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1. - İstanbul Milletvekili Rıdvan Budak'ın, 1 Mayıs'ın tarihî anlam ve 

önemine, Türk işçi ve emekçilerinin sorunlarına ve çözüm önerilerine iliş
kin gündemdışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar 
Okuy an'ın cevabı 765:766 

2. - Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in 1 Mayıs'ın tarihî anlam ve 
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3. - Aydın Milletvekili Sema Tutar Pişkinsüt'ün 1 Mayıs'm tarihî an
lam ve önemine, Türk işçi ve emekçilerinin sorunlarına ve çözüm 
önerilerine ilişkin gündemdışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı 767:773 

4. - Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un, sigarayı bırakma haftası ve 
sigarayı bırakma kampanyası münasebetiyle gündemdışı açıklaması ve 
DYP Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu, SP Antalya Milletvekili 
Mehmet Zeki Okudan, MHP Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş, 
ANAP Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy, DSP İzmir Milletvekili B. 
Suat Çağlayan, AK Parti Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın grupları 
adına konuşmaları 773:791 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 791:793 

1. - Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Çorum Millet
vekili Yasin Hatiboğlu ve Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, esnaf ve 
sanatkârların sorunlarıyla ilgilenmedikleri ve ticarî yaşamlarını devam et
tirebilmeleri için gerekli önlemleri almadıklarından işyerlerini kapat
malarına neden oldukları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar 
Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/27) 791:793 

D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 793 

1. - (9/5) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Geçici Baş
kanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimine 
ilişkin tezkeresi (3/1060) 793 

2. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın (6/1733) esas numaralı 
sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/481) 793 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR 794,824 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 794:808 
1. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki cami, 

imam ve müezzin sayısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (6/1046) 794:804 

2. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, son ekonomik 
krizden sonra kamu çalışanları ve çiftçilerin durumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (6/1314) 794:804 

3. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, BAĞ-KUR ve 
SSK prim borçlarının ödenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (6/1315) 794:804 

4. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, turizm şirket
lerine Y.P.K. tarafından kaynak aktarıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (6/1316) 794:804 

- 7 5 8 -



T.B.M.M. B:94 1.5.2002 0 : 1 

Savfa 

5. - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, basın-yaym organ
larına verilen ilân, reklâm ve teşviklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi ve Devlet Bakanı Recep Ünal'ın cevabı (6/1394) 794:804 

6. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, asgari ücrete ve 
hükümetin uyguladığı ekonomik politikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi ve Devlet Bakanı Recep Ünal'ın cevabı (6/1654) 794:804 

7. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, imam ve müezzin ih
tiyacına ve din görevlilerinin maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H.Hüsamettin Üzkan) sözlü soru 
önergesi ve Devlet Bakanı Recep Ünal'ın cevabı (6/1732) 794:804 

8. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da 
yürütülen projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 804 

9. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da 
yürütülen projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı 
soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/1048) 804:805 

10. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da 
yürütülen projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı 
soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/1049) 804:805 

11. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da 
yürütülen projelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/1056) 806:808 

12. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve bazı il
çelerindeki sanayi sitelerine yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle 
konuşması (6/1057) 806:808 

13. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'ın öğret
men sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi ve 
yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/1058) 806:808 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 824:839 
1. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Eximbank Yönetim Kurulu 

Başkanının görevden alınmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca 
Toskay'm cevabı (7/6638) 824 

2. - Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, THY'nın (A) tipi yer hiz
met lisansının iadesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/6749) 825:826 

3. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın; 
Şanlıurfa Halfeti İlçesi Bozyazı Köyünün su şebekesi ihtiyacına, 
Şanlıurfa Halfeti İlçesi Bozyazı Köy yolunun asfaltlanma çalış

malarına 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/6758, 

6759) 827:828 
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4. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, DPT'nin Hazine politikaları 
ve ekonomik programa ilişkin sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yar- , 
dımcısı Devlet Bahçeli'nin cevabı (7/6783) 829:832 

5. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, tüketiciyi koruma amaçlı 
kurulan bir derneğin hayali şubeler gösterdiği iddialarına ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/6793) 833:835 

6. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa'nın dağ bölgesi il
çelerinin kalkınmada öncelikli bölgeler statüsüne alınmasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bah
çeli'nin cevabı (7/6868) 836:839 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 808 

1. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili 
Bülent Akarcalı'nın; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Mil
letvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıl-
dırım'm; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi 
ve Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş 
ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Mil
letvekili Işılay Saygm'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) 
(S. Sayısı: 527) 808:809 

2. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri 
Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/744) (S. Sayısı: 786) 809 

3. -Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (1/777) (S. Sayısı: 557) 809 

4. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) 
(S. Sayısı: 433) 809 

5. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili Hasan 
Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755, 1/689, 2/699) 
(S. Sayısı: 666) 809 

6. - Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun 
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Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/754, 1/692) (S. Sayısı: 675) 

7. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş
ler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/756,1/691) (S. Sayısı: 676) 

8. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkın
da 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile,, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/753, 1/690) (S. Sayısı: 685) 

9. - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, 
Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 7.6.2001 Tarihli ve 4676 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (1/878) (S. Sayısı: 850) 

9 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Vefat eden İstanbul Milletvekili İsmail Aydınlı ile Adana eski Milletvekili Cüneyt Canver için 

saygı duruşunda bulunuldu. 
Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu, Avrupa'da yaşayan Türklerin Bulgaristan'dan geçişlerin

de yaşadıkları sorunlara ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı; 
Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas'taki bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait bölge 

müdürlüklerinin kapatılması sonucu doğabilecek sorunlara ilişkin gündemdışı konuşmasına Tarım 
ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp, 

Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız'ın, Muş'un düşman işgalinden kurtarılışının 85 inci yıl
dönümü münasebetiyle, Muş İlinin ekonomik ve sosyal sorunları ile alınması gereken önlemlere 
ilişkin gündemdışı konuşmasına da Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, 

Cevap verdi. 
4754 Sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, 

Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun bir daha 
görüşülmesi için geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi; 

24-26 Nisan 2002 tarihlerinde Filipinler'in Başkenti Manila'da yapılacak olan Birinci Asya 
Bölgesel Konseyi Forumuna, 

29 Nisan-3 Mayıs 2002 tarihlerinde Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Merkezi Kenya'nın 
Başkenti Nairobi'de yapılacak olan Dünya Kent Forumuna, 

Katılmak üzere gruplarınca bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkereleri, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Bursa Milletvekilleri Hayati Korkmaz, Ali Arabacı, Ali Rahmi Beyreli, Fahrettin Gülener ve 

Orhan Ocak'ın, Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tekliflerini (2/847) geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; Adalet Komis
yonunda bulunan teklifin geri verildiği bildirildi. 

Karabük Milletvekili Erol Karan ve 43 arkadaşının, KARDEMİR'in içinde bulunduğu malî 
krizin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündem
deki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Başkanlıkça, (9/15) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna seçilen üyelerin başkan, 
başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin 
duyuruda bulunuldu. 

Konya Milletvekili Mehmet Emrehan Halıcı ve 169 arkadaşının, Türkiye bilişim stratejileri ve 
e-Türkiye konusundaki önergeleri üzerine açılması kabul edilen genel görüşme (8/28) tamamlandı. 

1 Mayıs 2002 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.50'de son verildi. 
Mustafa Murat Sökmenoğlu 

Başkanvekili 
Sebahattin Karakelle Burhan Orhan 

Erzincan Bursa 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

®' 
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II. - GELEN KÂĞITLAR No.: 131 

1.5.2002 ÇARŞAMBA 

Rapor 
1.- Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) 
(S. Sayısı: 855) (Dağıtma tarihi: 1.5.2002) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, bazı yayın kuruluşlarının promosyon olarak verdik

leri ürünlerdeki KDV oranlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7118) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30.4.2002) 

2. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, gübre fabrikalarının üretimde kullandığı doğalgaza 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7119) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.4.2002) 

3. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, TÜGSAŞ Gemlik Amonyak Tesislerine BOTAŞ'ın 
doğalgaz vermediği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7120) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2002) 

4. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, bazı yayın kuruluşlarının promosyon olarak verdik
leri ürünlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7121) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.4.2002) 

5. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Emniyet Müdürlüğü tarafından Anadolu 
Ajansına yapıldığı iddia edilen bir açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7122) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2002) 

Gensoru Önergesi 
1. - Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 

Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, esnaf ve sanatkârların sorunlarıyla ilgilenmedikleri ve ticari 
yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli önlemleri almadıklarından işyerlerini kapatmalarına 
neden oldukları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında 
Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin öner
gesi (11/27) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2002) (Dağıtma tarihi: 1.5.2002) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saat: 15.00 

1 Mayıs 2002 Çarşamba 
BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Murat SÖKMENOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Burhan ORHAN (Bursa), Sebahattin KARAKELLE (Erzincan), 

© 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 94 üncü Birleşimini açıyorum. 

ÖMER VEHBÎ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Yoklama talep ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Yoklama talebi vardır... 

NİDAÎ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkan, geri aldı. 

BAŞKAN - Var efendim... 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - 2 kişi... 

BAŞKAN - Efendim bilemem, iki kişi, bir kişi; onların gölgesi yetiyor. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Ad okuyarak yapın bari. 
BAŞKAN - Kaç dakika süre vereyim sayın grup başkanvekilleri? 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Ad okunarak yapılsın Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, ad okusam da, okumasam da... 
(MHP sıralarından "ad okuyarak yapın" sesleri) 
Peki, ad okuyarak yapalım. İstirham ederim... Rica ederim... Sizin dezavantajınıza... 
Efendim, ben, her zaman söylüyorum; muhalefet yoklama ister, Meclis Başkanı da Meclisi 

çalıştırmak için çaba sarf eder; ama, böyle, çok önemli bir kanun var deyip de gelmeyen arkadaş
larımıza kırıldığımı ifade etmek istiyorum. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Efendim, ad okunarak yoklama yapılacaktır. 

Yoklama uzun süreceği için, kâtip üyenin oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yoklamaya Adana İlinden başlıyoruz. 
(Ad okunmak suretiyle yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
1. - Oturum Başkanı TBMM Başkanvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu 'nıın, I Mayıs Ulus

lararası işçi Bayramı nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı münasebetiyle, alınteri ve 

emeğin gerçek sahipleri olan bütün Türk işçilerini, emekçilerini yürekten kutluyorum. 

1 Mayıs İşçi Bayramı, ülkemizde 80 senedir kutlanmaktadır; 1925 yılında çıkarılan bir yasay
la, aynı zamanda, Bahar Bayramı olarak da, bütün milletin katılımıyla, barış ve dayanışmayı pekiş-
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tirici bir değer ve anlama sahiptir. Sayın milletvekilleri, dolayısıyla, 1 Mayıs kutlamaları, iş
çilerimizle birlikte bütün milletimizin, ortak duygular içinde, geleceğin güzelliklerine doğru, umut
larının yeşertilmesini güçlendirici bir bayram özelliği taşımaktadır. 

Her alanda özveriyle çalışarak ülke kalkınmasına üstün hizmetler veren bütün değerli iş
çilerimizin, emekçilerimizin ve milletimizin İşçi ve Bahar Bayramlarını en iyi dileklerimle tekrar 
kutluyor, başarılar diliyorum efendim. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, bu konuda üç sayın milletvekiline söz 
vereceğim. 

İlk söz, emekçilerin eski genel başkanı İstanbul Milletvekili Sayın Rıdvan Budak'ın. 

Buyurun efendim. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır Sayın Başkan. 

B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - İstanbul Milletvekili Rıdvan Budak'ın, 1 Mayısın tarihî anlam ve önemine, Türk işçi ve 

emekçilerinin sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin gündemdışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakam Yaşar Okuyan'ın cevabı 

RIDVAN BUDAK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bütün çalışan
ların ve emeğin bayramı olan 1 Mayıs için söz almış bulunuyorum ve hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs, uzun yıllardan beri tüm dünyada ve ülkemizde çalışanlar tarafından 
işçi sınıfının ve emeğin bayramı olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde, 1 Mayıs, uzunca bir süre, yal
nız belli bir kesimin kutladığı ideolojik bir gün olarak algılandı, daha da kötüsü, 1 Mayıslar, hep 
olayların yaşandığı, hatta, kan dökülen bir gün olarak damgalandı. Bunun nedeni, 1 Mayısın tarih
sel anlamının yeterince bilinmemesidir. 

Sayın milletvekilleri, 1 Mayısın kökeninde, Amerikan işçilerinin, başta 8 saatlik işgünü olmak 
üzere, diğer temel talepleri için yürüttükleri mücadele yatmaktadır. Amerikan işçi sınıfı, 1886 1 
Mayısında, günde 16 ile 20 saat çalıştırıldıkları ve bütün haklardan yoksun oldukları bir dönemde, 
8 saatlik işgünü talebiyle mücadele başlattılar. Bu mücadelede çok sayıda arkadaşları hayatını yitir
di. Yıllar içinde bu taleplerin büyük bir bölümü dünyada yaşama geçti. Yalnız Amerika'da değil, 
tüm gelişmiş ülkelerde, işçiler, geçmişe göre, daha insanca ve hakça bir çalışma düzenine kavuş
tular. O tarihlerden bu yana, 1 Mayıs, bütün ülkelerde işçi sınıfının ve emeğin bayramı olarak kut
lanmaktadır. 

Türkiye'de de, işçiler, yüzyılın başlangıcından itibaren 1 Mayısı kutluyorlar. 1 Mayıs, işgal al
tındaki İstanbul'da bile ulusal kurtuluş mücadelesinin bir parçası olarak kutlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 1977 yılında yapılan 1 Mayıs kutlamalarında provokasyon sonucu 37 
yurttaşımızın yaşamını yitirmesi, tarihimizdeki acı bir gün olarak hafızalardadır; bu vesileyle, on
ları da saygıyla anıyoruz. 

Yakın geçmişte yaşanan acıları ve inatlaşmaları bir yana bırakırsak, 1 Mayıs, 1990'ların başın
dan itibaren, farklı düşüncelere sahip konfederasyonlarımız ve sivil toplum örgütlerimiz tarafından 
coşkuyla, ortak bir şekilde kutlanmaktadır; bugün de öyle olmuştur. Bu gelişme, son derece de 
önemlidir. 1 Mayısın, artık, ülkemizde de, hiçbir ayırım yapılmaksınız, bütün emekçilerin ortak 
dayanışma günü olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, 1 Mayıs, solcuların ya da sağcıların bayramı değildir, Hıristiyanların ya 
da Müslümanların, düşünce ve inanç farklılıklarının bayramı da değildir; 1 Mayıs, emeğiyle, alın-
teriyle ve bilgisiyle çalışan ve üreten herkesin ortak bayramıdır. 

1 Mayıs vesilesiyle konunun bir boyutunu daha vurgulamak istiyorum. Çalışanların yıllardır 
dile getirdiği talepler, Meclis gündeminde bekletilmekte, ekonomik harcama gerektirmeyen en 
küçük talepler bile çözülememektedir. 

Çalışma hayatını düzenleyen kanunlarımız ILO sözleşmelerine uygun hale getirilmeli, örgüt
lenme özgürlüğünün önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Sendikal hakların kullanımında kar
şılaşılan barajlar, noter şartı ve yetki prosedürü gibi uygulamalara, artık son verilmelidir. 

Yaklaşık iki yıldır Mecliste bekleyen ve Sayın Başbakanın da çıkacağına dair söz verdiği iş 
güvencesi yasa tasarısı, sosyal tarafların uzlaşması sağlanarak muhakkak gerçekleştirilmelidir. 
Kamu çalışanlarının statüleri tekleşmeli ve bunların da, çağdaş demokrasilerin sendikal hak ve öz
gürlüklerine kavuşturulması gereklidir. 

Değerli arkadaşlarım, bir kez daha vurgulamak istiyorum ki, Türkiye, dünyada, 1 Mayısın bay
ram olarak kutlanmadığı birkaç ülkeden birisidir. Bu nedenle, Meclisimiz ve hükümet, 1 Mayısın, 
dünyada olduğu gibi, ülkemizde de emeğin bayramı olarak kutlanması için gerekli adımı atmalıdır. 
1 Mayıs, artık yasalaşmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Budak, bir dakika efendim... Bir dakika... Mikrofonsuz konuşamıyorsunuz. 

Buyurun. 
RIDVAN BUDAK (Devamla) - Teşekkür ederim. 
1 Mayıs, ülkemizde ve dünyada, bütün çalışanlara, yaşamını bilgisi, emeği ve alınteriyle 

kazananlara kutlu olsun. 
Teşekkür ederim. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 

Efendim, ikinci söz, aynı konuda gündemdışı söz isteyen Hatay Milletvekili Sayın Mehmet 
Dönen'e aittir. 

Sayın Okuyan, üç sayın milletvekiline de cevap verecek misiniz? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Evet. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Buyurun Sayın Dönen. (DYP sıralarından alkışlar) 

2. - Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in 1 Mayısın tarihî anlam ve önemine, Türk işçi ve 
emekçilerinin sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin gündemdışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı 

MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün, gerçekten, mey
danlarda coşkuyla kutlanan 1 Mayısı, Doğru Yol Partisi Grubu adına, ben de, buradan, bir kez daha 
kutluyorum, emekçilere hayırlı olmasını diliyorum. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Eski arkadaşlarının mı?.. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, az önceki hatip arkadaşımızın da söy
lediği gibi, 1 Mayıs 1886'da, Amerika'nın Chicago Şehrinde, işçilerin, günlük çalışma sürelerinin 
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12-16 saatten 8 saate düşürülmesi için düzenledikleri eylemde, o eylemi protesto eden, sabote eden 
ve o eyleme silahlı saldırıda bulunan güçler, birçok işçinin ölümüne neden olmuş, daha sonra, 3 
Mayısta, aynı eylem bir daha tekrarlanmış, yine birçok işçinin ölümüne neden olmuş. İşte, o gün
den itibaren 1 Mayıs, tüm Amerika Birleşik Devletleri işçi sendikaları tarafından anma günü olarak 
ilan edilmiş ve her yıl 1 Mayısta, bugün, burada, bu anma günü olarak düzenlenmeye başlamış; 
ama, sonuç olarak, bütün dünyada değişik adlar altında, bazı ülkelerde "Hak ve Özgürlük Günü 
olarak, bazı ülkelerde "İşçi Bayramı" olarak, bazı ülkelerde "Anma Günü" olarak günümüze kadar 
kutlanagelmiş; ama, Türkiye'de, hâlâ 1 Mayıs bayram olarak kutlanmamış, uzunca bir süre "Bahar 
Bayram" olarak kutlanmış; ama, bahar bayramı olarak dünyanın hiçbir ülkesinde kutlanmamış. 

Değerli arkadaşlar, tabiî ki, 1 Mayıs, işçi sınıfının, özellikle, sanayi devriminden sonra elde et
tiği 8 saatlik çalışma süresi, en büyük kazanımlarından birisi; yani, sanayi devriminden sonra en 
büyük kazanımlı 1 Mayısı elde ettiği için, bugünü bayram olarak ilan etmiş. Geldiğimiz günde, ar
tık, işçilerin yeni bir konsept içinde, 1 Mayısa yeni bir anlam yüklemek durumunda oldukları 
düşüncesindeyiz; yani, artık, 1 Mayısı, sanayi toplumunun kavramları içerisinde, onun kurallarıyla 
eski kavramlar doğrultusunda 1 Mayısı kutlamak çok büyük bir anlam taşımaz; artık, sen
dikacılarımız da, işverenlerimiz de, özellikle küreselleşen dünyada 1 Mayısa yeni anlamlar yük
lemek durumundadır. Tüm çalışanıyla, çalıştıranıyla birlikte, dünyada rekabet etmeye yönelen in
sanlar, 1 Mayısları, yeni kurallar, yeni kuramlarla, yeni anlamlar yükleyerek kutlamak durumun
dadırlar. Şimdi, dünyada -düşünün- bilginin sınır tanımadığı ve özgürce dolaştığı, sermayenin sınır 
tanımadığı ve özgürce dolaştığı, üç beş yıl sonra mal ve hizmetlerin, özgürce, artık sınır tanımadığı 
bir dünyada emeğin böyle bir hakkının olmayışı, önümüzdeki süreçte emek aleyhine büyük geliş
meler gündeme getirecek. İşte, dünyada var olan işçi hareketlerinin, artık, emek-sermaye çeliş
kisinin ötesinde, dünyadaki gelişmeleri yeniden yorumlayarak yeni bir konsepte girmesi, 1 Mayıs
ları çağın gereklerine göre yeniden, yeni bir anlamla kutlamaları gerekir. Yoksa, eski kuramlarla, es
ki kurallarla 1 Mayısları kutlamak, artık çağdışı bir anlayış olarak görülmeye başlar ki, bu, 1 Mayısa 
da kötülük yapmak olur diye düşünüyorum. 

Biz, Doğru Yol Partisi olarak, emek-sermaye çelişkisi yerine, emek ve sermayenin uzlaştığı ve 
birlikte dünyada rekabete yöneldiği bir anlayışı temsil ediyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) Bu an
layış doğrultusunda, artık, yeni konseptler doğrultusunda 1 Mayısı yeni bir anlayışla kutlamak # 

gerektiği ve emek-sermaye çelişkisi yerine uzlaşmasını koymak gerektiği bir sürecin, bir dönemin 
başladığını hepimiz görmekteyiz. Eski kuram ve kavramların artık çağdışı kalmakta olduğunu da 
hepimiz görmekteyiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum efendim. 
Efendim, gene aynı konuda, söz alan Aydın Milletvekili Sayın Sema Pişkinsüt'e üçüncü konuş

macı olarak söz veriyorum. 
Sayın Pişkinsüt, Buyurun. 

3. - Aydın Milletvekili Sema Tutar Pişkinsüt'ün 1 Mayısın tarihî anlam ve önemine, Türk işçi 
ve emekçilerinin sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin gündemdışı konuşması ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı 

SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Toplumcu Demok
ratik Parti adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Bugün 1 Mayıs. Amerika Birleşik Devletlerinin Chicago kentinde 1886'da, 8 saatlik işgünü 
için başlatılan mücadelenin yıldönümü. 

Bugün, en yüce değer olan, tüm uygarlıkların yaratıcısı emeğin, emekçilerin uluslararası birlik 
ve dayanışma günü. Aradan geçen 116 yılda, dünyada ve Türkiye'de, emekçilerin hak arama 
mücadeleleri aralıksız sürdü. Bu uğurda pek çok bedel ödendi, görkemli başarılar elde edildi, 
hüzünler, acılar yaşandı; ama, umut ve başarıya olan inanç hiç eksik olmadı. 

Teknolojide ve iş organizasyonlarında ortaya çıkan birçok değişikliklere karşın, emeğin ve 
emekçinin sorunları hâlâ çözüm beklemekte. Bütün dünya ve Türkiye, 1970'lerin ortalarından 
günümüze küreselleşme olgusunu yaşamakta. Küreselleşme sürecinde teknolojide yaşanan geliş
meler, özellikle iletişim alanındaki atılımlar dünyayı küçülttü, ülkeleri birbirlerine yaklaştırdı; an
cak, bunların yanında yeni sorunların da kaynağı oldu. Bu süreçte, zengin ülkeler ile yoksul ülkeler, 
her ülkede de gelişmiş bölgeler ile geri kalmış bölgeler arasındaki farklar açıldı, sosyal kesimler 
arasındaki farkların büyüklüğü, yoksulluk, açlık ve işsizlik daha da arttı. "Sosyal adalet" ve "fırsat 
eşitliği" kavramları erozyona uğradı. Küreselleşmenin olumsuz koşullarından emekçiler 
korunamadı. Bu anlamda 1 Mayıslar, küreselleşme koşullarında yeni mücadele boyutları kazandı. 

Emeğin ve emekçinin demokratik kurallar çerçevesinde ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını 
koruyabilmesinin en önemli güvencesini, örgütlenmeyi, toplupazarlığı ve grevi de sağlayan sen
dikal haklar sağlar. Oysa, bugün bu hakların geliştirilmesi bir yana, önemli gerilemeler söz konusu. 
Gerçek sendikalı işçi sayısı 1980'lerden çok daha az, 1 000 000'un dahi altında, âdeta sendikasız
laştırma süreci yaşanmakta. Bu süreçte belki de tek sınırlı gelişme kamu çalışanlarının örgütlenme 
haklarının güvence altına alınması oldu; ancak, toplupazarlık ve grev hakkının tanınmamış olması 
büyük bir eksikliktir ve bu durum hâlâ ulaşılması gereken bir hedefi oluşturmaktadır. 

Artık, 21 inci Yüzyılı yaşıyoruz; ancak, ne yazık ki, Türkiye'de 8 saatlik işgünü mücadelesi 
emekçiler için hâlâ anlamını korumakta. Bugün sigortasız ve kaçak işçilik son derece yaygın. Üs
telik bu işçiler olumsuz koşullar altında ve 8 saatten fazla sürelerde çalıştırılmakta. 

Kadın emeğinin ucuz oluşu onları emek-yoğun üretim dallarında çalışmaya zorlamaktadır. 
Düşük statülü bu tür işler, düşük ücret, geçici çalışma, sosyal güvencesizlik kadınlara yönelik 
ayırımcılığa neden olmakta. 

Çocuk işçiliğinin yasalarımıza göre yasak olması, bu kapsamdaki uluslararası sözleşmeleri 
onaylamış olmamıza karşın bu uygulamanın hâlâ önüne geçememiş durumdayız. Üstelik bu durum
daki çocuklarımız son derece ilkel ve ağır koşullarda çalıştırılmakta. 

Günümüzde ülkeler için çağdaşlık ölçütleri arasında yer alan iş güvencesinin Türkiye'de yasal 
güvenceye kavuşturulmasına karşı çıkanlar hâlâ bulunmakta. Diğer yandan, çalışma yaşamımızı 
düzenleyen yasaların Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütünün belirlediği ölçütlere göre 
yeniden düzenlenmesi Parlamentomuzun ertelenemez bir görevidir. 

İki büyük krizi yaşamış, işyerleri büyük ölçüde kapanmış, işsizliği artmış bir ülkede, bugün, 
her zamankinden daha çok emeğe duyduğumuz saygıyı göstermek zorundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1980 öncesi bahar bayramı olarak kutlanan 1 Mayısın tek
rar bayram olması için 1989'da verilen yasa teklifi kabul edilmemiş, aynı yıl, sorun, İçişleri Bakanı 
hakkında gensoru verilmesine neden olacak kadar tartışılmış, 1993 yılında ise 1 Mayısın bayram 
olarak kutlanmasını öneren yeni yasa teklifi, hükümetin ve komisyonun olumlu görüş bildirmesine 
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rağmen yasalaşamamıştı. Artık, soğuk savaş dönemi bitti. 1 Mayısa soğuk savaş anlayışıyla yaklaş-
mamalıyız. Soğuk savaş koşullarında yaşananları diri tutmaya çalışmamalıyız. 

Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin çok büyük çoğunluğunun üyesi olduğu, üyesi olmayı da 
hedeflediğimiz Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin tümünün bayram olarak kutladığı 1 Mayısı, emeğe 
duyduğumuz saygının bir ifadesi olarak çalışanlar bayramı olarak kabul edelim. Bu konuda vermiş 
olduğumuz yasa tasarısının, tahmin ediyorum ki, Parlamentomuz tarafından da uygun görüleceğine, 
destekleneceğine inanmaktayız. 

Bu düşüncelerle, hepinizi, saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum. 

Hükümete söz vereceğim de, ondan önce, bu konuda, İçtüzük 60'a göre söz verebilirim; 
konuşmayan gruplar adına yerinden söz almak isteyen var mı efendim?.. 

NESRİN ÜNAL (Antalya) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ünal. 

Çok rica edeceğim; İçtüzük 60'a göre söz veriyorum; çok kısa... Grubunuzun hissiyatını... 

NESRİN ÜNAL (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Medeniyet, teknoloji, sanat dahil, insanlığın iyiliğine, güzelliğine olan her şeyin temelinde 
emek vardır. Bu emek, alınteri, beyin ya da sanata ait olabilir. İşte, insanlığın geleceği olan bu 
emeklerin sahibi bütün işçilerimizin bayramını, Milliyetçi Hareket Partisi adına kutlar, onlar ve 
aileleri için daha güzel günlere haberci olmasını temenni ederim. 

Emekli işçi ailesinin imkânlarıyla okuyup uzman hekim, demokrasinin nimeti sonucu millet
vekili olmuş biri olarak konuşuyorum, öncelikle, erkek işçilerin olduğu kadar kadın işçilerin de 
sosyal hakları her platformda dillendirilmelidir. Onlara, hem iyi bir eş hem iyi bir anne hem de iyi 
bir işçi olma imkânları sunulmalıdır; çünkü, ailenin temeli, toplumun geleceğini şekillendiren 
mimarlar, annelerdir. 

Artık, Türk Milleti olarak, çok geç kaldığımız üretime geçmek zorundayız; eğer, kendimiz 
üretirsek, uluslarüstü Türk markalarını yaratırsak, o zaman, işçilerimiz, maddî manevî, daha iyi 
şartlarda çalışır, daha rahat emeklilik yaşarlar. Bu yüzden, işvereninden işçisine, bürokratından 
seçilmişine daha çok çalışmak, daha çok üretmek zorundayız;ancak, bu yolla, dünyanın en güzel, 
sağlıklı genç nüfusuna istihdam yaratabiliriz. 

İşverenlere şu hadisi hatırlatmak istiyorum: "Çalışanın emeğini, alınteri kurumadan ödeyiniz." 
İşçilerimize de son olarak şunu söylüyorum: Sofranızdan helal lokma, yüreğinizden Türkiye sev
dası eksik olmasın! 

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum efendim. 

Sayın Güven, siz bu konuda değil herhalde?.. , 

TURHAN GÜVEN (İçel)-Başka bir konuda... 

BAŞKAN- Hayır, biliyorum efendim, onun için... Üç partiye söz verdim; bir, bağımsız millet
vekiline, bir parti başkanına, bir de Doğru Yol Partisine. 
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Sayın Bakan cevap vermeden evvel, konunun önemi, haftanın önemi münasebetiyle, evvela, 
Sayın Mahfuz Güler'e, sonra Sayın Candan'a, yerinden ifade etmek üzere 2 dakikalık söz 
veriyorum; bu konuda hislerini öğreneceğiz. 

Buyurun. 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl)- Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Ben de bütün emekçilerin, işçilerimizin ve memurlarımızın bayramı olan 1 Mayıs gününün 
bütün çalışanlara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum; tekrar teşekkür ediyorum efendim. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum. 
Buyurun Sayın Candan. 

VEYSEL CANDAN (Konya)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; muayyen gün
lerde, Genel Kurulda, zaman zaman işçilerle ilgili, esnaflarla ilgili haftalar ve aylar kutlanmaktadır; 
belki, Genel Kurulda bunlar mutat hale geldi. Şu soruyu cevaplamamız lazım: Böyle temennilerle 
nereye gidebildiğimize, ne yapabildiğimize bakmak lazım. Mevcut hükümet uygulamalarına bak
tığımız zaman, bu bayram kutlamalanyla, maalesef, tam tezat halinde olduğunu görüyoruz. 
Hükümet, genel anlamda, kamu açıklarını kapatmak için ya iç borçlanma ya dış borçlanma yoluna 
gitmekte veya vergi koymaktadır ve bugün toplanan vergilerle, borçların faizi ödenmektedir. Onun 
için de, işçilerimize, emekçilerimize verilen ücretler, daha verilme noktasında, kâğıt üzerinde geri 
alınmaktadır. 

Böyle bir ortamda, yani işsizlik oranının yüzde 20'ye vardığı, toplumun 20 000 000'unun açlık 
sınırında olduğu bir ortamda, işte 1 Mayısı kutluyoruz ve birtakım temennilerde bulunuyoruz, böy
le temennilerle işi savuşturuyoruz. Gündemdışı konuşmalarla bir yere varmak mümkün değildir. 
Daha sonra, bir yıl sonra geldiğimiz nokta itibariyle, bu çalışan insanlara somut, en azından mut
fağında, en azından alabildiği ücretlerde bir iyileştirme yapmak mecburiyetindeyiz. Kaldı ki, 
hükümetin, bugüne kadar yaptığı bütün uygulamalarda, IMF ve Dünya Bankası, yani borç aldığımız 
kurumlar istikametinde baktığımız zaman, işçi ücretleri, memur ücretleri, çalışanların ücretleri, sağ
lık sorunları hemen hemen her gün bir adım daha geriye gitmektedir. Özellikle, bu kurumlarda da, 
Sayın Bakanların zaman zaman açıkladıkları gibi, yolsuzluklar had safhaya varmış, emekli insan
larımız ilaçlarını alamaz haldeler veya çok zor almaktalar, sağlık sorunları giderek artmaktadır. 

Daha sonraki 1 Mayısta, bunların azalarak müzakere edildiği bir ortamda buluşmak dileğiyle, 
ben buradan, tekrar, çalışanlarımızın, işçilerimizin, emekçilerimizin ve emeklilerimizin bu gün
lerinin daha iyi günlere ulaşması dileğiyle saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakana söz veriyorum; buyurun. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakan, bayramınız kutlu olsun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Sayın Başkan, 
değerli üyeler; sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Biraz önce konuşan çok değerli arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, bu gün 1 Mayıs; işçilerin, 
emekçilerin, çalışanların günü. Ben de öncelikle, şahsım ve hükümetimiz adına bütün çalışan
larımızın, işçilerimizin, emekçilerimizin 1 Mayıs Bayramını tebrik ediyorum ve kutluyorum. 

Bu gün vesilesiyle bazı şeyleri Muhterem Heyetinizle de paylaşmak arzusundayım ve yine söz
lerimin başında, bugün, çeşitli illerde, çeşitli meydanlarda, başta, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK Kon-
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federasyonları olmak üzere, birçok sivil toplum örgütünce düzenlenen toplantıların, şu ana kadar, 
fevkalade yasalar çerçevesinde geçtiği ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı haberini de sizin
le paylaşmak istiyorum ve başta, bu üç konfederasyon olmak üzere, bütün bu etkinliklere katılan 
kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. 

57 nci cumhuriyet hükümeti döneminde özellikle çalışma hayatımızla ilgili çok önemli düzen
lemeler yapılmıştır ve ben, bu Dönem Parlamentomuzun, 21 inci Dönem Parlamentomuzun, ik
tidarıyla muhalefetiyle, bütün değerli milletvekili arkadaşlarımızın katkılarıyla çıkarılan birçok 
yasadan dolayı da bugün, bir önceki yıla veya daha önceki yıllara nazaran, 1 Mayısta, çalışanlar 
adına daha yeni kazanımların ortaya çıktığını huzurunuzda ifade etmek durumundayım. 

Ekonomik ve Sosyal Konseyin kurulmasına İlişkin Kanun, yine, Yüce Heyetinizin oylarıyla 
çıkmıştır; aşağı yukarı otuz yıldan bu yana Türkiye'nin gündeminde olan, tartışılan, istenilen bir 
kanundur. 

İşsizlik Sigortası Kanunu, yine, 4447 sayılı Yasayla hayata geçirilmiştir ve işsizlik sigortası, 
geçtiğimiz nisan ayı itibariyle uygulamaya konulmuş olan bir sigorta dalıdır. 

İlk defa, 1911 yılında İngiltere'de uygulamaya geçen, 1924'te İtalya'da, 1927 yılında da Alman
ya'da uygulama alanı bulan işsizlik sigortası, maalesef, doksan yıl sonra Türkiyemizde hayata 
geçirilmiştir ve Türkiye'nin gündeminde, çalışanların gündeminde de elli yıldan bu yana tartışılan 
bir yasadır; bu da, 57 nci cumhuriyet hükümetimizin döneminde, 21 inci Dönem Parlamentomuzun 
oylarıyla kanunlaştırılmıştır. 

Yine, ta 1961 yılından bu yana tartışılan, kırk yılı aşkın bir süredir talep edilen, kamuda 
çalışanların sendikal örgütlenmeleriyle ilgili kanun tasarısı da, Yüce Heyetinizin oylarıyla kanun
laşmıştır. 

Bireysel emeklilik sistemiyle ilgili kanun, sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler, hepsi bu 
dönemde çıkarılmış olan düzenlemelerdir. 

Bütün bu çıkarılan yasalar, çalışma hayatımızda, özellikle işçilerimizle ilgili önemli yeni 
kazanımları da beraberinde getirmiştir. 

Şu anda Parlamentomuzun gündemine intikal ettirilmiş olan, biraz önce bazı arkadaşlarımız 
tarafından da dile getirilen İş Güvencesi Yasa Tasarısı da, sanıyorum önümüzdeki günlerde komis
yonlarda ve daha sonra da Genel Kurulda, sizlerin huzuruna gelecektir. 

Yabancıların Çalışma Usul ve Esaslarını Düzenleyen Kanun Tasarımız da, yine, Parlamen
tonun gündemindedir; 1 000 000 yabancı kaçak işçinin çalıştığından söz edilen bir Türkiye için, bu 
yasa tasarısının da kanunlaşması, çalışanlarımız açısından fevkalade önem arz etmektedir. 

Yine, kötü biçimde çocuk işçilerin çalışmasını önleyici bir düzenlemeyi getiren kanun 
tasarımız da, en kısa sürede Yüce Heyetinizin huzuruna getirilecektir. 

Bütün bu çıkarılmış olan yasalar ve Parlamentonun gündemine intikal ettirdiğimiz bu kanun 
tasarıları, çalışma hayatımızla ilgili mevcut boşlukların giderilmesi, mevcut eksikliklerin gideril
mesi bakımından önemli bir gelişmedir; ancak, bugün, hâlâ, çalışanların, her yönüyle çok ciddî 
sorunlarının mevcut olduğunu da biliyoruz. Özellikle, 12 Eylül hukukundan kalma çalışma hayatıy
la ilgili yasaların, kısa sürede değiştirilmesi de gerekiyor. Bununla ilgili olarak, 1475 sayılı İş 
Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar ve 2822 sayılı Grev ve Lokavt Kanunları üzerinde -sosyal 
diyalogun en güzel örneği olarak, 3'ü işçi, 3'ü işveren ve 3'ü de hükümetin önerdiği 9 değerli öğ
retim üyesinden oluşan bir bilim kurulu tarafından- şu anda, çalışmalar devam etmektedir. 1475 
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sayılı İş Kanunu Üzerindeki görüşmeler şu günlerde tamamlanmak üzeredir; bunu da, en kısa sürede 
Bakanlar Kuruluna ve daha sonra da Parlamentonun gündemine getireceğiz. 

Bu yasalarda, bir taraftan çağdaş bir düzenlemeyi gerçekleştirirken, bir taraftan da Avrupa Bir
liğinin norm ve standartlarını ölçü alan ILO sözleşmelerini dikkate alan önemli düzenlemeleri 
amaçlıyoruz. 

Hazırlanan bu yasa tasarılarının da kanunlaşmasıyla birlikte, özellikle çalışma hayatımızı 
yakından ilgilendiren hukuksal birçok sakıncaların veya hukuksal boşlukların giderilmesi de, sonuç 
olarak temin edilmiş olacaktır. 

Bunlar, bugün, sizlerle, kısaca paylaşabileceğim hususlardır. 

Bir hususu daha sizinle paylaşmak arzusundayım: Değerli arkadaşlarım, bugün, bütün dün
yadaki değişime paralel olarak, Türkiye'de de, bu değişim, her alanda ve kesimde yaşanmaktadır. 
Daha düne kadar "sendika" denildiğinde, hemen karşısında "acaba bir kötü niyet mi" algılamasının 
var olduğu bir ülkedeydik; ama, görüyoruz ki, bugün, işçi sendikalarımız da, büyük ölçüde, kendi 
dünya gerçeklerini kabul ederek bir değişim sürecine katkı sağlar durumdadırlar. Son yıllarda, 
ekonomik kriz içerisindeki süreçte, birçok işçi sendikamızın işverenlerle beraber hükümete ortak 
öneriler getirmeleri, bu değişikliğin çok güzel ve çarpıcı örnekleridir; bundan dolayı da sen
dikalarımızın değerli yöneticilerini izninizle kutlamak istiyorum. 

Tekrar, şahsım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 57 nci cumhuriyet hükümeti adına 
tüm işçilerimizin, emekçilerimizin, çalışanlarımızın 1 Mayıs gününü kutluyorum; hepinize en derin 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Bu arada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olarak bir şey hatırlatmak isterim: 

Anayasa Mahkemesinin süresi bu ay içinde doluyor. Yine, Af Yasası gibi bir kargaşaya mahal ver
meden, son güne kalmadan, inşallah, önümüzdeki hafta getirirseniz, bu kanunu da, biz, arkadaş
larımızla beraber çıkarırız. 

Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Efendim, şimdi, Sağlık Bakanımız, İçtüzüğün 59 uncu maddesine göre sigara bırakma kam

panyası ve sigara bırakma haftası münasebetiyle söz istemişlerdi; ancak, Sayın Sağlık Bakanımız 
Cumhurbaşkanına bir heyetle çıkma mecburiyetinde kalınca, bu talebini, bizden, Başkanlığımızdan 
geri almak istedi ve tahmin ediyorum, yarın tekrar isteyecek. 

TURHAN GÜVEN (İçel)-Sayın Başkan... 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, izin verir misiniz? 

BAŞKAN - Efendim, bendeniz izah edeyim... Tabiî, zatıâliniz de konuşacaksınız; size söz 
vereceğim. Karşınızda, bendeniz de, kırk senelik sigara tiryakisi olarak bu haftaya, kampanyaya 
katıldım. Sayın Bakanın söyleyeceğinden çok daha anlamlı, benim bu kürsüde hareketim, gibi 
geliyor... 

Sayın Güven, buyurun. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkanım, biraz evvel ifade buyurdunuz. Hükümet etmek 
ciddî bir iştir. İçtüzüğün 59 uncu maddesi çok net ve açık hüküm ihtiva etmektedir. "Hükümet, 
olağanüstü hallerde gündemdışı söz isteyebilir" diyor ve isterse de, Başkan, bu işi yerine getirir, bu 
görevi ifa eder. Şimdi, Sayın Bakan, olağanüstü bir acele hal görmüş ki, İçtüzüğün 59 uncu mad-
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desine göre, Meclis Başkanlığından söz istemiş ve bu, yazıyla bütün gruplara bildirilmiştir. Yine, 
içtüzüğün 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, gruplara söz hakkı doğmuştur. Doğru Yol Par
tisi olarak biz, bu işin ciddiyeti içinde, bir arkadaşımıza görev verdik; Sayın Bakan konuşacak, Grup 
olarak biz de buna gereken cevabı vereceğiz. Hazırlığımız yapmışız; fakat, şimdi, Sayın Bakan, 
konuşmaktan vazgeçme gibi bir lükse sahip değildir; çünkü, herhalde günlük programı bellidir; ön
ceden nereye gideceğini biliyorsa.... 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Geldi Sayın Bakan. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - ...-gerçi, Sayın Bakan şu anda burada- ona göre çıkar, ya hiç konuş

ma talep etmez veya bu talebi yerine getirmişse, gruplara söz hakkı doğar. Sayın Bakan, gelir, 
burada, Yüce Meclisin önünde gereği neyse ifade buyururlar ve biz de ona göre -arkadaşlarımızı 
hazırlık yaptırmışsak- konuşma yaparız. Sayın Bakan şimdi geldiklerine göre, belki konuşma 
talebinde bulunacaklar; yani, bir vazgeçme oldu, herhalde bir vazgeçme daha olacak bundan. O 
bakımdan, bizim de, kendisini zevkle dinlemeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Ciddî olan iş
lerde, böyle, ben konuşmak istiyorum, sonra vazgeçiyorum demek, bir hükümete ve bir hükümet 
üyesine, pek, elde etmeyen bir tutum ifade ettiği için, pek yakıştıramadığımı ifade etmek istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Efendim teşekkür ediyorum. 
Malumunuz, Başkanlık olarak bize bir talep geldi; ben de İçtüzüğe göre bunu yerine koydum. 

Sayın Bakan da burada yoktu; şimdi, sizin ikazınız sırasında da teşrif ettiler. Eğer, 59 uncu maddeye 
göre konuşacaklarsa, ben söz vereceğim efendim. 

Buyurun Sayın Bakanım... 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Teşekkür ederiz efendim. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Zevkle dinleyeceğiz Sayın Bakanı efendim. 
BAŞKAN - Uzun konuşmasına lüzum yok; dedim ya, ben, şimdi reklam aracıyım onun. 
Buyurun efendim. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
4. - Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un, sigarayı bırakma haftası ve sigarayı bırakma kampan

yası münasebetiyle gündemdışı açıklaması ve DYP Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu, SP 
Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan, MHP Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş, ANAP 
Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy, DSP İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan, AK Parti Samsun 
Milletvekili Musa Uzunkaya'nın grupları adına konuşmaları 

SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
gerçekten, sigara konusu önemli bir konu. Bu konuyu tüm topluma ve dünyaya mal etmeye 
çalışıyoruz; ancak, bu konuyla ilgili bir çabamız da, toplum liderlerini bu konunun arkasına almak 
ve desteğini sağlamaktı. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu istedik ve sağ olsun
lar, randevumuza cevap verdiler. Bu vesileyle, bir heyetle, Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret 
edebilme imkânı bulduk. Ana ve çocuk ölümleri konusu gündemde. O konuda da, Cumhurbaş
kanımız, destek vereceklerini söylediler; ancak, daha evvel de sigara konusunda Sayın Başkanımız
dan söz istemiştim. Bu ikisinin çakışması dolayısıyla, Sayın Başkanımızın bir başka gün bize söz 
vermesi kaydıyla bu hakkımı daha sonra kullanabileceğimi ifade etmek isterim. Bu konuda, Sayın 
Başkanım, bize destek verirlerse, bu hafta içinde bir başka gün konuşmamı tamamlamak isterim 
efendim. 
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Sayın Başkanım... 

