1997) 

. 68. — İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değlişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1996) 

69. — 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) 

7G, — Hâkim ve Savcı Adayları, Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada-. 
let Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 19.12.1996) 

71', — İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

72. —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 Plân 
ye Bütçe komisyonları raporları (İ/420, 1/284) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1997) 

73. — 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) 

74. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sa
yılı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Kahramanmaraş. Milletvekili Hasan Dikici ve 30 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/575, 2/941) (S. Sayısı : 414) 
(Dağıtma tarihi : 6.1.1998) 

75,.— 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki-Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, ve Çevre ve Plan 
vo Bütçe komisyonları raporları (1/552) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 21.2.1997) 

X. 76.,-— Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Çevre komisyonları 
raporları (1/436) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 6.6.1997) • 
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77. — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 14 arkadaşının, Tarihî 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 Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/679, 2/53, 2/470) (S. Sayısı : 347) 
(Dağıtma tarihi : 7.7.1997) 

X 78. —-Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
Arsa Ofisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/581) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

79. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay ve 8 Arkadaşmın, Yüksek Öğretim Ku
rumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/334) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1996) 

80. — 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 içişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14.5.1996) 

81. — 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 içişleri komisyonları raporları 
(1/439, 1/428, 1/430) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

82. — Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma târihi : 
9.7.1996) 

83. —Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Adalet komisyonlan 
raporları (1/297) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

84. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

85< —Kimliik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve içişleri komisyonları raporları (1/292) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma 
tarihi : 15.7.1996) 

86. — Ateşli Silahlar ve Bıça'klar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esat 
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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) 

87- —Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 24.7.1996) 

88. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996) 

89. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Yabancıların Türkiye'de İka
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) 

90. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/456) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

91'. — Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarla
rı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

92< — Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma 
tarihi : 28.8.1996) 

93. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

94. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

95. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Ha'kkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

96. —• Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

97. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

98. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Raporu (1/475) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 22.10.1996) 
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99. — Sıtma ve Frengi İlaçlan 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) 

100. --Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sapanca Gölü ve Civarındaki 
Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1996) 

101. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan İl
çesinin İl Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma Önergesi (2/100) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi : 29.11.1996) 

102. —Refah Partisi Grup Başkan vekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Bele
diyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında 80 Sayılı Kanunun 
1 inci ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı 
Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci Maddelerinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/580) (S. Sayısı : 177) 
(Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

103. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/583) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

104.—Yozgat Milletvekilleri İsmail Durak Ünlü, Yusuf Bacanlı ve Lutfullah 
Kayalar'ın, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanunda ve 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun. Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Öner
geleri (2/250) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 25.J2.1996) 

105. — Erzincan Milletvekili. Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek Öğre
tim Kurumlan 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 (2/119) (S. Sayısı : 194) 
(Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 
X 106. — 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) 
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X 107. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi 
Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/372) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 31.1.1997) 

X 108. — Maden Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun 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) 

109. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında- Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

110. — 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) 

111. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/568) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

112. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz 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) 

113. — Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu ve 9 Arkadaşının, Yüksek öğ
retim 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) 

114. — Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 
(1/550) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997) 

115. — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/536) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
11.3.1997) 

116< — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 30 uncu Maddesinin Dördüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/318) 
(S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 14.3.1997) 
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117.— Adıyaman Milletvekili Celal Top'kan ve 8 Arkadaşı ile Hatay Milletve
kili Mehmet Sılay ve 15 Arkadaşının, Yüksek öğretim Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komis
yonu Raporu (2/427, 2/431) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997) 

118. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 9 Arkadaşının, 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/2) (S. Sayısı : 255) (Dağıt
ma tarihi : 19.3.1997) 

119. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Yüksek öğretim Kurumları Teşki
lâtı 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) 

120. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, Yüksek öğretim Kurumları Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/124) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997) 

121. — Nevşehir Milletvekili Abdülkadir Baş ve 5 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/281) (S, Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi: 28.3.1997) 

X 122. — Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/367) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

123. — îstaribul Milletvekili Algan Hacaloğlu. ve 9 Arkadaşının, 2911 Sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/173) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

124. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/457) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

125. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Güvenlik Şeref Madalyası ve Gü
venlik Üstün Hizmet Madalyası Kanunu Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/593) 
(S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 4.4.1997) 
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126. — Sosyal Sigortalar Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/581) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

127. - Hatay Milletvekilleri Ali Uyar ve Hüseyin Yayla'nın, Üç İlçe ve Bir İl 
Kurulması ile İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/585) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