BAŞKAN - Buyurun efendim... 

SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, bir başka gün söz ver
me hakkı veriyorsanız... 

BAŞKAN - Evet... 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Pazarlık yok... 

BAŞKAN - Efendim, pazarlık yapmıyor; hükümet, her istediği zaman böyle bir hakka sahip. 
İstirham ederim yani!.. Yüce hükümet bu; bu kadar da basit değil... 

SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Mazeretimi ifade ettim. Zannediyorum, 
anlaşılmıştır. 

Teşekkür ediyorum efendim. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakanın kibarlığından kaynaklanıyor. Ne zaman isterse, çıkar kürsüye 
konuşur; yeter ki siz, sigarayı bırakın!.. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkanım, şimdi gündemdışı konuşma olduysa, gruplara 
da söz hakkı düşer. 

BAŞKAN - Sayın Gönül, gündemdışı konuşmayacağını, bugün, işçi bayramı olması 
münasebetiyle bir sayın bakana söz verdiğim için, ifade ettiler burada gayet açık; konuşmaktan im
tina ettiler; ama, bu konuda siz konuşmak istiyorsanız, size söz vereyim. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Doğru Yol Partisi Grubu adına, İbrahim Konukoğlu konuşacak
lar efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, şu anda, ilk sözü... 
Bir dakika efendim... Söz vermedim ki; niye alkışlıyorsunuz?!. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Gruplara söz hakkı doğdu Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Efendim, gruplara söz hakkının doğduğunun farkındayım; ama, ilk sözü, Anavatan 
Partisi Afyon Milletvekili Sağlık eski Bakanı Sayın Halil İbrahim Özsoy istediler. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, olayın önemini belirten bir 
konuşmayı ileride yapacağını ifade ettiler. 

BAŞKAN - Sayın özsoy, usulen, söz hakkı doğdu. Siz konuşmayacaksanız, diğer gruplara söz 
vereceğim. İsteyen grup konuşur, istemeyen grup konuşmaz. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Ben, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Bakan sigara 
konusunda Meclise bilgi verdikten sonra konuşmak istiyorum; arz ederim. 

BAŞKAN - Peki efendim, teşekkür ediyorum. 

Buyurun Sayın Konukoğlu. (DYP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakika. 

DYP GRUBU ADINA İBRAHİM KONUKOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; sigarayı bırakma kampanyası ve sigara bırakma haftası nedeniyle Doğru Yol Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sigara alışkanlığı maalesef hem içene hem de çevresine zarar vermesine 
rağmen yasak olmayan ve neredeyse, devlet ve sigara üreticileri tarafından desteklenen kötü bir 
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alışkanlık. Devlet, aldığı vergiler, sigara üreticileri de büyük kazançlar nedeniyle bu alışkanlığın ar
tarak sürmesini istiyor; bu nedenle, sigara bırakma kampanyası ve sigara bırakma haftaları etkili ol
muyor, olamıyor. 

Gelişmiş .ve zengin ülkelerde sigara içenlerin sayısı azalırken, geri kalmış ve gelişmekte olan 
ülkelerde bu sayı giderek artıyor. Gelişmiş ülkelerdeki büyük sigara üreticileri düşen kârlar 
nedeniyle, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde sigara tüketimini artırmak ve insanlara büyük 
zararlar verme pahasına daha fazla kazanmak için büyük çaba gösteriyorlar. Amerika Birleşik Dev
letlerinde 4 büyük sigara firması, 8 ayrı eyalette açılan davalar nedeniyle savcılarla anlaşarak sigara 
yüzünden çeşitli hastalıklara yakalananların tedavisinde ve sigarayla mücadele fonlarına aktarılmak 
üzere 206 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Yine, sigara üreticisi bir grup, sigara içmekle kanser 
arasında bağlantı olduğunu kabul ederek, 22 eyalet savcısıyla anlaştı. Sigaradan zarar görenler için, 
her eyalete 25 milyon dolar ödemeyi ve 25 yıl boyunca eyaletlerden elde edeceği kârın yüzde 25'ini, 
aynı amaçla bu eyaletlere vermeyi kabul etti. Yine, aynı ülkede, sigara üreticisi şirketler, 40 eyalet 
başsavcısıyla önce anlaştılar, 25 yıl içerisinde 386 milyar dolar vermeyi kabul ettiler; daha sonra 
bundan vazgeçtiler, ama, tazminat ödemekten kurtulamadılar. Bu firmalar, sigaranın zararlarını 
kabul ederek, kendi ülkelerinde sigaradan zarar görenlere ve sigarayla mücadele için bu kadar taz
minat ödemeyi kabul ediyorlar, bir yandan da, bizim gibi ülkelerde sigara satışını artırmak için 
çabalıyorlar. 

Değerli milletvekilleri, sigara, bünyesinde bulundurduğu nikotin, katran ve içilirken ortaya 
çıkan karbonmonoksitle insana zarar veriyor, özellikle nikotin, uyuşturucular gibi bağımlılık 
yapıyor, tansiyon ve kalp hızını artırıyor. Katran ise, akciğerlerde, kanser, amfızem ve kronik bron
şite sebep oluyor; bunu bilmeyen yok. Son 40 yılda, yüzde 250 oranında artış gösteren akciğer kan
serine, sadece Amerika Birleşik Devletlerinde, yılda 160 000 kişi yakalanıyor. Ülkemizde, çok sağ
lıklı bilgiler olmamasına rağmen, her yıl, 30 000-40 000 kişi akciğer kanserine yakalanıyor. Araş
tırmalara göre, akciğer kanserinin yüzde 85'i, kronik bronşitin yüzde 75'i, kalp hastalıklarının yüz
de 25'i sigaradan kaynaklanıyor. 100 000 kişilik nüfusta, hiç sigara içmeyenlerin akciğer kanserine 
yakalanma oranı çok az iken, günde bir paket içenlerde 44, bir iki paket içenlerde 58, günde iki 
paket veya daha fazla içenlerde 72'ye kadar yükseliyor. Sigaranın filtreli olup olmaması veya düşük 
katran ve nikotin ihtiva edip etmemesi de, maalesef, çok önemli değil ve sonucu değiştirmiyor. 

Sigara içen kadınlar için durum daha da kötü; hem erken menopoz hem de çok fazla oranda 
kalp krizi söz konusu. 

Değerli milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletlerinde, dört yıl önce, gençliği sigara alışkan
lığından korumak için bir dizi yeni yasa yürürlüğe konuldu, tütünün esrar gibi bağımlılık yapan 
uyuşturucu bir madde olduğu karar altına alındı, yönetime bu konuda sert önlemler alma yetkisi 
verildi; bunlara uymayanlara, uzun süreli hapis, işyeri kapatma ve büyük para cezaları getirildi. Ay
nı ülkede, sigara üreten şirketler, sigaranın insan sağlığına zararlı olduğunu itiraf ettiler ve Amerika 
Birleşik Devletleri vatandaşlarının sağlığına verdikleri zarar nedeniyle tazminat ödemeyi kabul et
tiler. Bu şirketler, Türkiye'de, hâlâ sigara üretmekte ve Tekelin fabrikalarını almak için çaba göster
mektedirler. Sigara içen Amerikan vatandaşlarının sağlığına verdikleri zararın sorumlusu olduğunu 
kabul eden ve tazminat ödeyen bu şirketler için, Türkiye'de de aynı yola gidilmelidir. 

Ülkemizde, 1996 yılında, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Yasa 
çıkarılmıştır. Bu yasayla, sigara reklamı ve tanıtımı için sınırlamalar getirilmiştir. Yine, bu yasayla, 
kamu kurum ve kuruşlarında, 5 veya daha fazla kişinin çalıştığı yerlerde, nakil vasıtalarında ve bek-
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leme salonlarında sigara yasaklanmıştır; doğrusu yapılmıştır, en azından, sigara içmeyenler korun
muştur. Her ne kadar buna tam uyulmasa da, büyük yararı olmuştur, getirilen para cezası da cay
dırıcı olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, dünyada, her yıl, sigaraya bağlı nedenlerle 3 000 000 kişi ölüyor. 
Kişi başına sigara tüketimi yönünden, Türkiyemiz, Avrupa'da ikinci. Bilinen bu zararı nedeniyle, 
eğitim, sigara içme oranını düşürür diye düşünülürken, bizim ülkemizde bunun tam tersi söz 
konusu. Ülkemizde, hiç okula gitmeyenlerde sigara içme oranı yüzde 26 iken, bu oran üniversite 
mezunlarında yüzde 59'a kadar yükseliyor. Sigaraya başlama yaşı da, maalesef, giderek düşüyor. 
Bir araştırmaya göre, sigara içen insanlarımızın yüzde 20'si 11-14 yaşlarında sigaraya başlarken, 
yüzde 39'u da 15-18 yaş arası sigaraya başlamaktadır. Yani, 11-18 yaş arası sigaraya başlayanların 
oranı, sigara içenler arasında yüzde 59'dur. Bu da, okullarımızda bu konuda yeterli çalışmanın ol
madığını gösteriyor. 

Sigara alışkanlığını önleme ve sigarayla mücadelenin en etkili yolu, okullarda bu konudaki, 
verilecek eğitimdir. Unutulmamalıdır ki, sigara üreticilerine ödenen paradan çok daha fazlası, sebep 
olduğu hastalıklar nedeniyle kendi bütçemizden gitmektedir. Sadece sigaraya bağlı akciğer kanseri 
tedavisi için, ülkemizde yılda 120 trilyon harcanmaktadır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım 
ve kalp damar hastalıkları dikkate alındığında bu harcamanın 1 katrilyon lira civarında olduğu tah
min edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, sigarayı bırakma kampanyaları, elbette önemlidir. Fiziksel ve 
psikolojik bağımlılık yapan sigarayı bırakmak gerçekten zordur. Her gün, çevremizde, sigarayı 
bırakmak isteyen ve bıraktığını söyleyen dostlarımızı görürüz. Çoğunun da yeniden başladığını 
görüyoruz. Sigarayı bırakmak istediğimizde nikotinin sebep olduğu fiziksel bağımlılığı ve 
psikolojik bağımlılığı yenmek zorundayız; bunun sebep olduğu pek çok sıkıntıya katlanmak zorun
dayız; depresyon, sinir bozukluğu, uykusuzluk, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, yorgunluk, iş
tah artışı gibi pek çok sıkıntıyı aşmak zorundayız. 

Sigara içen pek çok kişi, sigaranın sağlıkları için ne büyük bir tehlike oluşturduğunu, çocuk
larına ye çevresine kötü örnek olduğunu, sigara içmeyenleri ne kadar rahatsız ettiğini çok iyi biliyor, 
ne kadar para kaybına neden olduğunu da iyi biliyor. Günde iki paket sigara içen bir insan bir gün
de 4 000 000 lira, bir yılda 1,5 milyar lira, 40 yılda da 60 milyar lira, sigaraya para harcıyor. Bir 
paket içerse bunun yarısı kadar harcıyor. 

Sigaradan kurtulmak gerçekten kolay değildir; ama, pek çok insan bunu başarmıştır, başarmak
tadır; iradeyle bunu başarmak mümkündür. Nitekim, Amerika Birleşik Devletlerinde devlet des
teğiyle sigara aleyhtarı kampanyalar yapılmış ve son yirmi yılda sigara kullanma alışkanlığı yüzde 
41'den yüzde 29'a kadar düşmüştür. Kişi başına yılda tüketilen sigara sayısı da yüzde 25 azalmıştır. 
Aynı zaman diliminde ülkemizde kişi başına tüketilen sigara sayısı ise, nüfus artışına rağmen, 
maalesef, yüzde 13,5 oranında artmıştır. 

Sigarayla mücadelede gelişmiş ülkelerde ne yapıldıysa biz de onu yapmalıyız. Bunlar, 
kamuoyunun bilinçlendirilmesi, sigaranın vergilendirme ve fiyatında caydırıcılık, toplu mekânlar
da sigara içilmemesi, 18 yaşından küçüklere, bilhassa okul önlerinde sigara satışının yasaklanması 
ve sigara reklamlarının önlenmesi olarak sayılabilir. Sigara aleyhtarı kampanyalar, sadece sağlık
çılar tarafından değil, medyanın, politikacıların ve sanatçıların aktif katılımıyla yürütülmelidir. 
Sigarayı bırakmak isteyen kişilere herkes destek olmalı ve bırakanlar kamuoyunda takdir edil-
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melidir. Sigarayı bırakmanın pek çok yolu vardır; ama, en önemlisi, karar almak, inatla bu kararını 
sürdürmektir. 

Bu hafta nedeniyle sigara alışkanlığının azalması umuduyla, Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 

Saadet Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Zeki Okudan; buyurun efendim. (SP 
sıralarından alkışlar) 

SP GRUBU ADINA MEHMET ZEKİ OKUDAN (Antalya) - Değerli Başkanım, kıymetli ar
kadaşlarım; bugün, Mecliste yapabileceğim en kolay konuşmayı yapıyorum; çünkü, muhatabımız 
sigara. 

Sigara, bütün insanlığın, şu anda, çekmekte olduğu hastalıkların başında gelmekte. Sigaranın 
anayurdu Amerika ve Amerika'dan çıkıp 1400'lü, 1500'lü yıllarda Avrupa'ya, oradan da tüm dün
yaya yayıldığı söyleniyor. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılma döneminde Düyunu Umumiyeye 
konu oluyor ve Reji İdaresi kuruluyor. Yine, Anadolu'da, o zamanlar, sıhhatinin ne kadar zarar gör
düğünün farkında olmayan insanların, sigarayı kullanmayı teşvik edici söylemlerini burada 
görüyoruz. Nüfusu az bir Anadolu; ama, sigaradan da ne kadar zarar görüp görmediğini bilmiyor. 
Nüfusu çoğaltmak için "kadın çocuklu" sigarayı bol tüketmek için "erkek çıbıklı" olur" demişler. 

Belki, şuur altında bazı duygular kabarmış. O kabaran duygulardan bir tanesi de şu: "Sigara 
içenler kokar ve erkekler kokar, o zaman sigara içmek erkeklik alametidir" gibi, toplumda yanlış bir 
kanı yerleşmiş, sigarayı da teşvik edecekler. 

Seven insanlarımız, sevdiklerine, istediklerini anlatamadıkları zaman "cigaramın dumanı, yok
tur yârin imanı" demişler. Yalnız kalacak; babasından ayrı, anasından ayrı, evlatlarından ayrı 
kalacak ve diyecek ki "benim tek dostum içki ve sigara..." Dertlenecek Anadolu insanı... Birinci 
Kurtuluş Savaşını yaşayacak... 150-160 yıldır kafası karışık; bir tarafta inancı, bir tarafta harcı, ih
tiyacı, bir taraftan da işgaller... Yönetime yabancı ve türkülere girecek "ah bir ateş ver, cigaramı 
yakayım..." Ama, her şey cigara için... 

İlim öğrenecek, sigaranın zararlarını bilecek; fakat, diyecek ki "sigara yak, bana bir şey olmaz, 
ben doktorum..." 

"Yemek üstüne bir tane sigara, kahve üstüne bir tane sigara, atın ölümü sigaradan olsun, boş 
ver, bir şey olmaz, yak bir sigara" ve neticede insanlarımız, bu deyişlerle, sigara tüketimine yönlen
dirilecek ve teşvik edilecek... 

Tarlada yetişen tütün, fabrikada işlenen tütün... Her ikisi de insan sağlığına zararlı. Tüketimi 
ise başlı başına ayrı bir dert. 

Şu anda, Türkiyemizde erkek nüfusunun yüzde 60'ı, kadın nüfusunun yüzde 13-35'i, genel 
nüfusun da yüzde 40-44'ü sigara kullanmaktadır. 

1984'te yabancı sigaraların ülkemize gelmesinden sonra, sigara tüketiminin yüzde 80 arttığını 
görüyoruz. Amerika Birleşik Devletlerinde 1980 yılında nüfusun yüzde 32'si sigara kullanırken, 
yapılan eğitim çalışmaları ve sigarayla ilgili aleyhte söylemlerin geliştirilmesi neticesi 1999'da 
sigara içenlerin oranı yüzde 24'e, 2001 yılında yüzde 23'e düşmüş. 

Değerli arkadaşlar, Almanya ve İspanya'da ölümlerin yüzde 30'unun sigaradan olduğunu 
biliyoruz. Dünyada yılda 4 000 000 kişi sigaradan dolayı ölmekte. Netice olarak, gelişmiş ülkeler, 
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sigara tüketimini azaltıcı tedbirler almaya çalışırken, bizde ve gelişmekte olan diğer ülkelerde 
"sigara tüketimini nasıl artırırız" hesapları yapılmakta ve sigara tiryakiliği özendirilmektedir. Hani 
derler ya "sigaranın parasını el, dumanını yel alır", Tütün Yasasından sonra, parasının bizde kal
dığını veya kalacağını da söylemek zor; tabiî ki, parası da ele gidiyor. 

Dünyada 4 000 000 insanın sigaradan öldüğünü düşünecek olursak, dünya için çok büyük 
sorun olarak halen karşımızda durmaktadır. Ülkemizde yıllık tütün tüketim miktarı 100 000 tondur, 
1 yılda Türkiye'de ölen 100 000 kişidir arkadaşlar. Bu, çok büyük bir hastalık, toplumsal hastalık... 

Sigaranın keyfi ülkemizde nelere mal oluyor... Sigaranın dumanının o cilvesine kapılmanın 
bedeli, tıkanan beyin damarları neticesinde felç; tıkanan kalp damarları, o koroner damarları 
neticesinde enfarktüs; tıkanan mezanter arter damarları neticesi ölüm; tıkanan ayak ve kol damar
ları neticesinde de ayaksız, kolsuz kalan insanlar... 

"Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" cümlesi ve sigara... Nefes darlığı, kalp yetmez
liği ve ayakları şişmiş, burnu kızarmış insan manzarası... Nefes darlığı ve kalp yetmezliği neticesin
de ölenler, kendilerine işkence ettiklerinin farkında mıdırlar acaba?! O yüzden "olmaz bana bir şey" 
deyip de "yak bir sigara" mantığından ülkemizin çıkması, insanlarımızın çıkması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, sigara bağımlılığı daha çok psikolojiktir, fizyolojik de olabilir; ancak, 
sigarayı bırakmaktan dolayı ölüm görülmez. Alkolü ve diğer uyuşturucuları kullanan ve onları 
bırakanlarda ölümle neticelenen abstimens (yoksunluk) görülmesine rağmen, sigaradaki bağımlılık 
tamamen psikolojiktir. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizde ve kültürümüzde bir "sadakai câriyye" tabiri vardır. "Sadakai 
câriyye" tabiri içerisinde, hayırlı evlat yetiştirmek, kitap yazarak ilme faydalı olmak, katkıda bulun
mak ve a'mâl-i salihin işlemek yatar. A'mal-i salihin üzerinde durmak gerekiyor. A'mâl-i salihin öy
le bir iş yapacaksınız ki, yaptığınız İşten hem siz kazançlı çıkacaksınız hem de sizin ürettiğinizden 
faydalanan insanlar kazançlı çıkacak. Sigaranın a'mâl-i salihin ölçüsündeki değerini bir kere daha 
gözden geçirirsek, sigaranın karşıya verdiği zararı gözden geçirirsek ne kadar salih a'mâl olup ol
madığını değerlendirmemiz gerekiyor. 

Gençlerimiz ve toplumumuz üzerinde sigara ve zararları konusunda mutlaka bir millî politika 
geliştirmemiz gerekir, devlet politikamız olması gerekir. Bu propagandaya, basınımızın, yazar
larımızın, sanatçılarımızın, hükümetimizin ve adliyemizin çok keskin bir şekilde üzerine gitmeleri 
gerekir. Bu konuda -geçtiğimiz yıllarda sigara yasağıyla ilgili- Dr. Ahmet Feyzi Inceöz'ü anmadan 
geçmek haksızlık olur kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar -özellikle sigara tiryakilerimiz için söylüyorum- sigarayı bırakıp çocuk
larımızın mürüvvetini görmek isteyen analar babalar, torunlarını evlendirmek isteyen dedeler ve 
nineler olmak ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyor, sigarasız günler temenni ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, kısa konuşmanızdan ötürü teşekkür ediyorum. 

Şimdi, söz sırası Milliyetçi Hareket Partisinde efendim. 

Kayseri Milletvekili Sayın Hasan Basri Üstünbaş; buyurun. 

Hocam, siz de, uzun, uzun herhalde, cemaziyelevvelini anlatmazsınız... 
Sayın Özsoy, niye celallendiniz!.. Bendeniz, bu konuda, Sayın Bakan konuştuktan sonra, ilk 

sözü size verdim... Sonra, döner, altıncı sözü veririm efendim. 
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HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Sayın Başkan, hükümet bu konuda bilgi verecek; bil
ginin üzerine, biz de, gruplar adına görüşlerimizi arz edeceğiz... 

BAŞKAN - Sayın Özsoy, İçtüzüğü... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Sayın Bakan bilgi arz etmediler; bizim de, bu bakımdan... 

BAŞKAN- Sayın Bakanım, zatıâliniz de bakanlık yaptınız. Kürsüye gelip, böyle bir konuyu 
konuştuğunuz anda, muhalefete söz düşer. Ben, onun için, ilk sözü size vermek istedim. 

İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir)- Konuşma yapacak Sayın Özsoy... 

BAŞKAN- Efendim, söz vereceğim... 

En son, kapanışı sizinle yapacağım. Hakkınız mahfuz... İstirham ederim... Böyle bir şey 
yok... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Peki... 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Üstünbaş. 

MHP GRUBU ADINA HASAN BASRİ ÜSTÜNBAŞ (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; sigaranın insan sağlığındaki zararları ve bunun önlenmesiyle ilgili, Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sigarayla Mücadele Yasasıyla ilgili 7.11.1996 tarihinde kabul edilen 4207 sayılı Tütün Mamul
lerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 1 inci maddesinde "bu kanunun amacı, kişileri 
tütün ve tütün mamullerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve 
teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almaktır" denilmektedir. 

Yine, aynı kanunun 2 nci maddesinde, tütün ve tütün mamullerinin içilmesini yasaklayan yer
ler ise şu şekilde belirtilmiştir: "Sağlık, eğitim- öğretim ve kültür hizmeti veren yerler ile kapalı spor 
salonlarında ve toplu-taşımacılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve bunların bekleme salonların
da, kamu hizmeti yapan kurum ve kuruluşlardan 5 veya 5'ten fazla kişinin görev yaptığı kapalı 
mekânlarda sigara içilmesi yasaktır." Bu gibi mahallerde tütün ve tütün mamullerinin içilebilmesi 
için ayrı yerler tahsis edilmesi, tahsis edilen yerlerden sigara içilmeyen mahallere duman gidişini 
engelleyecek havalandırma, tecrit etme gibi tedbirler alınması da şart koşulmuştur. 

4207 sayılı Kanun -bu yasaklarla da sınırlı kalmayıp- 3 üncü maddesiyle, tütün ve tütün 
mamullerinin, işim, marka veya alametleri kullanılarak, her ne surette olursa olsun, reklam ve 
tanıtımının yapılmasını veya bunların kullanılmasını, teşvik ve özendirici kampanyalar düzenlen
mesini de yasaklamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun gereğince, Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu ve özel televizyon kurumlan da, ayda en az 90 dakika, tütün ve tütün mamulleri alışkan
lığının zararları konusunda uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu kanunun 5 
inci maddesinde "tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı ve yasağa ilişkin yazılı 
uyarıların bulunduğu yerlerde, tütün ve tütün mamulleri içenlere, ilgili yerin yetkilisi veya amiri 
durumundaki kişi tarafından, yazılı uyarı gösterilmek suretiyle, yasağa uyması, aksi takdirde, o yeri 
terk etmesi gerektiği bildirilir. Bu bildirime rağmen, tütün ve tütün mamulleri içenler, genel zabıta 
marifetiyle o yerden uzaklaştırılır. Bu kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 4 üncü mad
desinin ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenlere 10 000 000 liradan 500 000 000 liraya 
kadar ağır para cezası verilir, tekerrürü halinde bu cezanın yukarı haddi hükmolunur" denilmektedir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce konuşan arkadaşlarımın da izah ettiği gibi, ar
tık, herkes sigaranın ne kadar zararlı olduğunu biliyor. Özellikle ve öncelikle solunum yollarında 
akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları, beyinde ve diğer organlarda ne tür hastalıklar meydana getir
diğini burada arkadaşlarım izah etti. Tütünün kanserojen olduğunu duymayan, bilmeyen kalmadı, 
her türlü kalp ve akciğer hastalığına yol açıyor. 

Sigara içtiğiniz anda vücudunuz etkilenmeye başlıyor ve ilk önce nabız yükseliyor, daha hızlı 
nefes alıp vermeye başlıyoruz, kan dolaşımımız yavaşlıyor. Sigara, içinde yaklaşık 4 000 zehirli 
maddeyi barındıran bir karışım olup, bunların büyük bir bölümü de kanserojendir. En zararlıları da 
karbonmonoksit, hidrojensiyenit ve amonyaktır. Bu zehirli kimyasal maddeler, bir nefes sigarayla 
kan dolaşımına karışır; bunun sonucu da, öncelikle nefes darlığı, göğüs ağrıları, çarpıntı ve buna 
benzer bulgular ortaya çıkar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her 13 saniyede 1 kişi sigaraya bağlı bir hastalıktan 
hayatını kaybetmektedir. Her yıl dünyada ikibuçuk milyon kişi sigara yüzünden hayatını kaybet
mektedir. Bu ölümlerin başlıca sebebi akciğer kanseridir; ikinci önemli sebebi ise, kalp hastalık
larıdır. 

Sigaranın sağlık üzerindeki kötü etkileri araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu araştırmalara göre, 
sigara tiryakisi erkeklerin yüzde 40'ı henüz emeklilik yaşma gelmeden hayatını kaybetmektedir. Bu 
oran, sigara kullanmayanlarda yüzde 18'dir. Sigara kullanan kadınlarda ise, rahim kanseri başta ol
mak üzere, birçok kansere risk artmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HASAN BASRİ ÜSTÜNBAŞ (Devamla) - 10 dakika doldu mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Efendim, ben 5 dakika vermiştim. 
HASAN BASRÎ ÜSTÜNBAŞ (Devamla) - 5 dakikam daha var değil mi efendim? 

BAŞKAN - Var efendim, tabiî... 
Sigaradan çok bahsedince, insanın iştahı kabarır sonra. Çok bahsetmemek lazım. 
Öyle mi hocam? 

HASAN BASRİ ÜSTÜNBAŞ (Devamla) - Hamile kadınların sigara içmesi ise, sakat ve ölü 
doğumlarla sonuçlanmaktadır. 

Tüm bunlara rağmen, sigarayı bıraktığımız anda, vücut kendi kendini tamir etmeye başlar, on 
yıl içinde vücut hiç sigara içmemiş gibi olur; ancak, sigarayı bırakmak için kanser ya da kalp has
tası olmayı beklemek de yersizdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sigara tiryakileri, sigara içme isteklerini genellikle şöyle 
açıklarlar: "Gergin olduğum zaman içiyorum. Dikkatimi toplamak için içiyorum. Canım sıkkın ol
duğu zaman içiyorum. Üzgün olduğum zaman içiyorum. Sinirli olduğum zaman, yatışmak için 
içiyorum." 

Yalnızca bir sigara bu kadar çok şeyi sonlandırabilir mi? Bu sorunun cevabı, sigaranın barın
dırdığı kimyasal maddelerin psikolojik etkilerinde yatıyor. Sigara bağımlılarını kendine bağlayan en 
önemli madde, sigaranın içindeki 4 000 zehirli maddeden en önemlisi, nikotindir. Nikotin, aynen, 
kokain ve amfetamin kadar güçlü ve onlara benzer bir uyarıcıdır. Tiryakiye sürekli sigara içme is
teğini veren şey de nikotindir. Nikotin, sigara içen kişiyi uyarır, biraz evvel söylediğim birtakım 
klinik bulguların ortaya çıkmasına sebep olur. 
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MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Yeter artık; bizi öldüreceksin!.. 
HASAN BASRÎ ÜSTÜNBAŞ (Devamla) - O zaman, birkaç noktaya daha değindikten sonra, 

konuşmamı sonlandıracağım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4 katrilyon Türk Lirasından fazla bir hacme sahip olan 

tütün endüstrisi, dünyanın en büyük endüstrilerinden biri olmayı sürdürüyor. Amerika Birleşik Dev
letleri, Kanada ya da Avrupa Birliği ülkeleri bu dev endüstrinin etkinliğini kırmış durumda ve her 
geçen gün sigarayı bırakanların sayısı artmakta. Bu ülkelerde sigara reklamları yasaklanmış durum
da ve aleyhlerine açılan yüksek tazminat davaları nedeniyle de, sigara üreticileri çok zor duruma 
düşmüş bulunmaktadır. 

Tüm bu sebepler, tütün şirketlerini, gelişmekte olan ülkelere yöneltiyor; çünkü, bu ülkelerdeki 
kanunlar yetersiz ve olan kanunlar da, gelişmiş ülkelerde uygulandığı gibi uygulanmıyor. Ne yazık 
ki, bu ülkelerde, sigara reklamlarına karşı hiçbir kanun yok; varsa bile, yeteri kadar zorlayıcı değil 
ve sigara firmaları yeni tiryaki bulmakta hiç zorlanmıyor. Şimdi, firmalar, Asya'ya yöneliyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; insanları eğitmek için çok çaba harcamalıyız. Ne yazık 
ki, insanları sigara konusunda uyarmak ya da onlara sigaranın zararlarını anlatarak, sigara 
tüketimini engellemek için çalışan devletler ya da sivil örgütler, çok çetin bir mücadeleyle karşı kar-
şıyadırlar. Bu konuda yazılı uyarılar yetersiz kalıyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sonuç olarak, sigarayı yakmadan önce şunları 
düşünmemiz lazım: İçinde çok çeşitli zehirlerin de bulunduğu 4 000 katkı maddesi barındıran 
sigarayı bırakmak için sayısız neden bulunuyor. İnsan metabolizması, sigaranın bırakılmasından 
yarım saat sonra, içilmeyen dönemdeki normal sağlık koşullarım yaratıyor. Sigarayı bırakmanın ilk 
olumlu etkisi, sigara içildiğinde yükselen nabzın ve çeşitli klinik bulguların yarım saat içinde nor
mal değerlere dönmesiyle başlıyor. Sigara bırakıldıktan 8 saat sonra, kandaki oksijen miktarı ar
tıyor, karbondioksit miktarı düşüyor. 24 saat sonra, kalp krizi geçirme riski, sigara içilen döneme 
göre azalıyor. 48 saat sonra, sigara içilen dönemde körelen tat ve koku alma duyuları artarak, sağ
lıklı hale geliyor, sinir uçları yeniden gelişiyor. 72 saat sonra, sigara içilen dönemde yaşanan nefes 
alma zorluğu ortadan kalkıyor, akciğerlerin çalışması daha düzenli hale geliyor. 2 hafta-3 ay sonra, 
akciğerlerin çalışma performansında yüzde 30'a varan artış meydana geliyor, dolaşım gelişiyor; 
yürürken, sigara içilen dönemdeki yorgunluk kısa zamanda ortadan kalkıyor. 1-9 ay sonra, vücut 
enerjisi artıyor, akciğerler enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale geliyor, kendini temizliyor. Sinüs 
tıkanıklığı, öksürme, yorgunluk ve bitkinlik, nefes darlığı sorunları azalıyor. 5 yıl sonra, günde 1 
paket sigara içen birisi için, 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme riski sigara içilen döneme göre 
yüzde 50 oranında azalıyor. 10 yıl sonra, akciğer kanserinden ölüme yakalanma riski, sigara iç
meyen bir kişiyle aynı orana kadar düşüyor. Sigaraya bağlı diğer kanserlere yakalanma riski de 
önemli Ölçüde azalıyor. 

Yüce Heyetinize, MHP Grubu ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum efendim. Sağ olun. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum. 
İnşallah, dedikleriniz olur; benim temennim de o. 
Sayın Bakan, müsaade ederseniz önce size söz vereyim... 
Efendim, Anavatan Partisi Grubu adına, Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy 

konuşacaklar. 
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Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İstirham ederim efendim; bir yanlış anlaşılma oldu; size saygımız sonsuz biliyorsunuz, hem il
minize hem irfanınıza... 

ANAP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sağ olun. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İçtüzüğün 59 uncu maddesine göre söz almış 

bulunuyorum; hepinizi, Anavatan Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, aslında, Yüce Meclisimizin huzuruna getirilmek istenen konu, bir kesimi veya bir 
grubu değil; insanlığı, insan sağlığını ve özellikle Türk toplumunu yakından ilgilendiren çok önem
li bir konudur. Hepinizin gündelik hayatında büyük bir yer tutan tütünün, kullanımı ve tüketilme 
şekline göre çok çeşitli versiyonlar halinde size takdim edildiği malumlarınızdır. Özellikle, en çok 
sigara ve daha sonra, puro, nargile, pipo günlük hayatımıza girmiş ve pek çok insanın da ayrılmaz 
bir parçası haline gelmiştir. 

Tütünün tarihsel gelişimine bir göz atarsak, vatanının Amerika olduğunu, orada çeşitli maksat
larla kullanıldığını görüyoruz. 1492'den sonra, sırayla, İspanya, Fransa ve İngiltere olmak üzere tüm 
Avrupa ve Asya ülkelerine yayıldığını görüyoruz. Önceleri dinî ayinlerin dumanlı atmosferini sağ
lamak için kullanılan tütünün, daha sonra, büyücüler ve sihirbazlar tarafından şifa ve ilaç olarak kul
lanılmaya başlandığını görüyoruz. Kıyılmış tütünlerin kâğıda sarılarak sigara şeklinde ilk içil
mesine, 18 inci Yüzyılda, Güney Amerika'da, özellikle Brezilya'da yaygın bir şekilde başlandığını 
ifade etmek istiyorum. Avrupa'da ise, 19 uncu Yüzyılda; yani, 1844'de, ilk sigara Fransa'da yapıl
maya başlanmıştır ve böylece, sigara sanayiinin temeli atılmış oluyor. 

Değerli milletvekilleri, bugün dünyanın hemen hemen her yerinde, özellikle azgelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılan, daha doğru bir ifadeyle, tüketilen sigaranın, 
özellikle Çin'de, diğer istatistiklere nazaran, erkek ve kadınlarda eşit miktarda sarf edildiği görül
mektedir. 

Bu yaygınlığın ve kullanımın teşvikinde, bu yüzden büyük paralar kazanan ve sigara içimini 
çeşitli reklam ve diğer araçlarla destekleyen uluslararası firma ve tröstlerin rol oynadığını unut
mamak gerekir. 

Zaman içinde, fuzulî bir harcama ve sağlığa zararlı olduğu öne sürülerek, bazı ülkelerde yasak
lamalara gidilmiş ve tatbik edilmiştir. İlk defa, 1575'te, İspanya ve Amerika kiliseleri, bu gerek
çelerle, tütün kullanımını yasaklamışlardır. Bu yasaklamalar, çeşitli tarihlerde, çeşitli ülkelerde boy 
göstermiştir. 

Ne kadar tedbir alınırsa alınsın, ne kadar yasak konulursa konulsun, tüm dünyada ve ülkemiz
de, sigara içme yaşı, sigaraya başlama yaşı gittikçe aşağılara inmekte, kadın-erkek arasındaki oran, 
daha doğru bir tabirle, makas daralmaktadır. Yapılan istatistiklere göre, tüm dünyada gençlerin üç
te l'i sigara içmeyi denemekte ve bunların da yarısı, sigara bağımlısı olarak hayatını devam ettir
meye çalışmaktadır. 

İnsan sağlığı için zararlı olduğu bilinen, kişiye büyük bir ekonomik yük getiren tütün niçin bu 
kadar yaygın kullanılmaktadır? 

Değerli milletvekilleri, içerisinde güçlü bir uyuşturucu bulunan sigaranın, nikotin dışında, 
gerek yapısına gerekse de tütünün yanması neticesi ortaya çıkan artıklara bir bakarsak, içerisinde 3 
855 toksik maddenin olduğunu görürüz. Bunlar arasında, kanserojen maddelerden radyoaktif mad
delere kadar ve özellikle polanyum -210, potasyum- 40 gibi, 76 farklı metalin bulunduğu, arsenik, 
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kadmiyum ve nikel gibi ağır madenleri, ayrıca, çeşitli asit ve türevlerini ihtiva eden, son derece 
zehirli bir madde olduğu bilinmektedir. 

Gerek bu maddelerin yaptığı gerekse içim sırasında ortaya çıkan karbonmonoksit gibi zehirli 
gazların insan vücudunda meydana getirdiği tahribatın da, özellikle pek çok hastalığın baş sorum
lusu olduğunu ortaya koymak gerekir. Akciğer kanserlerinin yüzde 85'i, kronik bronşitlerin yüzde 
75'inin, kalp ve damar hastalıklarının yüzde 25'inin sigaradan kaynaklandığını unutmamak gerekir. 
Bugün, dünyada yılda 4 000 000 insan, ülkemizde de yılda 100 000 vatandaşımız sigaradan hayatını 
kaybetmektedir. Bunlar aslında çok önemli ve üzerinde durulması gereken rakamlardır. 

Değerli milletvekilleri, bu kadar zehirli madde taşıyan, bu kadar hastalığa sebep olan, çevreyi 
kirleten, içmeyen insanlara bile zarar veren sigaraya niçin başlanıldığını da kısaca irdelemekte fay
da vardır. Bazılarına göre sigaraya başlama bir özentiden ibarettir; bazılarına göre arkadaşlık iliş
kilerinden veya kendini ispat etme kaygılarından kaynaklanmaktadır; bazılarına göre de efkâr dağıt
mak veya stresten kurtulmanın bir sığınağı olarak ifade edilen sigara alışkanlığı, pek çok psikologu 
ve psikiyatrı yakından ilgilendirmiştir. Özellikle psikoanalitiklerin, emme refleksine bağlı olarak, 
sonradan çıkan bir kompansasyon reaksiyonu olarak ortaya attıkları fantazilerin de, bu alışkanlığın, 
bu psikolojik alışkanlığın, bu bağımlılığın izahını yapma gayretinden kaynaklandığını ifade etmek 
isteriz. 

Nikotin, beyin hücrelerinde ve özellikle adalelerde biyokimyasal olarak hücre içerisine giren, 
neticede alınmadığında, nikotin açlığı olarak ifade edilen izahlar bir tarafa bırakılırsa, aslında bu 
alışkanlığın en önemli sebebinin, irade ve eğitim zafiyetinden kaynaklandığını ifade etmek is
tiyorum. 

Değerli milletvekilleri, sigara alışkanlığı ve sigara kullanımı, insan olarak, toplum olarak, kül
tür olarak, örf ve âdet olarak, âdeta vazgeçemeyeceğimiz boyutlarda toplumumuzla, insanımızla 
bütünleşmiştir. Günlük hayatımızda bu alışkanlığı teşvik eden, özendiren ve gündemde tutan şar
kılarımızda, türkülerimizde, hikâyelerimizde, romanlarımızda, ekranlardaki filmlerimizde, dav
ranışlarımızla, bunun, aynlmaz bir parçamız gibi görüntü vermeye çalıştığımızı gözönünde tutmak 
gerekir. Topluma örnek olan devlet adamlarının, siyasetçilerin, sanatçıların, öğretim üyelerinin 
sigara içişlerine özenen gençlerimizin olabileceğini asla hatırdan çıkarmamamız gerekir, özellikle, 
sigara tutuşundan, içişinden, ağzından dumanı bırakışından başlayarak her türlü sigara içme tekniği 
taklit edilen yıldızların bu konuya dikkat etmeleri gerektiği inancındayız. 

Bunların hepsini bir arada düşünürsek, toplumun ve insanın ölümü için hepimizin bilinçli veya 
bilinçsiz olarak katkıda bulunduğumuz da bir gerçektir. Anne-babaların, çocuklara kötü örnek 
olarak yanlarında ve çocuk odalarında sigara içmeleri, arkadaşlık ve dostluk gösterisi olarak sigara 
ikramları, sigara içim sayısını ve yaygınlığını günbegün artırmaktadır. Öyleyse, aileden başlayarak, 
okul ve sivil toplum örgütlerinin de katkılarıyla, bu yayılmaya, bu kanayan yaraya, bu insanlık düş
manına dur demenin zamanı gelmiştir. İradelerin güçlendirilmesi, tüm kötülüklerinin tek tek anlatıl
ması, izah edilmesi, telkin edilmesi, kişilerin ikna edilmesi için, her zaman, kampanyaların geçici 
olarak değil, sürekli olarak yapılmasında büyük faydalar olduğu inancındayız. Bu konuda 1980'lerin 
sonunda bakanlık olarak büyük kampanyalar açarak halkın bilinçlenmesini sağlayan eski Sağlık 
Bakanlarından Sayın Bülent Akarcalı'yı da saygıyla anmadan geçemeyeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, bugün Meclisimizde bulunan değerli milletvekilleri ve televizyonları 
başında bizleri izleyen muhterem halkımızın pek çoğu ya hâlâ sigara tiryakisidir ya da bırakmış 
veya bırakma niyetindedir. Çoğumuz, sigaranın zararlarını geç de olsa yaşadık, yakınlarımızın acı 
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sonuçlarına katlanmak zorunda kaldık. Sigara yüzünden bacakları kesilip sakat olarak âdeta yerde 
sürünen insanları gördük; genç yaşta kalp krizinden en verimli çağında kaybettiğimiz pek çok yetiş
miş insanı gördük. Gördük de, fakat yine de akıllanmadık. Artık daha neyi bekliyoruz, anlamak 
mümkün değil. Bir gün sigaranın paketinden çıkıp, dile gelip "ey insanoğlu, ben senin en büyük 
düşmanınım; ben seni hasta etmek ve öldürmek için keyif veriyorum" demesini mi bekliyoruz?! 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, başka şeylerle meşgulsünüz. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - Daha fazla zaman kaybetmeden hepimize düşen en 

önemli insanlık görevi, sigarayı bırakmak, yakınlarımızın bırakmasını teşvik etmek. Toplumun, 
sigarasız daha güzel bir toplum olduğunu, insanların daha sağlıklı bir yaşama kavuştuklarını, bık
madan, usanmadan, her yerde, kim olursa olsun anlatmamız, insanlık borcudur, vicdan borcudur 
diye düşünüyorum. 

Artık, Yüce Meclisin de, özellikle Sayın Meclis Başkanımızın da alacağı kararla, özellikle 
Meclis içerisinde -günde 10 000 kişinin ziyaret ettiği Meclis içerisinde- sigara içilmesiyle mücadele 
edilmeye hemen başlanılmalıdır ve bu, zaten yasa gereğidir. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, en önemli cümleleri kaçırdınız. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - Eski bir sigara tiryakisi ve bir hekim olarak size tek
rar seslenmek istiyorum: Kendinizden kaçmayınız, sigaraya sığınmayınız, sigarasız günleri 
yaşamak için, hemen, şimdi sigarayı bırakmaya karar veriniz. 

Sigarasız günler dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum. 
Sayın Şahin, ben zannediyorum ki, siz, haktan yanaşınız, değil mi?! 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Özsoy'un son cümlelerini dinlemenizi 
isterdim; büyük bir ihtimalle sigarayı bırakmaya karar verirdiniz. 

BAŞKAN - Ben mi? 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Evet. 
BAŞKAN - Azmetmeye çalışıyorum; ama, bu kadar çok sigaradan bahsederlerse, insanın iş

tahı kabarır. Bence, herkes bunun tehlikesini kendisi hissetmeli. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Özsoy sigarayı konuşturdu efendim. 

NİHAT GÖKBULUT (Kırklareli) - Sigara molası... 

BAŞKAN - Sigara molası bile istiyorlar, doğru... 

Şimdi, söz sırası, Demokratik Sol Partide. 

İzmir Milletvekili Sayın Suat Çağlayan; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

Efendim, biliyorsunuz, Sayın Suat Çağlayan, bir de, bu muzır alışkanlık ve tütün mamulleriy-
le ilgili bir Meclis araştırması önergesi vermişti. Tarihini anımsayamıyorum; (10/97) esas numaralı, 
65 inci sırada duruyor. 

Sayın Sağlık Bakanı da böyle bir hafta yarattı ve Meclisimizden de böyle bir karar çıkıyor; hiç 
olmazsa, bir denetim günü de bu konu üzerinde durulur, Meclis araştırması açılması imkânı olur. 
İktidar ve muhalefet grup başkanvekillerinden buna öncelik tanımalarını rica ediyorum. Muhalefet 
tanır da, iktidar ne düşünür bilemem. 

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Tabiî, onlar zalim... 
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BAŞKAN - Tabiî, iktidar, çünkü, bazen bize uymuyor. 
Buyurun. 
DSP GRUBU ADINA B. SUAT ÇAĞLAYAN (İzmir) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim; 

gerçekten, bu Meclis araştırması, eğer, bu vesileyle öne alınırsa, çok mutlu oluruz. Sanıyorum, bu 
konuda girişimde bulunacaksınız. 

Sayın grup başkanvekillerinin de, başta DSP -Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekilinden 
söz aldım çünkü- olmak üzere, hepsi katılırsa, çok mutlu oluruz. Çünkü, burada konuşulanlar, soyut 
birer durum olarak ortaya konuyor; ama, bunun somut adımının da atılması gerek, bir şeyler yapıl
ması gerek, uçup gitmemesi gerek; çünkü, yapılacak, yapılabilecek çok şey var diye düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyelerimiz; değerli meslektaşlarım daha önce konuştular, bu konuda ay
rıntılı bilgiler verdiler, özellikle sağlık üzerindeki etkilerini belirttiler. Tabiî, ben de çocuk doktoru 
olarak, sigaranın, çocuğa ne denli zararının olduğunu bildiğim için, büyüklerin zaten bir kısmının 
iflah olmaz durumda olduklarını da bildiğim için, ben şöyle giriş yapmak istiyorum: Bir bebek, 
yaşamına ilk adımları anne karnında atıyor ve sigara içen annenin kanıyla karşılaşıyor ve fazla 
dayanamıyor orada, büyüyemiyor, gelişemiyor, gelişmemiş olarak doğuyor. Daha anne karnında 
sigaranın zararının ne olduğunu görüyorsunuz. 

Doğar doğmaz, sigara içen bir anne-babanm çocuğu olarak evde yaşamaya başlıyor, ödü pat
lıyor tabiî, sigara dumanıyla karşılaşıyor, annesinin nefesiyle karşılaşıyor, annesinin sigara 
dumanıyla karşılaşmış sütüyle karşılaşıyor. Tabiî, çocuk, doğduğuna pişman oluyor daha ilk 
dakikadan itibaren. Sonra solunum sistemi, tabiî, çok duyarlı hale geliyor; ileride kronik akciğer 
hastalığının adayı oluyor, astım adayı oluyor. Basit gripler çok uzun sürüyor ve o çocuk birazcık 
büyüyor, büyüyebiliyorsa, sağlıkla gidebiliyorsa. 

Sonra ilkokul öncesine geliyor, sigara firmalarının paketleriyle, içlerinde sakız olan sigara 
paketleriyle karşılaşıyor; sigara içen baba, çocuğuna diyor ki: "Git oğlum, bana şu firmanın 
sigarasını al, şu marka sigarayı al gel." Çocuk bakkaldan bu sigarayı alırken bir de o sigara paketinin 
aynısını yaptıkları sakızı alıyor geliyor. 

MEHMET TELEK (Afyon) - Kanunen yasak. 
B. SUAT ÇAĞLAYAN (Devamla) - Kaçak olarak var, bunlar kaçak olarak var efendim. 
Onu da alıp geliyor eve ve çocuk sigara içmeye bir aday olarak gençlik dönemine varıyor, spor 

müsabakalarına, yarışmalarına gidiyor bir bakıyor karşısında o spor takımının teknik direktörünü 
sahanın kenarında fosur fosur sigara içerken görüyor ya da televizyonda bunu izliyor. Tabiî, 
çocuğun gözünde çok büyük adam o teknik direktör "o yaptığına göre doğrudur" diyor ya da daha 
düne kadar formulalar izliyordu, bir bakıyordu sigara firmalarının sponsorluğunu yaptığı for-
mulalar... Şükür ki, bugün o kalkmış. Dünya Sağlık Örgütünün uyarılarını dikkate alarak artık bun
dan sonra formulalarda sigara reklamı olmayacakmış 2005'ten sonra. Bu çocuk biraz daha büyüyor 
"ben artık büyüdüm, artık etrafımı daha iyi zehirleyecek hale gelirim..." Kendisi fosur fosur sigara 
içmeye başlıyor ve de biraz daha büyüyüp milletvekili oluyor bakıyorsunuz ve sizler oluyorsunuz, 
geliyor buralara oturuyor ve sıkılıyor, ondan sonra dışarı çıkıyor ve duman altı ediyor her tarafı, iç
meyenlere haksızlık ediyor, onları da zehirlemeye başlıyor ve sonra da burada 5 dakika oturup 
sıkılıyorlar "hadi ara verelim" diyorlar, gidiyorlar dışarıda yine içmeye devam ediyorlar. İşte, böy
lesine bir kısır döngü içinde, böylesine, sigara firmalarının oyuncağı olarak ve de onların şartlandır-
masıyla bir nesil gelip geçiyor öbür nesiller bunu kalıtsal olarak alıyor. 
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Ne yapıyor sigara firmaları, ne yapmak istiyor?.. Yapmak istedikleri açık, para kazanmak is
tiyor, bunun için her türlü reklamı yapıyor. Bunun için, daha düne kadar, daha onbeş yirmi yıl ön
cesine kadar yalan yanlış araştırmalar yaptırıyordu. Yani, sigara firmaları sigaranın zararının ol
madığını gösteren araştırmalar yaptırıyordu o anlı şanlı bilim adamlarına. Şükür ki, son onbeş yir
mi yıldır bunu yapamıyorlar; çünkü, yasaklandı artık, sigaranın zararı kanıtlandı hiç olmazsa. 
Sigaranın zararı kanıtlanınca ne yapsınlar garibanlar, para kazanamıyorlar "sigarayı hadi light 
yapalım, hadi süper light yapalım da böyle kazıklayalım insanları" diyorlar ve çok da başarılı 
oluyorlar. "İçiyorum; ama, light içiyorum." Zıkkım iç diyesi geliyor insanın. Light'ı öbüründen fark
sız. Keşke, içeceksen doğru dürüst iç, daha iyi zehirlen diyesi geliyor insanın. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN - Sayın Özdemir... 

MEHMET ALÎ ŞAHİN (İstanbul) - "Diyesi geliyor" dedi Başkan... 

B. SUAT ÇAĞLAYAN (Devamla) - Evet, diyesi geliyor.. 

Şimdi, değerli üyeler, benim, sigara konusundaki duyarlılığımı, bir çocuk doktoru olarak bil
menizi rica ediyorum... 

İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Demedi Başkan "diyesi geliyor" dedi; hakarete girmiyor... 

BAŞKAN - Demedi, demedi... Demedi efendim; ben takip ediyorum. Hayrettin özdemir'de 
vardı o; o, işaret etti... 

B. SUAT ÇAĞLAYAN (Devamla) - Sayın Başkanım, işte, böylesine bir kandırmaca içine 
giriyor sigara firmaları; aldatıyorlar; para kazanmak istiyorlar. Batıda pazarlarını kaybediyorlar; 
çünkü, biliyoruz -arkadaşlarımız söyledi; Sayın Konukoğlu bahsetti "205 milyar dolar" dedi; ben, 
bir başka yerde 245 milyar dolar okudum- mahkûm olmuşlar; daha da büyük mahkûmiyetleri 
geliyor. Neden mahkûm olmuşlar; insanları kandırdıkları için mahkûm olmuşlar, yalan söyledikleri 
için; çünkü yalan söylemişler düne kadar "sigaranın zararı yoktur" diye. Niye; kandırmışlar, kan
dırarak insanları sigaraya başlatıp akciğer kanseri yaptıkları için mahkûm olmuşlar; çünkü, kanser 
olanlar mahkemeye vermişler. Keşke, bu akım, tüm dünyada hukuk sisteminin çok iyi işlediği yer
lerde eyleme geçse de çok daha büyük mahkûmiyetler alabilseler; Türkiye de, keşke, bir uç alabil-
se, bir başlangıç olabilse, mahkûmiyetleri artabilse. İşte, böylesine kandırmışlar, böylesine almışlar 
başlarını gitmişler. 

Şimdi, tabiî, sigaranın zararlarını anlatacak halim yok; arkadaşlarım anlattılar. Batı'da kaybet
tikleri pazarı, tabiî, Doğu'da kazanmak zorundaydılar. Ne yaptılar onun için; en iyi yol da gençlik
ti. Tabiî, gençlerin heyecan ruhuna hitap ederek, gençlerin isyan ruhuna hitap ederek, gençleri 
büyük yarışmalı alanlara çekerek başarmaya çalıştılar. Okullarda reklamlar yapmaya başladılar giz
li gizli, yapmaktalar da. Çok da başarılı oluyorlar. Çok büyük paralar kazanıyorlar. Türkiye'nin -sırf 
Türkiye bazında söyleyelim- bir yıl içinde, sigaranın zararları nedeniyle insanların sağlığının et
kilenmesi sonucu harcadığı miktar 1,5 katrilyon. Bununla ne demek istendiğini anlayabiliyorsunuz. 
Sigaranın zararları nedeniyle sağlığa harcanan paralar nedeniyle, Türkiye bütçesinden, yılda 1,5 
katrilyon gidiyor. 

Şimdi, tabiî, bunları önlemek mümkün mü? Tabiî, bunlarla dans etmek mümkün değil; 
Amerika Birleşik Devletleri bile dans edemedi bunlarla, başa çıkamadı daha doğrusu. 

Clinton, yönetimi devretmeden önce bunlara "mafya" demişti, bunlarla, o, anlı şanlı sigara fir
malarıyla büyük bir mücadeleye girişmişti.. Başardı mı; hayır. Amerika Birleşik Devletleri bile 
başaramadı.Ancak, insandan yola çıkılırsa başarma şansı var. Bire bir insanların bu konuda bilinç-
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lenmesi gerek; bunun da önderliğini Meclis yapmalı tabiî ki. Yasalar yetmiyor. 4207 sayılı Yasa, el
bette ki dünyanın en ideal yasası, en güzel yasası; uygulayıcı biz olmadıktan sonra, Meclis başta uy
gulamadıktan sonra, yasa yapmışsınız kaç para eder?! 

Onun için, mutlaka bir yerden başlamalı ve sağlığımızı önceden düşünmeliyiz; insanın sağ
lığını düşünmeli. Bu bir "seçmene selam" konuşması değil; hiçbir arkadaşımızın yaptığı konuşma 
da -bugün özellikle söylüyorum- seçmene selam değil; insanımızın sağlığını nasıl ederiz de koruruz 
diye... 

BAŞKAN - Sağlığa selam. 

B.SUAT ÇAĞLAYAN (Devamla)-...bu dertten nasıl kurtarırız diye çalışmamızın konuş
masıdır bu ve Sayın Başkanımız da -tabiî çok teşekkür ediyorum- eğer, Meclis araştırması için ver
diğimiz, gündemde 65 inci sırada olduğunu sandığımız bu araştırma önergesini öne alırlarsa ve 
bunun için girişimde bulunurlarsa, grup başkanvekillerimizin de kesinlikle bunlara olumlu destek 
vereceklerini ben biliyorum... 

BAŞKAN - Ben Sayın Halıcı'dan sözünü aldım efendim. Sayın Şandır'ı bilemiyorum daha, 
telefonla konuşuyor çünkü. 

B.SUAT ÇAĞLAYAN (Devamla)- Sanıyorum herkes olumlu yanıt verecektir, gerçekten bu iş
te olumlu bir adım atılmış olacaktır. 

BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul)- Sayın Şandır adına söz veriyorum, hiç sigara iç
meyen birisi olarak. 

B. SUAT ÇAĞLAYAN (Devamla)- Bu konuda Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ken
dileri yok; gerçekten çok az yerde buluşuyoruz Sağlık Bakanımla; ama, burada aynı duyguları pay
laşıyoruz. Burada buluştuğumuz en önemli yerlerden biri bu oldu galiba. Kendilerine çok teşekkür 
ediyoruz böylesine bir hareketi başlattıkları için. 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum. 

B. SUAT ÇAĞLAYAN (Devamla)- Sayın Başkanım sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu 
araştırma önergesinin öne alınması için belki bir adım atarsınız diye, ben, 40 saniyemi bırakarak, 
çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum efendim. 

Ayrıca Sayın Hüsamettin Özkan da hükümet ile Parlamento arasında koordinasyonla görevli 
Başbakan Yardımcımız olduğu için onun da sözünü alacağız; değil mi... 

Efendim, şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adma, Samsun Milletvekili Musa Uzun-
kaya; buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Değerli Başkan, değerli millet
vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabiî, bugün, altı grubun sonuncusu olarak konuşmaların finalini ben yapıyorum. Şimdi, Yüce 
Parlamentoyu izleyen aziz milletimiz zannediyor ki, bugün, sigarayla ilgili, bütün gruplar adına 
konuşulduğuna göre, gruplar adma beyanlarda bulunuldu ve tüm gruplar da sigaraya karşı. O hal
de, Yüce Parlamentodan bundan sonra duman çıkmayacak, yani, sigara dumanı inşallah çık
mayacak, başka şeyler çıkacak ve muhtemelen... 

BAŞKAN - Vallahi, efendim, biz kendi adımıza buna söz veriyoruz; biliyorsunuz, içenler için 
de büyük işkence o. İnsan hakları her iki tarafa uygulanmalı. 
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MUSA UZUNKAYA (Devamla) - ...son konuşmacı da olduğum için, sigaranın cenaze 
namazını kılmaya geldi, fatiha demeye geldi diye düşünebilirsiniz. 

BAŞKAN-Amin!.. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Keşke, bu sigaranın ruhuna bir fatiha okuyabilseydik Tür

kiye'de; çünkü, az önce değerli konuşmacı arkadaşlarım da çok güzel şekilde ifade ettiler; Tür
kiye'de, sigaradan ölenlerin sayısı, sigara uğruna ekonomik olarak uğradığımız kayıpların sayısı ve 
elimde bir yığın veriler var. 

BAŞKAN - Tütün ekicileri ne olacak? 

MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Bu verilere göre Türkiye'de tüketilen... 

BAŞKAN - Tütün, Sayın Keçeciler'e bağlı değil mi? 

MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, tütün ekicileri dedim, Sayın Keçeciler de ondan rahatsız; "ekicilere ne 
diyeceğiz" diyor. 

MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Şimdi, tabiî, Türkiye'deki yanlışlardan birisi şu: Biz, önce, 
insanları hasta ediyoruz, hasta olmaya çeşitli sebepleri hazırlıyoruz, ardından da tedavi olmanın 
çaresini arıyoruz. Halbuki, değerli hekim arkadaşlarımız, az önce Sayın Hocam -çocuk doktoru, 
Profesör Hocamız- çok güzel şekilde izah etti; mesele, batı ülkeleri, gerçi onlarda da hastalığı hazır
layan ön nedenler var; ama... Koruyucu hekimlik, bizim inancımızın da gereği olan şeylerdendir ki, 
insan, hasta olmadan önce gerekli tedbirleri almalıdır. Nitekim, Sevgili Peygamberimiz "beş şey 
gelmeden, beş şeyin kıymetini biliniz" buyuruyor; bunlardan birisi de, hastalık gelmeden sıhhatin 
kıymetini bilmektir. Nitekim, büyük Osmanlı Sultanı Kanunî Sultan Süleyman "halk içinde muteber 
bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" diyor; ama, bu nefes sıhhati 
bulabilmek için, elbette ki, sigarasız bir hayatı tercih etmek lazım. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, Türkiye'yle ilgili birkısım istatistiklerden ve uluslararası bazı 
zeminlerle ilgili de ilgi vereceğim. Mesela, yapılan bir araştırma, Türkiye'yi, israfta birinci, kumar
da ikinci, alkolde üçüncü ve sigarada da dördüncü olarak tarif ediyor. Mesela, 1992 yılında ABD'de 
sigaradan ölenlerin sayısı 440 000; yine, Amerika Birleşik Devletlerinde, pasif içici olan 53 000 in
san ölmüş. Ülkemizde, halen, toplam 22 000 000 sigara içen insan belirleniyor; ancak, pasif 
içicilerin, yani dumanaltı olmak suretiyle sigara içicilerinin sayısı da 22 000 000'u geçiyor. Demek 
ki, 68 000 000'luk ülkemizde -bu, birbuçuk sene Önce yapılan bir istatistik çalışması- kişi başına, 
yine 2 kilogram sigara düşmektedir. 

Değerli arkadaşlar, dünya ölçeğine bakıldığı zaman, dünya genelinde sigara tüketiminin ölçek 
olarak 1 kilogram olduğu düşünülürse, Türkiye'de 2 kilogramın tüketilmiş olması, Brezilya, Güney 
Kore ve Hindistan'dan sonra, Türkiye'nin, dünyada en çok sigara tüketilen dördüncü ülke olduğunu 
ortaya çıkarmaktadır. Bu konudaki nedenleri, yani insanları sigaraya teşvik eden nedenleri, az önce 
değerli arkadaşlarım ifade ettiler; ben, kısaca bazı hususlara işaret edeceğim. 

Bu konuda, zannediyorum en çok önlem alması gereken kişi ve kuruluşlar... Millî Eğitim 
Bakanlığımızın, eğitimle ilgili kurumların, toplumu bire bir eğitimle karşı karşıya alan, daha açığı 
her gün toplumun karşısında oturduğu eğitim araçlarından birisi olan televizyonlarımızın, bu 
konuda çok etkin rol üstlenmesi gerekmektedir; ama, ne garip tecellidir ki, demin de birçok ar
kadaşımın atıfta bulunduğu 4207 sayılı Yasa çıktığı günden beri... Ben geçenlerde, ilgili bir sayın 
bakanımıza sordum, dedim ki: Bu yasa, bugüne kadar nasıl uygulanmıştır ve bu yasanın ihlali halin-
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de, yıllık bütçe artışlarına muvazi olarak vergileri de artacaktı. Yani, sigara içilmesi yasak olan böl
gelerde, kapalı mekânlarda, toplutaşım araçlarında veya toplumun bulunduğu, 5 kişiden fazla in
sanın bulunduğu yerlerde sigara içilmesi halinde kesilen ceza miktarı nedir? Arkadaşlar, yasanın 
uygulamasına bakınız, bugüne kadar, sigara yasasını ihlalden dolayı kesilen ceza miktarı sıfırdır; 
yani, Maliye hazinesine, bu hususta, ceza olarak 1 kuruş para dahi tahakkuk etmemiştir. Demek ki, 
biz, yasaları Parlamentoda çıkarıyoruz; ama, maalesef, uygulamaya koymuyor, ilgili bakanlık
larımız da, bunu, nedense gerektiği şekilde takip etmiyor. Bana bu cevabı veren ilgili sayın bakan
dır. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, yakın tarihlerde, önümüzdeki günlerde, ben... Sayın Millî Eğitim 
Bakanı burada yok, keşke kendileri de olsaydı... Zannediyorum -yine, demin bazı arkadaşlarımız 
işaret ettiler- Türkiye'de sigaraya ve uyuşturucuya başlama yaşı ll'lere çekilmiştir; yani, 10 yaşın
dan itibaren, Türkiye'de, sigara içme alışkanlığı korkunç bir şekilde geliştirilmeye başlanmıştır. 
Bunun nedenleri içerisinde -yine, demin bir arkadaşımız işaret etti- kötü arkadaş, alışkanlık, görece 
usulü ve özellikle okullarda, arkadaşlarından karşılıklı sigara alışverişiyle kişilik kazandığını zan
netme olayı vardır. 

Değerli Millî Eğitim Bakanımız ve Bakanlık personeli, Türkiye'de eğitimle alakalı ciddî 
konularla daha fazla ilgilenmesi gerekirken... Mesela, şu haber çok enteresan bir haber -önümüz
deki günlerde, yine, muhtemelen, okullarımızın birkısım- Türkiye'de çok vasıflı, dürüst olarak 
tanınan bir derginin haberidir bu, liseli öğrencilerin bir bölgeye yaptığı seyahatte, öğrenciye şarap 
testi... Ankara'daki bir lisenin, Nevşehir yöresine gittiğinde, oradaki şarapların testi liselilere yap
tırılmaktadır. Üniversite mezuniyet merasimlerinde, birkısım gün ve gecelerde, okulların gecelerin
de, kokteyllerde, ilköğretimlere varana kadar, aileleriyle beraber, içki, sigara ve benzeri alışkanlık
ların görülmesi, Millî Eğitimin -tam aksine önlemesi gerekirken- ya vurdumduymazlığı ya ilgisiz
liği ya ilgili idarecilerin gerekli hassasiyeti göstermemesi sonucu, sadece sigara değil, uyuş
turucunun her çeşidinin okulların kapılarına kadar getirilmiş olması, karşılıklı sigara ikramlarının 
okullarda servis edilir hale gelmiş olması, açık olarak söylüyorum, Millî Eğitimimizin ciddî bir gaf
letinin sonucudur. Başka bir şeyle de bunu izah etmek mümkün değildir. 

Bu konuda ciddî bir katkı aranıyorsa, Türkiye'de 42 milyon aktif ve pasif sigara içicisinin 
sayısının azaltılması, yılda onbinlerce insanın ölümüne sebep olan, tabir yerindeyse milyarlarca 
dolar maliyet; çünkü, biliyorsunuz, Türkiye'nin, yıllık 7 katrilyon civarında... Geçtiğimiz aylarda 
Tekel Yasası buradan geçerken, üzerinde detaylı bir şekilde durduk, Batılı ülkeler, Türkiye'yi, 7 kat
rilyonluk bir pazar olarak görüyor. Özellikle ciddî bağımlılık kazandıran Virginia tipi tütünlerin 
Türkiye'de çokça kullanılıyor olması; yani, Amerika menşeli tütünlerin kullanılıyor ve tüketiliyor 
olması, aynı zamanda, sigaraya karşı ciddî bir bağımlılığa da vesile olmaktadır. 

Tabiatıyla, hem bakanlıklarımızın hem değerli parlamenterlerimizin hem de üst düzey bürok
ratlarımızın, özellikle, Sağlık Bakanlığının son günlerde bu konuda başlattığı kampanyayı ciddî an
lamda desteklemeleri lazım. Yalnız, şu bir gerçektir: Eğer, biz, kampanyayı başlatır, ama, topluma 
güzel örnek olamazsak; yani, Anadolu'ya çıktığımız zaman, sanatçıların, tiyatrocuların, bakanların, 
toplumun gözü önünde bulunan ve örnek alınma durumundaki kişilerin ve bahusus sporcuların, bu 
konuda dikkatsizliği söz konusu olursa, endişe ederim ki, burada -demin bir iki arkadaşımın da 
telaffuz ettiği gibi- sadece, işi tartışmış olmak için tartışmış oluruz; ama, ciddî bir kampanya baş-
latılacaksa, temenni ediyorum ki, Yüce Parlamentonun çatısı altında bulunan arkadaşlarımızın 
mümkünse tamamına yakını, şu anda Meclisimizi yöneten Değerli Başkanvekilimiz başta olmak 
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Üzere, sigarayı bıraktığını açıkça topluma ilan etmelidir ve bu konuda da, gönüllü -artık, dua des
teği midir, temenni desteği midir- bunu da talep etmelidir diye düşünüyorum. 

Dolayısıyla sigara alışkanlığının, bilgisizlikten, grup baskılarından, meraktan, modadan, bozuk 
çevre ve hasta gençlikten, genetik yapının bozukluğundan -ki, değerli hocalarım bundan bahsetti-
birkısım dış baskılardan... 

AYŞE GÜROCAK (Ankara) - Aileler, aileler. 

MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Tabiî, ailelerin bu konuda çok ciddî fonksiyonları var. özel
likle, demin söylediğim özentilere vesile olan grup beraberlikleri, arkadaşlarla olan beraberliklerin 
çok kötü ve kurtuluşu mümkün olmayan alışkanlıklara sebep olduğu bilinmektedir. Sigara, belki bu 
işin birinci basamağıdır, ardından uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklar da gelmektedir. 

Bunu önleyici ciddî bir örnek çalışmanın Yüce Parlamento tarafından yapılmasını umuyor, top
lumumuza, sigarasız, sağlık dolu bir hayat geçirmeyi temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın Ahmet Tan, bu konuda, yerinizden çok kısa, ne buyuracaksanız buyurun efendim. 

AHMET TAN (İstanbul) - Teşekkür ederim efendim. 

Efendim, konuşan arkadaşlarımız, işin, hıfzıssıhha boyutuna, tababet boyutuna ve biraz da ik
tisadî boyutuna değindiler. Ben, sigara meselesinin, sağlıktan önce, kanun meselesi ve özellikle 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir meselesi olduğunu söyleyeceğim izninizle; çünkü, bundan beş 
yıl evvel çıkardığımız 4207 sayılı Kanuna göre, umuma açık yerlerde, 5 kişiden fazla insanın bulun
duğu yerlerde sigara içilmesi katiyen yasaktır. 2 nci maddenin ikinci fıkrasında, "böyle yerlerde, en 
kısa zamanda, havalandırmalı ayrı bölümler yapılır" hükmü var. Kendi çıkardığımız kanunun ilgili 
maddesine, gerek kulislerde gerekse Meclisimizin diğer bölümlerinde zinhar uyum sağlanmadığını 
hepimiz görüyoruz. Mevcut personelin ve miUetvekillerimizin içmesine paralel olarak, günde 5 000 
ilâ 12 000 yurttaşımız da geliyorlar buraya, sigara dumanlarını bırakıp gidiyorlar. 

Şimdi, sağlıktan önce, Meclisin kendi çıkardığı kanuna sahip çıkması ve böylece, Türkiye'ye 
örnek olma mükellefiyetini yerine getirmesi, herhalde buradaki birinci görevimiz olması lazım. Bu 
görevi yerine getirmek üzere de aralarında sayın genel başkanlar olmak üzere, 148 sayın millet
vekilimizin imzasını topladık ve... 

BAŞKAN - Sigara içmeyen sayın genel başkanlar... 

AHMET TAN (İstanbul) - İçenler de... 
Kanuna saygısı olduğunu düşündüğümüz herkes, sigara içenler de imza verdi; çünkü, mevcut 

Kanun bunu öngörüyor. Kanunun egemenliğini sağlamamız lazım. Bunu yapmadık maalesef. Onun 
yerine, cam ve çerçevecileri ve afişçileri zengin etmek üzere, Meclisin birtakım yerlerine "sigara iç
mek yasaktır, 189 000 000 lira..." Şimdi değiştiriliyor, sanıyorum 256 000 000 lira. Bugüne kadar, 
Türkiye'de, bir kişiye bile bu ceza kesilmemiş. Teftiş fırçasına benzer teftiş çerçeveleriyle karşı kar-
şıyayız; ama, bu, tüm topluma hakim. 

Önlenebilir iki ölüm nedeni var; birincisi trafik, ikincisi sigara. Trafik... 
BAŞKAN - İkisi de canavar. 
AHMET TAN (İstanbul)- Canavar... 

İki konuda da yürek burkucu bir manzara sergiliyoruz. 
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BAŞKAN - Ama, biz, bu canavarı ruhumuzda taşıyoruz maalesef. 

AHMET TAN (İstanbul) - Trafik konusunda Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonunun sarf 
ettiği gayretleri biliyorsunuz. Moralim bozulmasın diye gündemin kaçıncı sırasında olduğuna -
kısacık bir kanun değişikliği- bakmak istemiyorum. 

Sigara konusunda da 148 arkadaşımın yüzüne bakmayı erteledim... 

BAŞKAN - Mesele anlaşıldı. Zapta geçirdim ve Sayın Meclis Başkanına da arz edeceğim efen
dim. 

AHMET TAN (İstanbul) - Onun için, sade vatandaşların, en azından Meclise girerken... 

İzninizle, iki şey önermek istiyorum. Birincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi "sigara sağlığa 
zararlıdır" diye bir kanun çıkardı; ama, aynı Büyük Millet Meclisi, kendi adıyla sigara imal etmeye 
devam ediyor. Bundan vazgeçmek gerekiyor. Yeryüzünde bunu yapan başka parlamento yok. Bu, 
büyük bir çelişki. 

İkincisi de, gerçekten, halkla ilişkiler binasında -bu, idare amirliğinin verdiği resmî rakam-
ziyaretçi sayısı, günde 12 000-13 000'e çıkıyor. Bu 13 000 vatandaşımız sıkıntı içerisinde tabiî; 
hepsi sıkıntılarını sigara dumanına tahvil ediyorlar ve her taraf sigara dumanına boğulup gidiyor. Bu 
yurttaşlarımızın, içeri girerken, sigara paketlerini bırakmalarını öneriyorum; çıkarken alsınlar; çün
kü, sigara, tabanca kadar zararlı... Nasıl, girerken silahlar bırakılıyor... 

Bunu arz etmek istedim. 

Saygılar sunuyorum. (DSP, ANAP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

önerinizi Sayın Meclis Başkanımıza arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 

Şimdi, gensoru açılmasına ilişkin 1 adet önerge vardır; okuyorum : 

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

I. - Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 
Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, esnaf ve sanatkârların sorunlarıyla ilgilenmedikleri ve ticarî 
yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli önlemleri almadıklarından işyerlerini kapatmalarına 
neden oldukları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ye Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (U/27) 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Esnaf ve sanatkârlarımız, ülke genelinde 4 000 000 işyeri ve 15 000 000 insanıyla en büyük iş
veren durumundadır. 

57 nci hükümet, esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarıyla ilgilenmeyerek, iflasına sebep olmuş
tur. Bugüne kadar bu kesimle ilgili hiçbir iyileştirme çalışmasında da bulunulmamıştır. 

57 nci hükümet tarafından kendi haline terk edilen esnaf ve sanatkârlarımızın birçoğu batmış 
ve işyerleri kapanmıştır. 
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Bu sebeplerden dolayı, Anayasanın 99 ve İçtüzüğün 106 ncı maddesine göre, Başbakan Bülent 
Ecevit ve 57 nci hükümet hakkında gensoru açılmasını arz ve talep ederiz. 30.4.2002 

Yasin Hatiboğlu Veysel Candan 

Çorum Konya 

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Saadet Partisi Grup Başkanvekili 

Gerekçe : 

Esnaf ve sanatkârların emeği, alınteri, işgücü, çalıştırdığı işçi sayısı ve ödedikleri vergiler göz 
önüne alındığında, ülke ekonomisine katkıları itibariyle büyük bir potansiyel olduğu açıktır. Böyle 
olmasına rağmen, esnaf ve sanatkârlarımızın kendi hallerine terk edildiği, birçoklarının iflas ettiği 
ve işyerlerinin kapandığı, yapılan istatistiklerde ortaya çıkmaktadır. 

Hükümetçe, çıraklık ve meslekî eğitim merkezleriyle ilgilenilmediği, esnaf ve sanatkârlar 
adına Asgarî Ücret Komisyonuna temsilci alınmadığı bilinmektedir. 

Hükümetin, özellikle elektrik ve doğalgaza yaptığı aşırı zam ve koyduğu ağır vergiler, es
nafımızı zor durumda bırakmıştır. Ayrıca, bazı sektörlerin ithal girdilerine konan fonlar çok ağır 
olup, üretimi durma noktasına getirmiştir. 

Orta ve büyük işletmeler devlet tarafından desteklenirken, küçük sanayici ve esnafımız vergi 
yükü altında ezilmektedir. Ayrıca, bu kesim yatırım indiriminden de faydalanamamaktadır. 

Yine, bu hükümet döneminde, çıraklık ve meslekî eğitime gerekli ilginin gösterilmediği, mes
lekî eğitim merkezlerinin teçhizat ve bina yönlerinden modernize edilmediği görülmektedir. 

Esnaf ve sanatkârlarımız, ağır ekonomik şartlardan dolayı üretim projesi ve üretim tek
nolojisindeki yenilikleri izleyemedikleri gibi, bu konuda hükümet tarafından da desteklenmedikleri 
ve bu sebeple de üretimin düştüğü bilinmektedir. 

Esnaf ve sanatkârların küçük işletmelerine istihdama yönelik vergi indirimleri uygulanmadığı 
için sıkıntıları artmaktadır. 

ilköğretim okullarının kesintisiz sekiz yıla çıkarılmış olması nedeniyle, öğrencilerin kabiliyet-
lerinegöre meslek seçimlerini yapabilecekleri bir düzenlemeye gidilmediği için, esnaf ve sanatkâr
ların yanında çalışacak ve meslek öğrenecek çocuk bulunmamaktadır. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşu Bağ-Kur'un içinde bulun
duğu sıkıntılar gerekçe gösterilerek, bu kesimin sağlık harcamalarına ve emekliliklerine gereken il
gi gösterilmemektedir. Bu sebeple de çoğu zaman esnaf ve sanatkârın tedavisinde ve kullanılan ilaç
ların temininde sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Son yıllarda hiper ve gross marketler şehir merkezlerinde açıldığı için, bakkal, kırtasiye, kasap 
gibi küçük esnaf için haksız rekabet oluşturmaktadır. 

Hükümetin yaptığı düzenlemelerle ağır vergiler getirilirken, diğer taraftan, işyeri kapama 
cezalan verilerek, âdeta küçük esnaf imha edilmektedir. 

Taksici ve minibüsçü esnafının belge düzenleme mecburiyeti sıkıntı vermektedir. Bu konuda 
yeni bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Netice olarak, hükümet, küçük esnaf ve sanatkârları sadece vergi tahsilatında hatırlamaktadır. 
Ancak, onların ticarî yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli yasal düzenlemeleri yap
mayarak onları ölüme terk etmektedir. Bütün bunların sorumlusu beceriksiz iktidar olup, muktedir 
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olamayan 57 nci Ecevit Hükümetidir. Bu sebeplerden dolayı, Başbakan Bülent Ecevit ve 57 nci 
hükümet hakkında gensoru açılması zorunlu hale gelmiştir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Gensoru önergesinin görüşme günü Danışma Kurulunca tespit edilip, oylarınıza sunulacaktır. 

(9/5) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyon Geçici Başkanlığının, başkan, başkan-
vekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi vardır; okutuyorum: 

D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - (9/5) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimine ilişkin tezkeresi (3/1060) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuz, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerini seçmek üzere, 30.4.2002 Salı 

günü saat 17.00'de, ana bina, üyeler lokantası yanı, soruşturma komisyonu toplantı salonunda 12 
üyeyle toplanmış ve aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler, belirtilen görevlere seçilmişlerdir. 

Komisyon Geçici Başkanı 

Mehmet Gözlükaya 

Denizli 

Adı Soyadı Seçim Bölgesi Aldığı Oy 
Başkan: Cavit Kavak (İstanbul) 11 oy 
Başkanvekili: Hasan Macit (Burdur) 10 oy 

Sözcü: Mihrali Aksu (Erzincan) 10 oy 
Kâtip: Burhan Bıçakçıoğlu (İzmir) 10 oy 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum : 

2. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın (6/1733) esas numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına ilişkin önergesi (4/481) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 562 nci sırasında yer alan (6/1733) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Musa Uzunkaya 

Samsun 

BAŞKAN - Efendim, sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin 1, 194, 195, 196, 260, 491 ve 561 inci sırasında yer alan 
(6/1046), (6/1314), (6/1315), (6/1316), (6/1394), (6/1654) (6/1732) esas numaralı 7 adet sözlü soru 
önergesinin, İçtüzüğün 98 inci maddesi uyarınca, birlikte, peş peşe cevaplandırılmak isteğine dair 
Devlet Bakanı Sayın Recep Ünal'ın bir tezkeresi var; dün okuttum. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki cami, imam ve müezzin 

sayısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı 
Recep Ünal'ın cevabı (6/1046) 

2. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, son ekonomik krizden sonra kamu 
çalışanları ve çiftçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı 
Recep Önal'ın cevabı (6/1314) 

3. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, BAĞ-KUR ve SSK prim borçlarının öden
mesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (6/1315) 

4. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, turizm şirketlerine Y.RK. tarafından kay
nak aktarıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Recep önal'ın 
cevabı (6/1316) 

5. - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, basın-yayın organlarına verilen ilan, reklam ve 
teşviklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (6/1394) 

6. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, asgari ücrete ve hükümetin uyguladığı ekonomik 
politikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (6/1654) 

7. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, imam ve müezzin ihtiyacına ve din görevlilerinin 
maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H. Hüsamettin Öz
kan) sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (6/1732) 

BAŞKAN - Sorulan cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Az önce esas numaralarını okuduğum soruların hepsine birden Devlet Bakanı Sayın Recep 

Önal cevap verecekler. 
Soruları okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hüsamettin Özkan 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Mahmut Göksu 

Adıyaman 
1- Adıyaman'da toplam cami sayısı kaçtır? Bunlardan kaçı tarihî (vakıf) eserdir? 
2- Adıyaman'da camii olmayan köy sayısı kaçtır? 
3- Adıyaman'daki imam ve müezzinlerin toplam sayısı nedir? 
4- Adıyaman genelinde ne kadar imam ve müezzin açığı vardır? 
5- Eğer varsa Adıyaman'da ihtiyaç duyulan imam ve müezzinleri ne zaman atamayı planlıyor

sunuz? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 
hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Sadri Yıldırım 

Eskişehir 
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57 nci hükümetin uyguladığı yanlış program sonucunda ülkede fiilî bir devalüasyon anlamına 
gelen "dalgalı kur" uygulamasına geçilmiş, hem döviz ve hem de TL piyasalarını tam bir çıkmaza 
sokmuştur. Türk Lirası 1 günde yüzde 40'a yakın fiilî devalüasyona uğramıştır. 

Buna göre; 
1- Alım gücü yok olan, ay sonunu getiremeyen memur, işçi, emekli, dul ve yetimlerin uğramış 

olduğu maddî kayıplarını ne şekilde düzeltmeyi düşünüyorsunuz? 

2- Gübre alamayan ve Ziraat Bankası ile tarım kredi kooperatiflerine olan borcunu 
ödeyemeyen çiftçimizin içinde bulundukları zor şartlardan çıkarılması yönünde hükümetinizin her
hangi bir çalışması var mıdır? Varsa bu önlemleriniz nelerdir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 
hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Sadri Yıldırım 

Eskişehir 

Türkiye son 3 yılda tarihinde görülmemiş bir gelir dağılımı bozukluğu ve adaletsizliği 
yaşamaktadır. Tüm sektörlerde panik, belirsizlik ve moral çöküntüsü hâkim olmuştur. 

1- Siftah dahi yapamayan, Bağ-Kur ve SSK primlerini ödeyemeyen ve mükerrer vergiler altın
da ezilen esnaf ve sanatkârlarımızı içine düşürdüğünüz kriz bunalımından ne şekilde kurtarmayı 
düşünüyorsunuz? 

2- Kredi alamayan, ihracat yapamayan, yatırım imkânı bulamayan ve ülke ekonomimizin 
temelini oluşturan KOBI'lerimizi ve ihracatçılarımızı içinde bulundukları kaostan çıkaracak bir 
proje bugüne kadar niçin ve hangi sebeple uygulamaya konulmamıştır? 

3- Yaşanan kriz sonucunda zarara uğratılan vatandaşlarımızın uğramış oldukları bu zararlarını 
ne şekilde telafi etmeyi düşünüyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 
hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Sadri Yıldırım 
Eskişehir 

1- Geçtiğimiz 2000 yılı içerisinde, hükümetinizce, aralarında yurt dışından tarifesiz uçak sefer
leriyle yurdumuza turist getiren ve bir önceki yıl yurda getirdikleri döviz tutarı en az 5 000 000 
ABD doları olan seyahat acentelerine, iki yıl süresi, TL cinsinden hesaplanan, yıllık yüzde 30 faiz
li kaynak aktarılmış mıdır? 

2- Bu kaynağın aktarılmasına ilişkin olarak, 25 Şubat 2000 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu 
tarafından açık veya gizli bir karar var mıdır? 

3- Kaynak aktarımı için herhangi bir kamu veya sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait ban
ka veya bankalar görevlendirilmişler midir? 
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4- Kullandırılan kaynağın Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Destekleme Fonuyla ilişkisi var 
mıdır? 

5- Bu kaynağın aktarıldığı çok az sayıdaki seyahat acentelerinin sahipleri arasında, iktidar or
tağı partilerden birisinin 1999 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı da yer 
almakta mıdır? 

6. Eğer yapıldıysa, bu tür gizli uygulamaların Rekabet Yasasına aykırı biçimde ve açık toplum 
kurallarına aykırı olduğunu düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 12.2.2001 

Mükremin Taşkın 

Nevşehir 

Sorular: 
1- Son beş yılda devlet kuruluşları tarafından -KÎT'ler dahil- basın yayın organlarına, resmî 

ilanlar dışında, reklam ve teşvik parası olarak ne kadar para ödenmiştir? 

2- Bu ödenen paralar, hangi basın yayın organlarına, ne kadar ve ne zamanlarda ödenmiştir? 
3- Devletten ihale kazanan şirketlerin basın yayın kuruluşları ve bankalarla ilişkilerinin ortaya 

çıkarılan yolsuzluklarda rolü var mıdır? 

4- Mahallî basın ve orada çalışan gazeteciler için 57 nci hükümet tarafından bir destek ve teş
vik düşünülmekte midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in sözlü olarak cevap vermesini delalet

lerinize arz ederim. 12.12.2001 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

1- Yaşanan ekonomik kriz ve pahalılık göz önünde bulundurulunca, kamu ve özel sektörün iş
çilerine ödemekle zorunlu tutulduğu 122 000 000'luk asgarî ücreti yeterli buluyor musunuz? 

2- Dört nüfuslu bir ailenin zarurî harcamaları için 122 000 000'un yetersiz olduğu bilinmekte 
olup vatandaşın aradaki farkı nasıl karşıladığını tespit konusunda bir araştırma yaptırdınız mı? 

3- Toplunun giderek intihar, gasp, kapkaççılık ve gayri ahlakî yollara düşmesinde uygulanan 
ekonomik model ve hükümet etmede yanlış yöntemlerin tesiri varsa, 2002 yılı için yeni çıkış yol ve 
metodunuz olacak mıdır? 

4- İnsanları canından bezdiren, hükümetine ve parlamentoya küstüren yanlış ekonomik ve sos
yal uygulamaların giderilmesi için somut adımlar nelerdir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin Özkan'ın söz

lü olarak cevap vermesini delaletlerinize arz ederim. 7.3.2002 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
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1- Türkiye genelinde had safhada olan imam ve müezzin ihtiyacını karşılamak için acil bir uy
gulamanız var mı? 

2- Mahalle ve köy sakinlerinin günde beş defa, özellikle de cenazeleri için her an ihtiyaç duy
dukları din görevlisi temini ülke insanı için zarurî bir ihtiyaç değilse, acil ve zarurî olma ne anlama 
gelmektedir? 

3- Halen vekil imam hatiplik için hazırlanan 1 960 adet kadronun serbest bırakılıp atamalarının 
hızlandırılması mümkün değil mi? 

4- İlgili bakan olarak, Devlet Personelde sadece ilanı beklenen 1 249 adet DMS'yi kazanmış 
imam hatibin atanması işlemi ne zaman gerçekleşecek? 

5- Devlet personeli içerisinde en düşük maaşı alan din görevlilerinin (imam hatip, müezzin, 
vaiz, müftü vs) maaş adaletsizliğinin acilen giderilmesi ve durumlarının iyileştirilmesi için yapıl
makta olan bir çalışma var mıdır? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Efendim, sözlü sorulardan sonra kanunlara geçeceğiz, biliyorsunuz. 

Sayın Bakan, 7 soruyu birden cevaplayacaksınız; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gündemin, 
1, 194, 195, 196, 260, 491 ve 561 inci sıralarında yer alan (6/1046), (6/1314), (6/1315), (6/1316), 
(6/1394), (6/1654) ve (6/1732) sayılı 7 adet sözlü soru önergesini İçtüzüğün 98 inci maddesi uyarın
ca birlikte cevaplandırmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; sözlerime başlarken, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut Göksu 
tarafından Adıyaman İlindeki cami, imam ve müezzin sayısına ilişkin olarak Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Sayın Hüsamettin Özkan'a yöneltilen (6/1046) sayılı sözlü soru önergesinin 
cevaplarını sunuyorum. 

26.3.2002 tarihi itibariyle Adıyaman İli genelinde 623 adet cami bulunmaktadır. Bunlardan 17 
adedi vakıf eseridir. Adıyaman İli genelinde, 457'si mezra olmak üzere 490 köyde cami bulun
mamaktadır. Adıyaman İli ve ilçelerinde toplam 516 adet imam hatip ve müezzin kayyım kadrosu 
bulunmaktadır. Adıyaman İlinde 163 adedi kadrosuz olmak üzere, 197 adet camide imam hatip ve 
müezzin kayyım bulunmamaktadır. Adıyaman İlinde münhal bulunan imam hatip kadroları için 
merkezi sınav sonucuna göre Başbakanlığın 5.7.2000 tarih ve 11652 sayılı izne istinaden 2000 malî 
yılı içerisinde 12 adet imam hatibin ataması yapılmış; ayrıca, 2002 yılında da 6 adet açıktan vekil 
imam hatip ataması gerçekleştirilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gündemde yer alan sözlü soruların yoğunluğu dikkate 
alınarak, önergenin güncelliğini kaybetmeden cevaplandırılabilmesi amacıyla, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 98 inci maddesinin "üç birleşim içinde cevaplandırılmayan sözlü sorular 
yazılı soruya çevrilir" hükmü de göz önünde bulundurularak, burada arz ettiğim cevapların yazılı 
olarak 17.1.2001 tarih ve 77 sayılı yazıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ol
duğunu da ayrıca bilgilerinize arz ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, Samsun Milletvekili Sayın Musa Uzunkaya tarafın
dan imam ve müezzin ihtiyacına ve din görevlilerinin maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin olarak 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hüsamettin Özkan'a yöneltilen (6/1732) sayılı sözlü 
soru önergesinin cevaplarını sunuyorum. 
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Bilindiği üzere, Türkiye genelinde münhal bulunan imam hatip ve müezzin kayyım kad
rolarına, ÖSYM'ye yaptırılan merkezî sınav sonucuna göre Devlet Personel Başkanlığınca yapılan 
yerleştirme işlemiyle, Diyanet İşleri Başkanlığınca atama yapılmaktadır. DMS sınavında başarılı 
olanlardan imam ve imam hatip kadrolarına yerleştirilenlerin sayısı, 2000 yılından bu yana 2 
587'dir. Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında, 1.1.2002 tarihi itibariyle, 8 695 adet imam 
hatip kadrosu açık bulunmaktadır. Bu kadrolardan 1 250 adedine, Başbakanlık Devlet Personel Baş
kanlığınca ve 2001 Malî Yılı Bütçe Kanunu gereğince Maliye Bakanlığı tarafından açıktan 
vekâleten atama izni verilmiş ve söz konusu kadrolara 2001 yılı ramazan ayı öncesinde atama 
yapılarak, din hizmetlerinde kısmen rahatlama sağlanmıştır. Bunun yanında, son dönemde imam 
hatip kadrolarından 1 950 adedine açıktan vekâleten atama yapılmak üzere 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca izin 
verilmiş olup, bu kadrolara atama yapılabilmesi için 4726 sayılı 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 
42/a maddesi uyarınca izin verilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığının 8.3.2002 tarih ve 3455 
sayılı yazısıyla Maliye Bakanlığından talepte bulunulmuştur. Ayrıca, taşra teşkilatında münhal 
bulunan imam hatip kadrolarından 1 249 adedine ise, açıktan atama yapılabilmesi için, Diyanet İş
leri Başkanlığının 7.6.2001 tarih ve 8714 sayılı yazısıyla, Devlet Personel Başkanlığından, yerleş
tirme amacıyla bu kadroların ilan edilmesi için talepte bulunulmuştur. 