128. — 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Kanun, 24.5.1983 Tarih ve 2829 Sayılı Ka
nun ile 17.10.1983 Tarih ve 2925 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Emin Kul'un ve İstanbul Milletvekili Cevdet 
Selvi ve 6 Arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları raporları (1/572, 2/378, 2/387) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 11.4.1997) 

129. —Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 
28.4.1997) 

130. — Türküye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle 
Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına iliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/548) 
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

131. — Askerî Havaalanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Ma
nia Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/405) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

132. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik ve 10 Arkadaşının, Yüksek Öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/467) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma 
tarihi : 2.5.1997) 

133. — İstanbul 'Milletvekili Mustafa Baş ve 16 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 
2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/149) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 12.5.1997) 

134. — 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) 

— 57 — 



8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

135.— Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 6 Arkadaşının, Yüksek Öğre
tim Kurumlan 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) 

136. —213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 193 Sayılı Gelür 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) 

137. — Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse ve Zeki Ertugay ile Bitlis Milletve
kili Zeki Ergezen'in, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuru
luş 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) 

138. — Bitlis Milletvekilleri Zeki Ergezen ve Abdulhaluk Mutlu'nun, Yüksek Öğ
retim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılması Hakkınca Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/566) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma 
tarihi : 15,5.1997) 

139- — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Türk Vatandaşlığı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/338) 
(S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

140. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ye İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/62) 
(S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 21.5.1997) 

141V - 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) 

142, .— 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/416, 1/431, 1/432, 1/481, 1/556, 1/577) 
(S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

143. — Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, Suşehri Adıyla Bir 11 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) 
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144. — 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) 

145. —• Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve Halay Milletvekili Nihat Matkap' 
m, 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) 

146. — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınması önergesi (2/460) (S. 
Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 
. 147.—• Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz, 
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük' 
ün ye İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Siyasî Partiler Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/826) (S. 
Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 11.6.1997) 

148. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt ve 2 Arkadaşının, Kızılca-
bölük Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 noi Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınam önergesi (2/437) (S. Sayısı : 339) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.1997) 

J49. — Konya Milletvekili Necati Çetinkaya'nın, Pasaport Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/708) 
(S. Sayısı : 277 ve 277'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 4.4.1997; 24.6.1997) 

150. —• Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Yüksek Öğretim Kurumları Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanunun. Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmas,ı Hakkında Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/713) (S. 
Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.6.1997) 

151. — 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. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) 

152. — Giresun Milletvekilleri Yavuz Köymen ve Rasim Zaimoğlu'nun, Yüksek 
Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergesi (2/642) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) 
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153. —Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün. 
5680 Sayılı Basın Kanununda peğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/839) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 30.6.1997) 

154. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/302, 1/278) (S. Sa
yısı : 341) (Dağıtma tarihi : 4.7.1997) 

155. — Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve 41 Arkadaşının, Yüksek öğre
tim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek 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) 

156. — Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş ve 5 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/698) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 8.7.1997) 

157. — Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgil'i'nin, 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Ku
rumlan Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma öner
gesi (2/763) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 17.7.1997) 

158. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 6 Arkadaşının, Şebinkarahisar 
Adı ile Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/689) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma 
tarihi : 17.7.1997) 

159. —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) 

160. —lîstaribul Milletvekili Sedat Aloğlu ve 7 Arkadaşının, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/812) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997) 

161. —Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/684) 
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997) 
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162. — Ankara 'Milletvekili Saffet Arıkan ıBedük ve 3 Arkadaşının, Şereflikoç
hisar Adı ile Bir 11 Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesi
ne Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/267) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma ta
rihi : 31.7.1997) 

163H —• Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma önergesi (2/265) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 1.8.1997) 

164< — Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Dört İlçe ve Bir İl 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğru
dan Gündeme Alınma önergesi (2/691) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 5.8.1997) 

165. —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) 

166. — Van Milletvekili Fethullah Efbaş ve 47 Arkadaşının, Erciş İlçesinin İt 
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997) 

167. — 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) 

168. — Giresun Milletvekili Turhan Alçelik ve 12 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/699) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 1.10.4997) 

169. —Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve Muş Milletvekili Necmettin 
Dede'nin, Siirt İline Bağlı Aydınlar İlçesinin Adının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/822) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
1,10.1997) 

170. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 24.10.1997) 

171. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur İlinin Kalkınmada önce
likli Yöreler Arasına Alınmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/557) (S. Sayısı : 394) (Dağıtma 
tarihi : 14.11.1997) 