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, kamu 
kurum ve kuruluşlarına yeni personel alınması gündeme geldiğinde bu kadrolar da ilan edilecek ve 
ilanı takiben Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak yerleştirme sonucu söz konusu kadrolara 
açıktan atama yapılabilecektir. 

Devlet memurlarının maaşlarında yapılacak genel düzenlemeler çerçevesinde, din görev
lilerinin maaşlarında da gerekli düzenlemelerin gerçekleştirileceğinden kuşku duyulmaması gerek
mektedir. 

Yüce Meclisin bilgilerine sunuyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, Eskişehir Milletvekili Sayın Mehmet Sadri Yıldırım 

tarafından, son ekonomik krizden sonra kamu çalışanları ve çiftçilerin durumuna ilişkin olarak Baş
bakanımız Sayın Bülent Ecevit'e yöneltilen (6/1314) sayılı sözlü soru önergesinin cevaplarını 
sunuyorum. 

Bilindiği üzere, 4611 sayılı 2001 Malî Yılı Bütçe Kanununun "Kamu Personeline İlişkin 
Hükümler" başlıklı Üçüncü Kısmının "özlük Hakları" başlıklı birinci bölümünde yer alan 45 inci 
madde çerçevesinde, 2001 yılında, memur maaşlarında, enflasyon hedefiyle paralel artışlar sağlan
mış ve enflasyon nedeniyle memur maaşlarındaki kayıplar önlenmiştir. Diğer yandan, 4447 sayılı 
Sosyal Güvenlik Reform Yasasıyla, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da, her ay, bir önceki ayın 
TÜFE değişim oranı kadar artırılması öngörülmüştür. 

Bilindiği üzere, 12.4.2001 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, 2001 
Malî Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kabul edilmiştir. Bu kanunun 4 
üncü maddesinin (h) fıkrasında yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketince, 
ekonomik faaliyetleri münhasıran küçük ve orta boy tarımsal işletmelerin işletilmesinden ibaret 
olan üreticilere doğrudan ve/veya tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla ve Türkiye Halk Bankası 
Anonim Şirketince, esnaf ve sanatkâr ile genç ve kadın girişimcilere açılmış olan kredilerin faiz 
oranlarının, 2001 yılı sonuna kadar olmak koşuluyla, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ve usul
ler çerçevesinde düşürülmesi sonucunda oluşacak gelir kayıpları, her iki banka için toplam 400 tril-
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yon lirayı geçmemek kaydıyla, bütçeden avans olarak ödenir" hükmü çerçevesinde, çiftçilerimize 
ve esnafımıza gerekli kolaylıklar sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gündemde yer alan sözlü soruların yoğunluğu dikkate 
alınarak, önergenin güncelliğini yitirmeden cevaplandırılabilmesi amacıyla, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 98 inci maddesi hükmü de göz önünde bulundurularak, burada arz ettiğim 
cevapların, yazılı olarak, 30.4.2001 tarih ve 35554 sayılı yazıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulmuş olduğunu da ayrıca bilgilerinize arz ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, Eskişehir Milletvekili Sayın Mehmet Sadri Yıldırım 
tarafından, Bağ-Kur ve SSK prim borçlarının ödenmesine ilişkin olarak Başbakanımız Sayın Bülent 
Ecevit'e yöneltilen (6/1315) sayılı sözlü soru önergesinin cevaplarını sunuyorum. 

1-6183 sayılı Yasa çerçevesinde, birikmiş prim borçlarının ödenmesi amacıyla, SSK ve Bağ-
Kura başvurulması halinde, borçların taksitlendirilmesi olanağı sağlanabilmektedir. Ayrıca, 
9.4.2001 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, SSK ve Bağ-Kur birikmiş prim borç
larına -vergi borçlarında uygulandığı gibi- yüzde 3 gecikme faizi ve 18 ay taksitle ödeme kolaylığı 
sağlanması kararlaştırılmıştır. 

2- Bir önceki önerge nedeniyle belirttiğim gibi, 2001 Malî Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin (h) fıkrasıyla sağlanan olanakla, ekonomik 
faaliyetleri münhasıran küçük ve orta boy tarımsal işletmelerin işletilmesinden ibaret olan 
üreticilere, esnaf ve sanatkârlar ile genç ve kadın girişimciler kesimlerinin kullandıkları kredilerle 
ilgili mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin esas ve usulleri belirleyen düzenlemeler yürürlüğe 
konulmuştur. 

3- Ekonomideki tüm kesimlerin kayıplarını telafi edecek ek önlemlerin alınması için gerekli 
çalışmalar sürdürülmektedir. Bir yandan yüksek ve dalgalı enflasyon, öte yandan yüksek faizler, 
reel sektörün yatırım ve üretim planlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Esasen, reel sektörün temel 
sorunu istikrarsızlıktır. Bu doğrultuda reel sektörün rahatlatılmasına ve ihracatın artırılmasına 
yönelik bazı tedbirler düşünülmüştür. Bu bağlamda, bütçeden ve diğer kaynaklardan sağlanacak 
finansman çerçevesinde Eximbankın kredi imkânları artırılmaktadır. İhracatta KDV ödemeleri hız
landırılmadadır. Bugüne kadar hız verilen çalışmalar sonucunda, bütçe ödenekleri öne çekilerek, 
Eximbanka, 138 trilyon 575 milyar lirası 2001 yılı bütçesinden ve 30 trilyon lirası 2000 yılı emanet
lerinden olmak üzere 2001 yılında toplam 168 trilyon 575 milyar lira aktarılmıştır. 

Teşvik uygulamalarına ilişkin bürokratik işlemler azaltılmaktadır. Esnaf, sanatkâr, KOBİ'ler ve 
tarım kesimine, Ziraat ve Halk Bankalarından almış oldukları kredilerin faizlerinin maliyetlerine 
yansıtılmasını sınırlamak amacıyla, bütçeye 400 trilyon lira tutarında ödenek konulmuştur. 

Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında, toplum kesimleri arasında uzlaşma ve iş
birliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kesimi, işçi, işveren ve diğer sivil toplum örgüt
lerini bir araya getiren Ekonomik ve Sosyal Konseyle ilgili yasa çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra, doğ
rudan yatırımın önündeki idarî ve bürokratik engelleri ortadan kaldıracak bir eylem planı çalışması 
başlatılmıştır ve bu, kısa sürede amacına ulaşacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; programın başarıyla uygulanması sonucunda ekonomide 
istikrar gerçekleştirilecek, uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme ortamı hazırlanacaktır. Enflas
yonsuz bir Türkiye'de toplumun tüm kesimlerinin refah düzeyleri daha sağlıklı bir biçimde yük
selecek, istihdam ve verimlilik artacak ve gelir dağılımı daha adil hale gelecektir; ancak, enflasyon
la mücadele, sadece toplumun belli kesimlerinin mücadelesi olarak sınırlı kalmamalıdır. Ekonomik 
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sorunlara karşı toplumsal uzlaşma çerçevesinde sağlanacak toplu hareket biçimi, ulus olarak içinde 
bulunulan bu zor dönemin en az sıkıntıyla atlatılmasını sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gündemde yer alan sözlü soruların yoğunluğu dikkate 
alınarak, burada arz ettiğim cevapların yazılı olarak 15.5.2001 tarih ve 40236 sayılı yazıyla Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş olduğunu da ayrıca bilgilerinize arz ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, Samsun Milletvekili Sayın Musa Uzunkaya tarafın
dan, asgarî ücrete ve hükümetin uyguladığı ekonomik politikaya ilişkin olarak Başbakanımız Sayın 
Bülent Ecevit'e yöneltilen (6/1654) sayılı sözlü soru önergesinin cevaplarını sunuyorum: 

Bilindiği üzere, ekonomide bugün yaşadığımız sıkıntılar, on yıllarca geçmişten günümüze 
kadar birikerek gelen ve 1999 yılından itibaren artık içinden çıkılmaz hale dönüşen kökleşmiş 
sorunların bir sonucudur. Uygulanmakta olan ekonomik program, hem güncel sorunları çözmeyi 
hem de bir daha bu tür sorunlarla karşılaşılmaması için ekonomide gerekli yapısal değişim ve 
dönüşümün sağlanmasını amaçlamaktadır. 

Türkiye'nin uygulamakta olduğu program, gerçekten zorlu bir programdır. Program, vatandaş, 
devlet ve toplumdaki diğer tüm kesimlerin özverisini gerektirmektedir. 

Hükümetimiz, toplumun bugün yaşadığı sıkıntıları çok iyi bilmektedir. Bu nedenledir ki, bu 
sıkıntıların bir daha yaşanmaması için, bu programı büyük bir kararlılıkla ve ödünsüz olarak uy
gulamaya çalışmaktadır. 

Günümüze kadar birikerek gelen sorunlar ve yaşanan son krizlerin ardından, özellikle 2001 
yılında meydana gelen ekonomik küçülme, toplumun her kesimi üzerinde olumsuz etkiler yaratmış
tır. Sadece dargelırli vatandaşlarımız, işçilerimiz, memurlarımız, küçük esnafımız ve sanatkârımız 
değil, bankacısından üreticisine, toptancı ve perakendecisinden ihracatçısına kadar her kesim, çeşit
li boyutlarda sorunlarla uğraşmaktadır. 

Programın uygulama sürecinde, özellikle yoksul kesimlerin çektiği sıkıntılara karşı bazı tedbir
ler devreye sokulmaya çalışılmaktadır. Toplumun yoksul kesimlerinin yaşadığı zorlukları hafiflet
mek amacıyla, Sosyal Riskin Azaltılması Projesi kapsamında, güçsüz kesimlere destek sağlanmaya 
başlanmıştır. 2002 yılında, özellikle toplumun yoksul kesimlerine ve çiftçilerimize yönelik destek
ler artarak devam edecektir. 

Üretici ve bankacılık kesiminin yaşadığı sıkıntılara, kendi aralarında çözüm üretmelerini sağ
lamak amacıyla, bir program ortaya konulmuştur. Küçük ölçekli işletmelere de, Halk Bankası des
tekleri sürmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şüphesiz ki, bugün uygulanan asgarî ücret seviyesi, yeter
li bir yaşam standardını karşılayabilecek düzeyde değildir. Ayrıca, hem özel sektörde hem de kamu 
sektöründe ücret düşüklükleri ciddî bir sorundur. Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinin yanı sıra 
eğitim, sanat, bilim gibi pek çok alanda ücretlerin ne denli yeterli olabildiği sorgulanabilir. Ayrıca, 
ülkemizde ücret mekanizmaları içinde verimlilik prensibinin yerleştirilmesinde de büyük yarar 
olacaktır. 

Ancak, tüm bu sorunların çözümü, genel ekonomik iyileşmeye bağlıdır. Genel ekonomik 
iyileşme de ekonomik üretim ve dış satımla önemli ölçüde ilişkilidir, yani, verimliliği önplanda 
tutarak yatırım yapan, üretim yapan, istihdam sağlayan ve yüksek katmadeğer yaratarak üretimini 
yurtdışına satan bir toplum haline dönüşmemiz gerekmektedir. 
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Türkiye'nin uygulamakta olduğu programın para, maliye ve yapısal reformlardan oluşan üç 
sacayağı da bu sürece dönük olarak tasarlanmıştır. Serbest kur rejimi, ihracatta rekabet avantajı sağ
lamakta; güçlü maliye politikaları, ülkenin borçlarının zaman içinde azaltılmasına hizmet etmekte; 
yapısal reformlar da, hem geçmişte yaşanan sıkıntıların bir daha yaşanmaması için gerekli alt
yapının oluşturulması hem de gelecekte sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme sürecine geçilebil-
mesini sağlamaya yönelik olarak hayata geçirilmektedir. Türkiye, uyguladığı ekonomik program 
kapsamında önemli bir aşama kaydetmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yapısal reformlardaki kararlılığın ve maliye politikaların
daki disiplinin sürmesi halinde, Türkiye, daha fazla yabancı sermaye çekebilen, yatırım yapabilen, 
üretim gerçekleştirebilen, istihdam sağlayabilen ve üretimini dışarıya satabilen bir ülke haline 
dönüşebilecektir. Bu durum, Türk insanına, hem daha çok kazanma hem de daha çok tasarruf 
edebilme imkânı sağlayacaktır. Böylece, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma sürecinde artık olum
lu bir döngüye girilmiş olacaktır. Bu olumlu döngü de Türk insanının refah düzeyini artıracaktır. 
2002 yılında başlamak üzere önümüzdeki yıllarda Türk insanının çağdaş uygarlık düzeyinde bir 
yaşam standardına kavuşturulmasında önemli bir mesafe kaydedilmesi öngörülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gündemde yer alan sözlü soruların yoğunluğu dikkate 
alınarak, önergenin güncelliğini yitirmeden cevaplandırılabilmesi amacıyla, burada arz ettiğim 
cevapların 24.1.2002 tarih ve 4218 sayılı yazıyla ayrıca bildirildiğini bilgilerinize arz ederim. 

Sayın Başkan sayın milletvekilleri; şimdi, Eskişehir Milletvekili Sayın Mehmet Sadri Yıldırım 
tarafından, turizm şirketlerine kaynak aktarıldığı iddialarına ilişkin olarak, Başbakanımız Sayın 
Bülent Ecevit'e yöneltilen (6/1316) sayılı sözlü soru önergesinin cevaplarını sunuyorum: 

Seyahat acentelerinin, içerisinde bulunduğumuz ekonomik koşullardan olumsuz şekilde et
kilenerek, işletme sermayesi ve finansman zorluğu içine düşmesi nedeniyle, seyahat acentelerinin 
desteklenmesi, sektördeki istihdamın artırılması ve ayrıca, ülke turizminin tanıtımı ve pazar
lamasına katkıda bulunulması amacıyla, Bakanlar Kurulumuzca, 25.2.2000 tarihli ve 266 sayılı, 
seyahat acentelerinin desteklenmesi amacıyla, Yatırımları Teşvik Fonundan İşletme Kredisi Tahsisi 
Hakkında Karar uygulamaya konulmuştur. Bu karar kapsamında, bir önceki yılda en az 10 ile 25 
milyon Amerikan Doları arasında döviz girdisi sağladığını belgeleyen seyahat acentelerine döviz 
girdilerinin en çok yüzde 8'ine, 25 ile 50 milyon Amerikan Doları arasında döviz girdisi sağladığını 
belgeleyen seyahat acentelerine döviz girdilerinin en çok yüzde 10'una, 50 milyon Amerikan Doları 
üzerinde döviz girdisi sağladığını belgeleyen seyahat acentelerine döviz girdilerinin en çok yüzde 
15'ine kadar olmak kaydıyla, seyahat acentelerinin tümüne bir defaya mahsus olmak üzere, Yatırım
ları Teşvik Fonu kaynaklarından toplam 5 trilyon Türk Lirasına kadar işletme kredisi tahsis 
edilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Söz konusu işletme kredisinin tahsisi, Turizm Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve aracı banka 
olarak da Türkiye Kalkınma Bankası arasında düzenlenen bir protokol çerçevesinde yapılmıştır. 
Anılan protokol çerçevesinde, karardan yararlanabilecek seyahat acentelerinin isimleri ve kul
lanabilecekleri kredi tutarı Turizm Bakanlığınca belirlenmiştir. Belirlenen seyahat acenteleri ve 
kredi tutarları, Türkiye Kalkınma Bankasına bu Bakanlıkça bildirilmiştir. Türkiye Kalkınma Ban
kası ise, işletme kredisi kullanacak seyahat acentelerinin isimlerini Hazine Müsteşarlığına bir 
defada bildirmiştir. Söz konusu krediler, Hazine Müsteşarlığınca, Yatırımları Teşvik Fonu kaynak
larından, Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla iki dilim halinde kullandırılmıştır. Kullandırılan 
kredinin faiz oranı yüzde 30'dur. Bu kapsamda kullandırılan krediler 1 yılı ödemesiz, 2 yıl vadelidir. 
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Söz konusu kredi, bugüne kadar, yukarıda belirtilen karar çerçevesinde, Ayvalık Seyahat Acentesi 
Paşatur Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi, Kayı Tur Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi ve Great Jolly Tur Turizm Anonim Şirketine kullandırılmıştır. Krediden yararlanacak fir
maların tespiti Turizm Bakanlığınca yapıldığından, söz konusu firmaların ortaklık yapısıyla ilgili 
Hazine Müsteşarlığında bilgi bulunmamaktadır. Kararın amacı ve kapsamı yukarıda belirtilmiş 
olup, uygulama bu karar çerçevesinde yürütülmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gündemde yer alan sözlü soruların yoğunluğu dikkate 
alınarak, burada arz ettiğim cevapların yazılı olarak 27.4.2001 tarih ve 35234 sayılı yazıyla Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş olduğunu da ayrıca bilgilerinize sunarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, Nevşehir Milletvekili Sayın Mükremin Taşkın 
tarafından, basın yayın organlarına verilen ilan, reklam ve teşviklere ilişkin olarak, Başbakanımız 
Sayın Bülent Ecevit'e yöneltilen (6/1394) sayılı sözlü soru önergesinin cevaplarını sunuyorum: 

Bilindiği üzere, yatırımlar, "Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esas
ları Hakkında Karar" ve kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklen
mektedir. Bu kararla, genel olarak yatırımların desteklenmesinde destek unsurları olarak, yatırım in
dirimi, gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası ve vergi, resim, harç istisnası uygulanmak
tadır. 

Ayrıca, yatırımların daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, belirlenen yörelerde veya 
belirlenen yatırım konularında yapılacak yatırımlar için, Yatırımları Teşvik Fonu kaynaklarından 
yatırım kredisi de öngörülebilmektedir. 

Son beş yılda basın yayın organları tarafından Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel 
Müdürlüğüne yapılan teşvik belgesi başvuruları, teşvik mevzuatı gereği, fon kaynaklı kredi ön
görülmeksiniz değerlendirilmiş ve uygun görülenler teşvik belgesine bağlanmıştır. 

Son on yılda basın yayın organları için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen fon 
kaynaklı krediye ilişkin bilgiler şöyledir: 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketine, 10.12.1992 tarihinde 32552 belge 
numarasıyla, 28 trilyon 660 milyar TL fon kaynaklı kredi, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık 
Anonim Şirketine, 6.5.1992 tarihinde 31603 sayılı belge numarasıyla, 13 trilyon 40 milyar TL; Hür
riyet Ofset Matbaacılık ve Gazetecilik Anonim Şirketine, 7.5.1993 tarihinde 31629-A sayılı belge 
numarasıyla, 22 trilyon 880 milyar TL; Milliyet Gazetecilik A.Ş'ye, 7.9.1992 tarihinde 32118, 
32118-A ve 32118-B sayılı belgelerle, 103 trilyon 430 milyar TL, 36 trilyon 530 milyar TL, 33 tril
yon 280 milyar TL; toplam 173 trilyon 240 milyar TL; Sabah Yayıncılık Anonim Şirketine, 
13.10.1992 tarihinde 32254 sayılı belgeyle... 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Sayın Bakan, lütfen, rakamları tekrarlar mısınız; rakamlar yuvar
lanıyor... 

BAŞKAN- Bir dakika, Sayın Bakanım... 

Ne dediniz efendim? 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Sayın Bakan o rakamları tekrar söylesin. O rakamlar orada; Hür
riyet Gazetecilik Anonim Şirketine verilen net rakamı söylesin. 

BAŞKAN-Söyledi efendim Sayın Bakan. • 
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KAMER GENÇ (Tunceli)- Anlamadık; bir daha söylesin, anlayalım; ne var yani bunda!.. Top
lamı ne kadar; yuvarlamasın... 

DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Devamla)- Bunlar tutanağa geçiyor. 

BAŞKAN- Efendim, Sayın Bakan yuvarlamadı, rakamları söyledi. 

Sayın Bakan, biraz gür sesle söyler misiniz... 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Kaç rakam söyledi; kaç rakam söyledi Sayın Bakan?.. Açık söy

lesin efendim... 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Devamla)- Rakamları söyledim, bir daha söyleyeyim. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Açık söyleyin de herkes duysun; böyle yuvarlamaya gerek yok. 

DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Devamla) - Bir daha söyleyeyim : 

1- Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. : 28 trilyon 660 milyar TL. 

2- Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş : 13 trilyon 40 milyar TL. 

3- Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş : 22 trilyon 880 milyar TL. 

4- Milliyet Gazetecilik A Ş : 103 trilyon 430 milyar TL. 

: 36 trilyon 530 milyar TL. 

: 33 trilyon 280 milyar TL. 

Bunların toplamı, 173 trilyon 240 milyar TL'dir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Tebrik ederiz hükümeti, gayet güzel!.. 

DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Devamla) - ikinci grubu söylüyorum: 
5- Sabah Yayıncılık Anonim Şirketi, 13.10.1992 tarih ve 32254 sayılı belge, 21 trilyon 810 mil

yar TL. 
6- Medya Holding Anonim Şirketi, 15.10.1992 tarih ve 32267 sayılı belge, 13 trilyon 650 mil

yar TL. 
7- Gazete ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 13.10.1992 tarih ve 32253 sayılı belge, 10 trilyon 

220 milyar TL. 
8- Dünya Süper Veb Ofset Anonim Şirketi, 15.12.1992 tarih ve 32587 ve 32587-A sayılı bel

gelerle, 10 trilyon 650 milyar TL ve 4 trilyon 400 milyar TL. 
Şimdi de, üçüncü grubu söylüyorum : 
9- Özer Yayımcılık Limited Şirketi, 26.5.1993 tarih ve 33460 sayılı belge, 7 trilyon 670 milyar 

TL. 

10- İhlas Holding Anonim Şirketi, 30.1.1990 tarih ve 28993-A sayılı belge, 32 trilyon 750 mil
yar TL. 

Birinci grupta söylediklerimin toplamı, 173 trilyon 240 milyar TL, ikinci grupta verdiklerimin 
toplamı 15 trilyon 50 milyar TL olup, üç grubun genel toplamı ise, 338 trilyon 970 milyar TL'dir. 

Dikkat edildiği gibi, tamamı 1993 yılı ve öncesi belgelere dayanmaktadır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sizin zamanınızda ne kadar ödenmiş? 

DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Devamla) - Bizim zamanımızda hiç yok böyle bir... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hiç yok mu?! 
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DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Devamla) - Basın yayın organlarına, bunların dışında 
yapılmış herhangi bir ödeme bulunmamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gündemde yer alan sözlü soruların yoğunluğu dikkate 
alınarak, önergenin güncelliğini yitirmeden cevaplandırılabilmesi amacıyla, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 98 inci maddesinin "üç birleşim içinde cevaplandırılmayan sözlü sorular yazılı 
soruya çevrilir" hükmü de göz önünde bulundurularak, burada arz ettiğim cevapların yazılı olarak 
17.5.2001 tarih ve 41201 sayılı yazıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ol
duğunu da ayrıca bilgilerinize arz eder, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum efendim. 

8.-Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 

BAŞKAN - Cevaplayacak Sayın Bakan?.. Yok. 
Yazılıya çevrilmiştir efendim. 
9.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/1048) 
BAŞKAN - Cevaplayacak Sayın Bakan?.. Yok. 
Yazılıya çevrilmiştir. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Bakan buradaydı Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim?.. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Mirzaoğlu da buradaydı; nereye gitti bilmiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, cevaplayacak Sayın Bakan yok. Yani, bakan var tabiî, hükümet var. İs

tirham ederim!.. 37 tane de bakan yok değil; ama, cevaplayacak bakan yok. 

Yazılıya çevrilmiştir. 

Siz, söz istiyor musunuz? 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Kaçıncı sual için?.. 3 üncü mü? 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - 3 üncü oluyor. Bir tanesine Sayın Bakan cevap verdi, 
diğerinde Bakan yoktu, 3 üncü soru. 

10. -Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/1049) 

BAŞKAN - Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Yazılıya çevrilmiştir. 
4'ü de okudum da, onun için efendim. îkisi de aynı... 

Sayın Göksu, 3 üncü soru "Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen 
projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi" 4 üncü soru "Adıyaman Milletvekili Mah
mut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi." 

Devlet bakanları ayrı ayrı; ama, sualiniz aynı. Onun için, ikisine birden söz vermiş olayım. 
Buyurun efendim. 
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MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 2000 yılının kasım, aralık 
aylarında sormuş olduğum sorulara daha yeni sıra geldiğinden dolayı, bugün bakanlarımızın cevap 
vermesini beklerdik; ama, bakanımız burada olmasına rağmen -herhalde bilgi verilmedi kendisine-
cevap vermediğini görüyoruz. 

Orada, Devlet Bakanlarına ayrı ayrı sorulmuş; ama, soruların içerikleri farklıdır. Çünkü, her 
Devlet Bakanının ilgi alanı, bağlı olduğu kurumlar farklı olduğundan dolayı, sorular farklı farklı 
Sayın Başkanım. Dolayısıyla, her bakanımız, ilgili bakan, eğer burada olsaydı, kendi alanıyla ilgili 
konulara cevap vermesi söz konusu olacaktı. 

Şimdi, üzerinde konuştuğumuz soru önergemiz, MTA'dan sorumlu Sayın Devlet Bakanıyla il
gili. Burada, Adıyaman'da yürütülen projelerle, mevcut projelerin durumuyla, yani, bunlarla ilgili 
sorular sormuştum, tabiî, madencilikten sorumlu Devlet Bakanlığı olduğundan dolayı. 

Adıyaman'da, maden deyince, önce petrol akla gelir; çünkü, bir zamanlar, Türkiye'de üretilen 
petrolün yüzde 60'ından fazlası Adıyaman'da üretilmekteydi; ama, ne hikmetse, Adıyaman, 
ekonomik olarak, ürettiği bu petrolün karşılığını alamamaktadır; yani, petrolün katkısı, üretim 
oranına göre çok azdır. 

Madencilerin sorunlarıyla ilgili burada bir araştırma önergesi görüşülürken, Sayın Bakan, bir 
maden yasa tasarısının hazırlandığını söylemişti. Madencilerimizin en çok çektiği sıkıntılar, bürok
ratik engellerdi; onlarca kurumdan, değişik bakanlıklardan izin almak durumunda kalıyorlardı. 
Sayın Bakanımız, bunun tek elden yürütülmesi noktasında bir hazırlık yaptığını, buralardan çıkan 
madenlerden il özel idarelerine pay ayrılacağını söylemişti; biz de, kendisine, o zaman, bunun çok 
olumlu bir yaklaşım olduğunu ifade etmiştik. Burada, Adıyaman deyince, maden bazında özellikle 
petrolün akla geldiğini başta söylemiştim. O zaman da kendisinden bu konuda rica etmiştim; burada 
da bir şeyi hatırlatıp, sözlerime bu konuda son vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, maden çıkarılan yerlerdeki mücavir belediyelere yüzde 2 nispetinde pay 
verilmektedir; ama, petrol çıkarılan sahaların il sınırlarındaki belediyelere, maalesef, böyle bir im
kân tanınmamaktadır. 

Belediye Gelirleri Kanunu ile il Özel İdaresi Kanununda değişiklik yapılması hakkında bir 
kanun teklifimiz vardı. Sayın Bakanımızın madencilikten sorumlu, MTA'dan sorumlu bakan olması 
hasebiyle, burada, kendisinden tekrar istirham ediyoruz, bu kanun teklifimize destek olsunlar. 
Burada diyoruz ki, petrol çıkarılan sahaların il sınırları içindeki tüm belediyelere, faaliyet gösteren 
işletmecilerce yüzde 2 oranında belediye payı verilir; yani, buradan, yüzde 2 oranında belediyelere, 
yüzde 1 oranında da il özel idarelerine pay verilmesi noktasında bir teklifimiz var. Kendi partisin
den bir arkadaşımız da bu teklifi imzaladı, Sayın Bakanın da -ki, Enerji Bakanlığıyla belki biraz 
daha ilgili, aynı partiden olması hasebiyle- destek vermesini bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, petrol çıkarılan sahalarla ilgili olarak, yol, su, kanalizasyon ve arıtma gibi 
altyapı hizmetleri, tamamen, o il sınırları içerisindeki belediyeler tarafından sağlanmaktadır. Bu 
amaçla, zaten, maden işletmelerine belediyelerin daha iyi hizmet götürmesi amacıyla, Maden 
Yasasının 14 üncü maddesinde belediyelere yüzde 2 pay verilmiş. Biz, aynı şekilde, bu paydan, pet
rol üreten illerin, petrol çıkarılan sahalar içerisindeki illerin de istifade etmesini istiyoruz. Bu an
lamda, Sayın Bakanın, madenden, MTA'dan sorumlu Bakan olarak desteğini beklemekteyiz. İnşal
lah, çıkarsa, o zaman Adıyamanımız gibi, Batman gibi, Kırklareli gibi, belki, bundan sonra petrol 
çıkarılan illerimiz de bundan istifade edecek. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum efendim. 
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11. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması 
(6/1056) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplayacak Sayın Bakan?.. Yok. 

Yazılı soruya çevrilmiştir. 

12. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve bazı ilçelerindeki sanayi 
sitelerine yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı 
soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/1057) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 

Yazılı soruya çevrilmiştir. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim. 

Sayın Göksu, müsaade eder misiniz, 7 nci soruyu da okuyayım; süre bitiyor çünkü; Sayın 
Bakan olmadığı için, onu da yazılıya çevireceğim. Süreniz de 10 dakika kalıyor; onun için, 10 
dakikada toparlarsınız, biz de bitiririz bu işi. 

13. -Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'ın öğretmen sorununa ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/1058) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 

Yazılı soruya çevrilmiştir. 

Sayın Göksu, buyurun. 

Efendim, 9 dakika süreniz var. İstirham ediyorum... Ondan sonra kanuna geçeceğim. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Devlet Bakanımız Sayın 
Hasan Gemici Beyden, yine, Adıyaman'da yürütülen projeler hakkında sorularım vardı, bu 
sorularıma, Sayın Bakanımız olmadığı için cevap verilemiyor herhalde. 

Şimdi, daha önce, değişik şekillerde yazılı soru önergeleri de vermiştik, kendisinin vermiş ol
duğu cevaplar da var. Şu an, Adıyaman Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olarak erkek yetiş
tirme yurdu ve bir de proje aşamasında olan toplum merkezi; yani, özellikle Adıyaman il merkezin
deki kenar mahallelerde bulunan insanlarımızın tekrar sosyal hayata kazanımları için toplum mer
kezleri kurulacağını, bir de çocuk ve gençlik merkezleriyle ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz. 

Mevcut olan erkek yetiştirme yurdu, 48 kişi kapasiteli olmasına rağmen 55 kişiye hizmet ver
mektedir. Bu bina, Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı olduğundan dolayı herhangi bir genişletme faaliyeti 
de yapılamamaktadır. Buradan, ilgililerden şunu rica ediyorum: Özellikle erkek yetiştirme yur
dunun kapasitesinin genişletilebilmesi için, Sağlık İl Müdürlüğünden bu devir işlemlerinin bir an 
önce tamamlanması lazım. 

Değerli arkadaşlar, daha önceki yazılı sorularımda, Adıyaman'da acilen bir çocuk yuvasına ih
tiyaç olduğunu ve bunun hakkında Bakanlığın görüşünü sorduğumda, Sayın Bakan cevap olarak 
şöyle bir yazı göndermiş: "Adıyaman İline komşu olan Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, 
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Malatya, Elazığ ve Diyarbakır İllerinde toplam 8 çocuk yuvamız bulunmakta olup, bölge geneli baz 
alındığında bu sayı çok daha yüksektir." Yani, burada, Adıyaman'da olmayan çocuk yuvasını, çev
re illerde olmakla yeterli saymaktadır. Tabiî ki, bu, yanlış bir yaklaşımdır. Zaten, Adıyaman'ın der
di ve sıkıntısı da budur. 

Mesela, bir GAP denilince, en çok fedakârlığı Adıyaman yapmasına rağmen, Şanlıurfa ve 
Gaziantep akla geliyor. 

Adıyamanlının bir hastası olduğu zaman ya Gaziantep'e götürür ya da Malatya'ya götürür; çün
kü, tam donanımlı bir hastane yapın desek, maalesef, Adıyaman'a sıra gelmiyor. 

Havaalanımız var, uçak seferleri durdu; diyorlar ki, Gaziantep'te var, Malatya'da var, Şanlıur
fa'da var. 

Bölge müdürlükleri var... Sadece bir tek TPAO'nun bölge müdürlüğü var Adıyaman'da, diğer 
bütün bölge müdürlükleri çevre illerde; yani, Adıyaman, hep çevre illere muhtaç durumda kalmış. 

Burada, sosyal hizmetler açısından da Sayın Bakan diyor ki "çevre illerde var; çevre iller baz 
alındığında bu sayı fazla bile." Ama, Adıyaman'da yoktur! Biz, özellikle bu noktada, Adıyaman'da 
olmasını -çevre illerimiz de elbet bizim illerimizdir, onların gelişmesi de bize mutluluk verir, ne var 
ki- bu hizmetlerin özellikle geri kalmış Adıyaman İlimizde yapılamasını arzu etmekteyiz ki, değer
li arkadaşlar, bu manada, eğitilebilir zihinsel engelliler iş merkezi inşaatı var -bir derneğimizle il
gili olarak, birlikte yapılıyor- bununla ilgili daha fazla katkı sağlanmasını arzu etmekteyiz. 

Bir de, biliyorsunuz, yine "Sosyal Riski Azaltma Projesi" adı altında, Dünya Bankasından 
kredi sağlanmış, değişik illerimize bu paralar gönderilmekte. Adıyaman'a da gönderiliyor; ama, sos
yal riski azaltmak istiyorsak, Adıyaman'da bu risk çok daha fazla. Biliyorsunuz, Meclisin önünde 
bir simitçi kendini astı, ulusal medya bunu her tarafa duyurdu; ama, Adıyaman'da intihar edenleri 
duyurma şansı yoktur. 

Bakınız, elimde "Besni Ekspres" diye, mahallî bir -bu, bir ilçe gazetesidir- gazete var; bu 
gazete, haftada iki sefer çıkıyor. Bir sayısında "Kahta'da 19 yaşında genç kız intihar etti, liseli öğ
renci intihar etti" deniliyor. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, sesi soluğu çıkmayan bu insanların intiharları da sessiz oluyor. 
Dolayısıyla, Sayın Bakanlıktan, bu "Sosyal Riski Azaltma Projesi" adı altında verilen paralardan, 
Adıyaman'a daha fazla verilmesini talep etmekteyiz. 

Diğer bir Sayın Bakanımıza sorduğum sorulara ilişkin konuşmama geliyorum; Sayın Sanayi ve 
Ticaret Bakanına sormuştum. 

Değerli arkadaşlar, şu an Adıyaman'da bir organize sanayi bölgemiz var, tamamlanmış durum
da. Bu organize sanayi bölgesine tahsis edilmiş tam 86 tane parsel var. 

Yine, Adıyaman'da, darboğazda bulunan 14 ve kapanan 5 sanayi tesisimiz var. Küçük sanayi 
sitesi bazında, Besni İlçemizde devam etmekte, Gölbaşı'nda temel atıldı, Kahta'da ise, henüz, yer 
tespiti aşamasında. 

Bu hafta, ben, yine, Adıyaman'daydım; Gölbaşı Sanayi Sitesi Başkanıyla görüştüğümde, diyor 
ki: "Devlet -yani, Sanayi Bakanlığı- vermiş olduğu kredinin yüzde 30'unu katılımcılardan, yani, es
naftan toplamamı istiyor; yani, 100 milyar vermişse, hakediş 100 milyarsa, 70 milyarını Bakanlık 
veriyor, 30 milyarını da esnaftan topla diyor. Ben, bu parayı toplayamıyorum. Eğer, Bakanlık, bunu, 
yüzde 30 yerine, yüzde 10-15 gibi bir orana çekerse, Gölbaşı'ndaki küçük sanayi esnafımız bu nok
tada daha da rahatlamış olacak, o zaman, bu arkadaşlardan parayı toplama imkânı daha kolay." 
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Değerli arkadaşlar, tabiî, Adıyaman İli, sanayi olarak, çevre illere göre, gerekli ilgiyi 
görememiş, hak ettiği yere gelememiştir. Maalesef, deminde söylediğim gibi, GAP'a en büyük 
fedakârlığı yapan Adıyaman olmasına rağmen, tarımsal üretim dediğimiz zaman Şanlıurfa akla 
geliyor, sanayi ve ticaret dediğimiz zaman da Gaziantep akla geliyor. Elbette, bu illerimizin önem
li bir yeri vardır, olması da gerekir; ama, GAP'a bu kadar fedakârlık yapan, külfetine katlanan 
ilimizin ticaret ve sanayiden de gerekli desteği alması, gerekli yatırımların buraya teşvik edilmesi 
gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, kalkınmada öncelikli iller arasında olmasına rağmen, maalesef, demin de 
söylediğim gibi, yeterli katkı, ne devlet tarafından ne de özel sektör tarafından sağlanamamaktadır. 
Bazı arkadaşlarımızın veya sanayi ve ticaret odamızın özel girişimleriyle, birtakım özel sektör oraya 
gelmekte, teşvik edilmekte; bunların da birtakım sıkıntıları var. 

Biliyorsunuz, ihracat yapan şirketler KDV'yi peşin ödüyorlar. Tabiî, bu da, hayalî ihracatı ön
lemek için devletin herhalde ortaya koymuş olduğu bir işlem. Değerli arkadaşlar, bu işlemi yapabil
mek için, yani, ihracat yapan bir firma -şu anda Adıyaman'da bu şekilde olan firmalar var- kır
tasiyeden son derece şikâyetçi, piyasadan temin etmeye çalıştığı hammaddenin faturalarını rapor 
haline getiriyor ve rapor haline getirirken, firmalarla onlarca yazışmalar oluyor, sonra vergi daireleri 
bunları inceliyor. Tabiî, müthiş bir kırtasiye masrafı ve zaman kaybı oluyor. Bunun önlenmesini biz
den rica ettiler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Göksu, daha uzayacak mı? 

MAHMUT GÖKSU (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Tabiî, bu firmalar arasında bir tanesi, devlete olan sorumluluğunu yapmamışsa, KDV'yi de 

alamama gibi bir sıkıntısı var. Özellikle, bu bölgede, yani kalkınmada öncelikli illerimizde, 
dışarıdan gelen özel sektörün -özellikle de ihracat yapıyorsa- kırtasiyeyi azaltması ve onları teşvik 
açısından, ilgili kurumların daha yakın, daha sıcak davranmasını temenni ediyoruz ki, bölgemiz kal-
kınabilsin. 

Teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum efendim. 

Efendim, sözlü soruların görüşülmesi için ayrılan 1 saatlik süre dolmuştur. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 
geçiyoruz. 

Önce, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

]. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Aharcalı'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Meh
met Salih Yıldırım'm; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Mil
letvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı: 527) 
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BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük 
Tekliflerinin görüşülmeyen maddeleriyle ilgili komisyon raporu Başkanlığa verilmediğinden, tek
lifin görüşmelerini erteliyoruz efendim. 

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 
müzakerelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/744) (S. Sayısı: 786) 

BAŞKAN- Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakerelerine kaldığımız 

yerden devam edeceğiz. 
3. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu 

Raporu (1/777) (S. Sayısı: 557) 
BAŞKAN- Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmündeki 

Kararnameye ilişkin kanun tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 
4. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) 
BAŞKAN- Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar

namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 
5. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal 
Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili 
Hasan Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755, 1/689, 2/699) 
(S. Sayısı: 666) 

BAŞKAN- Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu 
Kanunu Tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 

6. - Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu 
Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/754, 1/692) (S. Sayısı: 675) 

BAŞKAN- Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
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Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarım
da Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
ilişkin kanun tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 

7. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Büt
çe Komisyonları Raporları (1/756, 1/691) (S. Sayısı: 676) 

BAŞKAN- Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon)- Sayın Başkan, okuduklarınız anlaşılmıyor. 

BAŞKAN- Efendim, ezbere biliyorsunuz bunu; anlaşılmaya lüzum yok. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, biraz daha yavaş olsa, olabilir. 

BAŞKAN- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 

8. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/753, 1/690) (S. Sayısı: 685) 

BAŞKAN- Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, anlamanız gerekeni okuyorum: 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi 
Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7.6.2001 Tarihli ve 4676 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 

9. - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Ver
gisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7.6.2001 Tarihli ve 4676 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/878) (S. Sayısı: 850) (1) 

BAŞKAN- Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. 

VEYSEL CANDAN (Konya)- Sayın Başkan, müsaade eder misiniz. 

BAŞKAN- Efendim, bir... 

VEYSEL CANDAN (Konya)- Söz verir misiniz. 

(1) 850 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN- Efendim, müsaade eder misiniz, bir... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, Komisyon ve Hükümet yerini almadan, bir 
konunun kendi aramızda bir neticeye ulaşması lazım. Onun için, Komisyonu ve Hükümeti davet et
meden önce, grupları yerinden bir dinleme lütfunda bulunursanız, galiba bundan sonrası için bir fır
sat doğacak gibi geliyor. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, her şeyden önce, bu yapılan uygulama başından 
beri yanlış yapılmıştır. Şu anda, bu tasarının mutlaka komisyona geri gönderilmesi lazım. (SP 
sıralarından "Duymuyoruz" sesleri) 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, mikrofonu açtım; buyurun. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, her şeyden önce, bu görüşmelere başlamadan 
önce bu tasarının komisyona geri gönderilmesi lazım; çünkü, tasarının tamamı görüşülmemiştir. Bu 
yasa daha önce geri gönderildiğinden, o zaman Anayasada birtakım değişiklikler yapılmamıştı. 
Buna bağlı olarak, komisyon, görevini yapmadığı için, eksik yaptığı için, bu tasarıyı mutlaka 
komisyon geri çekmeli ve bu tasarıyla ilgili eksik yapmış olduğu görevi tamamlamalı; tasarı, 
tamamı komisyonda görüşüldükten sonra aşağıya gelmeli; ondan sonra da Genel Kurul bu konuyu 
görüşmelidir. Aksi takdirde, yapılan bütün işlemler Anayasaya ve İçtüzüğe aykırı olacaktır. 
Dolayısıyla, bunu, bir usul tartışmasıyla geçiştiremeyiz Sayın Başkanım. 

Çok açık ve net söylemek istiyorum ki, bugün böyle bir şeyi yapmış olmak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi için bir eksiklik olacaktır. Bugüne kadar yapılan birtakım yanlışlıkların bir kısmının 
veto olarak, bir kısmının Anayasa Mahkemesinden iptal olarak döndüğünü hatırlayacak olursanız, 
şu anda en son gündemde bulunan af kaosu, af krizi, af boşluğu gibi konular Türkiye Büyük Millet 
Meclisini hiç ilgilendirmediği halde, hükümetin eksikliklerinden dolayı çekmiş olduğumuz bugün
kü sıkıntıları bir kez daha yaşatmamak için bu tasarıyı bugün burada görüşemeyiz, görüşmemeliyiz; 
mutlaka, komisyon geri çekmeli. Bu tasarı, komisyonda ikmal edildikten sonra, eksikliklerinin 
giderilmesinden sonra, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmeye başlanabilir. Usul tar
tışması dahil, bugün hiçbir şey yapamayız, yapmamalıyız Sayın Başkanım. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Efendim teşekkür ediyorum. 

Ben de fikrimi söyleyeceğim. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Hatipoğlu, buyurun efendim; zatı âliniz de söz istediniz. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, ben de, daha önce konuşan ar
kadaşın ifade ettiği gibi, bu yasa tasarısının bugün burada görüşülemeyeceğini düşünüyorum; çün
kü, biz, burada İçtüzüğe uygun hareket etmek durumundayız. İçtüzük, Meclisin dahilî anayasasıdır. 
Anayasada yapılan değişiklik, İçtüzüğe yansımamıştır. Şimdi, komisyonun hangi usule göre seçme 
yapacağı belli değildir. Bu nedenle, bu yasanın mutlaka... 

BAŞKAN - Efendim, siz benim ne yapacağımı, görüşümü bilmeden, niye peşin konuşuyor
sunuz; onu anlamıyorum!.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Peşin değil... 
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ÖMER VEHBÎ HATÎPOĞLU (Diyarbakır) - Peşin değil... Efendim, ben şunu arz ediyorum... 