172. — 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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173,,—Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sa
yılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 
543'4 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik -Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görev
lilerine Memuriyet Talban Ayliğı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/683) (S. Sayısı.: 399) -(Dağıtma tarihi : 1.12.1997) 

174, — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 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) 

1,75. — Antalya Milletvekili Yusuf Öztop ve 8 Arkadaşının, Antalya İÜ Kale İl
çesi Adının «Demre» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/610) (S. Sayısı : 
405) (Dağıtma tarihi : 16,12.1997) 

176. — Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile İstanbul Milletvekili Bülent Eçevit 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) 

177. —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. Sayısı : 407) (Da
ğıtma tarihi : 18.12.1997) , 

178. — 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) 

179. — 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) 

180.'—Denizli Milletvekili. Haluk Müftüler ile Çanakkale Milletvekili Nevfel 
Şahin'in, 3143 Sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilât 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) 
, -.- 1811* — İçel Milletvekili Halil Çin'in, Anamur İlçesinin 11 Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ye İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergesi (2/762) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 
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182.—Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlıı ve 73 Arkadaşının, Yüksek Öğre
tim Kurumları Teşkilâtı 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) 

183. — Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/636) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

184. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde 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) 

185. — Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının. Affı Hak
kında Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Yozgat Mil
letvekili Yusuf Bacanlı ve 14 Arkadaşının, Antalya Milletvekili Yusuf öztop ve 16 
Arkadaşının ve Rize Milletvekili Avni Kabaoğlu'nun Benzer Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655, 2/302, 2/570, 2/690, 2/901) (S. Sa
yısı : 496) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

186. —Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /693) 
(S.Sayısı : 497) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

187. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 498) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1998) 

188.— Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 27.1.1998) 

189. —İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 15 Arkadaşının, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı, Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine, Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/297) 
(S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

190. — Konya Milletvekili Hüseyin Arı ve 14 Arkadaşının, Konya Ereğli'nin İl 
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/181) (S. Sayısı : 495) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998) 

191.—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) 

"192, — Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/656) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 
11.2.1998) 
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193. — Türk Bayrağı Kanununun 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/663, 1/520) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma ta
rihi : 11.2.1998) 

194. — Niğde Milletvekili M. Salih Katırcıoğlu ve 14 Arkadaşının, Yüksek Öğ
retim Kurumlan 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) 

195.—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) 

196. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üre
ten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/399) (S. Sayısı : 576) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 

197. — Güllhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gülhane Askeri 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) 

198. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Yüksek Öğretim Kurumlan 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 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/692) (S. Sayı
sı : 583) (Dağıtma tarihi : 4.3.1998) 

199. — Baylburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 11 Arkadaşının, Yüksek Öğretim 
Kummları 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) 
X 200. — Uluslararası Çalışma Teşkilâtı Anayasasında Yapılan Değişiklik Hakkın' 

daki Belgenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/709) (S. Sayısı : 
573) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) 

201f. — Van Milletvekili M. Ejder Arvas ve 48 Arkadaşının, Erciş Adıyla Bir 
11 ve Çelebibağ Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/807) (S. Sayısı : 
574) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) 

202. — Muğla Milletvekili Mustafa Dedeoğlü ve 30 Arkadaşının, Bir İl ve Dört 
îiçe 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) 
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203. —• Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/403) (S. Sayısı : 577) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) 

204. — 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) 

205. — Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/715) (S. Sayısı : 
588) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) 

206. — Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısı ile Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ye Adalet 
Komisyonu Raporu (1/699, 2/1043) (S. Sayısı : 587) (Dağıtma tarihi : 9.3.1998) 

207. •— Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol ve 59 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/120) (S. Sayısı : 590) (Dağıt
ma tarihi : 10.3.1998) 

208. — İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'un, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/787) (S. Sayısı : 591) (Dağıtma tarihi : 10.3.1998) 

209< — 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütço Komisyonu Raporu (1/707) (S. Sayısı : 592) (Dağıt
ma tarihi : 16.3.1998) 

210. — 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) 

211'. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yaribay'ın, Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma öner
gesi (2/755) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 17.3.1998) 

212. — Niğde Milletvekili Akın Gönen ve 10 Arkadaşının, İçişleri Bakanlığı Teş
kilât 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) 

213. — Sinop Milletvekili Metin Bostancıoğlu'nun, Yüksek öğretim Kurumları 
Teşkilâtı 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) 

— 65 — (2 nci Birleşim) 
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ıX 214. — 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 Katemli'nin, İzmir Milletvekili 
İsmail Yılmaz'ın ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Benzer Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Rapora (2/1071, 2/614, 2/617, 2/634, 2/1028) 
(S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 20.3.1998) 