BAŞKAN - Bendeniz, daha başlamadım; fikrimi beyan edeyim, ondan sonra size söz vereyim 
müsaade ederseniz. Sayın Kapusuz'un söylediği başka bir şey; Sayın Kapusuz, başka bir şey ifade 
ettiler; ona da cevap vereceğim. 

Müsaade eder misiniz Sayın Hatipoğlu... 

ÖMER VEHBÎ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Peki. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Gönül, siz de mi bu konuda söz istiyorsunuz? 

SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Sizin görüşünüzü alalım Başkanım. 

BAŞKAN - Ben görüşümü daha sonra ifade edeceğim 

Sayın Gönül, buyurun. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Konuşmacı arkadaşların ifade ettiği gibi, gerçekten, komisyonlarda usulüne uygun, 
Anayasanın amir hükmüne, İçtüzük hükümlerine uygun olarak yapılmış bir görüşme cereyan et
memiştir. O nedenle, bu kanunun öncelikli olarak komisyona gönderilmesi gerekir diye 
düşünüyoruz. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN - Efendim teşekkür ediyorum. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz. 

BAŞKAN - Sayın Candan, size de söz vereyim, sonra, müsaade ederseniz, ben kanaatimi ifade 
ederek, bu işe bir başlayalım. 

Buyurun. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım şimdi ifade ettiler ki, 
Anayasa Komisyonunun bu metni müzakere ediş şekli, Cumhurbaşkanından dönüş şekliyle birlik
te Cumhurbaşkanının veto etme usul ve esaslarında Anayasada değişiklik yapıldı. Tarihe baktığımız 
zaman, bu yasanın o geçen tarih itibariyle, tümünün komisyonda müzakere edilerek gelmesi 
gerekirdi. 

Şimdi, siz, biraz sonra usul tartışması açsanız bile, iktidarın burada sayısal çoğunluğu vardır, 
yani usul tartışmasıyla komisyondaki müzakereleri burada olumlu hale getirmek mümkün değildir. 
Bu yasanın mutlaka komisyona gitmesi ve bazı maddelerinin değil, tümünün müzakere edilerek 
Genel Kurula inmesi gerekir diye düşünüyoruz. 

BAŞKAN - Müsaade eder misiniz, fikrimi söyleyeyim evvela: Türkiye Büyük Millet Meclisin
de her şey bir usule bağlanmıştır. Ben daha sunuşumu yapmadım. Ayrıca, 87 nci madde çok açık
tır. Müsaadenizle okuyayım efendim: "...kanun tasarısı veya teklifinde bir maddenin reddi, 
tümümün veya bir maddenin komisyona iadesi..." Bir maddenin iadesinin nasıl yapılacağı İç
tüzüğün 87 nci maddesinde vardır. Eğer, biz, tümünü görüştükten sonra aynı fikirde ısrar ederseniz 
önerge vereceksiniz o önergeyi tartışmaya açacağız, icabında, eğer, sizin önergeniz kabul edilirse 
komisyona geri verme 88'e göre mümkün olacaktır; ama, daha müzakere açmadan, onu, bizim, 
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komisyona gönderme imkânımız yok, sizin de önerge verme imkânınız yok. Onun için, müsaade 
ederseniz bir başlayalım, ondan sonra... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, müsaade eder misiniz... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sizi dinledim. Ben konuyu bir sunayım... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bir yanlışlığa gitmeyelim. 

BAŞKAN - Yanlış yapmıyorum, doğru yapıyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Müsaade eder misiniz... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, biz, geçmişte de muhalefet olarak birçok 

tasarının Meclis görüşmeleri sırasında, komisyon görüşmeleri sırasında ikazlarımızı yaptık; bunlar 
dikkate alınmadı; ama, daha sonra hep biz haklı çıktık. Şimdi, biz, Başkanlığın bir yanlışa müdahil 
olmasını, bunu engellemesini istiyoruz. Her şeyden önce, sizin de önünüzde bulunan tasarı eksik 
görüşülmüştür. Sadece, komisyon kendisine göre bir değerlendirme yapmıştır. Anayasa değişik
liğinden sonra İçtüzükte bir değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla, uygulamaların bundan sonra 
nasıl cereyan edeceği konusunda bir sonuç orta yere çıkmamıştır, bir uygulama da söz konusu değil
dir. Dolayısıyla, böyle ihtilaflı bir yasada, hükümet üyelerinin, milletvekillerinin, siyasî partilerin ve 
kamuoyunun duyarlı olduğu bir yasada, eğer, biz, eksik başlayarak, yanlış yola girerek bu işi sonuç
landırmaya doğru gidecek olursak, fevkalade yanlış olur. 

Biz, Başkanlıktan şu noktada istirham ediyoruz, diyoruz ki biz, sizlerin de katkılarıyla, değer
li arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi, bunu mutlaka komisyona iade etmeniz gerekir. 
Görüşemeyiz efendim. 

BAŞKAN - İyi de efendim, bendeniz de aynı şeyi ifade etmeye çalışıyorum. 

Komisyona göndermenin bir kaidesi, usulü var. İçtüzüğün 87 nci maddesi gayet sarih; lütfen, 
açın bakın. Demin okudum size, İçtüzüğün 87 nci maddesinde gayet açık yazılmış, önergeyi ver
dikten sonra, sizin tasarıyı geri çektirme imkânınız var, oylamaya gidilir; ama, müsaade edin, ev
vela, bir kere, bu tasarıya başlayalım; siz, usulümüzü, şeklimizi şemalimizi, ne yapacağımızı bir 
bilin, ondan sonra itiraz edin. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bakınız, yine bir yanlışlık yapıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Efendim, yanlış yapmamaya çalışıyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu tasarının Cumhurbaşkanı tarafından veto edildiği tarihte 
Anayasada Cumhurbaşkanına kısmen veto etme yetkisi tanınmış mıydı; tanınmamıştı; yani, bu 
tasarı... 

BAŞKAN - Efendim, müsaade ederseniz ben bir açıklama yapayım... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama, öyle ilkeler var ki, tartışmaya açılmaz Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN - Sayın Başkanım, zatı âlileriniz de, bugün burada riyaset etmiş olsaydı, siz de aynı 
uygulamayı yapmak mecburiyetindeydiniz. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, öyle bir mecburiyet yok!.. 
BAŞKAN - Nasıl yok efendim?!. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, bakın... 
BAŞKAN - Bu Meclis tüzükle idare ediliyor... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, tüzük meselesi değil. Bu yasanın Cumhurbaşkanı tarafın
dan veto edildiği tarihte, Cumhurbaşkanının yasayı kısmen veto etme yetkisi yok Anayasaya göre. 
Dolayısıyla, tümüyle veto edilmiş bir yasadır. Tümüyle veto edilen bir yasa, nasıl bir usule tabiyse, 
öyle görüşülecek efendim. Olur mu öyle?!.. 

BAŞKAN - Gereği yapılacak efendim. Müsaade edin... 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı. 

Komisyon raporunun... (AKP ve SP sıralarından gürültüler) 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkanım, usul hatası yapıyorsunuz, başlatamazsmız!.. 
BAŞKAN - Efendim istirham ederim... Bendeniz... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Usul hatası yapıyorsunuz... 

BAŞKAN - Usul hatası yapmıyorum efendim. 87 nci maddeye göre komisyona geri verilmesi 
önergeniz var... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Hayır efendim, hayır!.. 
BAŞKAN-Nasıl hayır!.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) -Sayın Başkanım, siz, bir defa, işe yanlış yerden başlıyorsunuz; 

biz meramımızı anlatamıyoruz!... 
BAŞKAN - Yanlış yerden başlamıyorum efendim; Meclis Başkanlığının -yanlış veya doğru-

komisyon raporunu geri gönderme diye bir yetkisi var mı? Nerede yazıyor?.. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Rapor yok; görüşemezsiniz... 
BAŞKAN - Efendim, istirham ederim... Görüşmeye başlayayım... (AKP ve SP sıralarından 

gürültüler) 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Hayır efendim, görüşmeyi başlatamazsmız!.. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Başlatamazsmız!.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Görüşemezsiniz; yanlışlık burada zaten!.. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, komisyon raporu 850 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
(AKP ve SP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, yanlış yapıyorsunuz!.. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Yanlış yapıyorsunuz!.. 
BAŞKAN - Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir 

Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair... (AKP ve SP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Yanlış yapıyorsunuz... Hayır, yanlış yapıyorsunuz!.. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Yanlış yapıyorsunuz Sayın Başkan!.. Geri göndereceksiniz... 

Yanlış yapıyorsunuz!.. 
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BAŞKAN - Efendim bir dakika... Sıra kapaklarına vurmayın. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, süre olarak şurada 15 dakika var... 

BAŞKAN - Efendim, 1980 öncesi alışkanlıktan vazgeçin; (AK Parti ve SP sıralarından gürül
tüler; MHP sıralarından alkışlar) çünkü, elektronik sistem bozuluyor; daha geçen gün 150 tanesini 
değiştirdik efendim! Sıra kapaklarına vurmadan, konuşa konuşa anlaşırız efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, buyurun efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, dikkat ederseniz, çalışma süresi olarak şurada 15 
dakikamız kaldı. Usul tartışması başlatsanız bile tamamlama imkânı söz konusu değil. Biz sizden 
istirham ediyoruz, değerli arkadaşlarımız, hükümetimiz, komisyonumuz bir araya gelsin... 

BAŞKAN - Efendim, affedersiniz, benim sizden bir istirhamım var. Ben usul tartışmasına 
geleyim, ondan sonra... (AK Parti ve SP sıralarından gürültüler) Tartışmaya açmam efendim.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, bu yanlışla başlamayalım. Arkadaşlarla bir
likte bu konuyu yarın konuşalım, hükümetimiz burada, komisyonumuz burada; değerlendirelim; siz 
de zor durumda kalmayın. 

BAŞKAN - Efendim, istirham ederim... Değerlendireceğiz. İstirham edeyim, beni bir dakika 
dinlerseniz, meseleyi kapatacağım. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ama, siz başlatıyorsunuz... 

BAŞKAN- Başlatmıyorum efendim; başlamak için sizin iradenize ihtiyacım var benim. Şunu 
okuyayım bir dakika, ne söyleyeceğim bakalım. İstirham ederim... Sizin iradeniz olmazsa ben nasıl 
başlarım?!. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Peki Sayın Başkanım, buyurun. 

BAŞKAN - Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir 
Vergisi Kanunu ile... (AK Parti ve SP sıralarından gürültüler) 

Efendim, istirham edeyim, bir dakikacık... Bir saniye bana tahammül edin, bir saniye! 

...Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7.6.2001 Tarih ve 4676 Sayılı 
Kanun Cumhurbaşkanınca uygun bulunmayarak bir daha görüşülmek üzere bu hususta gösterilen 
gerekçeyle birlikte Başkanlığımıza geri gönderilmiştir. 

Tespit yapıyoruz. 

Kanun, Başkanlığımızca Anayasa Komisyonuna havale edilmiştir. Anayasa Komisyonumuz, 
kanunun, Cumhurbaşkanlığının geri gönderme tezkeresinde yer alan maddelerini Anayasanın 89 
uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında "kısmen uygun bulmama" şeklinde değerlendirmiş ve 
aldığı karar gereğince, sadece Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresinde yer alan maddeleri 
görüşmüş ve diğer maddeleri görüşmemiştir. 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl)- İşte yanlışlık orada. 

BAŞKAN - Müsaade edin efendim, bitirelim. İstirham ederim... Sabredin. 

Başkanlık olarak, İçtüzüğümüze göre, kanunu, esas komisyon olarak görüşen Anayasa Komis
yonu raporu ve kabul ettiği metin üzerinde görüşmeye açacağım. Bu nedenle, söz konusu kanunun, 
İçtüzüğün 81 inci maddesine göre, ancak, sadece, Cumhurbaşkanlığınca geri gönderme tezkeresin-
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de yer alan ve Anayasa Komisyonunca görüşülen 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 26, 29 ve geçici 4 üncü maddelerinin görüşülmesini Genel Kurulun oyuna sunacağım efendim. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Müsaade eder misiniz... Tutumunuz hakkında... 

BAŞKAN - Efendim, tamam; tabiî müsaade edeceğim. Bir dakika... Tabiî... Şimdi anlaştık, ben 
derdimi anlattım. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Hayır, anlaşmadık. Müsaade eder misiniz... Bir söz talebimiz 
oldu. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Tutumunuzla ilgili!.. 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Nasıl anlaşıyoruz!.. Sizin dediğiniz oluyor! 

BAŞKAN - Sayın Candan, söz vereceğim; ama, usul tartışması istiyorsanız... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Hayır, hayır; usul tartışması değil. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Usul tartışması değil. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Müsaade eder misiniz... 

BAŞKAN - Efendim, zaten, önümde, iki sayın grubun, Ali Rıza Gönül'ün ve zatı âlilerinizin, 
usul tartışması açılmasını otomatikman isteme talebiniz var. 

Buyurun efendim. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkanım, zaten, siz, Anayasa Komisyonunun usulsüz 
müzakere ederek, eksik müzakere ederek Genel Kurula gönderdiği şekli yapan siyasî iradenin, 
zaten, Parlamentoda, Genel Kurulda çoğunlukta olduğunu biliyorsunuz. Yani, biraz sonra usul tar
tışmaları yapılsa ve ondan sonra oylama yapılsa, netice, neyi değiştirecek!.. Hükümetin dediği 
olacak. Dolayısıyla, şurada usul tartışmasına girmeden... Bizim asıl itirazımız, Cumhurbaşkanı 
tarafından veto edilen bu yasanın Anayasa Komisyonunda yasalara uygun olarak görüşülmediği 
noktasındadır ve hükümetin, zaten, kasıtlı olarak bu yolu tercih etmesinin nedeni de budur. Yani, 
nasıl olsa bir usul tartışması olacaktır ve onun sonucunda da oylama yapılacağından, buradaki 
Genel Kurulun iradesi zaten bellidir. O açıdan, bu usul tartışmasına gitmeden, bu tasarının, olduğu 
gibi komisyona geri gitmesi ve gerekçesine uygun olarak tüm maddelerinin müzakere edilerek 
Genel Kurula inmesinin doğru olacağı kanaatindeyiz. 

BAŞKAN - Sayın Candan, teşekkür ediyorum. 

Benim böyle bir yetkim var mı? 

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Vardır efendim. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Var efendim. . 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Efendim, böyle bir yetkim olsa sormam zaten. İstirham 
ederim... 

Şimdi, komisyon raporunu görüşmek için Genel Kurula neyi sunacağım; eğer, 87 nci maddeyi 
bir kere daha okursanız, Genel Kurulda, tasarının tümünün müzakeresi bittikten sonra önerge 
vereceksiniz, o önergeyi verdiğiniz takdirde ve oylamada sizin önergeniz geçerli sayıldığı takdirde 
komisyonun geri çekme imkânı var... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, arz edeyim... 
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...veya hükümetin -benim değil- ve komisyonun geri çekme hakkı var; ama, siz, hükümetle 
görüşmek istiyorsanız, ben, ara vereyim 5 dakika. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Tamam; 10 dakika ara verin, görüşelim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI H. HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) -
İrade sizsiniz Sayın Başkan. (AK Parti ve SP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim, benim iradem ama... Genel Kurulun oyuna sunacağım zaten. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI H. HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) -
Sayın Başkan, usul... 

BAŞKAN - Efendim, usul görüşmesi açmaktan başka çare yok. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Müsaade eder misiniz; 10 dakika ara verin; görüşelim. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkanım, 3 grup ara verilmesini talep 
ediyor, devam etmekte niçin ısrar ediyorsunuz?! 

BAŞKAN - Efendim, usul tartışması açabilirim; ancak... (AK Parti ve SP sıralarından gürül
tüler) İstirham ederim... Yapmayın bunu bana... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ara verin Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Ara versek ne faydası var efendim?! 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bir kanun düzenlemesi yapacağız; böyle bir 

düzenlemeye, böyle başlamak fevkalade yanlış. Arkadaşlarımızla konuşalım. Bu konuda bir başlan
gıç yapmak, bundan sonraki süreçte sizi mecbur kılacaktır. Biz, onun önünü kesmek istiyoruz. Ar
kadaşlarla bir 10 dakika konuşulsun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI H. HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) -
Böyle usul olur mu; hepsi yerinden konuşuyor! 

BAŞKAN - Efendim, ben, çok net bir şekilde... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bir bakanımızın veyahut da bir komisyon üyesi arkadaşımızın, 
gruplar adına bir talepleri var burada... 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, ben, açık ve net şekilde Tüzüğü okudum size; Başkanlığımızın 
takip edeceği usulü ifade ettim. Benim yapabileceğim bir tek husus var; mademki usul tartışması 
açılması için bir önerge vermişsiniz, ben, sizin bu teklifinize uyarım. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, o zaman, sizin tutumunuzla ilgili usul tartış
ması talep ediyoruz. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Tutumunuzla ilgili... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Tutumunuzla ilgili usul tartışması açalım o zaman. Sayın Baş
kanım, siz, yanlış yapıyorsunuz; biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. 

BAŞKAN - Neyi yanlış yapıyorum efendim?! 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Efendim, hukuken muallel olan bir yasa buraya getirilmiştir; 
görüşülmesi gerekli olan yasa; ama, maalesef, tam görüşülmeden, eksik görüşülerek getirilmiştir; 
bu, bilinerek yapılmaktadır. Biz, bunu engellemek, bu yanlışın önünü kesmek istiyoruz. İstirham 
ederiz efendim... 
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VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan... 
SALlH KAPUSUZ (Kayseri) - Sizin tutumunuz yanlış, önce buradan başlayalım; ondan sonra 

da, usul tartışmasına geçeriz. 

BAŞKAN - Benim tutumum nasıl yanlış efendim?! 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Efendim, izah etmeye çalıştım. 

BAŞKAN - Hangi tutumum yanlış? 

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Başından beri tutumunuz yanlış! 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Efendim, yanlış başlangıç yapıyorsunuz; olmaması gerekli 

olan... 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, Meclis Başkanlığının, komisyon raporunu görüştürmekten başka 
bir imkânı var mı efendim?! 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 

ÖMER VEHBÎ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, bakın efendim... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI H. HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) -

Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Ne yapayım peki kardeşim; dinlemeyeyim mi yani? Bana söyleyin, dinlemeyin 

deyin, dinlememeyim o zaman. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bir yanlışlık var; siz nasıl başlayabilirsiniz?.. 

Burada bir yanlışlık var; görüşemezsiniz efendim... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, bu tasarıyı burada görüşemezsiniz. Yanlış gel

miştir bu tasarı... İstirham ediyoruz... 
BAŞKAN - Efendim, benim yapabileceğim, İçtüzüğün 63 üncü maddesinin bana verdiği... 

Sayın Ali Rıza Gönül, Sayın Veysel Candan, sizler de İçtüzüğün 63 üncü maddesine göre talepte 
bulunmuşsunuz. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Hayır... Müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN - Usul tartışması açılmasını istiyorsunuz; ben de, usul tartışması açacağım efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, biz, tutumunuzla ilgili tartışma açılmasını is
tiyoruz. 

BAŞKAN - Benim tutumumda ne var efendim?.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Evet, sizin tutumunuz... Yanlış bir uygulama başlatıyorsunuz. 

BAŞKAN - İstirham ediyorum efendim, benim tutumum... 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Evet Sayın Başkanım..., 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, ısrar ediyorsunuz. 
BAŞKAN - İçtüzüğün 87 nci maddesine göre hareket ediyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, 10 dakika ara vermeye bile razı değilsiniz; 10 
dakika ara verin. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 

- 8 1 8 -



T.B.M.M. B : 94 1 . 5 . 2002 O : 1 

BAŞKAN - Efendim, ara versem ne faydası olacak? 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Efendim, konuşalım... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Müsaade eder misiniz... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, istirham ediyoruz... 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, Danışma Kurulunda, naçizane ben başkanlık yaptım; orada, iktidar ve 
muhalefet grup başkanvekilleri anlaşamadılar efendim; bu çok açık. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Biraz da Sayın Köse'ye söz vereyim. 

Buyurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI H. HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) -
Sayın Başkan... 

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Sayın Başkan, Başkanlığınıza müdahale yapılıyor; 
hükümetin böyle bir müdahale yapma hakkı yoktur. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan... 

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Başkanlığa baskı yapıyor hükümet; böyle bir hakkı yoktur. 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Nasıl, Bostancıoğlu, bir ara "oku, oylat!..", "Oku, oylat, geç!.." 

dedi. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Evet, efendim, hükümetin müdahalesiyle;.. Bir arkadaşımız 

vefat etmişti... 

BAŞKAN - Hükümet, Başkanlığa baskı yapmayacak kadar muktedir efendim; hiç alakası yok. 
Buyurun Sayın Köse. 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - "Oku, oylat, geç!.." 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - "Oku, oylaf'ı unutmadık Sayın Başkanım. 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - "Oku, oylat, geç!.." 

BAŞKAN - Lütfen efendim... 
Buyurun Sayın Köse. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, yapmış olduğumuz anayasa değişikliğinde, 89 un
cu maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi meseleye açıklık getirmiştir; bunun üzerinde tartışmaya 
lüzum yoktur. Daha önce çıkarmış olduğumuz kanunlarda da, birkaç tane örneğini, aynı şekilde 
yaptık; yani, Anayasanın 89 uncu maddesinde yaptığımız değişiklik istikametinde yaptık. O da 
şudur: Yalnız, Sayın Cumhurbaşkanının iade etmiş olduğu maddeler üzerinde görüşme yapılmıştır. 
Burada da herhangi bir değişikliğe lüzum yoktur. Anayasa Komisyonunda da isabetli görüşülmüş
tür. 

Şu anda, kanaatimce, sizin, usul tartışması açmanıza dahi mahal vermeyecek şekliyle, Anayasa 
açıktır. (MHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkanım, ama, buna rağmen, zamanı öldürmemek için, eğer, yapılacak bir iş varsa, lüt
fen, kararınızı verin ve bir an önce Meclisin çalışmasına müsaade edin. (DYP, AK Parti ve SP 
sıralarından gürültüler) 
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VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Acelen ne acelen, bir şey mi kaçıyor?! 

BAŞKAN - Sayın Köse, Başkanlığın sunuşlarını yaparken 2 tane önerge verdiler 63 üncü mad
deye göre. Benim keyfî kararım değil usul tartışması açıp açmamam, usul tartışması açmak mec
buriyetindeyim. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Açın o zaman efendim... 

BAŞKAN - Açacağım zaten efendim. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Açın o zaman kardeşim... Oyalanıp duruyorsun ya... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, 

Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, bakın, bir şey söyleyeceğim... 

BAŞKAN - Buyurun efendim, ne söyleyeceksiniz? 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN -Usul tartışması açıyorum efendim. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Hayır... Müsaade eder misiniz... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Efendim, Meclisin zaten çalışma süresi doldu. Gelecek birleşime 

bu konuda karar vermeniz gerekiyor. 

BAŞKAN - Anlamadım efendim... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Efendim, çalışma süresi zaten doldu, saat 19.00... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN - Efendim, müsaade edin, söyleyeceklerimi söyleyeyim, 19.00'a kadar bitirelim. 

(Gürültüler) 
İstirham ederim, yapmayın yani. Siz, Başkanlığı çalıştırmıyorsunuz!.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, istirham ederiz... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bu doğru yapılsın diyoruz Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Ben müsaade ettim. Usul tartışmasından başka çarem yok... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Efendim, bir şey söyleyeceğim, müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... (AK Parti ve SP sıralarından gürültüler) Efendim, lütfen 

dinler misiniz... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Hayır, ondan önce bir şey söyleyeceğim... 
BAŞKAN - Söyleyin efendim, buyurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI H. HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) -
Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Gel kardeşim idare et o zaman; inanmadığım şeyi bana yaptırıyorsunuz ya!.. 

Buyurun Sayın Candan. 

- 8 2 0 -



T.B.M.M. B : 94 1 . 5 . 2002 O : 1 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu Parlamentoda, geçen 
haftalar içerisinde, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanun Tasarısı görüşülürken, muhalefetin, 
bazı maddelerde itirazı üzerine, oturumu yöneten Meclis Başkanvekilimiz ara verdiler ve 
muhalefet, hükümetle bazı maddeler üzerinde müzakere yaptı ve olumlu sonuca bağlandı. Zaten 
çalışma süresi tamamlanmış durumda. Zatı âliniz oturumu kapatıp, hiç olmazsa, bir gün daha, 
muhalefetle hükümetin bazı meseleleri daha geniş tartışmasında fayda vardır. Geçen haftaki o 
oturumu size örnek gösteriyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın milletvekilleri, Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 

Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir kere daha görüşülmek üzere 
Meclisimize 18.6.2001 tarihinde geri gönderilmiştir. 

Bu geri gönderme tezkeresinden sonra, 31.12.2001 tarihli 4709 sayılı Yasa ile Anayasanın 89 
uncu maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanının, yayımlanmasını kısmen 
uygun bulmadığı kanunları bir daha görüşmek üzere geri gönderdiği takdirde, Türkiye Büyük Mil
let Meclisince, sadece uygun bulunmayan maddelerin görüşüleceği hükme bağlanmıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bağlanmamıştır Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Anayasanın, sözü edilen 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girmesin

den sonra, Cumhurbaşkanınca yayımlanması kısmen uygun bulunmayan kanunlar, uygun bulun
mayan maddeleri belirtmek suretiyle bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine 
geri gönderilmiştir. 

Bu durumda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebil-
mektedir. Görüşmekte olduğumuz kanunun önemli görülen kimi maddelerine ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresinde açıklanan gerekçeyle, Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca, yayım
lanması uygun görülmeyerek, Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kere daha görüşülmek üzere 
geri gönderilmiştir. 

Anayasa Komisyonu, görüşmekte olduğumuz kanunun tümü üzerindeki görüşmelerden ve 
maddelere geçilmesinin kabulünden sonra aldığı karar gereğince, sadece Cumhurbaşkanının geri 
gönderme tezkeresinde yer alan maddeleri görüşmüş ve diğer maddeleri görüşmemiştir. 

Anayasa Komisyonumuz, Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresinde yer alan maddeleri 
Anayasanın 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, kısmen uygun bulmama şeklinde değer
lendirmiş ve sadece bu maddeleri tezkerede açıklanan gerekçeler doğrultusunda görüşmüştür. 

Başkanlık olarak, İçtüzüğümüze göre, kanunu, esas komisyon olarak görüşen Anayasa Komis
yonu raporu ve kabul ettiği metin üzerinde görüşme açacağım. Bu nedenle, söz konusu kanun, İç
tüzüğün 81 inci maddesine göre, ancak sadece Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresin
de yer alan ve Anayasa Komisyonunda görüşülmüş olan 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 25,26, 29 ve geçici 4 üncü maddelerin görüşülmesini Genel Kurulun oyuna sunmadan ön
ce usul görüşmesi açılması istenilmiştir. 

Bu durumda, Anayasa Komisyonunda görüşülmeyen maddeler üzerinde Genel Kurulda görüş
me açılıp açılmayacağı hususunda tereddütlerin bulunması nedeniyle, bu konuda usul tartışması 
açacağım ve Genel Kurulda alınacak karara göre de işlem yapacağım. 
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Bu konuda, lehte ve aleyhte en çok 2'şer kişiye söz vereceğim. Bu görüşme sonucunda oya baş
vurmak gerekirse, oylama yapacağım efendim. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Çalışma süremiz dolmuştur Sayın Başkan, böyle 
bir tartışma açamazsınız efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bir defa, Sayın Cumhurbaşkanı bu yasanın 
tamamını mı gönderdi, 9 maddesini mi?! Tamamını iade etti efendim! Nasıl oluyor da Anayasa 
Komisyonu 9 maddesini görüşüyor da Genel Kurul olarak buna uyacağız efendim?! Bu, olmaz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Başkanlığımız, sizden gelen itirazlara böyle bir gerekçe hazırladı ve 63 üncü mad
deye göre usul tartışması açacağım efendim. (AK Parti ve SP sıralarından gürültüler) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, yanlış başlıyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, yanlış doğru.. Bizim anlayışımız bu. (AK Parti sıralarından "süre doldu" 
sesleri) 

Efendim, sürenin dolmasına 5 dakika var. (AK Parti ve SP sıralarından "Hayır Sayın Başkan" 
sesleri) 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Sayın Başkan, süre bitti. Saat kaç?! 

BAŞKAN - 19.00'a 5 dakika var efendim. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Hayır efendim, yanlış!.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, nasıl yapacaksınız?! 40 dakika sürer. 

BAŞKAN - Bu işi, bugün, usul tartışmasıyla bitirmek istiyorsanız... (AK Parti ve SP sıraların
dan "Hayır efendim" sesleri) 

Bir dakika efendim... Teklif ediyorum. 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Sayın Başkan, çalışma süresi bitti!.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hayır efendim!.. Mümkün değil!.. Süre bitmiştir. 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Sayın Başkan, çalışma süresi dolmuştur... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, olmaz!.. Lütfen... Böyle şey mi olur?!. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Hükümet yetkilileriyle muhalefetin görüşme imkânını yok 
ediyorsunuz. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, Genel Kurul devam kararı aldı da mı bunu 
devam ettirmek istiyorsunuz?! 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Neden görüşme imkânını yok ediyorsunuz?! 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, Genel Kurulun böyle bir kararı var da onu mu 
uygulayacaksınız?! 

BAŞKAN - Böyle bir şey söylemedim efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ama "görüştüreceğim" diyorsunuz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - "Usul tartışması açacağım" dedim efendim. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Hayır, açamazsınız!.. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Süre doldu, süre... İçtüzük, İçtüzük!.. 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Süre bitti, hiçbir şey yapamazsınız. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, bakın, hükümet yetkililerinden de açıklamalar, 
menfi açıklamalar var. Neden muhalefetle hükümetin bir gün daha görüşme imkânını reddediyor
sunuz?! 

BAŞKAN - Ben reddetmiyorum efendim. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Siz reddediyorsunuz Sayın Başkan! 

BAŞKAN - Hayır efendim. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Birleşimin kapanma saati gelmiş, kapatmayıp bu imkânı yok 

ediyorsunuz efendim. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, İçtüzük gereği usul tartışmasını şimdi 

yapamazsınız. 
BAŞKAN - Açtım efendim... Buyurun efendim... (AK Parti ve SP sıralarından gürültüler) 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Sayın Başkan, süre dolmuştur!.. 

BAŞKAN - Efendim, 5 dakika var!.. İstirham ederim, yapmayın!.. 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Saat 19.00 Sayın Başkan, 1 dakika da geçiyor. 

BAŞKAN - Efendim... (AK Parti ve SP sıralarından gürültüler) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, başlatamazsınız!.. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu gerginliğe lüzum yok. 
Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 2 Mayıs 2002 Perşembe günü saat 15.00'te 

toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.01 

% 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. -Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Eximbank Yönetim Kurulu Başkanının görevden 
alınmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay 'in cevabı (7/6638) 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Tunca Toskay tarafından, yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 19.03'.: 

Zeki Ü N A L 
Karaman Milletvekili 

Bir yazılı basın haberinde, 2001 yılı ekonomide yılın bürokratı seçilen, 
Dış Ticaret Müsteşan ve Türk Eximbank yönetim kurulu başkam KÜrşat 
Tüzmen' in Eximbank'taki görevinden alındığı belirtilmektedir. 

Görevden alınış gerekçesi nedir? 

T . C . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/O Ç&J2-. ANKARA 

KONU : -S& I 04 / 2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLtĞİNE 

İLGİ: 01.04.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6638-14350/33779 sayılı yazınız. 

Devlet Yatınm Bankası'nın Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk ExLmbank) 
adıyla yeniden düzenlenmesine dair esasları belirleyen 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan ve bu esaslarda değişiklik yapılmasını düzenleyen 05.07.1997 tarih ve 97/9567 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan gereğince Türk Eximbank*ın Yönetim kurulu Üyelerinin atanması 
ve görevlerinden alınması yetkisi Başbakan veya Başbakan tarafından görevlendirilen 
Devlet Bakanı *nın uhdesindedir. 

Bu yetki kullanılırken esas alman ölçü; hizmetin verimli yürütülmesi, kurumun ilgili • 
kurumlarla daha iyi ilişkiler içinde olmasının sağlanmasıdır. 

Yazılı soruda dile getirilen tasarrufla da yukandaki ölçüler esas alınmıştır. 
Yazılı basının, bizce malum olmayan ölçülere dayanarak yaptığı değerlendirmelerin 

tasarruflarımıza dayanak teşkil etmesi söz konusu değildir. 
Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tunca TOSKAY 
Devlet Bakanı 
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2. - Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, THY'nın (A) tipi yer hizmet lisansının iadesiyle 
ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu 'nun cevabı (7/6749) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Yılmaz KARAKOYUNLU 
tarafında» yazılı olarak cevaplandtnîmasını tensiplerinize arz ederim. 

27.3.2002 

¥ î # c Hava Yollan Ulaştırma Bakanlığı'ndan. 15 milyon dolara A tipi Yer 
Jfetoeti Lisansı almış olmasına ve 1170 işçi istüidâm ederek bu hizmeti 
yürütmesine rağmen, bu lisansın geri iadesini istejip, söz konusu hizmeti 
durdurmanızın sebebi nedir? 

İr Lisans iptali ve hizmeti durdurmanız ÇELEBİ ve HAVAŞ'a pazan bırakma 
gayreti midir? 

3- Yer hizmetini ÇELEBİ veya HAVAŞ'm alacağı yönündeki basında çıkan 
haberler hakkındaki düşünceleriniz nedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLİĞİ 

SAYI :B.02.0.006/d-3S'L 2.9/L|/2u02 

KONU :7/6749-14462 esas sayılı 
Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :04.04.2002 tarih A. 01.0.GNS.0.10.00.02-14462 sayılı yazınız, 

Ordu Milletvekili Sayın Cemal ENGİNYURTun tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 
7/6749-14462/34040 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

Türk Hava Yolları A.O. (THY)'nın Ulaştırma Bakanlığımdan almış olduğu ruhsat 
çerçevesinde yürütmeyi öngördüğü yer hizmetleri çalışmalarından çekilmesi; bu tür hizmetlerin 
daha önceden özel sektöre açılmış ve tekrar THY'nca verilecek olmasının özelleştirme 
felsefesine aykırı olduğu gerekçesiyle, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 16.04.2002 tarih ve 
2002/27 sayılı kararı ile hükme bağlanmıştır. 

Söz konusu yer hizmeti lisansı, herhangi bir özel sektör fimtıasına Pazar yaratmak 
amacıyla iptal edilmemiş, özelleştirme uygulamalarının mantığıyla bağdaşır şekilde hareket 
edilmiştir, 

THY, B grubu yer hizmet lisansına sahip olup, bu lisans çerçevesinde operasyonlarında 
kendine yer hizmeti sağlayabilmektir. Ancak, yer hizmetinde, faaliyfet sahasının çok geniş 
olması sebebiyle, THY'nca, bazı bölgelerde ve faaliyet alanlarında özel sektörden hizmet 
alımına gidilmektedir. Söz konusu alımlar, şirket tarafından ticari ve hukuki esaslara uygun 
olarak yürütülmektedir. Bu sürece herhangi bir müdahalenin de söz konusu olamayacağı 
malumlarınızdır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr^iîmazKARAKOYUNLl 
Devlet Bakanı 
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3. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman 'm; 
Şanlıurfa Halfeti İlçesi Bozyazı Köyünün su şebekesi ihtiyacına, 
Şanlıurfa Halfeti İlçesi Bozyazı köy yolunun asfaltlanma çalışmalarına 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz 'in cevabı (7/6758, 6759) 

TÜRKİYE BÜYÜK MELLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Köy Hizmetlerinden sorumlu Devlet Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla: arz ederim. 

Yahya 
Şanlıurfa Milletvekili 

SORULAR: 

1-Şaıüıurfa'nm Halfeti ilçesine bağlı Bozyazı Köyü 250 haneli olup, köyde 
1600 nüfus yaşamaktadır. Köyde su şebekesi olmadığı için köy halkı sıkıntı 
yaşamaktadır. Köyde su şebekesinin yapılması konusunda herhangi bir 
çalışmanız var mıdır? 

2- 2002 yatırım programına söz konusu köyün sui şebekesi dahil edilmiş 
midir? 

3- Köylülerimizin bu önemli problemini ne zaman çözmeyi 
düşünüyorsunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MELLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Köy Hizmetlerinden sorumlu Devlet Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yalıya Âl 
Şanlıurfa Milletvekili 

SORULAR: 

1-Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Bozyazı Köyü 250 haneli olup, köyde 
1600 nüfus yaşamaktadır. Köyden Yukarı Göklü Beldesine olan 5 km' l ik köy 
yolu ham yol olup kışın çamurdan geçilmemektedir. Taşımalı eğitim için de 
kullanılan söss konusu köy yolu ne zaman asfaltlanacaktır? 

2- 2000 yılı asfaltlanma programına alınmış olmasına rağmen bu güne 
kadar yapılmamış olmasının sebebi nedir? 

T . C 
D E V L E T B A K A J N J L I Ö I 

S A V I :B.02.0.01U/ £ 7 f f / - /^<P<Ç- y /J~/20O2 
K O N U : 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K . M İ L L E T M E C L İ S t B A Ş K A N L I Ğ I N A . 

İ L G İ : T B M M Başkan l ığ ı Genel Sekreterl iğinin O4.04.2OO2 g u n ve 
A .01 .0 ONS.0 .10 .00 .02-14471 sayı l ı yaz ıs ı . 

Şan l ıu r fa Mil le tveki l i Y a h y a A K M A N ' c ı a i t 7 /6758-6759 savıl ı soru önerge ler i 
B a k a n l ı ğ ı m a b»£l ı Köy Hizmet ler i Cienel JVfUdtlrlugunee incelenmiş t i r . 

Şanl ıurfa ili Halfeti i lçesine bağ l ı BoızyasM k ö y y o l u n u n asfalt stıliü k a p l a m a s ı 2O00 y t h 
asfalt k a p l a m a p r o g r a m ı n d a ye r o lmay ıp , yap ı lmas ı iç in 2003 y ı l ı p rog ram; ça l ınmala r ında S ö * 
üntlnc a l ınarak aci l iyet ve öncel ik d u r u m u n a göre değerlendir i lecektir . 

Ad ı geçen köy i ç m e 011yu, 20Ü2 y i ü p rog ram teklif lerinde y e r a l m a k t a o l u p , ö d e n e k 
ye ters iz l iğ i neden iy le y a p ı m p rog ramına a l ınamamışt ı r . 

BUiçe imkanlar ı doğru l tusunda ileriki y ı l lar y a p ı m p r o g r a m l a r ı n d a değer lendi r i lecekt i r . 

Bi lg i le r in ize arz eder im. 
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4, - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, DPT'nin Hazine politikaları ve ekonomik prog
rama ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli 'nin cevabı (7/6783) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet 
BAHÇELİ tarafindan yazılı olarak cevaplandırılması hususunu delaletlerinize 
arz ederim. 

Prof. Dr. İrfan GÜNDÜZ 
İstanbul Milletvekili 

S O R U 

1. Son yıllarda uygulanan hazine politikalarına DPT'nin yaklaşımı nedir? 
Uygulanan ekonomik program hakkında DPT'n in olumsuz görüşleri vor : 
mıdır? Bu bağlamda Türkiye'nin iç ve dış borçlarının orta ve kısa vadede 
ekonomik riski var mıdır? Bu durumda ilgili DPT'nin uy|an ve ikazları 
dikkate alınmakta mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B . 0 2 . 0 . 0 0 İ / £ ? : / ^Z^/V/2002 
KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİ : 04.04.2002 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6783-14496/34083 sayılı 
yazınız. 

İstanbul Milletvekili İrfan GÜNDÜZ'ün, tarafımdan cevaplandırılması 
tensip edilen 7/6783-14496 esas no ' lu yazıb soru önergesine verilen cevap ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Devlet BAHÇELİ 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN İRFAN GÜNDÜZ'ÜN SORU ÖNERGESİNE CEVAP 

Soru: Son yıllarda uygulanan Hazine politikalarına DPT'nin yaklaşım» nedir? Uygulanan 

ekonomik program hakkında DPT'nin olumsuz görüşleri var mıdır? Bu bağlamda 

Türkiye'nin iç ve dış.borçlarının orta ve kısa vadede ekonomik riski var mıdır? Bu 

durumda ilgili DPT'nin uyarı ve ikazları dikkate alınmakta mıdır? 

Cevap; Dünyada, globalleşmenin hızlandığı bir süreçte pek çok ülkede sermaye 

hareketlerinin serbestleşmesi yönünde atılan önemli adımlar karşısında, mali 

sistemlerin hızlı hareketlere cevap verecek bir yapı kazanamayıp kırılganlıklarını 

sürdürmeleri nedeniyle ortaya çıkan mali nitelikteki krizler genel olarak sistem üzerinde 

güven eksikliğine yol açmakta ve bu durumdan reel sektör de derin bir şekilde 

etkilenmektedir. 

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ülkemizde ortaya çıkmış benzer nitelikteki 

krizin bir taraftan hemen aşılmasına diğer taraftan da yeniden ortaya çıkmasını 

önlemeye yöneliktir. Bu Programda yer alan temel politikalara VIII. Beş Yıllık Kalkınma 

Planında da Türkiye'nin büyüme sürecinin önünün açılması için geniş bir biçimde yer 

verilmiş bulunmaktadır. Bu politikaların ortak amacı yıllardan beri kronik bir halde devam 

eden yüksek enflasyonu aşağı çekmek, kamu açıklarını azaltmak ve borç stokunu 

düşürmek ve ekonomiyi sürdürülebilir ve sürekli bir büyüme ortamına kavuşturmaktır. 

DPT tarafından hazırlanan VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planının üçüncü bölümünde 

'Temel Amaç, İlke ve Politikalar" altında 183. Maddede "Kesintisiz bir büyüme süreci 

gerçekleştirebilmek İçin, kamu kesimi dengesi kurularak ve uygun gelirler politikası 

izlenerek enflasyonun kalıcı biçimde tek haneli düzeye indirilmesi çabalan kararlılıkla 

sürdürülecek, Maastricht kriterleri yerine getirilecektir. Bu çerçevede, ekonomide 

etkinliği artıracak kurumsal ve yapısal reformların zamanında gerçekleştirilmesi için 

gerekli tedbirler alınacaktır" denilmektedir. 
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Yine VIII. Planın dördüncü bölümünde "Makroekonomik Politikalar, Hedefler ve 

Tahminler" başlığı altında aşağıda verilen maddelerde; 

"195. "VIII. Plan döneminde makroekonomik politikaların temel hedefi; enflasyonu 

AB kriterleri ile uyumlu düzeylere düşürmek, ekonomide sürdürülebilir bir büyüme 

ortamı tesis etmek ve AB'ne tam üyelik hedefi doğrultusunda ekonominin rekabet ve 

uyum gücünü artırmaktır. 

196. Bu temel hedefler çerçevesinde, maliye politikası, kamu açıklarını kalıcı bir 

biçimde azaltacak ve kamu borç stokunun sürdürülebilir bir yapıda gelişmesini 

sağlayacak şekilde yürütülecektir. 

197. Para ve kur politikası enflasyonla mücadeleyi destekleyecek ve ekonomik 

birimlere uzun vadeli bir bakış açısı kazandıracak çerçevede uygulanacaktır. 

198. Gelirler politikası, üretim ile istihdamı artırma ve fiyat istikrarını sağlama 

hedefleriyle tutarlı bir biçimde ve verimlilikle ilişkili olarak yürütülecektir. 

199. Makroekonomik istikrarı sürekli kılacak ve ekonominin etkin, esnek ve verimli 

. bir yapıya kavuşmasını sağlayacak olan yapısal reformlar hızla yürürlüğe konulacaktır. 

Bu çerçevede, tarımsal destekleme, sosyal güvenlik, kamu mali yönetimi ve şeffaflık, 

vergi politikası, bankacılık sisteminin denetimi ve gözetimi konularında kapsamlı yapısal 

reformlar süratle hayata geçirilecektir." 

denilmektedir. 

Ayrıca 2002 Yılı Programının Temel Amaçlar ve Makroekonomik Hedefler" 

bölümünün başında "2002 Yılı Programının temel amacı, 2001 Şubat krizi sonucunda 

tekrar yükselme eğilimine girmiş olan enflasyonu düşürmek, hızla artan borç stokunu 

sürdürülebilir bir seviyeye indirmek ve daralan ekonomiyi tekrar büyüme ortamına 

kavuşturmaktır. Kamu kesimi harcamaları kontrol altında tutularak faiz dışı kamu 

dengesinde sağlanan fazlanın daha da artırılması ve enflasyonla- uyumlu gelirler 

politikası takip edilmesi maliye politikasının temel amacıdır. Para politikası, fiyat 

istikrarı nihai hedef alınmak suretiyle, kur politikası da spekülatif hareketleri önleyecek 

biçimde uygulanacaktır." denilmektedir. 

Görüldüğü üzere, .2Q00 yılının ilk yarısında hazırlanan VIII. Beş Yıllık Kalkınma 

Planı ve ayrıca 2001 yılının Ekim ayında hazırlanan 2002 Yılı Programının yukarıda da 

özetlenen ilgili maddelerinde sayılan tüm politikalar "Güçlü Ekonomiye Geçiş 
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Programfnda ve daha sonrasında Ocak 2002 tarihinde IMF ile imzalanan Stand-by 

anlaşmasında yer alan makroekonomik politikalarla tamamen örtüşmektedir. 