;X 215. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moklova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 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 216. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları , 
raporları (1/635) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 24.3.1998) 

217, — 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 218L — Türkiye Cumltıuriyeti 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. Sayısı : 605) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998) 

219, — Mardin Milletvekili Fehim Adak ve 94 Arkadaşının, Yüksek Öğretim Ku
rumlan 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) 

X 220. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki 
Sosyal Güvenlik Anlaşması ile ilgili Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/720) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998) 
X 221. — Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın önlenmesi Sözleşmesinde Ya

pılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma vo Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/726) (S. 
Sayısı : 628) ((Dağıtma tarihi : 31.3.1998) 
X 222. — Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına ilişkin Proto

kolün Onaylanmalının Uygun Bulunduğuna Dair Kamın Tasarısı ve Sağlık, Aile, Ça
lışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/725) (S. Sayısı : 629) (Da
ğıtma tarM : 31.3,1998) 
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X 223. — Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Metin öney, 
Adana Milletvekili Uğur Aksöz, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Mil
letvekili Saffet Arıkan Bedük, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanvekili İstan
bul Milletvekili Metin Işık ve 14 Arkadaşının, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/1068) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.4.1998) 

224. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/605) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 3.4.1998) 

225, —- Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'nın, İstiklâl Madalyası 
Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesi
ne Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/885) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma 
tarihi : 17.4,1998) 

226, — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, 5434 Sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/893) (S. Sayısı : 
640) (Dağıtma tarihi : 17.4,1998) 

227. —Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 641) (Dağıtma tarihi : 
17.4.1998) 

X 228. — Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 642) (Dağıtma tarihi : 
20.4.1998) 

X 229. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/731) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 20.4.1998) 
X'23ü. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Gelir ve Servet Üze

rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protoko
lün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/724) (S. Sayısı : (344) (Dağıtma tarihi : 22.4.1998) 
X 231. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/658) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 28.4.l1998) 
X 232. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü

meti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, fcnar, Ulaşt,ırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/630) (S. Sayısı : 648) (Dağıtma tarihi : 28.4.1998) 

X233. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı : 649) 
(Dağıtma tarihi : 28.4.1998) , 

234. — Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, Sızır Adıyla Bir İlçe Kurulması Hak
kımda Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma Önergesi (2/397) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 5.5.1998) 

X 235. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Ara
sında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanm Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/739) (S. Sayısı : 653) (Dağıtma tarihi : 12.5.1998) 

X 236. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Kara
deniz'deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/757) (S. Sayısı : 654) (Dağıtma tarihi : 12.5.1998) 

X 237. —- Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocuk
ların Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) 
(S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 12,5.1998) 

238H —Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/745) (S. Sayısı: 656) (Dağıtma tarihi: 12.5.1998) 

239. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazean ile Siyasî Parti Gruplarını Tem-
silen On Milletvekilinin, Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/932) (S Sayısı : 657) (Dağıtma ta
rihi : 12.5.1998) 

240, — İzmir Milletvekili Metin öney ve 7 Arkadaşının, 18 Mart Günü'nün Şe
hitler Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/1122) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tarihi : 20.5.1998) 

241'< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 26.5.1927 Tarih ve 1050 Nu
maralı Mııhasehe-i Umumiye Kanununun 77 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/541) (S. Sayısı ': 662) (Dağıtma tarihi : 20.5J1998) 
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ıX 242. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Ara
sında Gelir üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/764) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 2.6.1998) 

X 243. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Kara
deniz'deki Deniz.Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların işbirliğine Dair Anlaş
manın Onaylanmalının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 2.6.1998) 

244, — İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şe
ref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/775) (S. Sayısı : 685) (Dağıtma tari
hi : 2.6.1998) 
X 245. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 686) 
(Dağıtma tarihi : 2.6.1998) 

246, — Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/691) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 2.6.1998) 

247, — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasar,ısı ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları (1/770) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 3.6.1998) 

248.1 — Şanlıurfa İlinde Büyük Şehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/773) (S. Sayısı : 689) 
(Dağıtma tarihi : 9.6.1998) 

249. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 17.6.1998) 

250, — (Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, Dört İlçe ve İnegöl İlinin Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/628) (S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 17.6.1998) 

X 251. — Bartın Milletvekili Koksal Toptan'ın, Yüksek öğretim Kurumları Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/88) (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
19,6.1998) 
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•X 252. — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Noterlik Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/933) (S. Sayısı : 
694) (Dağıtma tarihi : 19.6.1998) 

253. — Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ile Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları 
ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/737) (S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 19.6.1998) 

254. — Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Askerlik Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/771) (S. Sayısı : 698) (Dağıtma tarihi : 19.6.1998) 

255.,-— Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mücadele ve 
Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Ser
maye Verilmesi Hakkında Kanunun Adırun ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/690) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 23.6.1998) 

2561 — Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçak
larının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/706) (S. Sayısı : 
697) (Dağıtma tarihi : 23.6.1998) 

257. —Denizli Milletvekilleri Mehmet Gözlükaya, Halûk Müftüler, Ramazan 
Yenidede ve Hilmi Develi'nin, Dazkırı İlçesinin Bağlılığının Değiştirilmesi Hakkında 
.Kanun Teklifi ile Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1195, 2/1155) (S. Sayısı : 700) (Da
ğıtma tarihi : 23.6.1998) 

258. — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 82 Arkadaşının, Millî Eğitim Temel Ka-
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Konya Milletvekili Veysel 
Candan ve 10 Arkadaşının, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul Mil
letvekili Tayyar Altıkulaç. ve 13 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse 
ile Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun Aynı Konudaki Kanun Teklifleri ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/1080, 2/1055, 2/1064, 
2/1067, 2/1078) (S. Sayısı : 701) (Dağıtma tarihi : 26,6.1998) . 

X 259. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Ara
sında İnşaat Şirketlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/767) (S. Sayısı : 702) (Dağıt
ma tarihi : 26.6.1998) 

260, — Kadastro Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/637) (S. Sayısı : 699) (Dağıtma tarihi: 29.6.1998) 
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X 261. — Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesi ile 
Bunlara İlişkin Nihaî Kararlar, Tavsiye Başlıklı Belge ve İhtiyarî Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/765) (S. Sayısı : 704) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1998) 

262< —« Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanuna Ek 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (i/768) (S. Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 1.7.1998) 

263. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, 2547 Sayılı Yüksek öğretim Ka
nununun Geçici 41 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Bolu 
Milletvekili Avni Akyot ve Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, 4.11.1981 Tarih ve 
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/1096, 2/234) 
(S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihî : 1.7.1998) 

264. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/788) (S. Sayısı : 708) 
(Dağıtma tarihi : 1.7.1998) 

265. — Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. 
Sayısı : 711) (Dağıtma tarihi : 9.7.1998) 

266. — Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 712) (Dağıtma tarihi : 9.7.1998) 

267. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanunu
nun 23 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komis
yonu Raporu (1/748, 1/751) (S. Sayısı : 714) (Dağıtma tarihi : 14.7.1998) 

26Sİ — Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli >. Ci
simlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (1/755). (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 16.7.4998) 

269, —Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/786) 
(S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 16.7.1998) 

270. — Devlet Denetleme Kurulu Kurulmaşj Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 
718) (Dağıtma tarihi : 16.7.1998) 

2711. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/645, 2/140) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 
22.7.1998) ." 
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272. — Merkezî İdare ile Mahallî İdareler Arasında Görev Bölüşümü ve Hiz
met ilişkilerinin Esaslarının Düzenlenmesi ve Çeşitli Kanunlarda Mahallî İdarelerle 
İlgili Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/743) (S. Sayısı : 719) (Dağıtma tarihi : 23.7.1998) 

X 273. —"Efta Devletleri ile Türkiye Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/778) (S. Sayısı : 720) (Dağıtma tarihi : 28.7.1998) 
X 274.: — Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı,: 733) (Dağıtma tarihi : 1.10.1998) 

275. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, 20.4.1967 Tarih ve 854 Sayılı Deniz tş 
Kanununun 28 inci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında İKanun Tek
lifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1225) (S. Sayısı : 
746) (Dağıtma tarihi : 1.10.1998) 

276. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karaıhan ve 7 Arkadaşının, Tarım
da Kendi Adına ve Hesahına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek 'Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık,' Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/376, 2/11T3) (S. Sayısı : 747) (Dağıtma tarihi : 1.10.1998) 

277. — Askerlik Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair (Kanun Tasarısı ve 'Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/791) 
(S. Sayısı : 748) ((Dağıtma tarihi : 1.10.1998) 

X 278. — Polonya Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/728) (S. Sayısı : 749) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1998) \ 

X 279, — Çek Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Pro
tokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/723) (S. Sayısı: 750) (Dağıtma tarihi: 
1.10,1998) 

X 280. — Macaristan Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İliş
kin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/727) (S. Sayısı : 751) (Dağıtma tari
hi : 1.10.1998) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir 
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