2002 yılı Stand-by Anlaşmasında da vurgulandığı gibi kamu borçlarının 

sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için gerekli tedbirler alınmıştır. 2001 yılının 

Kasım ayından itibaren mali piyasalarda sağlanan gelişmeler sonucunda borç 

servisinin çevrilmesi yönündeki endişeler ortadan kalkmıştır. Devlet iç borçlanma 

senetlerine uygulanan faiz oranları yüzde 70 seviyesinden, 10 Nisan 2002 itibariyle 

yüzde 58 (yıllık ortalama bileşik) seviyesine gerilemiştir. İç borçlanma ortalama vade 

süresi Ekim 2001'de 119 gün iken Mart 2002'de 343 güne yükseltilmiştir. Aynı dönemde 

enflasyon oranları düşerken döviz kuru istikrarlı bir seviyede seyretmektedir. Tüm bu 

gelişmeler mali piyasaları olumlu yönde etkilemiş, belirsizlikleri azaltmıştır. 

Kamu borç stokunun çevrilmesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması 

açısından kamu finansman dengesinin 2002 yılında GSMH'nın yüzde 6,5'i düzeyinde 

faiz dışı fazla vermesi önem taşımaktadır. Ancak, Hükümetimiz mali uyum 

politikalarının reel sektör üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf edecek çalışmalan 

yapmakta ve reel sektörü destekleyecek önlemlerin hayata geçirilmesine çaba 

sarfetmektedir. Diğer taraftan, kamu bankalannın finansal yapılarında sağlanan 

iyileşmeler ve bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması reform programının 

tamamlanması, kamu kesiminin mali piyasalar üzerindeki baskısının azaltılmasını 

sağlayacak ve kamu borçlarının rahatlıkla çevrilmesine katkıda bulunacaktır. 

Sanayileşmeye büyük önem veren Devlet Planlama Teşkilatı, reel sektör ve 

özellikle KOBİ'lerle ilgili sorunların giderilmesi için azami çabayı göstermektedir. Ancak, 

içinde bulunduğumuz krizin aşılması açısından zorunlu görülen gerek enflasyonu 

düşürücü gerek mali sistemi yeniden güçlü hale getirici politikaların öncelikli hedef 

olarak alınmasını şu an için çözüme yönelik en uygun önlemler olarak görmektedir. Bu 

gerekli adımlardan alınan olumlu sonuçların artmasıyla ve yapısal reformların 

gerçekleştirilmesiyle birlikte reel sektörün eski canlılığını kazanması mümkün olacaktır. 

Ayrıca, gerek Ekonomik Programların hazırlanması gerekse uygulanması 

aşamalarında Devlet Planlama Teşkilatı her türlü katkıyı sağlamakta ve gerektiğinde 

Yüksek Planlama Kurulu ve Ekonomik ve Sosyal Konsey başta olmak üzere 

Devletimizin kurullarında gerekli değerlendirmeleri yapmaktadır.* 
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5. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, tüketiciyi koruma amaçlı kurulan bir derneğin 
hayali şubeler gösterdiği iddialarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tan-
rıkulu 'nun cevabı (7/6793) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorularıma Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Kenan 
TANRIKULU'nun yazılı olarak cevaplamasını delaletlerinize arz ederim. 

MUSTAFA GEÇER 
HATAY MİLLETVEKİLİ 

Yazılı basına yansıdığına göre; bazı kimselerin tüketicileri koruma 
amacıyla TÜKODER adı altında demek kurdukları, faaliyetlerinin etkin 
olduğunu ve yurt çapmda yayınladıkları broşür ve internet sitelerinde hayali 
şube telefonları yayınlayarak faaliyet gösterdikleri, insanların saf duygularım 
istismar ettikleri ve halkı yanılttıkları gözlemlenmektedir. Yine bu basın 
haberlerine göre; TÜKODER tarafından hazırlandığı belirtilen <cHasta Hakları El 
Kitabı" adında allında yayınladıkları kitabın önsözünde kitabın giderlerinin 
Avrupa Birliğinden alman parayla bastırıldığı açıklamasına yer verilmesine 
rağmen söz konusu kitabı 5 milyon TL. karşılığmda Bağış Makbuzuyla satarak 
menfaat sağladıklarına yer verilmektedir. 

5.1. 7 Şubat 2002 tarihli yeni şafak gazetesindeki haberde; merkezi İstanbul'da 
bulunan Tüketiciyi Koruma Demeğinin Kastamonu ?ve İzmir/Urla şubesi 
telefonları olarak kamu oyuna broşür ve internet sayfalarında'takdim ettiği 
0.366. 214 10 48 ve 0.232.754 10 88 nolu telefonların Kastamonu ve İzmir/Urla 
belediyesine ait olduğu ve bir çok şubesinin hayali olduğu belirtilmektedir? Bu 
haberde sözü edilen hususlar doğru mudur? 

5.2. Haberde sözü edilen ve hayali olduğu bildirilen Trabzon, Nevşehir, Adana, 
Afyon, İzmir/Urla, Batman, Beykoz, Erzurum, Denizli şubeleri faal midir? 
Tüketici haklan konusunda bu güne kadar Bakanlığınıza intikal eden hangi 
çalışmaları gerçekleştirmişlerdir? 
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S.3. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununa göre bu şubelerin kurulu 
bulundukları yerlerde faaliyet gösteren Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri'nde 
görevlendirilen temsilcileri var mıdır? Bu şubelerin gayn faal oldukları veya 
kağıt üzerinde kurulu gösterildiklerine ilişkin iddialar karşısında bu şubeleri 
temsilen Tüketici Sorunlan Hakem Heyetleri'nde görevlendirilen dernek 
temsilcilerinin bu görevlerine son verilmesi düşünülmekte midir? 

S .4 .4077 sayılı Tüketici Koruma Kanununa göre oluşturulan Tüketici konseyine 
seçilecek tüketici dernekleri temsilcilerinin belirlenmesinde, adı geçen derneğin 
söz konusu haberde hayali olduğu belirtilen şubeleri ve bu şubelerin üye sayılan 
nazara alınmakta mıdır? 

ÜT 
T.C 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B 1 4 . 0 3 H Î 0 1 - t t l . 2 9 4 O - 0 0 * -
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA 

İlgi: 04.04.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6793-14509/34096 
sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Mustafa GEÇER'in "Tüketiciyi koruma amaçlı kurulan 
bir demeğin hayali şubeler gösterdiği iddalanna" ilişkin olarak tarafımdan 
cevaplandınlmasını istediği (7/6793) esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ekte takdim edilmiştir, 

Bilgilerinizi ve gereğini arzederim. 

LKenrfnTMRlKULU 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA GEÇER'İN YAZILI 
SORULARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru 1: 7 Şubat 2002 tarihli Yeni Şafak Gazetesi'ndeki haberde; merkezi İstanbul'da 
bulunan Tüketiciyi Koruma Derneği'nin Kastamonu ve İzmir/Urla şubesi telefonları olarak 
kamu oyuna broşür ve internet sayfalarında takdim ettiği 0366 214 10 48 ve 0232 754 10 88 
nolu telefonların Kastamonu ve İzmir/Urla belediyesine ait olduğu ve birçok şubesinin hayali 
olduğu belirtilmektedir. Bu haberde sözü edilen hususlar doğru mudur? 

Cevap 1: Bakanlığımız Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nce 
Kastamonu ve İzmir/Urla Belediye Başkanlıklarıyla yapılan telefon görüşmesi sonucunda, söz 
konusu telefonların Belediye Başkanlıklarına ait olduğu, Belediye Başkanlıklarının kendi 
tasarrufları dahilinde Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) yetkililerine çalışma ve 
irtibat ortamı sağladıkları öğrenilmiştir. 

Bütünüyle ilgili yerel yönetim organları tarafından uygun görülen bu idari tasarruflar 
ile ilgili olarak Bakanlığımızca yapılacak bir işlemin bulunmadığı düşünülmektedir. 

Soru 2: Haberde sözü edilen ve hayali olduğu bildirilen Trabzon, Nevşehir, Adana, 
Afyon, İzmir/Urla, Batman, Beykoz, Erzurum, Denizli şubeleri faal midir? Tüketici haklan 
konusunda bugüne kadar Bakanlığımıza intikal eden hangi çalışmaları gerçekleştirmişlerdir? 

Cevap 2: Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER)'nin Batman Şubesi dışındaki 
diğer şubelerinin faal olduğu tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan, 2908 sayılı Demekler Kanunu'na göre fâaliyetti bulunan tüketici..; 
derneklerinin kuruluş amaçları doğrultusunda yaptıkları çalışmaları Bakanlığımıza bildirme 
durumunda olmadıkları değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiler anılan 
Dernekten veya İçişleri Bakanlığından öğrenilebilir. 

Soru 3: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre bu şubelerin 
kurulu bulundukları yerlerde faaliyet gösteren Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerı'nde 
görevlendirilen temsilcileri var mıdır? Bu şubelerin gayrı faal oldukları veya kağıt üzerinde 
kurulu gösterildiklerine ilişkin iddialar karşısında bu şubeleri temsilen Tüketici Sorunları 
Hakem Heyetleri'nde görevlendirilen dernek temsilcilerinin görevlerine son verilmesi 
düşünülmekte midir? 

Cevap 3: Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinden; Nevşehir, Afyon, İzmir/Urla, 
İstanbul/Beykoz, Erzurum ve Denizli'de TÜKODER temsilcileri, Adana'da Adana Tüketici 
Derneği temsilcisi, Trabzon'da Trabzon Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Derneği temsilcisi, 
Batman'da S.S. Petrol işçileri Tüketim Kooperatifi temsilcisi görev yapmaktadır. 

Soru 4: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre oluşturulan 
Tüketici Konseyi'ne seçilecek tüketici dernekleri temsilcilerinin belirlenmesinde, adı geçen 
derneğin söz konusu haberde hayali olduğu belirtilen şubeleri ve bu şubelerin üye sayıları 
nazara alınmakta mıdır? 

Cevap 4: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 21'nci maddesi 
uyarınca yılda en az bir kez toplanması öngörülen Tüketici Konseyi'nde, hangi tüketici 
derneğinin kaç üye ile temsil edileceğine yönelik Bakanlığımızca yapılan çalışmalar, tüketici 
derneklerinin bildirimine göre değil, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtları 
dikkate alınarak yapılmaktadır. 

- 8 3 5 -



T.B.M.M. B : 94 1 . 5 . 2002 O : 1 

6. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa'mn dağ bölgesi ilçelerinin kalkınmada ön
celikli bölgeler statüsüne alınmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Devlet Bahçeli 'nin cevabı (7/6868) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıda belirttiğim soruların Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Teoman ÖZALP 
Bursa Milletvekili 

Bursa İlimizin dağ bölgesinde yer alan Orhaneli, Keleş, Büyükorhan, 
Harmancık ilçelerinin ekonomik gelişme açısından diğer ilçelere nazaran büyük 
sıkıntıları bulunmaktadır. Kamu hizmetlerinden yeterince yararlanamayan bu ilçelerin 
kalkınması amacıyla; 

1. Orhaneli, Keleş, Büyükorhan, Harmancık İlçelerinin kollanmada öncelikli 
bölgeler statüsüne alınması hususunda bir çalışma başlatmanız mümkün 
müdür? 

2. pağ bölgesi olarak ifade edilen Orhaneli, Keleş, Büyükorhan, Harmancık 
İlçelerine Yüksekokul açılması hususunda ne düşünüyor sunuz? 

3. Sölgede yetişen tanm ürünleri genelde taban fiyatı olmayan (Çilek, Kiraz 
\-.b. gibi) ürünlerdir. Bu ürünlerin saklanması ve pazarlanmast hususunda 
sıkıntılar mevcuttur. Bu konuda bir çalışma başlatmanız mümkün müdür? 

4. (frhaneli, Büyükorhan, Harmancık yollarının projeli bir yola 
kjavugturuJmast hususunda ne gibi çalışmalar yapıyor sunuz? 
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T.C 
DEVLET BAKANİ VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.<M)Öl/6?& Jfiynmi 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 08,04.2002 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6868-14630/34346 sayılı 
yazınız. 

Bursa Milletvekili Teoman ÖZALP'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ve tarafimdan ccvaplandınlması tensip edilen 7/6868-14630 esas no'lu yazılı 
soru önergesine verilen cevap ekle gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Devlet BAHÇELİ 
Devlet Bakam ve 

Başbakan Yardımcısı 
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EK: BURSA MİLLETVEKİLİ TEOMAN ÖZALP'İN SORULARI VE 
HAZIRLANAN CEVAPLAR 

SORU 1 Orhaneli, Keles, Büyûkorhan, Harmancık ilçelerinin 
kalkınmada öncelikli bölgeler statüsüne alınması hususunda 
bîr çalışma başlatmanız mümkün müdür? 

CEVAP 1 Kalkınmada Öncelikli Yöreler, ada konumunda olan Çanakkale 
İlinin Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri hariç il bazında tespit 
edilerek Bakanlar Kurulu Karan ile ilan edilmekte, yıl içerisinde 
yapılabilecek değişiklikler ise Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile 
mümkün olmaktadır. 

Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamına giren illere dair en son 
liste, 2002 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair 2001/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde 
yayımlanmıştır. 

Ancak, 18.1.2001 tarih ve 24291 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik 
Fonu Esasları Hakkında Karar çerçevesinde BUrsa ili Büyükşehir 
sınırları dışı Normal Yöreler kapsamında yer almaktadır. 

Devlet Yardımlarının yöresel mukayesesine bakıldığında, başlıca 
Teşvik Tedbirlerinden esas itibariyle yatırım indirimi yönünden 
ayrıcalık bulunmakta olduğu görülmektedir. Yatırım indirimi oranı 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yüzde 100, Normal Yörelerde ise 
yüzde 60'dır. 

Diğer teşvik tedbirlerinden; yatırım malı makina ve teçhizat 
ithalatında gümrük muafiyeti, yerli ve ithal makina ve teçhizatta 
katma değer vergisi ,istisnası, vergi resim harç istisnası ve 
yatırımları teşvik fonu kaynaklı kredi uygulanması yöre farkı 
gözetilmeksizin eşit uygulanmaktadır. 

Bu uygulamalardan görüleceği üzere, yatırım indirimi uzun 
vadede imkan sağladığından, teşvik tedbirleri bakımından, 
Kalkınmada öncelikli Yöreler ile Normal Yöreler arasında 
yöresel önemli avantajlar bulunmamaktadır. 

SORU 2 Dağ bölgesi olarak ifade edilen Orhaneli, Keles, Büyûkorhan, 
Harmancık ilçelerine Yüksekokul açılması hususunda ne 
düşünüyorsunuz? 

CEVAP 2 Söz konusu ilçelerde Yüksekokul açılması hususunda; ilde 
yeralan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nün uygun 
görüşünün Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) 
sunulması ve YÖK tarafından da yatırım programına alınması 
hususunda teklif verilmesi gerekmektedir. Bugüne kadar böyle bir 
çalışma yapılmamıştır. 
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SORU 3 Bölgede yetişen tanm ürünleri genelde taban fiyatı olmayan 
(Çilek, Kiraz v.b. gibi) ürünlerdir. Bu ürünlerin saklanması ve 
pazarlanması hususunda sıkıntılar mevcuttur. Bu konuda bir 
çalışma başlatmanız mümkün müdür? 

CEVAP 3 Müsteşarlığımızca 17-19 Ağustos 1999 tarihleri arasında söz 
konusu 4 ilçe ile ilgili çalışma yapmak üzere uzman 
görevlendirilmiş ve bir inceleme raporu hazırlanarak İl Valillği'ne 
gönderilmiştir. 

İnceleme raporunda; söz konusu ilçelerde üretilen çilek ve diğer 
potansiyellerin değerlendirilmesi hususunda görüş ve önerilere 
yer verilmiştir. 

SORU 4 Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık yollarının projeli bir 
yola kavuşturulması hususunda ne gibi çalışmalar yapıyor 
sunuz? 

CEVAP 4 Söz konusu ilçelerin karayolu ağı birinci sınıf oiup, yeni bir yo! 
yapımı ile ilgüi olarak, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce etüd proje 
çalışması başlatılarak Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teklif 
edifmesi gerekmektedir. 

O 
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DÖNEM : 21 YASAMA YILI : 4 

94 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

1.5.2002 ÇARŞAMBA 
Saat: 15.00 

KISIMLAR 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde bir
leşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.6.1999 tarihli 15 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Anayasa Komisyonu 
1.5.2002 Çarşamba 
Saat: 10.00 

* Adalet Komisyonu 
1.5.2002 Çarşamba 
Saat: 14.00 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
1.5.2002 Çarşamba 
Saat: 15.30 

* İçişleri Komisyonu 
2.5.2002 Perşembe 
Saat: 11.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
2.5.2002 Perşembe 
Saat: 14.15 



TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
94 ÜNCÜ BİRLEŞİM 1.5.2002 ÇARŞAMBA Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - S E Ç İ M 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 



7 - S Ö Z L Ü SORULAR 

1. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki cami, imam ve müezzin sayışma ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1046) (2) 

2. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) (2) 

3. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) (2) 

4. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1049) (2) 

5. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1056) (2) 

6. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve bazı ilçelerindeki sanayi sitelerine 
yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) (2) 

7. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'ın öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) (2) 

8. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'ın eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) (1) 

9. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) (1) 

1 0 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

1 1 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da hayvancılığın geliştirilmesine yönelik 
projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) (1) 

12. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da tarımın geliştirilmesine yönelik projelere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) (1) 

13. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve çevresinde bulunan tarihî eserlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064^ (1) 

14. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1065) (1) 

1 5 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) (1) 

16 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Mahallî İdareler Reformu Yasa Tasarısına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) (1) 

1 7 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da boşaltılan köy olup olmadığına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1068) (1) 

1 8 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'a bağlı köylerde yürütülen bazı projelere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) (1) 

1 9 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) (1) 

2 0 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) (1) I 

21. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Atatürk Barajının korunmasına yönelik projelere ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) (1) 

22. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, 2000-2001 malî yılı bütçelerinden Adıyaman'daki bazı 
projeler için ayrılan ödeneklere ilişkin Devlet; Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1076) (1) 

2 3 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğünün Adıyaman'daki 
projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) 

2 4 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman Gölbaşı Kanalizasyon Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

25. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İller Bankası Bölge Müdürlüğünün Adıyaman'daki 
yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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26. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da afet bölgesi kapsamına alman belediye 

olup olmadığına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 
2 7 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'a demiryolunun götürülüp 

götürülmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 
28. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) 
2 9 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 
30. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da iskâna tâbi olan vatandaşlara ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) 
31. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen bazı projelere ilişkin Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) 
3 2 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, GAP Atatürk Barajı Gölünün çevresindeki 

ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) 
33. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, DSİ' nin Adıyaman'daki projelerine ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) 
34. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 
35. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki petrol üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 
36. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kırıkkale Üniversitesinde bir öğretim üyesinin doktora 

tezinin kabulünden sonra iptal edilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1092) 
37. - İstanbul Milletvekili Bahri Sipahi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ihale alan bir firma 

hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 
38. - İstanbul Milletvekili Bahri Sipahi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesince açılan otobüs ihalesine 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 
39. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ihale alan bir firma 

hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 
40. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, bazı SSK Hastanelerinin başhekim ve yöneticileriyle ilgili 

iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 
4 1 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kuzey Irak'ın Erbil Kentinde düzenlenen Türkmen 

Kurultayına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 
42. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, tıbbi cihazlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1098) 
43. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon ilçe Emniyet Müdürlüğünde pasaport şubesi kurulup 

kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 
44. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon'a bir dispanser ve eczane açılıp açılmayacağına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 
45. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon'da BAĞ-KUR irtibat bürosu açılıp açılmayacağına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) 
4 6 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2762 sayılı Vakıflar 

Kanununa uymadığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 
47. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Türk vatandaşlığından çıkanlara ve vatandaşlığa 

alınanlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1103) 
48. - Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız'ın, Bakanlığın açtığı ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1104) 
49. - Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız'ın, depremden zarar gören belediyelere yapılan yardımlara 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1105) 
50. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, İstanbul'da su satışı yapan firmalara ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 
5 1 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Emlak,Bankasınca verilen konut kredilerine ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) 
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52. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ziraat Bankasının bilgisayar sisteminin döşenmesi ile bakım 
ve onarımının yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1110) 

5 3 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ziraat Bankasınca bir firmaya verilen kredinin battığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1111) 

54. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, TEDAŞ ve TEAŞ bünyesindeki termik santrallara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1112) 

55. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Çanakkale Assos Küçükkuyu sahil yolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1113) 

56. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, yolsuzlukların cezalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1115) 

5 7 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'da bazı dolmuş hatlarında sahte plaka ile araç 
çalıştırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

58. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun TRT'de yayınlanan sabah programında yer verilen 
gazetelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1117) 

59. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun THY seferlerinde dağıtılan gazetelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1118) 

60. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun THY Adıyaman seferlerine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1119) 

61. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Karkamış Hükümet Konağı Projesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

62. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Nurdağı İlçesi Emniyet Amirliği binası inşaatına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) 

63. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Araban İlçesi özel İdare tşhanı inşaatına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1125) 

64. - Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, tasdikname üzerine kayıt yapan okul müdürlerinin görevden 
alındığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

65. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, demiryolu yapımında kullanılacak olan krediye ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

66. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Türk Telekomun özelleştirilmesi ile ilgili basında yer 
alan iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

67. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Istanbul-Taksim'de yılbaşı gecesi meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1129) 

68. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Istanbul-Güngören Belediye Başkanlığınca bazı sokaklara 
Merve Kavakçı adının verildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) 

6 9 . - Antalya Milletvekili Nesrin Ünal'ın, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün İnternet 
sitesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

70. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep İlinde yürütülen okul projelerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) 

71. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Ankara kent içi tren yolunda meydana gelen kazaların 
önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 

72. - İsparta Milletvekili Ramazan Gül'ün, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve yeniden 
gözaltına alınıp tutuklananlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) 

73. - Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı 
Güneş Taner ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1139) 

74. - Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, işyerlerinde özürlü kontenjanından işçi çalıştırılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) 

75. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, YÖK'ün üniversite lojmanlarında oturanlarla ilgili yayınladığı 
genelgeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

7 6 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 

77. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 
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7 8 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Sımak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1146) 

7 9 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

8 0 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1149) 

8 1 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151) 

8 2 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) 

8 3 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1153) 

8 4 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

8 5 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) 

8 6 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

8 7 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, genel nüfus sayımı ile ilgili iddialara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

8 8 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, elektrik üretim sözleşmesi yapılan bazı şirketlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) 

8 9 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt İlçesinin Aşağı Mahallesinin 
yerleşimine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) 

9 0 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt İlçesinin yol sorununa ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) 

91.— Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt ilçesinin çöp konteyneri ihtiyacına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

9 2 - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt İlçesinin sulama kanalı ihtiyacına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 

93. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Eskil İlçesinin kütüphane ihtiyacına ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 

9 4 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Eskil İlçesindeki şeker pancarı üreticilerinin 
sorunlarına ve uygulanan kotaya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174) 

95. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İline bağlı bazı ilçelere mal müdürü atanmasına ve 
personel ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1175) 

96. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1176) 

97.- Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Eskil İlçesine bağlı köylerin branş öğretmeni 
ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 

9 8 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İlindeki okullarda branş öğretmeni açığına ve 
atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 

99. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt ilçesiyle ilgili projelere ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) 

100. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, İstanbul Ballıca Ormanları hakkındaki bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1183) 

101. - Muğla Milletvekili Hasan özyer'in, domates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1185) 

102. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, LPG'li araçlarla ilgili Danıştay kararının uygulanmasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) 

103. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın , norm kadro uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1187) 

- 7 - 94ÜNCÜ BİRLEŞİM 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

104. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2000 Malî Yılı 
Bütçesinden camilere yaptığı yardımlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1188) 

105. - istanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Türkiye-tran doğalgaz boru hattı ihalesinin 
iptaline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1189) 

106. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Türkiye-îran ve Samsun-Ankara doğalgaz boru 
hatları ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1190) 

107. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, Ordu İlinde devlet-vatandaş işbirliğiyle yaptırılan okullara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) 

108. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, fındık alım fiyatlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1193) 

109. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, deniz ulaşımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1194) 

110. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın , türban yasağı gösterisine destek verdikleri iddiasıyla 
ceza verilen şoförlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) 

111. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, YÖK tarafından KKTC YODAK Başkanına türban 
konusunda baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1197) 

112. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'da kurulan azot ve bakır fabrikalarının insan 
sağlığına olan etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 

113. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'da kurulan azot ve bakır fabrikalarının çevreye 
verdiği zarara yönelik açılmış davaların sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1200) 

114. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TRT'nin yeni logosuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1202) 

115. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, TPAO'nun faaliyetlerine ve Eskişehir'de 
yürütülen projelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) 

116. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, elektrik kesintilerine ve Porsuk Çayının 
temizlenmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

117. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, enerji üretimine ve doğalgaz projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1206) 

118. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir bağlantılı bazı karayollarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

119. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, esnaf, KOBİ ve sanayicilerin desteklenmesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) 

120. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Şeker-İş kolunda çalışan geçici işçilere ve 
pancar üreticilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

121. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir ve Sivrihisar SSK hastanelerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

122. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Emniyet personeline ve yerel yönetimlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1211) 

123. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitim ve norm kadro 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1212) 

124. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Osman Gazi Üniversitesinin kadro sorununa ve 
sekiz yıllık eğitime katkı payı olarak toplanan paralara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1213) 

125. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, hayvancılığın sorunlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1214) 

126. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, tarım ve hayvancılığın bazı sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1215) 

127. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve 
T.C. Ziraat Bankasına olan borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) 

128. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, eğitime katkı payı olarak toplanan paralara ve 
Eskişehir'e ayrılan miktara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) 

129. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, SSK Hastanelerinde alınan muayene ücretlerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) 
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130. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'm, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ücretlerine 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) 
131. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırtm'ın, Eskişehir İlindeki belediyelere yapılan 

yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 
132. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Sulusaray ve Erbaa Horoztepesi'ndeki tarihi 

kalıntılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 
133. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Turhal banliyö treni projesine ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 
134. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Gölgeli ve Babaköy'ün, baraj köprüsü ihtiyacına ve 

Almus Barajının yol çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1224) 
135. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat İlinin bazı ilçelerinde yapılacak gölet ve dere ıslah 

çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) 
136. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa'nın dağ ilçelerinde havza geliştirme projesi 

olup olmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1230) 
137. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini yürüten 

şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1231) 
138. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesince otobüslerde kullanılan 

Akbil uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) 
139. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'un ağaçlandırılmasında kullanılan ithal ağaçlara 

ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1233) 
140. - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, Nevşehir'deki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 

Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1234) 
141. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1238) 
142. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 
143. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 
144. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa tüne ayrılan yatırım ödeneklerine 

ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 
145. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 

ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 
146. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa iline ayrılan yatırım ödeneklerine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) 
147. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1245) 
148. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa iline ayrılan yatırım ödeneklerine 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246) 
149. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar izol'un, Bütçeden Şanlıurfa iline ayrılan yatırım ödeneklerine 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1247) 
150. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar izol'un, Bütçeden Şanlıurfa iline ayrılan yatırım ödeneklerine 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 
151. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa iline ayrılan yatırım ödeneklerine 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 
152. - Diyarbakır Milletvekili Nurettin Atik'in, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. Mesut 

Yılmaz'ın kardeşi hakkında dava açılması talebi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1251) 

153. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların 
diplomalarının denkliği ile ilgili sorunlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 

154. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun İlindeki köy yollarının asfaltlanması ve köy 
içme suyu projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1253) 
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155. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, son on yılda yapılan tapulama çalışmalarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1255) 

156. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, son on yılda yapılan kadastro çalışmalarına ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) 

157. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, tavsiyeli eğitim araçları listesine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 

158. - Muğla Milletvekili Hasan özyer'in, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 

159. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, sel felaketine uğrayan Amasya-Yeşil Yenice ve Suluova'nın 
Yardım kararnamesi kapsamına alınmamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1260) 

160. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, sanayicilerin faaliyet dışı gelirlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 

161. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa'daki arıtma projelerine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1267) 

162. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, havaalanlarına iniş ve kalkış yapan uçaklardan alınan ücrete 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1269) 

163. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa'daki köy yolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1270) 

164. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, petrol şirketlerine ödendiği iddia edilen fazla paralara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1272) 

165. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, gelir vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1274) 

166. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, köy hizmetleri için alınacak araçlara ve köy yollarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1275) 

167. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel sayısına ve niteliklerine ilişkin Çevre Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1276) 

168. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, İmam Hatip liselerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1277) 

169. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlindeki işitme engelli öğrencilere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) 

170. - Muğla Milletvekili Hasan özyer'in, Bakanlığın 2/b adlı çalışmaları durdurduğu iddialarına ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1282) 

171. - Konya Milletvekili M.Sait Gönen'in, Konya'da turistik işletme belgesi verilen işletmelere ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1283) 

172. - Konya Milletvekili M.Sait Gönen'in,Türk vatandaşlığına geçmek isteyen soydaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) 

173. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Güneydoğu Anadolu'da bölücü terör örgütünün 
propagandasına karşı önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1286) 

174. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir banka sahibinin soruşturma ifadesinde gazeteciler 
hakkındaki bazı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1287) 

175. - Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, Kınalı-Tekirdağ karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 

176. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Nüfus Hizmetleri Güçlendirme Vakfının hizmetlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1290) 

177. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi ve Halk Ekmek 
Fabrikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

178. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Ermeni kilisesi sayısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1294) 

179. -Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'm, Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine uymadıkları gerekçesiyle 
görevine son verilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) 
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180. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'm, Şanlıurfa-Hilvan İlçesinde kamulaştırılan arazilerin 
bedellerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297) 

181. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Şuaybşehri-Hanelbarur yoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1298) 

182. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Alaçam Toplu Köyü balıkçılarının 
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1301) 

183. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun İlindeki bazı köylerin içme suyu sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

184. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, köy ve mahalle muhtarlarının ödenek miktarı ve 
sorunlarının çözümü yolunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1304) 

185. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin'deki enerji nakil hatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 

186. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin İlindeki enerji açığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1306) 

187. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin - Nusaybin su depolama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1307) 

188. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, GAP sulama kanallarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) 

189. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin İli köylerinin bazı sorunlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) 

190. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Dargeçit ve Midyat yatılı bölge okullarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

191. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin'deki sağlık kuruluşu ve porsonelinin sayısına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) 

192. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin'deki bazı küçük sanayi sitesi inşaatlarına ve 
ihalelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) 

193. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Eti Holding Mazıdağı Maden Müdürlüğü'nün Fosfat Madeni 
İşletmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) 

194. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, son ekonomik krizden sonra kamu çalışanları 
ve çiftçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1314) 

195. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, BAĞ-KUR ve SSK prim borçlarının 
ödenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1315) 

196. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, turizm şirketlerine Y.P.K. tarafından kaynak 
aktarıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1316) 

197. - İğdır Milletvekili Ali Güner'in, Iğdır-Aralık-Aşağıçiftlik Köyü ve Gödekli Barakalarında Tabiî 
afet sonucu yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 

198. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bufalo Operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1319) 

199. - Samsun Milletvekili Erdoğan Sezgin'in, Merkez Bankasının döviz satışına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1320) 

200. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'm, süpermarketlerin küçük esnaf üzerindeki etkilerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1322) 

201. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'm, Şanlıurfa İlindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1323) 

202. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, esnafın SSK ve BAĞ-KUR prim borçlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1324) 

203. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik Köprüsüne ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 

204. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'm, kütüphanelere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1326) 

205. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik'e bağlı köylerin yol sorunlarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1327) 
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206. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir İlindeki bazı karayolu projelerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1328) 

207. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Balıkesir-Bigadiç Devlet Hastanesi ek bina yapım 
projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329) 

208. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir İlindeki bazı baraj projelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330) 

209. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, memurların ücretlerinin iyileştirilmesi yönündeki 
çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1331) 

210. - Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, MİT bölge başkanları için İstanbul'da villa 
kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1334) 

211. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'daki otogaz ve benzin istasyonları hakkındaki 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) 

212. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa I. Merhale ve II. Merhale barajlarının ödeneklerine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 

213. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa İlindeki yol ve köprülü kavşak projelerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1337) 

214. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bakanlığın Bursa İlindeki projelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1338) 

215. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa İlindeki balıkçı barınakları ödeneklerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1343) 

216. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa doğalgaz dağıtım şebekesi ve kompresör istasyon 
projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1344) 

217. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa'daki okul inşaatı projelerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1345) 

218. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa-Merkez ve Yenişehir meteoroloji istasyon binalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1346) 

219. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, çevre düzeni planlarının hangi bakanlıkça 
onaylanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 

220. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, belediyelerin çevre düzeni planlarının onaylanmasına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) 

221. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Mart ayı enflasyon oranına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1349) 

222. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Şanlıurfa Hilvan Devlet Hastanesi ile sağlık ocaklarının 
bazı sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1350) 

223. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Şanlıurfa-Birecik İlçesinin sağlık ocağı sorununa ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1351) 

224. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Şaniıurfa-Siverek Devlet Hastanesinin sağlık personeli 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) 

225. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, THY'nca kiralanan uçaklara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1354) 

226. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediye başkanlarının 
açılış törenleri için yaptıkları harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1355) 

227. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Manavgat Irmağı'nın İsrail'e satılacağı iddialarına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1356) 

228. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, 2001 yılı demiryolu projelerine ve Bursa İli için bir çalışma 
olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1357) 

229. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, baraj projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1358) 

230. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Hazine arazilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1359) 

231. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl-Karlıova Soğukpınar (Gameşan) köyü ormanlarına 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360) 
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232. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl-Solhan ve Karlıova ilçeleri ile ilgili projeleri olup 
olmadığına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) 

233. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl îli Solhan ve Genç ilçelerine bağlı bazı köylerin 
içme suyu, yol ve köprü sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1362) 

234. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, kaçırılarak işkence yapıldığı ileri sürülen bazı kişilere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1363) 

235. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl İlindeki yol sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

236. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl'de karayollarının genişletilmesi için çalışma yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1365) 

237. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Bingöl'deki haberleşme ve demiryolu sorunlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1367) 

238. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bakanlığın Bingöl İlindeki projelerine ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1368) 

239. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, MTA'nın Bingöl'deki çalışmalarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1369) 

240. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl İlindeki Devlet Hastanelerinin sorunlarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1370) 

241. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bakanlığın Bingöl İlindeki projelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1371) 

242. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Bingöl İlindeki 
projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1372) 

243. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl İlindeki okul projelerine ve YÖK'ün bazı kararlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) 

244. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, "eğitime katkı payı" adıyla toplanan paralara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1374) 

245. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl İlinde kapalı olan okullara ve branş öğretmeni 
ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1375) 

246. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Bingöl İli için ayırdığı 
yatırım ödeneğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1376) 

247. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Orman Bölge Müdürlüğünün Bingöl İlindeki projelerine ve 
Kızılağaç Köyü sınırlarındaki orman yağmalamasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) 

248. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl-Genç İlçesinde terör dolayısıyla boşaltılan köylere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1378) 

249. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl İli ve ilçelerinde yürütülen projelere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) 

250. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl İli ve ilçelerinde yürütülen projelere ve Bingöl 
Sanayi Sitesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1380) 

251. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, TEKEL Genel Müdürlüğünün Bingöl İli ve ilçelerinde 
yürüttüğü projelere ve tütün ekim alanlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 

252. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1382) 

253. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, İzmit İlindeki Karayolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1387) 

254. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, İzmit-Gebze-Sakarya arasındaki E-5 karayolu projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1388) 

255. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, Kocaeli İlindeki yol sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/13 89) 

256. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, Kocaeli-Gebze-Şile karayolu projesine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1390) 

257. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, iptal edilen Körfez Geçiş projesi ile ilgili yeni bir çalışma 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1391) 
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258. - İsparta Milletvekili Ramazan Gül'ün, son üç ay içinde Merkez Bankasınca satılan ABD dolarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1392) 

259. - İsparta Milletvekili Ramazan Gül'ün, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen banka 
yöneticilerinin ücretlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) 

260. - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkm'ın, basın-yayın organlarına verilen ilan, reklam ve 
teşviklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1394) 

261. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TESK ve TŞOF başkan ve yönetim kurulu üyelerinin 
maaşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1396) 

262. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1397) 

263. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, ÇAY-KUR depolarındaki çay miktarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) 

264. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, THY Trabzon seferini yapan uçak personelinin kaldığı otele 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1401) 

265. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, dağıtımına izin verildiği iddia edilen porno film 
VCD'lerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1402) 

266. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kamu kurumlarının telefon santrallerinde telesekreter 
kullanılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1403) 

267. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantılarına 
katılmayan FP Beyoğlu Belediye Meclisi üyesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1404) 

268. - Sımak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak-Güçlükonak İlçesine bağlı bazı köylerin içme 
suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1405) 

269. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak-Güçlükonak İlçesi Basan Deresi üzerindeki 
köprüye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1406) 

270. - Sımak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak-Güçlükonak İlçesindeki ilköğretim 
okullarının ek derslik ihtiyaçlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1407) 

271. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak İli ve ilçeleri arasındaki yol sorununa ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) 

272. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak-Güçlükonak Fındık Beldesi ve Koçtepe 
köyünün sağlık personeli ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1409) 

273. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak-Silopi İlçesinin telefon şebekesi ve araç 
gereç ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1410) 

274. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak-Silopi İlçesinin ilköğretim okulları ve millî 
eğitim müdürlüğünün bazı ihtiyaçlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1411) 

275. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak-Silopi İlçesinin bazı köylerinin okul 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1412) 

276. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak-Silopi Devlet Hastanesinin personel, araç ve 
gereç ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1413) 

277. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak-Silopi İlçesi sağlık ocaklarının personel ve 
araç-gereç ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1414) 

278. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak-Silopi İlçe TEDAŞ Müdürlüğünün 
ihtiyaçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1415) 

279. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şımak-Uludere İlçesinin kanalizasyon sorununa 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1416) 

280. - Sımak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak-Uludere İlçesine bağlı bazı köylerin 
ilköğretim okulu ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1417) 

281. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şımak-Uludere İlçesine bağlı bazı köylerin yol ve 
içme suyu sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1418) 

282. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik İlçesi Ayran Beldesinin yoluna ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1419) 

283. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa İl Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1420) 
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284. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa tündeki sanayi sitesi inşaatlarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1421) 

285. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa-Nilüfer ve Bursa-Yıldınm Çıraklık Eğitimi 
Merkezleri ve Bursa-Yıldınm Halk Eğitimi Merkezi inşaatlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1424) 

286. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkürt'un, esnaf ve sanatkârların Halk Bankasından kullandıkları 
kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1425) 

287. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa Serbest Bölgesinin ne zaman hizmete 
gireceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1426) 

288. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa II. Organize Sanayi Bölgesine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) 

289. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa'da Bölge İdare Mahkemesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1428) 

290. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa'nın elektrik ve Harran Ovasının sulama 
sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1429) 

291. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa'ya SSK Bölge Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1430) 

292. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Akçakale Gümrük Kapısına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1431) 

293. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına ve sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1432) 

294. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Gaziantep Otoyolu inşaatına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1433) 

295. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun III. Trafo Merkezinin özel sektöre devrine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1434) 

296. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, kurye taşımacılığı ile kaçak olarak yurda sokulan mallara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) 

297. - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, deprem konutları ihalesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1436) 

298. - Burdur Milletvekili Mustafa örs'ün, Bakanlığa bağlı kuruluşlardaki personel ve ihalelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) 

299. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Nedim Bilgiç'in, bakanlığın yurtiçi ve yurtdışı kadrolarına ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1438) 

300. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Nedim Bilgiç'in, Hudutlar ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünde yapılan ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1440) 

301. - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, hastanelerde rehin kalan hasta olup olmadığına ve 
yurtdışından yatay geçişle ülkemize gelen tıp öğrencilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1441) 

302. - Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, personel alımlarına ve Dünya Bankası kredisiyle 
yürütülen sağlık projesi olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1442) 

303. - Burdur Milletvekili Mustafa örs'ün, Bakanlığa bağlı kuruluşlardaki ihalelere ve vakıflara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443) 

304. - Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Bakanlığa bağlı kuruluşlardaki ihaleler ve vakıflara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) 

305. - Burdur Milletvekili Mustafa Örs'ün, Bakanlığın yaptığı ihaleler ve kurduğu vakıflara ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445) 

306. - Burdur Milletvekili Mustafa örs'ün, bakanlığa bağlı kuruluşlardaki personel atamalarına ve 
Dünya Bankasından alınan kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1446) 

307. - Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, personel atamalarına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1447) 

308. - Burdur Milletvekili Mustafa örs'ün, Bakanlığın yurtdışı kadrolarına ve ihalelere ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1448) 
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309. - Burdur Milletvekili Mustafa örs'ün, bedelli askerlik yasasıyla elde edilen gelire ilişkin Millî 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1449) 

310. - Burdur Milletvekili Mustafa örs'ün, Gümrük Müsteşarlığı personeline ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1450) 

311. - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait ti Spor Tesislerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1451) 

312. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün yaptığı inşaat ihalesi 
olup olmadığına ve spor kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1452) 

313. - Burdur Milletvekili Mustafa örs'ün, Eğitime Katkı Payı olarak toplanan paralara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1453) 

314. - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, personel alımlarına ve Millî Eğitim Vakfı'nm gelirlerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1454) 

315. - Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, okulların onarım ve öğrenci taşıma hizmetlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1455) 

316. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçmkaya'nın, TRT tarafından açılan ihalelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1456) 

317. - Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, TEKEL Genel Müdürlüğünün verdiği bayiliklere ve personel 
alımı olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1459) 

318. - Burdur Milletvekili Mustafa Örs'ün, TEKEL Genel Müdürlüğünün açtığı ihalelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1460) 

319. - Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünün 
harcamalarına ve personel alımı olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1461) 

320. - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünün zararlarına ve 
personel sayısına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) 

321. - Burdur Milletvekili Mustafa Örs'ün, Bakanlığın açtığı inşaat ihalelerine ve illere yapılan 
yardımlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1464) 

322. - Gaziantep Milletvekili ibrahim Konukoğlu'nun, Millî Eğitim Vakfı'nın hizmetlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1465) 

323. - Burdur Milletvekili Mustafa örs'ün, SPOR TOTO teşkilatının bayiliklerine ve kiraya verilen 
spor tesislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) 

324. - Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine gönderilen 
paralara ve Millî Piyango Genel Müdürlüğünce verilen bayiliklere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1467) 

325. - Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, kitap alımına ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi Vakfının 
giderlerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1469) 

326. - Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda yapılan ihalelere ve vakıflara 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470) 

327. - Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, personel alımlarına ve belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) 

328. - Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, personel alımlarına ve orman tahsislerine ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1472) 

329. - Burdur Milletvekili Mustafa Örs'ün, Bakanlığa bağlı kuruluşların ihalelerine ve vakıflara ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1473) 

330. - Burdur Milletvekili Mustafa Örs'ün, personel atamalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1474) 

331. - Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, personel atamalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1475) 

332. - Burdur Milletvekili Mustafa örs'ün, Bakanlık kaynaklarından aktarılan paralara ve inşaat 
ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) 

333. - Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, yurt dışına gönderilen hastalara ve tıbbî malzeme 
alımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1477) 
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334. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Nedim Bilgiç'in, ambulans alımına ve temizlik ihalelerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) 

335. - Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, imaj, logo ve tanıtım harcamalarına ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1479) 

336. - Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, alt yapı ihalelerine ve İller Bankasından aktarılan 
paraya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1480) 

337. - Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, eski bakan ve müsteşarlara araç, lojman ve 
personel tahsis edilip edilmediğine ve kurum dışında çalıştırılan personele ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1481) 

338. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, İnegöl-Yenice Beldesindeki Orman İşletmelerinin 
personel sorununa ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1483) 

339. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Bozova İlçesinin elektrik aboneliği sorununa 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1484) 

340. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa'daki iplik ve çırçır fabrikalarının sorunlarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1485) 

341. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, KIZILAY'a bağışlanan gayrimenkullere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) 

342. -Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, okullarda trafik eğitimi başlatılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1488) 

343. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik İlçesine bağlı bazı köylerin sağlık ocağı 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1489) 

344. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik-Aşağı Fatmacık Köyü Yeşilyurt 
mezrasının trafo merkezi ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1490) 

345. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik-Altınova Köyünün ek trafo ihtiyacına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1491) 

346. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik-Kakurtlu Köyü ile Yukarı Kakurtlu 
Mezrasının ilçe ile bağlantısını sağlayan yola ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) 

347. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik İlçesinin bazı mezralarının su sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) 

348. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik İlçesine bağlı köylerin yol sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1494) 

349. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa - Birecik- Mezra Beldesinin yol sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) 

350. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik ve Suruç ilçeleriyle bağlantısı olan 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1496) 

351. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik-Mengelli Köyünün su sorununa ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1497) 

352. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Halfeti-Yukarı Göklü Beldesinin sağlık 
merkezi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

353. - İstanbul Milletvekili Nazire Karakuş'un, bir bürokrata bilgisayar sistemi yazılım ve 
donanımlarıyla ilgili şirket kurdurulduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1499) 

354. - Ankara Milletvekili Melda Bayer'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kullanılan şehir 
amblemine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) 

355. - İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi ile ilgili basında çıkan 
habere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1501) 

356. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, define aramalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1502) 

357. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Cevher-Pınarbaşı mezrasının elektrik trafosu 
ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1503) 

358. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Halfeti İlçesi Y.Göklü Beldesinde meydana 
gelen sel felaketine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1504) 
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359. - İstanbul Milletvekili Ahmet Gtlzel'in, İller Bankası Genel Müdürlüğünce yapılan köy yollarına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1505) 

360. - istanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Istanbul-Silivri-Semizkumlar Mevkii Ali Paşa Köyündeki 
Hazine arazisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) 

361. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yasa dışı yollarla Avrupa'ya giderken yakalanan Irak 
kökenli Türkmenlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1507) 

362. - Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün, Konya İlindeki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1508) 

363. - Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Konya İlindeki faaliyetlerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1509) 

364. - Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün, Konya İlindeki Vakıf eserlerine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1510) 

365. - Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün, Konya İlindeki turizm yatırımlarına ve turist sayısına ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1511) 

366. - Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün, Konya İlindeki demiryolu projelerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1512) 

367. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, belediyelere konsolide bütçeden yapılan yardımlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1513) 

368. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, pancar üreticilerinin alacaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1514) 

369. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, TEDAŞ tarafından güç bedeli adı altında alman 
ücrete ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1516) 

370. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-tnegöl-Çayyaka Köyü Sağlık Evinin personel 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1517) 

371. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bakanlığın Bursa İlindeki yatırımlarına ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1518) 

372. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Bozova İlçesinin hastane ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1523) 

373. - Sımak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak-Beytüşşebap ilçesinin okul sorununa ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) 

374. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak-Beytüşşebap İlçesi ve köylerindeki kadastro 
çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1526) 

375. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak-Beytüşşebap Devlet Hastanesinin sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) 

376. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak-Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerin ulaşım 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) 

377. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, ağaç ithaline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1529) 

378. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve 
Yardımlaşma Vakfına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1530) 

379. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, IMF'den alınan kredilere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1532) 

380. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, GAP Bölgesindeki arazi satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1533) 

381. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, SSK prim tabanının artırılmasının doğurduğu sorunlara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1534) 

382. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa'da Halk Bankası merkez şubesi açılıp 
açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1535) 

383. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik İlçesi Tüten köyünün yol sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1536) 

384. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa-Osmangazi-Tuzaklı Köyünün orman köylülerine 
yapılan yardımların sağlanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) 
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385. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa-Osmangazi-Tuzaklı Köyündeki işsizlik sorununa 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1539) 

386. — Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Osmangazi Doğancı Barajının kuruluş yerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1540) 

387. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa-Osmangazi-Tuzaklı köylülerinin sağlık sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1541) 

388. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa Nilüfer Deresi ve Doğancı ile Nilüfer baraj 
bölgelerindeki kanalizasyon sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1542) 

389. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa-Osmangazi İlçesi Tuzaklı ile Hüseyinalan köyleri 
arasındaki yol, onarım ve asfalt çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) 

390. - Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, Bakanlığın yeni bir vakıf kurduğu iddialarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1544) 

391. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Gümrük Vakfına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1545) 

392. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, milletvekillerine ait LPG ile çalışan araçlara ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1546) 

393. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Üçüncü Boğaz Köprüsü projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1547) 

394. - Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, bor madenlerinin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1549) 

395. - Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, bor madenleri üretimine ve pazarlamasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1550) 

396. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, bor madenlerinin üretimine ve satışına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1552) 

397. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bor madenlerinin ihracatıyla ilgili yapılan anlaşmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1553) 

398. - İzmir Milletvekili Yıldırım Ulupınar'ın, yeraltı zenginliklerimize ve rezervlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1554) 

399. - İstanbul Milletvekili Hayri Kozakçıoğlu'nun, bor madenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1555) 

400. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bor madenlerine ve üretim tesislerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1556) 

401. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, bor madenlerinin özelleştirilmesinin sakıncalı olacağı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1558) 

402. - izmir Milletvekili Yıldırım Ulupınar'ın, bor tuzlarının ekonomiye katkısının artırılmasına ve 
ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1559) 

403. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Istanbul-Ambarlı'da LPG dolum ve depolama tesisi kurmak 
için başvuruda bulunan bir firmaya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1560) 

404. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, doğalgaza yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1562) 

405. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, güney ve güneydoğu sınırında mayından arındırılacak 
arazi ve kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1563) 

406. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, enerji sektöründeki işletme hakkı devir 
anlaşmalarındaki KDV oranının düşürülmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1566) 

407. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İSKİ tarafından gerçekleştirilen temiz su şebeke 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1567) 

408. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen 
ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1568) 

409. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şubat krizinden önce Merkez Bankasından döviz aldığı iddia 
edilen bazı bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1570) 

410. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın ve ailesine ait 
ticari işletmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1572) 

411. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Ankara Ticaret Odası'nı ziyareti sırasında yaptığı 
açıklamaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1573) 

412. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin açmış olduğu uzman 
yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1574) 

413. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, bor, altın ve petrol yatakları rezervlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1575) 
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414. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullan'nın, deprem vergilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1576) 

415. - istanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, tstanbul-Boğazköy Belediye Başkanı hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1577) 

416. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, özelleştirme İdaresine ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1578) 

417. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, KDV'ye ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1579) 

418. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, istanbul'daki maden ocağı işletmelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/15 80) 

419. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, izin almadan çalışan yabancılara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1581) 

420. - Van Milletvekili Fetullah Gültepe'nin, bazı bankaların sermaye artırımı süresi dolmadan 
TMSF'na aktarıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1582) 

. 421. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Demirbank'ın satışına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1583) 

422. - Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in, Ziraat ve Halkbank'a atanan yöneticilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1584) 

423. - Batman Milletvekili Faris özdemir'in, Ziraat ve Halkbank'a dışarıdan atanan yöneticilerin 
ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1585) 

424. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1586) 

425. - Burdur Milletvekili Mustafa örs'ün, Ziraat ve Halkbank'tan verilen kredilerle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1587) 

426. - istanbul Milletvekili Celal Adan'in, Sümerbank'ın OYAK'a satışına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1588) 

427. - Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükayajnın, Bankexpress'in TEKFEN Holding'e satılma 
koşullarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1589) 

428. - Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu'nun, Ziraat ve Halkbank'tan emekliye ayrılan ve iş akdi 
feshedilen personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1590) 

429. - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankaların mali 
iştiraklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1591) 

430. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa - Bozova İlçesine bağlı bazı köy yollarına ve 
Şanlıurfa-Gaziantep karayoluna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1592) 

431. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa -Halfeti İlçesine bağlı bazı köy yollarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1593) 

432. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'm, Şanlıurfa - Bozova ilçesine bağlı bazı köy yollarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1594) 

433. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa - Bozova İlçesine bağlı bazı köylerin su 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1595) 

434. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'in, ekim zamanından önce çiftçilere kaliteli tohum verilip 
verilemeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1596) 

435. - Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, Kanal D sunucusu Mehmet Ali Erbil'in ödediği gelir 
vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1597) 

436. - Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, SHOW TV Genel Yayın Yönetmeninin ödediği gelir 
vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1598) 

437. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa'daki kamu ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1599) 

438. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak-Cizre'de bazı özel kanalların şifreli 
yayınlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1600) 

439. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullan'nın, 2000-2001 yılları içinde yapılan otoyol ve 
otobanlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1601) 

440. - ' İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullan'nın, Yunanistan Dışişleri Bakanının Fener 
Patrikhanesi ile yaptığı görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1602) 

441. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Karadeniz Teknik Üniversitesi-Akçaabat Fatih Eğitim 
Fakültesinde bulunan mescidin kapatıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1603) 
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442. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'm, Şanhurfa-Hilvan-Ovacık Köyü okul sorununa ve taşımalı 
eğitime ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1604) 

443. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Viranşehir-Eyyüp Nebi Beldesindeki okul 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1605) 

444. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa İli ve köylerinin okul sorununa ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1606) 

445. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa'daki 2001 yılı eğitim projelerine ve öğretmen 
açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1607) 

446. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, 1996-1997 ve 2001-2002 öğretim yıllarında meslek 
liselerinde öğrenim gören öğrenci sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1608) 

447. - Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Hatay ve Osmaniye İllerinde meydana gelen sel felaketine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1609) 

448. - Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Hatay ve Osmaniye İllerinde meydana gelen sel 
felaketinden sonra yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1610) 

449. - Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Hatay ve Osmaniye'deki çiftçilerin enerji borçlarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1611) 

450. - Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Hatay ve Osmaniye İllerinde meydana gelen sel felaketin
den zarar gören çiftçilerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1612) 

451. -Samsun Milletvekili MusaUzunkaya'nm, 19Mayıs Üniversitesi Kampusüne girişlerde başörtüsü 
kontrolü yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1613) 

452. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Güven Sigorta A.Ş.'nin özelleştirilme ihalesine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1614) 

453. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Samsun-Asarcık-Ladik, Ladik-Havza karayolu 
projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1615) 

454. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, okullarda uyuşturucu madde bağımlılığının arttığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1617) 

455. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, uyuşturucu madde kullanımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1618) 

456. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa - Gaziantep oto yolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1619) 

457. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa Havalimanı projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1620) 

458. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1621) 

459. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Türk Patent Enstitüsüne ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1622) 

460. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'm, Şanlıurfa-Viranşehir İlçesi sulama projesine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1623) 

461. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa İlindeki hayvancılığın desteklenmesine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1624) 

462. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, GAP-Baziki sulama projesine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1625) 

463. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Harran ilçesi sulama projesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1626) 

464. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'm, Şanlıurfa-Ceylanpınar İlçesi sulama projesine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1627) 

465. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak İlindeki yatırım projelerine ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1628) 

466. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak İlindeki yatırım projelerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1629) 

467. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak İlindeki yatırım projelerine ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1630) 

468. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak İlindeki yatırım projelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1631) 

469. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak İlindeki yatırım projelerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1632) 

470. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak İlindeki yatırım projelerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1633) 
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471. - Sımak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak ilindeki yatırım projelerine ilişkin Millî 

Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1634) 
472. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Sımak İlindeki yatırım projelerine ve öğretmen 

ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1635) 
473. - Sımak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Sımak ilindeki yatırım projelerine ve personel 

ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1636) 
474. - Sımak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak ilindeki yatırım projelerine ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1637) 
475. - Sımak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak tündeki yatırım projelerine ilişkin Sanayi ve 

Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1638) 
476. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Sımak ilindeki yatırım projelerine ilişkin Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1639) 
477. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak İlindeki yatırım projelerine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1640) 
478. - Sımak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak ilindeki yatırım projelerine ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1641) 
479. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Sımak tündeki yatırım projelerine ilişkin Kültür 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1642) 
480. - Sımak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak tündeki yatırım projelerine ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1643) 
481. - istanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlı kurumlarda yapılan 

atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1644) 
482. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, özelleştirme idaresinde yapılan bir atamaya ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1645) 
483. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Özel Kalem Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1646) 
484. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, orman ürünleri üretim tesislerinin sorunlarına ilişkin Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1647) 
485. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesince kurulan şirketlere 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1648) 
486. - istanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı'nın, futbol liglerindeki hakem hatalarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1649) 
487. - Şanlıurfa Milletvekili Muzaffer Çakmaklı'nm, Şanlıurfa-Bozova İlçesi Kanlıavşar Belediyesine 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1650) 
488. - Şanlıurfa Milletvekili Muzaffer Çakmaklı'nm, GAP İdaresinin faaliyetlerine ve personeline 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1651) 
489. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İli sulama projelerine ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1652) 
490. - istanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, yanık yoğun bakım ünitelerine ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1653) 
491. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, asgarî ücrete ve hükümetin uyguladığı ekonomik 

politikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1654) 
492. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kamuya ait araçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1655) 
493. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kamu lojmanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1656) t 
494. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, koruma hizmetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1657) j 
495. - Şanlıurfa Milletvekili | Yahya Akman'ın, Şanlıurfa Havalimanı Projesine ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1658) 
496. - istanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, bazı kamu çalışanlarının sendika üyesi olmaya zorlandığı 

iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1659) 
497. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Garanti ve Osmanlı Bankalarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1660) 
498. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan 

vakıflara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1661) 
499. - istanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Millî Eğitim Vakfı tarafından toplanan paralara 

ve yapılan harcamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1662) 
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500. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, doğalgaz alımı ve tüketimindeki miktar ve 

fiyatlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1663) 
501. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Bolu Dağı tüneline ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1665) 
502. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, bir tıp kitabının izinsiz alıntıyla hazırlandığı 

iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1666) 
503. - Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, Suudi Arabistan'daki Osmanlı eserlerinin imha edildiğine 

yönelik basında çıkan iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1668) 
504. - Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Suudi Arabistan'daki Osmanlı eserlerinin imha edildiğine 

yönelik basında çıkan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1669) 
505. - îçel Milletvekili Ali Güngör'ün, Başbakanlık Tanıtma Fonu kaynaklarının kullanımına ilişkin 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1670) 
506. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa Çevre Yolu yapım çalışmalarına ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1672) 
507. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Karacabey yolu yapım çalışmalarına ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1674) 
508. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'da kaçak olarak çalışan maden ocaklarına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1675) 
509. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul - Göngören Belediyesince yaptırılan bir hastaneye 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1676) 
510. - İzmir Milletvekili Işılay Saygın'in, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1677) 
511. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki projelere ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1678) 
512. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'un bazı ilçelerindeki kaçak inşaatlara ve bunlara 

göz yumulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1679) 
513. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Ortaköy Devlet Hastanesinin ne zaman hizmete açılacağına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1680) 
514. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, işçi emeklilerinin malî durumlarına ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1681) 
515. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, emlak vergisi oranlarının indirilip 

indirilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1682) 
516. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, elektrik fiyatında indirime gidilip 

gidilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1683) 
517. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, doğalgaz fiyatından KDV oranının düşürülüp 

düşürülmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1684) 
518. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, kömür fiyatında indirime gidilip 

gidilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1685) 
519. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa İlindeki bazı baraj projelerine ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1686) 
520. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, lstanbul-Bağcılar Kapalı Spor Salonu inşaatına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1687) 
521. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, doğrudan gelir desteği uygulamalarına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1688) 
522. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, hayvancılık sektörünü destekleme çalışması yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1689) 
523. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, tütüne alternatif ürün çeşitlerine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1690) 
524. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa Merkez ve Salihli ilçelerindeki SSK sağlık 

kuruluşlarının ek inşaatlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1691) 
525. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Ortaköy Ahmetler Göleti Projesine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1692) 
526. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Midyat-Batman Karayolunun yenilenmesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1693) 
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527. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Midyat-Dargeçit Karayolunun yenilenmesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1694) 

528. - İstanbul Milletvekili Rıdvan Budak'ın, yargı kararı ile görevine iade edilen personele ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1696) 

529. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine 
yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1697) 

530. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa ve bazı ilçelerinin lise binası ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1698) 

531. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sağlık harcamalarına, özel sağlık kuruluşlarının sağlık 
hizmetlerine ve organ satışına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1699) 

532. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Çarşamba Havalimanı kargo binaları yapım 
ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1701) 

533. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, YÖK'e sunulan Mardin'de Eğitim Fakültesi kurulması 
hakkındaki öneriye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1703) 

534. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, telefon abonesi sayısına ve konuşma 
ücretlerinden alınan vergi oranlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1704) 

535. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, ABD ziyaretinin sonuçlarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1705) 

536. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa İlinde bulunan tarihî eserlerin bakım, onarım ve 
restorasyonunun yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1706) 

537. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in Pülümür, Tunceli-Pertek-Elazığ karayolu çalışmalarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1707) 

538. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli'nin Çemişgezek İlçesinin Elazığ İline ulaşım 
sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1708) 

539. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ve Erzincan İllerinde deprem ve yangın nedeniyle 
evlerini kaybedenlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1709) 

540. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İline bağlı bazı köylerin sulama suyu projelerine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1710) 

541. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bolu ve Ayaş Tüneli Projelerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1711) 

542. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Atatürk Orman Çiftliğinin ağaçlandırılmasına ve çiftlik 
arazisi üzerinde kurulan bovvling tesislerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1712) 

543. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, acil müdahale botu ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1714) 

544. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa-Saruhanlı ve Osmancalı'da Yaprak Tütün 
İşletmelerinin özelleştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1715) 

545. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tarihî Kula evlerinin restorasyonuna ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1716) 

546. - Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, elektronik elektrik sayacı ithaline ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1717) 

547. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vezirköprü Gazi İlköğretim Okulu spor salonunun 
çökerek yıkılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1718) 

548. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun İlinde doğrudan gelir desteği uygulaması 
yapılmamasının nedenlerine ve Köy-Tür İşletmelerinin yeniden faaliyete geçirilemeyeceğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1719) 

549. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, emekli maaşı ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1720) 

550. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kitap inceleme komisyonu üyelerine tavsiye edilen 
kitapların belirlenmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1721) 

551. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, eğitime katkı payı olarak toplanan paralara ve 
kullanımına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1722) 

552. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu' nun, deprem nedeniyle çıkarılan vergilere, toplanan 
paralara ve harcamalarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1723) 
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553. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, öğretmen kaynağı tercihlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1724) 

554. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, tarımsal sulama ücretlerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1725) 

555. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerinin 
kapatılmaması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1726) 

556. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, pancar çiftçisine şeker oranı priminin yeniden 
verilip verilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1727) 

557. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kamu çalışanlarının ücret dengesizliğinin ne zaman 
giderileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1728) 

558. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, özelleştirme faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1729) 

559. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, inşaat halindeki balıkçı barınaklarına ve Samsun 
balıkçı barınağının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1730) 

560. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TMSF'ye devredilen bankalara ve bankalara sağlanan 
finansal desteğe ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1731) 

561. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, imam ve müezzin ihtiyacına ve din görevlilerinin 
maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1732) 

562. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü İlçesi Narlısaray Beldesindeki bir 
düğüne jandarmanın yaptığı müdahale ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1733) 

563. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ve Samsun İlinde 
bu uygulamanın ne zaman yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1735) 

564. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Arjantin ve Türkiye'nin ekonomik göstergelerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1737) 

565. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yıllık tüketilen akaryakıt miktarına ve fiyatına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1738) 

566. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Yönetici Atama ve Meslekte Yükselme Yönetmeliği 
uygulamalarına ve vekaleten ataması yapılan yöneticilerle ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1739) 

567. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, ihtiyaç harici olduğu iddia edilen okullara ve 
Sinop'taki vekil yöneticilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1740) 

568. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Mobil Santral ihalesi ile ilgili iddialara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1741) 

569. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir Ekspresinin seferlerinin iptaline ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1744) 

570. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, İlköğretim öğrencilerine süt dağıtımına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1745) 

571. -İstanbul Milletvekili Ahmet GüzeFin, balıkçılığın geliştirilmesi ve balıkçılık kredilerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1746) 

572. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, petrol kuyularına, ham petrolün işlenmesine ve 
ekonomiye katkılarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1747) 

573. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Halk Bankasının Samsun Alaçam ve Vezirköprü 
şubelerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1748) 

574. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, 1999-2001 yıları arası Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1749) 

575. -Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, vergi oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1750) 

576. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, kamu çalışanlarının tümünü kapsayacak bir 
ücret artışı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1751) 

577. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kaymakamların kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik 
yapılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1752) 

578. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, orman yangınlarını önleme ve ağaçlandırma 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1753) 

579. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Elazığ-Maden İlçesindeki bir binanın kilise olarak 
tescil edileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1754) 

580. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurt dışındaki üniversitelerde ilahiyat eğitimi görmüş 
öğretmenlerin denkliklerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1755) 
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581. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, özürlülerin eğitimine ve sayısına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1756) 

582. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, satış elemanlığı belgesi başvuru tarihinin uzatılıp 
uzatılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1757) 

583. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir İline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1758) 

584. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir tline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1759) 

585. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir tline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1760) 

586. - Balıkesir Milletvekili tsmail özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir tline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1761) 

587. - Balıkesir Milletvekili tsmail özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir tline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1762) 

588. - Balıkesir Milletvekili tsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir İline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1763) 

589. - Balıkesir Milletvekili tsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir tline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1764) 

590. - Balıkesir Milletvekili tsmail özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir tline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1765) 

591. - Balıkesir Milletvekili tsmail özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir tline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1766) 

592. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir tline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1767) 

593. - Balıkesir Milletvekili tsmail özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir tline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1768) 

594. - Balıkesir Milletvekili tsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir tline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1769) 

595. - Balıkesir Milletvekili ismail özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir İline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1770) 

596. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir tline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1771) 

597. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir İline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişki- Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir İline ayrılan yatırım 
ödenekleri ve projelerine n Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1772) 

598. Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir İline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1773) 

599. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir İline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1774) 

600. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir tline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1775) 

601. - Balıkesir Milletvekili tsmail özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir İline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1776) 

602. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir tüne ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1777) 

603. - Balıkesir Milletvekili ismail özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir İline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1778) 

604. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir İline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1779) 

605. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir İline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1780) 

606. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban Deresi hidroelektrik santralı projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1781) 

607. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, işverenlerin vermek zorunda oldukları bildirim 
formlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1782) 

608. - Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Osmaniye bağlantılı bazı karayollarının iyileştirme 
çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1783) 
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609. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir ilindeki belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1784) 

610. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir'deki sağlık projelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1785) 

611. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir İlindeki sağlık ocaklarının personel 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1786) 

6 1 2 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1787) 

613. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, hayvancılığı destekleme çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1788) 

614. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir-Sivrihisar'a BAĞ-KUR irtibat bürosu 
açılıp açılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1789) 

615. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, akaryakıt fiyatlarındaki artışın nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1790) 

616. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, telefon ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1791) 

617. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, muhtarların ödeneklerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1792) 

618. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Bafra İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1793) 

619. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Çarşamba İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1794) 

620. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Havza İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1795) 

621. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Kavak ilçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1796) 

622. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Salıpazarı ilçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1797) 

623. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1798) 

624. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Yakakent ilçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1799) 

625. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Ladik İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1800) 

626. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Asarcık İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1801) 

627. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Alaçam İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1802) 

628. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Ayvacık tlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1803) 

629. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Terme İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1804) 

630. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Tekkeköy İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1805) 

631. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Merkez İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1806) 

632. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesinin anestezi uzmanı 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1807) 

633. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, GAP'ta sulama ve üretim planlaması çalışmalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1808) 

634. - Şanlıurfa Milletvekili Muzaffer Çakmaklı'nın, Halk Bankası Divanyolu Şubesinin kapatılma 
nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1809) 
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8 - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) (*) 

2. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal 
Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili 
Hasan Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal îşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755,1/689, 2/699) (S. Sayısı: 
666) (Dağıtma tarihi: 7.5.2001) 

3. - Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye iş Kurumu Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/754, 
1/692) (S. Sayısı: 675) (Dağıtma tarihi: 14.5.2001) 

4. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/756,1/691) (S. Sayısı: 676) (Dağıtma tarihi: 15.5.2001) 

5. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/753,1/690) (S. Sayısı: 685) (Dağıtma tarihi: 29.5.2001) 

6. - izmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet lyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet 
Salih Yıldınm'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer Izgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; istanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak 
Milletvekili Hasan Gemici'nin ve izmir Milletvekili Işılay Saygın'm; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair içtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232,2/286,2/307, 2/310,2/311,2/325,2/442,2/449) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

7. - Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri ve Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/744) (S. Sayısı: 786) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001) 

8. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/777) (S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

9. - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi 
Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7.6.2001 Tarihli ve 4676 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/878) (S. Sayısı: 850) (Dağıtma tarihi: 15.4.2002) 

10. X - Zorunlu Deprem Sigortası Kanunu Tasarısı ile Zorunlu Deprem Sigortasına Dair 587 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/782, 1/609) (S. Sayısı : 
824) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002) 

11. - Özürlüler Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonları Raporları (1/907) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
3.12.2001) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

12. X - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/886) (S. Sayısı : 
827) (Dağıtma tarihi: 6.3.2002) 

13. - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Amasya Milletvekili Ahmet tyimaya'nm Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet, Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/954, 2/879) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi: 27.3.2002) 

14. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Amasya Milletvekili Ahmet 
îyimaya'nın, 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin ve Kırklareli Milletvekili Cemal 
özbilen ve 5 Arkadaşının, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
ve Çevre Komisyonları Raporları (1/388,2/586,2/886) (S. Sayısı: 851) (Dağıtma tarihi: 17.4.2002) 

15. X - Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile 
İlgili İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/842) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

16. X - Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları 
Konusundaki ihtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/894) (S. Sayısı: 796) (Dağıtma tarihi: 7.1.2002) 

17. X - Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile 
İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile 
İlgili Müzakerelerin Nihai Senedinin ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye 
Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre, Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/805) (S. Sayısı: 715) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

18. X - Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

19. - Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/928) (S. Sayısı: 775) (Dağıtma tarihi: 
26.11.2001) 

20. - Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın Türk Ceza Kanunu ile 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, İçel Milletvekili Turhan Güven ve Sakarya 
Milletvekili Nevzat Ercan'ın Türk Ceza Kanununun 455 inci Maddesine İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Erol Al'm Türk Ceza Kanunu 
ve Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/796,2/341,2/559,2/562,2/563,2/686) (S. Sayısı: 629) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

21. - Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/773) 
(S. Sayısı: 684) (Dağıtma tarihi: 25.5.2001) 

22. - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/477) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma 
tarihi: 8.3.2000) 

23. - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan'ın, T.C. Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Sandığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/905, 2/312) (S. Sayısı: 803) (Dağıtma tarihi: 23.1.2002) 
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24.X - Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye 
Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 559) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 

25.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 
Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma istasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/667) (S. Sayısı: 497) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

26.X - Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/785) (S. Sayısı: 603) (Dağıtma 
tarihi: 12.2.2001) 

27.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/813) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

28.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/327) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 28.7.1999) 

29.X - Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(i/786) (S. Sayısı: 615) (Dağıtmatarihi: 23.2.2001) 

30.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 17.12.2000) 

31.X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan 
Kyoto ve Mineapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 696) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

32.X - Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/787) (S. Sayısı: 616) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

33.X - Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/788) (S. Sayısı : 617) (Dağıtma tarihi : 
23.2.2001) 

34.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî ve 
Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/283) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 1.10.1999) 

35.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/591) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 
23.2.2000) 

36.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşıma-cılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır-ma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/319) (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi-.9.8.1999) 

37.X - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/290) (S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

38.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/687) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

39. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/479) (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 13.10.1999) 

40.- Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: 11.1.2001) 

41.X-Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) 
(S. Sayısı: 89) (Dağıtmatarihi: 30.7.1999) (*) 
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42.- Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/470) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

4 3 - Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1/638) (S. Sayısı: 635) (Dağıtma tarihi : 
3.4.2001) 

44.- Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri, Tarım, Orman ve 
Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/600) (S. Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 28.2.2001) 

4 5 - Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Şanlıurfa Milletvekili 
Mustafa Niyazi Yanmaz'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ile Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, Türk 
Optometri ve Optik Meslekler Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/767, 2/246,2/570) (S. Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

46. - Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/485) (S. Sayısı: 356) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

4 7 . - Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/253) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/274) (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/489) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

50.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları(1/530)(S. Sayısı: 183) (Dağıtmatarihi: 25.10.1999) 

51 . - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/597,1/562) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 10.4.2000) 

52.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/269) (S. Sayısı: 102) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

5 3 - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Siyasî Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999) 

54. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 
43) (Dağıtma tarihi: 21.7.1999) 

5 5 - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına tlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

56-Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/439) (S. 
Sayısı: 74) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

57. X - Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler 
Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

58. X - Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/266) (S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

59. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/267) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

60. X - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/402) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 
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61. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı: 138) 
(Dağıtma tarihi: 12.8.1999) 

62.-Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/385) (S. 
Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 13.8.1999) 

63.- Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/469) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 14.8.1999) 

64.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

65.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/308) (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

66.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) 

6 7 - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/191) (S. Sayısı: 
181) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

68.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında 
Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 177) (Dağıtma tarihi: 20.10.1999) 

69.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/542) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

7 0 - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 187) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

7 1 - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde Büyükşehir Belediyesi 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/18) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

72.- Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırlamaları 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 
4.11.1999) 

73.- Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının 
Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Millî 
Savunma Komisyonları Raporları (1/381) (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 

74.X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/541) (S. Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi: 18.11.1999) 

7 5 - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 25.11.1999) 

7 6 - Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan özgöbek'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 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 (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 6.12.1999) 

7 7 - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının, Konya Ovası ve Orta Anadolu 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/4) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 8.12.1999) 

78.- Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonları Raporları (1/568) (S. 
Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

- 3 2 - 94 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

7 9 - Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı: 253) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

8 0 - Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tarihi : 
21.12.1999) 

81 . - Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/569, 
1/571,1/572,2/72) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

82.- Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Uzman Jandarma 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/560, 
1/573) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

83.- Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 9 Eylül 
1993 Tarih ve 504 Sayılı KHK'nin 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma 
tarihi: 21.12.1999) 

84. - Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Malatya İl Merkezinde Fırat ve Beydağı Adında İki İlçe 
Kurulması ve Mevcut Yeşilyurt ile Battalgazi İlçe Belediyeleri de Dahil Edilmek Suretiyle Malatya 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma önergesi (2/328) (S. Sayısı: 299) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

8 5 - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/565) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

86.- Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Birer 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/556) (S. Sayısı : 
304) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

8 7 - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İl özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/143) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 28.12.1999) 

88.- Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve içişleri 
Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

8 9 - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sâri 
Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı :313) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2000) 

90.- Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıları ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/387,1/414,1/462) (S. Sayısı: 314) (Dağıtma tarihi: 26.1.2000) 

9 1 - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

92.- Gümüşhane Milletvekili Lütfı Doğan ve 48 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/34) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

93.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi 
ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/329) (S. Sayısı: 321) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

- 3 3 - 94 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



8 -.KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

94.- İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

95.- Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/170) (S. Sayısı: 222'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

9 6 - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın içtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/171) (S. Sayısı: 223'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

9 7 - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/172) (S. Sayısı: 224'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

98.- Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/174) (S. Sayısı: 226'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

99,- İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/175) (S. Sayısı: 227'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

100. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/176) (S. Sayısı: 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

1 0 1 . - Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/177) (S. Sayısı: 229'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

102. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/187) (S. 
Sayısı: 235'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

103. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 320) 
(Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

104. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazı (3/351) (S. 
Sayısı: 272'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

105. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Bitlis 
Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları ve Hatay Milletvekili 
Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/367) (S. Sayısı: 274'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

106. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/85) (S. Sayısı : 349) 
(Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 
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107. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

108. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/181) (S. Sayısı: 360) (Dağıtma tarihi: 23.2.2000) 

109. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 8 Arkadaşının, Kahramanmaraş İlinde Büyükşehir 
Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/352) (S. Sayısı: 365) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

110. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/329) (S. Sayısı: 358) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

111. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/252) (S. Sayısı: 359) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

112. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/178) (S. Sayısı: 361) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

113. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/169) (S. Sayısı: 362) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

114. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/167) (S. Sayısı: 363) (Dağıtmatarihi: 28.2.2000) 

115. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 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 (2/362) (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

116. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 
Merkezlerinin Kuruluşu ve işleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı: 372) (Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

117. - Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı istanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 185 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı: 379) 
(Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

118. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 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 (2/263) (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi: 7.3.2000) 

119. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nm içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazı (3/309) (S. Sayısı : 
334'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

120. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atanan ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nm İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/347) (S. Sayısı: 340'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

121. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazı (3/394) (S. Sayısı : 
344'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

122. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/107) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
28.3.2000) 
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123. - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve 56 Arkadaşının, Erzincan'a Erzincan Üniversitesi 
Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/297) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 28.3.2000) 

124. - Aksaray Milletvekilleri Sadi Somuncuoğlu ve Kürşat Eser'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 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 (2/376) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
30.3.2000) 

125.-Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 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 (2/420) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

126. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve 13 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/370) (S. Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

127. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 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 (2/240) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

128. -Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 18 Arkadaşının, Trabzon İli Merkezinde Gazipaşa, Fatih ve 
Değirmendere Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/413) (S. Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

129. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 73 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/190) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 13.4.2000) 

130. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/100) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 17.4.2000) 

131. - Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Alçelik, Rasim 
Zaimoğlu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim 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 (2/333) (S, Sayısı: 403) 
(Dağıtma tarihi: 18.4.2000) 

132. - Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu'nun, Doğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/379) (S. Sayısı: 408) (Dağıtma tarihi : 
24.4.2000) 

133. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/105) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

134. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

135. X - özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/655) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

136. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti 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 (1/654) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

- 3 6 - 94 UNCU BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

137. - Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın, Beş İlçe (Alanyurt, Tahtaköprü, Kurşunlu, Yenice, Cerrah) ve 
Bir İl (İnegöl) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/301) (S. Sayısı: 419) (Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

138. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 21 Arkadaşının, İnegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, Cerrah, 
Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/357) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma tarihi : 
4.5.2000) 

139. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8 Arkadaşının, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/173) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 15.5.2000) 

140. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/344) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 23.5.2000) 

141. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/648) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

142. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/649) (S. Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

143. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle 
Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/295) (S. Sayısı: 436) (Dağıtma tarihi: 
29.5.2000) 

144. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 94 üncü Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/378) (S. Sayısı: 437) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

145..- Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Erzu
rum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer İzgi ile 7 Arkadaşının, Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/559,2/250,2/360) (S. Sayısı: 435) (Dağıtma tarihi: 30.5.2000) 

146. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/443) (S. Sayısı: 441) (Dağıtma tarihi: 5.6.2000) 

147. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'ın, Belediyelerin Faiz Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/427) (S. Sayısı: 460) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2000) 

148. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri 
Arasında Radyokomünikasyon Meclisi ve Dünya Radyokomünikasyon Konferansı ile Radyokomünikasyon 
Sektörü ile İlgili Diğer Toplantıların Düzenlenmesi, Gerçekleştirilmesi ve Giderlerinin Karşılanmasına İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/661) (S. Sayısı: 454) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

149. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşka-
bad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 455) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

150. - Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/581) 
(S. Sayısı: 482) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

1 5 1 . - Nevşehir Milletvekilleri Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 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 Alınmasına İlişkin Önergesi (2/424) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma 
tarihi: 14.6.2000) 
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152. - Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/447) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi: 
14.6.2000) 

153. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

154. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 498) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

155. - Amasya Milletvekili Ahmet lyimaya'nın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan 
ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/433, 
2/500) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 21.6.2000) 

156. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 492) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

157. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 41 Arkadaşının, Elbistan Adı ile Bir İl ve Üç İlçe 
(Tanır, Çardak, Arıtaş) Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/428) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

158. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası Çalışma 
örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/579) 
(S. Sayısı: 500) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

159. - Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu 
öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (1/685) (S. 
Sayısı: 505) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

160. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe'de 
Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/683) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

161. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan 
Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/681) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

162. - Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/564) (S.Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 28.6.2000) 

163. - Nevşehir Milletvekili İsmail Çevik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/424) (S. Sayısı: 444'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

164. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İki Arkadaşının, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları 
(3/425) (S. Sayısı: 445'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

165. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı : 
452'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

166. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/711) (S.Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

167. - Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı 
ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/420) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

168. - Balıkesir Milletvekili llyas Yılmazyıldız'ın, Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/314) (S. Sayısı: 525) (Dağıtma tarihi: 1,10.2000) 
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169. - Ankara Milletvekili Ali Işıklar ve 29 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/423) (S. Sayısı : 526) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

170. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

171. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/251) (S. Sayısı : 
534) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

172. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin 
Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/688) (S. Sayısı: 535) (Dağıtma tarihi: 16.10.2000) 

173. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Yeni Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin önergeleri (2/366) (S.Sayısı: 538) (Dağıtma tarihi: 15.11.2000) 

174. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile 22 Ocak 1990 Tarihli 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427, 1/426) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 
17.11.2000) 

175. - Balıkesir Milletvekilleri Ilyas Yılmazyıldız'ın, Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/306) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 

176. - Çorum Milletvekilleri Melek Denli Karaca ve Vahit Kayırıcı'nın, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/260) (S.Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
21.11.2000) 

177. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve 
Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma 
tarihi; 24.11.2000) 

178. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi: 27.11.2000) 

179. - Yozgat Milletvekili Ilyas Arslan ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/11) (S. Sayısı: 556) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

180. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/429) (S. Sayısı: 560) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

181. - Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/444) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

182. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 5 Arkadaşının, Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir 
ve Bölge Plancısı ve Ekonomistlerin Maaş ve Tazminatlar ile Diğer Sosyal ve Ekonomik Haklarının 
İyileştirilmesine Dar Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/470) (S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 
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183. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı 
Emniyet Teşkilâtı Kanununa Bir Ek Madde tlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/217) (S. Sayısı: 569) (Dağıtma tarihi: 
8.1.2001) 

184. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/499) (S. Sayısı: 570) 
(Dağıtma tarihi: 8.1.2001) 

185. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nm, idarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin Önergesi 
(2/337) (S. Sayısı: 573) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

186. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 9 Arkadaşının, Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Orta Boy 
İşletmelerin, Bazı Borç Faizlerinin Sınırlandırılmasına Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/490) (S. Sayısı: 574) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

187. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin 
Önergesi (2/506) (S. Sayısı: 575) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

188. - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili 
Mesut Yılmaz ile 216 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/636) (S. Sayısı: 585) (Dağıtma Tarihi: 22.1.2001) 

189. - Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/602) (S. 
Sayısı: 590) (Dağıtma tarihi: 25.1.2001) 

190. - Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması, Balıkesir 
Üniversitesi Bünyesinde Tıp, Eczacılık, Dişçilik, Güzel Sanatlar, Savaştepe Eğitim, iktisadi ve idari Bilimler 
Fakültelerinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına ilişkin Önergesi (2/313) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

191. - Çankırı Milletvekili İrfan Keleş ve 23 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 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 Alınmasına ilişkin Önergesi (2/446) (S. Sayısı: 582) (Dağıtma tarihi: 
29.1.2001) 

192. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Küçük 
Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Bir Bölümünün Affı, 
icra Takip İşlemlerinin Durdurulması ve Yeni Bir Ödeme Planına Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/468) (S. Sayısı: 583) 
(Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

193.-Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/383) 
(S. Sayısı: 589) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

194. - Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/803) 
(S. Sayısı: 594) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

195. - İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/804) (S. Sayısı: 595) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

196. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım.Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 598) (Dağıtma tarihi: 6.2.2001) 

197. - Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Yükseköğretim 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 Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/14) (S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 
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198. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/236) 
(S. Sayısı: 601) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

199. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 15 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/37) (S. Sayısı: 604) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

200. - Adıyaman Milletvekili Dengir Fırat ve 5 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/393) (S. Sayısı: 605) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

201. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli ve 9 Arkadaşının, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/226) (S. Sayısı: 611) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

202. - İçel Milletvekilleri Edip Özgenç, Akif Serin ve Turhan Güven'in, 20.5.1933 Tarih ve 2197 Sayılı 
Kanunun 1 inci Maddesinde Yeralan İçel Adının Mersin olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/332) (S. Sayısı: 612) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

203. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve 37 Arkadaşının, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/422) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

204. X - Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine ilişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/799) (S. Sayısı: 618) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

205. X - Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayısı: 614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2001) 

206. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar Adı ile Yeni Bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/48) (S. Sayısı: 620) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

207. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin, İğdir Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/305) 
(S. Sayısı: 621) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

208. - Tokat Milletvekilleri Reşat Doğru ve Lütfı Ceylan'ın, Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde 
Bulunan Yerleşim Alanlarında Depreme Karşı Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/580) (S. Sayısı: 622) 
(Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

209. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/810) (S. Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 1.3.2001) 

210. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/802) (S. Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi: 12.3.2001) 

211. - Yozgat Milletvekilleri Şuayip Üşenmez, Mesut Türker ve Ahmet Erol Ersoy ile 13 Arkadaşının, 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Halckında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/256) (S. Sayısı: 627) (Dağıtma tarihi : 
20.3.2001) 

212. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 41 
inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/443) (S. Sayısı: 628) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 
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213. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/589) (S. Sayısı: 630) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

214. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 12 Arkadaşının, 5 İlçe (Tanır, Arıtaş, Çohulhan, 
Büyükyapalak, Büyüktatlı) ve Elbistanafşin Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/608) (S. Sayısı: 631) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) 

215. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Bahçelievler) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/277) (S. Sayısı: 632) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

216. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'm, Ankara İline Bağlı Olarak Batıkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/524) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

217. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/633) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

218. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Ümitköy) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 641) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

219. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Bilimkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/525) (S. Sayısı: 642) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

220. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/822) (S. Sayısı: 645) (Dağıtma tarihi: 12.4.2001) 

221. - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, İzmir İlinde Mordoğan Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/374) (S. Sayısı: 648) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

222. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/588) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 
16.4.2001) 

223. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Güneş'in, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu ile Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve 
Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ye İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/623) (S. Sayısı: 650) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

224. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Umurlu) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/282) 
(S. Sayısı: 656) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

225. - Bayburt Milletvekili Şaban Kardeş ve 8 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 
(2/523) (S. Sayısı: 657) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

226. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Çayırhan Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/568) (S. Sayısı: 658) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

227. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/827) (S. Sayısı : 659) 
(Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

228. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/829) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 
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229. - Kırşehir Milletvekili Ramazan Mirzaoğlu ve 3 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 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 Alınmasına İlişkin önergesi (2/233) (S. Sayısı: 661) (Dağıtma 
tarihi: 1.5.2001) 

230. - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İki İlçe (Uluçınar, Payas) ve Bir İl (İskenderun) 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/476) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

231. - İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 11 Arkadaşının, Üç İlçe (Yenice, Gülek, Huzurkent) ve Bir İl 
(Tarsus) Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önerge 
(2/545) (S. Sayısı: 663) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

232. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 41 arkadaşının, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı 
Soykırım Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Fransa'nın Gerçekleştirdiği 
Mezalimler ve Soykırımların Tanınması Hakkında Kanun Teklifi; Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural, Erzurum Milletvekili tsmail Köse ile Hatay Milletvekili 
Mehmet Şandır'ın, Türkiye Cumhuriyeti Aleyhine Çalışma Yapan Ülkelere Uygulanacak Yaptırımlara Dair 
Kanun Teklifi ve Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman'ın, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı Soykırım 
Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/669,2/671,2/672,2/673) 
(S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi: 2.5.2001) 

233. X - Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/613) (S. Sayısı : 668) 
(Dağıtma tarihi: 9.5.2001) 

234. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Atça) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/285) 
(S. Sayısı: 672) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

235. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 18 Mart Günü'nün Şehitler Günü Olarak İlan 
Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/491) (S. Sayısı: 673) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

236. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/641) (S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

237. X - Türkiye'nin MATRA Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/840) 
(S. Sayısı: 680) (Dağıtma tarihi: 23.5.2001) 

238. - Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/852) (S. Sayısı 686) (Dağıtma tarihi: 28.5.2001) 

239. - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/848) (S. Sayısı 689) (Dağıtma 
tarihi: 28.5.2001) 

240. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 14 Arkadaşının, Suşehri İli'nin Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/27) (S. 
Sayısı: 691) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

241. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/855) (S. Sayısı: 692) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

242. - Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/612) (S. Sayısı: 693) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

243. - İçel Milletvekili Ali Er'in, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hak
kındaki Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/658) (S. Sayısı: 694) (Dağıtma tarihi: 
31.5.2001) 
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244. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/284) (S. Sayısı: 
699) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

245. - Adana Milletvekilleri M. Halit Dağlı, Musa öztürk ve Ali Halaman'ın, Bir İl Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/495) 
(S. Sayısı: 700) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

246. - Ordu Milletvekili Sefer Koçak ve 10 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/565) (S. Sayısı: 701) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

247. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl 
Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/830) (S. Sayısı: 703) (Dağıtma tarihi: 11.6.2001) 

248. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Batıkent) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/115) (S. Sayısı: 704) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001) 

249. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 16 Arkadaşının, Tarımsal Alt Yapı ve Sulama Genel 
Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/351) (S. Sayısı: 705) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001) 

250. - Tokat Milletvekilleri H. Hüseyin Balak, Lütfı Ceylan ve Reşat Doğru'nun, Bir İlçe (Hasanşeyh) 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/593) (S. Sayısı: 706) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001) 

251. X - Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/831) (S. Sayısı: 709) (Dağıtma tarihi: 13.6.2001) 

252. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Ortaklar) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/283) 
(S. Sayısı: 717) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

253. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Balıkesir İlinde Büyükşehir Belediyesi Kuruluşu 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/519) (S. Sayısı: 718) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

254. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan 
Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis 
Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/867) (S. Sayısı: 725) (Dağıtma tarihi: 28.6.2001) 

255. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/868) (S. Sayısı: 726) (Dağıtma tarihi: 28.6.2001) 

256. X - 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili 
Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/871) (S. Sayısı: 727) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

257. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/872) (S. Sayısı: 736) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

258. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 27.6.2001 Tarihli ve 4696 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/887) (S. Sayısı: 740) (Dağıtmatarihi: 15.10.2001) 

259. X - Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/891) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma 
tarihi: 15.10.2001) 

260. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 4 Arkadaşının, Alacahan Adıyla Bir İlçe Kurulmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önerge 
(2/167) (S. Sayısı: 742) (Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 
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261. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin önergesi (2/600) (S. Sayısı: 743) (Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

262. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 32 Arkadaşının, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Aunmasına İlişkin önerge (2/614) (S. Sayısı: 744) 
(Dağıtmatarihi: 23.10.2001) 

263. - Oyun Yerleri ile Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/762) (S. Sayısı: 745) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

264. - Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda 
Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/812) (S. Sayısı: 746) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

265. - İzmir Milletvekili Güler Aslan ve 6 Arkadaşının, izmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önerge 
(2/553) (S. Sayısı: 748) (Dağıtma tarihi: 30.10.2001) 

266. - Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına ilişkin Önergesi (2/682) (S. Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 30.10.2001) 

267. - Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/864) (S. Sayısı: 750) (Dağıtma tarihi: 1.11.2001) 

268. - Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/670) (S. Sayısı: 751) (Dağıtma tarihi: 5.11.2001) 

269. - Osmaniye Milletvekili Birol Büyüköztürk ve 35 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/689) (S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi: 5.11.2001) 

270. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı: 756) (Dağıtma tarihi: 8.11.2001) 

271. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/863) (S. Sayısı: 757) (Dağıtma tarihi: 12.11.2001) 

272. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (2/571) (S. Sayısı: 765) (Dağıtma tarihi: 12.11.2001) 

273. X - Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/896) (S. Sayısı: 759) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

274. X - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/916) (S. Sayısı: 
760) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

275. X - Türkiye-Efta Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 761) (Dağıtma tarihi: 
13.11.2001) 

276. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, Bartın ilinde Kozcağız ve Kumluca Adları ile İki İlçe 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/21) (S. Sayısı: 762) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

277. - Kastamonu Milletvekilleri Murat Başesgioğlu, M. Hadi Dilekçi ile Mehmet Serdaroğlu'nun, 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/508) 
(S. Sayısı: 763) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

278. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Pursaklar) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına ilişkin Önergesi (2/526) (S. Sayısı: 764) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

279. X - Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/926) (S. Sayısı: 771) (Dağıtma tarihi: 26.11.2001) 
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280. X - Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması 
Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/915) (S. Sayısı: 772) (Dağıtma tarihi: 26.11.2001) 

281. X - Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı (INTELSAT) Anlaşmasının ve İşletme 
Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/877) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
30.11.2001) 

282. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/909) (S. Sayısı: 781) (Dağıtma tarihi: 3.12.2001) 

283. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 779) (Dağıtma tarihi: 5.12.2001) 

284. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların ladesi 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/924) (S. Sayısı: 782) (Dağıtma tarihi: 5.12.2001) 

285. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticari, 
Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/910) (S. Sayısı: 783) (Dağıtma tarihi: 10.12.2001) 

286. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/918) (S. Sayısı: 784) (Dağıtma tarihi: 10.12.2001) 

287. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbir
liği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/925) (S. Sayısı: 787) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001) 

288. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Karşılıklı 
Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/929) (S. Sayısı: 797) (Dağıtma tarihi: 7.1.2002) 

289. - Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/943) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

290. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 15 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/343) (S. Sayısı: 800) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

291. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

292. - Balıkesir Milletvekili Hüseyin Kalkan'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/688) (S. Sayısı: 802) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

293. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (İ/911) (S.Sayısı: 798) (Dağıtma tarihi: 23.1.2002) 

294. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yasadışı 
Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/933) (S. Sayısı: 805) (Dağıtma tarihi: 28.1.2002) 

295. - Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/941) (S. Sayısı: 806) (Dağıtma tarihi: 
28.1.2002) 

296. - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Umurlu Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/488) (S. 
Sayısı: 807) (Dağıtma tarihi: 28.1.2002) 

297. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Kurban Derilerinin Gelirleri Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/717) (S. Sayısı: 808) 
(Dağıtma tarihi: 28.1.2002) 

298. - İzmir Milletvekili Kemal Vatan'tn, İzmir İlinde Bayraklı Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/740) 
(S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 28.1.2002) 
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299. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/345) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi: 4.2.2002) 

300. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/418) (S. Sayısı: 813) (Dağıtma tarihi: 4.2.2002) 

301. - Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız ve 16 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/692) (S. Sayısı: 814) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.2002) 

302. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu ve 11 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önerge (2/92) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi: 
12.2.2002) 

303. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/417) (S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 12.2.2002) 

304. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç ve 5 Arkadaşının, İki İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önerge (2/578) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi: 12.2.2002) 

305. - 354 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/936, 1/897) (S. Sayısı: 818) (Dağıtma 
tarihi: 12.2.2002) 

306. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/947) (S.Sayısı: 820) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002) 

307. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/410) (S.Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002) 

308. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/714) 
(S.Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002) 

309. - Ankara Milletvekili Mehmet Arslan'ın, Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/735) (S. Sayısı: 823) (Dağıtma 
tarihi: 26.2.2002) 

310. - Bilecik Milletvekili Sebahat Vardar ve 12 Arkadaşının, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı 
San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3575 Sayılı Kanunla Değişik 41 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önerge (2/678) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma tarihi: 6.3.2002) 

311. - Kütahya Milletvekili Şeydi Karakuş'un, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/755) (S. Sayısı: 829) (Dağıtma 
tarihi: 6.3.2002) 

312. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyetinin Rumuzu olan T.C.'nin 
Açık Olarak Yazılıp Okunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/512) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 13.3.2002) 
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313. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, 2863 Sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/737) (S. Sayısı: 831) (Dağıtma tarihi : 
13.3.2002) 

314. - Niğde Milletvekili Mükerrem Levent'in, Niğde Hine Bağlı Yeşilgölcük Adıyla Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/753) (S. Sayısı: 832) (Dağıtma tarihi: 13.3.2002) 

315. - Petrol Kanununa Göre Ödenen Kur Farklarından Doğan Kişi Borçlarının Terkin Edilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı : 834) (Dağıtma tarihi : 
13.3.2002) 

316. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/411) (S. Sayısı: 836) (Dağıtma tarihi: 20.3.2002) 

317. - Kütahya Milletvekili Şeydi Karakuş'un, Balıköy Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/756) (S. 
Sayısı: 837) (Dağıtmatarihi: 20.3.2002) 

318. - Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/380) 
(S. Sayısı: 843) (Dağıtma tarihi: 4.4.2002) 

319. - Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 4.4.2002) 

320. - Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/948) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 5,4.2002) 

321. - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt İline Bağlı Veysel Karani Adıyla Bir ilçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/20) (S. Sayısı: 846) (Dağıtma tarihi: 9.4.2002) 

322. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/416) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 9.4.2002) 

323. - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-Yunan 
Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/962) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi: 11.4.2002) 

» 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 850) 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 
Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7.6.2001 
Tarihli ve 4676 Sayılı Kanun ve Anayasanm 89 uncu Mad
desi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 

Raporu (1/878) 

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 18.6.2001 

B.01.0.KKB.01 
KAN.KAR. : 39-18/A-1-2001-427 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 8.6.2001 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-6031/14543 sayılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince 7.6.2001 gününde kabul edilen, 4676 sayılı "Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile 
Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" incelenmiştir : 

1.4676 sayılı Yasanın 2. maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş 
ve Yayınlan Hakkında Yasanın 4 üncü maddesinde, radyo, televizyon ve veri yayınlarında uyulması 
gereken yayın ilkelerine yer verilmiştir. , 

- a) Maddede öngörülen yasaklara aykırı eylemler para cezaları ile cezalandırılmaktadır. 
Cezaların idarî para cezası niteliğini taşıması, özgürlüğü bağlayıcı cezaya çevrilme olanağı bulun
maması aynk tutulursa, yüksek tutarlara erişen bu tür cezaların yargı organlarınca hükmolunan para 
cezalarıyla benzer sonuç ve etkiler yaratacağı kuşkusuz olduğuna göre, Anayasanın 38 inci mad
desindeki suç ve cezalara ilişkin esasların ve ceza hukukunun genel ilkelerinin maddenin düzenlen
mesinde dikkate alınması gerekir. Ceza hukukunun temel ilkelerinden olan "kanunsuz suç ve ceza 
olamayacağı" kuralının bir gereği olarak, ceza alanında yapılan düzenlemelerde yasakların ve ceza 
gerektiren eylemlerin öğelerinin açık ve kuşkuya yer bırakmayacak biçimde belirtilmesi zorun
ludur. Oysa, maddedeki kimi yasaklar açıkça tanımlanmamış, içeriği tartışmalı genel kavramlar ile 
yetinilmiştir. 

Nitekim anılan maddenin ikinci fıkrasının (k) bendinde, "korku salacak yayın yapılmaması", 
(v) bendinde de, "Yayınların karamsarlık, umutsuzluk, ...eğilimlerini körükleyici... nitelikte ol
maması" yayın ilkesi olarak sayılmıştır. . 

Bir yayının korku salacak ya da karamsarlık ve umutsuzluk duygularını körükleyici nitelikte 
olması kişilere göre değiştiğinden, bu ilkelerin belirgin olmadığı, nesnel içerik taşımadığı açıktır. 

Belirtilen ilkelere aykırı yayın yapılması, Yasanın 33 üncü maddesi uyarınca yüksek tutarlarda 
para cezaları uygulanmasını gerektirmektedir. Belirgin ve nesnel olmayan ilkelere uyulması zorun-
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luluğu, yayın kuruluşlarında tedirginlik yaratacak, radyo ve televizyonların doğru ve yansız yayın 
yapmaları, yurt ve dünya gerçeklerinin halka duyurulmasına engel oluşturacaktır. Böylece top
lumun doğru ve yansız haber alma hakkı zedelenecektir. 

Ceza hukukunun "kanunsuz suç ve ceza olamayacağı" temel ilkesinin gereği olarak, yasak
lanan ve yaptırım öngörülen eylemlerin açık biçimde, kuşkuya yer bırakmayacak belirginlikte 
düzenlenmesi gerekir. Oysa, yukarıda belirtilen yayın ilkeleri içeriği tartışmalı genel kavramlarla 
anlatılmıştır. 

b) Anılan maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde, "Yayıncılığın, gerek yayın organı, gerekse 
hisse sahipleri ve üçüncü derece dahil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları 
veya bir başka gerçek veya tüzel kişinin haksız çıkarları doğrultusunda kullanılmaması" öngörül
müştür. 

Söz konusu bentte getirilen yasak, kim olursa olsun "bir başka gerçek veya tüzel kişinin hak
sız çıkarları" yönünden de geçerli olduğuna göre, ayrıca "hisse sahipleri" ve "onların üçüncü 
dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları"na metinde yer verilmesine gerek bulunmamaktadır. 

2. 4676 sayılı Yasanın 3 üncü maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Yasanın 6 ncı maddesinde, 
a) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin "meslekleriyle ilgili konularda kamu veya özel 

kuruluşlarda en az on yıl görev yapmış, meslekî açıdan yeterli bilgiye, deneyime ... sahip, otuz 
yaşını doldurmuş kişiler arasından" seçileceği belirtilmiştir. 

Maddenin Önceki metninde, Üst Kurul üyelerinde "basın, yayın, iletişim ve teknolojisi, kültür, 
din, eğitim, hukuk alanlarında birikimi" olma nitelikleri aranmışken, bu niteliklere yeni metinde yer 
verilmemiştir. Yeni metindeki "meslekî açıdan yeterli bilgiye ve deneyime sahip olma" koşulunun, 
önceki metinde öngörülen niteliklere göre yetersizliği açıktır. "Meslekî" bilgi ve deneyim, her 
zaman radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgili olmayabilecektir. 

Radyo ve televizyon yayıncılığı konusunda çok önemli görevler üstlenen Üst Kurula seçilecek 
üyelerde, "basın, yayın, iletişim ve teknolojisi, kültür, din, eğitim ve hukuk" alanlarında birikimi ol
ma niteliğinin aranmaması bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. 

b) Üst Kurul üyelerinden beşinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı oluşum for
mülüne göre belirlenecek kontenjan doğrultusunda siyasî parti gruplarınca önerileceği ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçileceği belirtilmiştir. 

Bu yöntemle yapılan seçimlerde, genellikle siyasî kimliği olanların yeğlendiği bilinen bir ger
çektir. Radyo ve televizyon yayıncılığında çok önemli yetkilerle donatılan ve yansız olarak görev 
yapması gereken Üst Kurula siyasî kimlikli kişilerin seçimine olanak sağlayan yöntemin uygun ve 
doğru olmayacağı açıktır. 

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca, Başkanlık Divanı oluşum formülüne göre 
belirlenecek kontenjan doğrultusunda siyasî parti gruplarınca gösterilecek kişilerin Üst Kurul 
üyeliğine seçileceği belirtilirken, bu kişilerin seçilmemesi durumunda nasıl bir yöntem izleneceği 
de açıklığa kavuşturulmamıştır. 

Gerçi, 4676 sayılı Yasa'nın geçici 4 üncü maddesinde, "Siyasî parti gruplarınca gösterilen 
adayların; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca işaret oyuyla ayrı ayrı oylanmaları 
suretiyle seçimleri yapılır. Seçilemeyen adaylar yerine ilgili siyasî parti gruplarınca yeni adaylar bil
dirilir" denilmektedir. Ancak, geçici madde düzenlemesi, yapılacak ilk seçimlere ilişkin olup, son
raki seçimler yönünden bir anlam taşımamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 850) 
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Bu nedenle, seçim yöntemi yönünden Yasanın 6 ncı maddesinde gerekli düzenlemenin yapıl
ması uygun olacaktır. 

3. 4676 sayılı Yasanın 5 inci maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Yasanın 9 uncu maddesinin 
son fıkrasında, Üst Kurulun, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine bağlı olduğu 
belirtilmiştir. 

3984 sayılı Yasanın 5 inci maddesinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun, kamu tüzel 
kişiliğine sahip, özerk ve yansız bir Kurul olduğu vurgulanmıştır. 

Özerk ve yansız bir kamu tüzel kişiliğinin Başbakanlığa bağlı Yüksek Denetleme Kurulunca 
denetlenmesi, "tarafsızlık" niteliği ile bağdaşmamaktadır. 

Üst Kurulun denetlenmesi görev ve yetkisinin, Anayasanın 160 inci maddesiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına denetim yapma görev ve yetkisiyle donatılan ve bağımsız bir Yüksek 
Denetleme Organı olan Sayıştaya verilmesi, Üst Kurulun "özerk ve tarafsız" yapısına daha uygun 
düşecektir. 

4. 4676 sayılı Yasanın 7 nci maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Yasanın 12 nci Maddesinin, 

- Birinci fıkrasının (d) bendinde, radyo ve televizyon kuruluşlarına 33 üncü madde uyarınca 
verilecek idarî para cezaları Üst Kurulun gelirleri arasında gösterilmiş; 

- Beşinci fıkrasında da, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yıllık bütçesinden harcanmayan 
tutarın, yıl sonunda yurt içinde kültür ve doğa varlıklarının, yurt dışında Türk kültür varlıklarının 
korunması ve ihyası amacıyla Kültür Bakanlığı adına bir kamu bankasında açılan hesaba ak
tarılacağı kurala bağlanmıştır. 

4676 sayılı Yasanın 16 ncı maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Yasanın 33 üncü maddesinde, 
Üst Kurulun, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin koşullarına uymayan, yayın il
kelerine ve bu Yasada belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluş
larını uyaracağı; aykırılığın yinelenmesi durumunda bu kuruluşlara idarî para cezası uygulayacağı 
belirtilmiştir. 

Görüldüğü gibi, Üst Kurulun gelirleri arasında gösterilen idarî para cezaları, Üst Kurulca 
verilen para cezalarıdır. Bu durum, Üst Kurulun idarî para cezası verirken yanlı ve keyfi dav
ranabileceği kuşkusuna neden olabilecektir. Para cezalarının çok yüksek tutarlarda-olması ve alt-üst 
sınırları arasındaki genişlik, bu kuşkuyu daha da artıracaktır. 

Bu nedenle, idarî para cezalarının Üst Kurulun gelirleri arasından çıkarılarak Hazineye bırakıl
ması uygun olacaktır. Üstelik bu yöntem, Yasanın aynı maddesinde, "Üst Kurul, gerektiği takdirde 
her yıl için yapacağı işlerin programını hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı büt
çesinden verilmesi gereken ödenek tutarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar." 
düzenlemesi bulunduğuna göre bir sorun da yaratmayacaktır. 

Öte yandan, anılan maddenin beşinci fıkrasında, Üst Kurulun gelir fazlasının, yıl sonunda, Kül
tür Bakanlığı adına bir kamu bankasında açılacak hesaba aktarılacağı belirtilerek yeni bir fon 
yaratılmaktadır. 

Kamu giderlerinin disipline edilebilmesi ve gider hesaplarının sağlıklı tutulabilmesi, ülkemizin 
büyük sorunu olan enflasyonla savaşımda önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle, ekonomik program
da, bütçe disiplini dışında yaygın bir uygulama alanı bulan fon yönteminin sona erdirilmesi ön
görülmüş ve fonların tasfiyesi için yasa çalışmasına hız verilmiştir. 
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Bu aşamada yeni bir fon yaratılmasının ekonomik programla bağdaşmayacağı gözönünde 
bulundurularak, Üst Kurulun yıllık gelir fazlasının Hazineye aktarılmasının uygun olacağı değer
lendirilmektedir. 

5. 4676 sayılı Yasanın 12 nci maddesiyle, 3984 sayılı Yasanın 28 inci maddesinin altıncı ve 
sekizinci fıkraları değiştirilmektedir. 

a) Maddenin değişik altıncı fıkrasında, gerçek ve tüzel kişilerin kişilik haklarına saldığı niteliği 
taşıyan yayınlar ile gerçeğe aykırı olduğu savlanan yayınlara karşı başvuru üzerine mahkemece 
düzeltme ve yanıt hakkının tanınmasına karar verilmesine karşın, yayın kuruluşunun bu hakkın kul
lanılmasına ilişkin yayını yapmaması ya da karara uygun biçimde yapmaması ya da geciktirmesi 
durumlarında uygulanacak yaptırımlar düzenlenmiştir. 

Fıkraya göre, bu durumda, ilgili kuruluşun yayınlardan sorumlu en üst yöneticisi ile kuruluşun 
sahibi olan anonim şirketim yönetim kurulu başkanına otuz milyar liradan doksan milyar liraya 
kadar ağır para cezası verilecek; aynca, kuruluşa, Üst Kurulca, eylemin ağırlığına göre üç aya kadar 
gelir getirici yayın yapma yasağı uygulanabilecektir. Fiilin ikinci kez yinelenmesi durumunda yayın 
izni iptal edilecek ve en yüksek para cezasına hükmolunacaktır. 

Bu fıkrada öngörülen para cezalarının tutan, özellikle bölgesel ve yerel yayın yapan kuruluş 
yönünden son derece yüksektir. Üst kurulun ayrıca üç aya kadar gelir getirici yayın yasağı uy
gulaması durumunda, pek çok radyo ve televizyon kuruluşu, altından kalkılamaz parasal sorunlar 
nedeniyle yayınına son vermek zorunda kalacaktır. 

Bu nedenle, altıncı fıkradaki düzenleme, ölçülülük ilkesine ve çoğulcu demokrasinin gerek
lerine uygun düşmemektedir. 

öte yandan, fıkrada öngörülen para cezasının alt ve üst sınırları arasında takdire bırakılan 
alanın tutar olarak genişliği, uygulamada, yorum ve değerlendirme farklılıklanna dayalı olarak eşit
sizlik, çelişki ve haksızlık yaratabilecek ve keyfiliğe yol açabilecektir. 

Para cezası ile bu cezaların uygulanmasını gerektiren eylemler arasındaki oransızlık ve öl
çüsüzlük ile cezaların alt ve üst sınırları arasındaki dengesiz farklılık, 4676 sayılı Yasanın 16 ncı 
maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Yasanın 33 üncü maddesi ile yine 4676 sayılı Yasanın 17 nci 
maddesiyle 3984 sayılı Yasaya eklenen ek 2 nci maddede de bulunmaktadır. Bu nedenle, yukarıda 
yapılan değerlendirmeler anılan düzenlemeler yönünden de geçerlidir. 

b) Maddenin değişik sekizinci fıkrasında, tazminat talebinin haklı görülmesi durumunda taz
minat tutarının, on milyar liradan az olmamak koşuluyla fiilin ağırlık derecesine göre belirleneceği; 
bu maddeye göre açılacak manevi tazminat davalarında yargıcın uygunluk (tensip) kararı ile birlik
te bilirkişiyi de atayacağı belirtilmiştir. 

Yapılan değişiklikte, hüküm altına alınacak tazminatın alt sınırı yasa ile belirlenmiş; böylece, 
yargıcın takdir hakkı sınırlandırılmış, hatta tümüyle ortadan kaldırılmıştır. 

Kişinin, kişilik değerlerine saldırıyla oluşacak zarar tutannın yasa ile belirlenmesi, sorumluluk 
konusunu düzenleyen hukukun temel kurallanyla bağdaşmamaktadır. Manevî tazminat tutarı, her 
somut olayın özelliği ve istem gözetilerek yargıç tarafından takdir edilir. Manevî tazminat davasına 
yol açan yayının gerçek olmasına karşın, kullanılan sözlerle sınır aşılmış olabilir ve bu aşma 
derecesi her olayda farklılık gösterebilir. Yine, böyle bir yayına, zarar görenin davranışı da neden 
olabilir. Bütün bu olgular, istenecek ve hüküm altına alınacak tazminat tutarının belirlenmesinde 
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önemli etkenlerdir. Bu nedenle, hükmedilecek tazminat tutarının alt sınırının bir yasal düzenlemey
le belirlenmesi hukukun genel ilkelerine uygun düşmemektedir. 

Ayrıca, kişilik haklarına saldırıya ilişkin tazminat davaları Borçlar Yasasının 49 uncu maddesin
de düzenlenmiştir. Dava, özel hukuk alanında açılmış bir tazminat davası niteliğindedir. Türk 

' Hukukunda, özel hukuk alanındaki tazminat davalarına yasa koyucunun karışması ve alt sının belir
lemesi yolunda bir uygulama yerleşmemiştir. Bu tür alt sınır tutarını belirlemek ceza hukukuna özgü 
bir uygulamadır ve Devletin cezalandırma hakkından kaynaklanmaktadır. Özel hukuk alanındaki bu 
tür uygulamalar, tazminat yaptırımını, gerçek zararı ve kimi durumlarda zarar gören kişinin istemini 
de aşan ve haksız zenginleşmesine neden olan bir tür ceza yaptırımı niteliğine büründürecektir. 

Öte yandan, yapılan değişiklikler, tazminat davalarında yargıca bilirkişi atama zorunluluğu 
getirmektedir. 

Oysa, teknik bir konuda da olsa, bilirkişilerin görüşü yargıcı bağlamamaktadır. Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Yasasının 275 inci maddesine göre, yargıçlık mesleğinin gerektirdiği genel ve 
hukuksal bilgi ile çözümlenmesi olanaklı konularda bilirkişi incelemesi yaptınlamaz. 

Bu nedenle, tazminat davalarında bilirkişiye başvurulmasını zorunlu kılan fıkra kuralı genel 
hukuk ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. 

Ayrıca, gerekli olmamasına karşın zorunlu bilirkişi atamasına ilişkin kural, Anayasanın 141 in
ci maddesinin son fıkrasındaki, "davaların en az giderle sonuçlandırılacağı" yolundaki ilkeye de uy
gun düşmemektedir. 

4676 sayılı Yasanın 20 nci maddesiyle değiştirilen 5680 sayılı Yasanın 17 nci maddesinde de 
aynı düzenleme bulunmaktadır. Bu nedenle, yukarıda yapılan değerlendirmeler anılan madde 
yönünden de geçerlidir. 

6. 4676 sayılı Yasanın 13 üncü maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Yasanın 29 uncu mad
desinin, 

- (d) bendinde, Üst Kurul tarafından düzenlenecek yönetmeliğe uygun olarak her yıl yapılacak 
yıllık ortalama izlenme oranı ölçümlerine göre yıllık ortalama izlenme ya da dinlenme oranı 
% 20'yi geçen bir televizyon ya da radyo kuruluşunda bir gerçek ya da tüzel kişinin ya da bir ser
maye grubunun sermaye payının % 50'yi geçemeyeceği; gerçek kişinin payının hesaplanmasında 
üçüncü derece dahil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımların paylarının da aynı 
kişiye ilişkinmiş gibi hesaplanacağı; 

- (e) bendinde de, bir gerçek ya da tüzel kişi ya da bir sermaye grubunun % 50'den fazla payına 
sahip olduğu bir televizyon ya da radyonun yıllık ortalama izlenme ya da dinlenme payının % 20'yi 
geçmesi durumunda, Üst Kurulca yapılacak bildirimden itibaren doksan gün içinde, ortağı bulun
duğu televizyon ya da radyodaki paylarının bir bölümünü halka arz ederek ya da bir kısım paylarını 
satarak sermaye payını % 50'nin altına indireceği; yıllık izlenme ya da dinlenme oranının aşımı bir
den fazla televizyon ve radyodaki paylarının toplamı nedeniyle oluşmuşsa, bu oranı % 50'nin altına 
indirecek biçimde yeterli sayıda şirketin satılacağı; 

belirtilmiştir. 
Maddenin değiştirilmeden önceki metninde; 

- Aynı özel radyo ve televizyon kuruluşunda bir ile üçüncü dereceye kadar (dahil) kan ve sıh
rî hısımların aynı zamanda pay sahibi olamayacakları, 
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- Bir hissedarın, bir kuruluştaki pay tutarının, ödenmiş sermayenin % 20'sinden ve birden faz
la kuruluşta pay sahibi olanların bu kuruluşlardaki tüm paylarının toplamının da % 20'den fazla 
olamayacağı; bu kuralın, hissedarın bir ile üçüncü dereceye kadar (dahil) kan ve sıhrî hısımları için 
de uygulanacağı; 

- Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda % 10'dan fazla payı olanların Devletten, 
diğer kamu tüzel kişilerinden ve bunların doğrudan ya da dolaylı olarak katıldıkları teşebbüs ve or
taklıklardan herhangi bir taahhüt işini doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak kabul edemeyecekleri 
ve menkul kıymetler borsalarında işlem yapamayacakları; 

kurala bağlanmıştır. 

Metinden çıkarılan kurallar ve yapılan yeni düzenlemeler ile, 

- Sahip oldukları televizyon kanalları ya da radyoların yıllık ortalama izlenme ve dinlenme 
oranı % 20'yi geçmemek koşuluyla bir gerçek ya da tüzel kişi ya da sermaye grubuna, bir ya da bir
den fazla televizyon ya da radyo kuruluşunun tümüne ya da bir kısmına sahip olabilme; 

- Televizyon ya da radyo kuruluşu sahiplerine kamu ihalelerine girebilme ve menkul kıymet
ler borsalarında işlem yapabilme; 

olanağı sağlanmaktadır. 
a) Maddenin (d) bendinde, "izlenme oranı" ölçütünün getirilmesine karşın, (e) bendinde hem 

"izlenme payı", hem de "izlenme oranı" ölçütünün getirilmesi, bentler arasında ve (e) bendinin ken
di içinde çelişkili bir durum yaratmaktadır. Bu iki kavram, radyo ve televizyon yayınları ter
minolojisinde farklı ölçümlemeleri anlatmaktadır. 

Uygulamada sorun yaratacak bu çelişkinin giderilmesi uygun olacaktır. 
b) Bir televizyon kanalı ya da radyo yayını için getirilen % 20 yıllık ortalama izlenme ya da 

dinlenme oranı, kuramsal olarak olanaklı bulunsa da uygulamada ulaşılması çok güç bir orandır. 
Yapılan araştırmalar, Türkiye'de en yüksek izlenme oranının % 14-16 dolayında olduğunu ve bu 
orana da yalnızca bir yayın kuruluşunun ulaştığını ortaya koymaktadır. Ölçümleme güçlükleri de 
göz önünde bulundurulduğunda, getirilen sınırın uygulanabilir olmadığı açıkça anlaşılacaktır. 

Bu nedenledir ki, Batılı ülkelerde, yayının ulaştığı kişi sayısı ölçü olarak alınmış ya da bir 
kişinin sahip olacağı kanal sayısı sınırlandırılmıştır. Yayın izleme oranını ölçü alan ülkelerde ise bu 
oran çok düşük tutulmuştur. 

Uygulamacılar, "izlenme payı"nın, "izlenme oranı"ndan daha gerçekçi bir ölçümleme ölçütü 
olduğunu belirtmektedirler. Bu durumda, düzenlemede "izlenme payı" ölçütünün esas alınmasının 
ve izlenme yüzdesinin düşürülmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

c) Anılan maddenin (d) ve (e) fıkralarında yapılan düzenlemeler, özellikle büyük sermaye 
gruplarının televizyon ve radyoculuk alanında tekelleşmelerine olanak yaratacak içeriktedir. 

Sermayenin belli kişi ya da grupların elinde toplanmış olduğu gerçeği, bu kişi ya da grubun, 
çok sayıda televizyon ve radyo kuruluşunu sahiplenebilme olanağı ve ölçüsüz para cezaları uy
gulaması ile görsel ve işitsel medya alanında tekellerin oluşması kaçınılmaz olacaktır. 

Anayasa'nın 167 nci maddesinde, Devletin; para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının 
sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici önlemleri alacağı, piyasalarda fiilî veya an
laşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önleyeceği belirtilmiştir. 

Anayasa'nın anılan kuralı ile tekelleşme ve kartelleşme yasaklanmakla kalmamış, Devlete de 
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bunu engelleyici önlemleri alma görevi verilmiştir. 4676 sayılı yasa ile yapılan ve yukarıda belir
tilen düzenlemelerle görsel ve işitsel medya alanında tekelleşme ve kartelleşmenin önlenmesi 
olanaksızdır. Düzenlemeler, tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemek bir yana dolaylı olarak olanaklı 
kılacak niteliktedir. 

Gerçi, televizyon ya da radyo kuruluşunun yıllık ortalama izlenme oranının % 20'yi geçmesi 
durumuna bağlı olarak bir sınırlama getirilmiştir; ancak, bu oranın yüksek tutulması ve hiçbir 
televizyon ya. da radyo kanalının bu izlenme oranına ulaşamayacağı gerçeği karşısında, bu sınır
lamanın tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemesi olanaklı görülmemektedir. 

Tekelleşen ya da kartelleşen görsel ve işitsel medya, bir yandan ekonomik alanda haksızlık 
yaratabilecek bir güce ulaşırken, öte yandan da haber alma özgürlüğünü ki sınayabilecektir. 

Anayasa'nın 26 ncı maddesinde, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün haber almak ve 
vermek özgürlüğünü de kapsadığı; 28 inci maddesinde de, basının özgür olduğu, devletin, basın ve 
haber alma özgürlüğünü sağlayacak önlemleri alacağı belirtilmiştir. 

Basın özgürlüğü, düşünce ve kanaat özgürlüğünü tamamlayan ve onun kullanılmasını sağlayan 
bir özgürlüktür. Düşünce özgürlüğü, düşüncelerin özgürce açıklanması yanında bunların yayılması 
ve öğrenilmesi özgürlüğünü de içerir. Bu nedenle, basın özgürlüğünün, okuyucuların, izleyicilerin 
ya da dinleyicilerin haber alma ve görüşleri öğrenme olanağından yoksun kalmaları yönünden de 
değerlendirilmesi gerekir. 

Haber alma ve verme hakkı ya da haberlere ulaşma özgürlüğü, izleyici ya da dinleyicinin birey
sel hakkı olarak düşünülemez ve düzenlenemez. Bunlar, izleyicilerin ve dinleyicilerin kollektif hak 
ve özgürlükleridir. 

Basın özgürlüğü, kamu güçleri karşısında olduğu kadar özel güçlere karşı da korunmalıdır. Bu 
bağlamda, medya tekelinin oluşmasına karşı gerçek sınırlamalar koymak, medyanın çoğulculuğunu 
koruyucu önlemler almak devlete düşen bir ödevdir. Bağımsız ve tarafsız yayıncılığın sürdürülebil
mesi için alınacak önlemler de bu ödev kapsamındadır. 

Sosyal görevini yerine getirebilmesi için basın özgürlüğü ile donatılan medyanın sorumluluk 
bilinciyle hareket etmesi gereklidir. Tekelleşerek, sorumluluk bilincinden uzaklaşacak bir medya, 
her sorumsuz güç gibi er geç amacından sapabilir ve toplum yaşamını, ulusal güvenliği tehlikeye 
sokan bir güç durumuna gelebilir. Bunu önlemek de devletin görevidir. 

Bu nedenle, görsel ya da işitsel medyada tekel ya da kartel oluşturulmasını önleyebilecek 
içerikte bulunmayan düzenlemeler, Anayasa'nın tekelleşme ve kartelleşmeyi yasaklayan 167 nci 
maddesiyle; 172 nci maddesinde anlatımını bulan tüketiciyi koruma ilkesiyle ve basın özgürlüğü 
kapsamında bulunan haber alma ve verme özgürlüğü ile bağdaşmamaktadır. 

d) Bir gerçek ya da tüzel kişiye ya da sermaye grubuna bir radyo-televizyon kuruluşunun 
tümüne ya da birden çok radyo-televizyon kuruluşuna sahip olabilme olanağının yaratılmasının 
yanı sıra, bu kişi ya da sermaye grubuna kamu ihalelerine girebilme ve menkul kıymetler bor
salarında işlem yapabilme hakkının verilmesi, medya gücünün kullanılarak ihalelerde haksız 
rekabete, borsada çeşitli işlem oyunları yapılmasına neden olabilecektir. 

Her ne kadar; 4676 sayılı yasanın 2 nci maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı yasanın 4 üncü 
maddesinin, yayın ilkelerine yer verilen ikinci fıkrasında; 

"c) Yayıncılığın, gerek yayın organı, gerekse hisse sahipleri ve üçüncü derece dahil olmak 
üzere üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları veya bir başka gerçek ve tüzel kişinin haksız 
çıkarları doğrultusunda kullanılmaması, 
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j) Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve haksız rekabete yol açıl
maması,...." 

denilerek, medyanın haksız rekabete neden olabilecek gücü engellenmeye çalışılmış ise de, bu 
soyut anlatımlı ilkelerin, kamu ihalelerinde yaratılabilecek haksız rekabeti ve borsa işlemlerinde oy
nanacak oyunları engellemesi zor görünmektedir. 

Ayrıca, düzenlemelerin karşıt kavramından, yayın kuruluşlarının "haklı çıkarları" destekleyici 
içerikte yayın yapabileceği sonucuna vanlmaktadır. Konuya yayın kuruluşlarının kamu ihalelerine 
giren sahipleri yönünden bakıldığında, bu tür destekleyici yayınların "haklı çıkarı" savunduğu 
kolaylıkla öne sürülebilecektir. 

Böylece, bir kamu hizmeti olan medyanın bireysel çıkarlara hizmet edecek ticarî nitelik kazan
masının önündeki tüm engeller kaldırılmıştır. Oysa, dünyada medya-serbest piyasa ilişkilerinin 
demokrasiler için yozlaştırıcı tehlike ve tehditlerinden söz edilmektedir. Ülkemize olduğu gibi 
henüz demokrasisi yeterince gelişmemiş, sağlam temellere oturmamış, özelleştirmesini tamam
layamamış ülkelerde medyanın Devlete karşı taahhüde girmemesi yaşamsal önem taşıyan bir ilke 
olarak görülmektedir. Devletle ticarî ilişkilere giren medya sahiplerinin, siyasal iktidar lehine yayın 
yaparak ya da tam tersine baskı oluşturarak kamu ihalelerini alma avantajını sağlayabileceği kuş
kusu, yukarıda sözü edilen ilkenin korunmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Serbest piyasa ekonomisinin en büyük özelliği rekabet ortamının yaratılmasıdır. Bir çok radyo 
ve televizyon kuruluşuna sahip olan kişi ya da sermaye grubuna kamu ihalelerine girebilme hak
kının tanınması bu özellikle de bağdaşmamaktadır. 

Görsel ve işitsel medyanın kamuoyunu etkileme gücü, dolayısıyla bu gücün kötüye kullanıl
ması olasılığının yüksekliği, Batılı ülkelerde medya sahipliğinin diğer iş alanlarından ayrılmasına, 
bu ayrımı sağlayacak önlemler alınmasına neden olmuştur. Medya gücünü kötüye kullanma 
olasılığı kamu yaran ve kamu düzeni ile doğrudan ilgilidir. Devletin bu gücü dengeleyecek önlem
leri alması, kamu yararı ve düzenini sağlamanın gereğidir. 

Bu nedenle, 3984 sayılı yasanın 29 uncu maddesinin değişiklikten önceki onuncu fıkrasında 
yer verilen yasağın korunması gerekirken tümüyle kaldınlmış olması kamu yararı açısından çok 
ciddi sakıncalar doğurabilecek bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. 

7. 4676 sayılı yasanın 14 üncü maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı yasanın 31 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında, "Her türlü teknoloji ile ve her türlü iletişim ortamında yapılacak yayın ve hizmet
lerin usul ve esasları, Haberleşme Yüksek Kurulunun belirleyeceği strateji çerçevesinde Üst Kurul
ca tespit edilip, Haberleşme Yüksek Kurulunun onayına sunulur. Bu yayın ve hizmetlerin mevzuata 
uygunluğu Üst Kurulca denetlenir." kuralına yer verilmiştir. 

Ayrıca, yine aynı yasanın 26 ncı maddesiyle 5680 sayılı yasaya eklenen ek 9 uncu maddede, 
"Bu Kanunun yalan haber, hakaret ve benzeri fiillerden doğacak maddî ve manevî zararlarla ilgili 
hükümleri, bilişim teknolojileri ve internet ortamında sayfa açılması veya elektronik gazete, 
elektronik bülten vb. suretiyle yayınlanan her türlü yazı, resim, işaret, sesli veya sessiz görüntü ve 
benzerleri hakkında da uygulanır." denilmektedir. 

iletişim teknolojisinde bir devrim niteliğindeki internet yayıncılığının en baskın yönü, düşün
ceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün, özgün kanaat oluşumunun günümüzdeki en etkin kullanım 
alanı olmasıdır. İnternet ortamındaki yayıncılıkta; hukukun üstün kılınması, kişilik haklarının 
korunması ve bunun yanında da yayın yoluyla düşünce ve ifade özgürlüğü gibi duyarlı alanlann 
dengelenmesi sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar ancak, ifade özürlüğü esas alınarak ve yayın-
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lar üzerindeki denetim yargıya bırakılarak sağlanabilir. Dolayısıyla, internet yayıncılığına ilişkin il
kelerin ve öteki düzenlemelerin özel bir yasa ile yapılması en doğru olacaktır. 

Bu yola gidilmeyerek, yayınların düzenlenmesinin tümüyle kamu otoritelerinin takdirine 
bırakılması ve Basın Yasasına bağlı kılınması internet yayıncılığının özelliği ile bağdaşmamaktadır. 

8. 4676 sayılı Yasanın 16 ncı maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Yasanın 33 üncü maddesinin, 
a) Birinci fıkrasında, Üst Kurulun, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin koşul

larına uymayan, yayın ilkelerine ve bu Yasada belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel rad
yo ve televizyon kuruluşlarını uyaracağı ya da aynı yayın kuşağında açık biçimde özür dilemesini 
isteyeceği; bu isteme uyulmaması ya da aykırılığın yinelenmesi durumunda, ilgili programın 
yayınının, bir ile oniki kez arasında durdurulacağı; bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa 
sunucusunun hiçbir ad altında başka program yapamayacağı kurala bağlanmıştır. 

Bu düzenlemede, uyarının içeriği konusunda bir açıklığa, özür dileme konusunun ayrıntılarına 
yer verilmemiştir. Bu belirsizlik, uygulanan yaptırımın onur kırıcı ve teşhir edici bir özellik 
taşımasına neden olabilecektir. 

Fıkraya göre, Üst Kurulun özür istemine uyulmaması durumunda programın yayını bir ile oniki 
kez arasında durdurulabileceği gibi, bu süre içinde programın yapımcı ve suncusu hiçbir ad altında 
başka program yapamayacaktır. Katkısı, başkalarınca hazırlanmış bir programı sunmaktan ibaret 
olan sunucu hakkında böyle bir yaptırım öngörülmesi haksız uygulamalara yol açacak niteliktedir. 

Bu düzenlemelerle, idarî nitelikteki bir üst kurula basın ve haber alma özgürlüğünü sınırlayıcı 
yetkiler verilmekte, yargı alanına giren konularda idare yetkili kılınmaktadır. 

İdare, düzenleme ve denetleme alanındaki konularda, kamu düzeni, genel güvenlik, kamu 
yaran, genel ahlak, genel sağlık, ekonomik ve sosyal ilişkilerin düzenli yürütülmesini sağlama gibi 
amaçlarla idarî para cezası uygulama ya da kişi özgürlüğünü kısıtlayıcı yaptırımlar dışında çeşitli 
yasaklar koyma yetkisine sahiptir. 

Ancak, düşünceyi açıklama ve yayma, basın ve haber alma gibi temel hak ve özgürlükler söz 
konusu olduğunda, idarenin yetkisinin Anayasanın bu kavramlara yaklaşımı içerisinde değerlen
dirilmesi gerekir. 

Anayasanın 26 ncı maddesinin son fıkrasında, "Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kul
lanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayınını engellememek kaydıyla, düşünceyi 
açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz"; 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında da, 
"Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır" denilmektedir. Aynı doğrul
tuda bir kural, tüm özgürlükler için Anayasanın 5 inci maddesinde yer almaktadır. Ayrıca, 
Anayasanın 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, yasanın, haber, düşünce ve kanaatlerin özgür
ce yayınlanmasının engelleyici ya da zorlaştırıcı koşullar koyamayacağı; 30 uncu maddesinde de, 
basın işletmelerinin, Devlet bütünlüğüne yönelik bazı suçlar dışında işletilmekten 
alı konulamayacağı öngörülmektedir. 

Bu kurallar, genelde yazılı basına yönelik olmakla birlikte, amaç basın işletmelerini korumak 
olmayıp, düşünceyi yayma ve haber alma özgürlüklerinin güvence altına alınması olduğuna göre, 
aynı ilkelerin görsel ve işitsel medya için de geçerli olması ve idareye, bu araçların kullanılmasını 
engellemeye varan nitelikte önlemler alma yetkisi verilmesinden olabildiğince kaçınılması gerekir. 

Yasanın 16 ncı maddesi, bu kurallarla bağdaşmayan uygulamalar öngörmektedir. Bu maddeye 
göre, yapılan uyan üzerine özür dilemeyen radyo ve televizyon kanalının ihlale konu olan yayını 
bir ile oniki kez arasında durdurulabilecek; aykırılığın yinelenmesi durumunda, Ceza Yasasının ön-
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gördüğü üst sınırın da çok ötesinde, 375 milyar liraya ulaşan para cezası verilebilecek; yayınlar bir 
yıla kadar ya da süresiz durdurulabilecek ya da yayın izni iptal edilebilecektir. 

Böylece, eylemle önlem arasında bulunması gereken adil denge bozulmuş, yaptırım bir baskı 
öğesi durumuna gelmiş olacaktır. Üstelik bu yaptırımlar idarî bir üst kurulun takdirine bırakılmış
tır. 

b) Maddenin ikinci fıkrasında, aykırılığın yinelenmesi durumunda verilecek idarî para 
cezalarına yer verilmiştir. 

Fıkraya göre, ulusal düzeyde yayın yapan kuruluşlara 125-250 milyar lira arasında, bölgesel, 
yerel ya da kablo ortamında yayın yapan kuruluşlara, kapsadığı yayın alanındaki il ve ilçe nüfusuna 
göre 60-100, 10-60,20-40 ve 5-10 milyar lira arasında idarî para cezası uygulanabilecektir. Radyo 
yayınları için uygulanacak para cezaları, bu tutarların yarısı kadar olacaktır. 

Gerek bu fıkrada öngörülen idarî para cezalarının gerekse 4676 sayılı Yasanın çeşitli mad
deleriyle değiştirilen 3984 ve 5680 sayılı yasaların çeşitli maddelerinde yer verilen diğer para 
cezalarının tutarlarının çok yüksek olduğu açıktır. 

4676 sayılı Yasa değişikliği ile düzenlenen para cezaları, belli sermaye gruplarının elinde ol
mayan ulusal ve özellikle yerel ve bölgesel televizyon, radyo ve basın kuruluşları için amaç-araç 
orantısını gözetmeyen boyuttadır. Cezaların caydırıcı nitelikte olması, ancak televizyon, radyo ve 
basın kuruluşlarının yaşam şansını ellerinden almaması gerekmektedir. 

Anayasanın 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, temel hak ve özgürlüklerle ilgili genel ve 
özel sınırlamaların "demokratik toplum düzeninin gerekleri"ne aykırı olamayacağı belirtilmiştir. 

Buna göre, hak ve özgürlükler, ancak demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olarak 
sınırlandırılabilir. Demokratik hukuk devletinde, güdülen amaç ne olursa olsun, sınırlamalar özgür
lüğün kullanılmasını ölçüsüz biçimde ortadan kaldıracak düzeyde olamaz. 

Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarında da belirtildiği gibi, bir sınırlama kuralının demok
ratik toplum düzeninin gereklerine uygun olabilmesi için "ölçülülük" ilkesinin gözetilmesi, amaç ve 
sınırlama "orantısının" korunması gerekmektedir. 

Ölçülülük ilkesi, yasal düzenlemede sınırlama aracının, sınırlama amacına ulaşmaya elverişli 
olmasını, sınırlama aracıyla amacı arasındaki oranın ölçüsüz olmamasını anlatmaktadır. 

Yasa ile getirilen para cezalarının, Anayasanın 28 inci maddesinde sözü edilen basın özgürlüğü 
yönünden son derece ağır nitelik taşıdığı kuşkusuzdur. Ulusal, bölgesel ve yerel çerçevede hizmet 
veren bir çok görsel, işitsel ya da yazılı medya kuruluşlarının kapanmasına neden olacak tutarlar-
daki para cezalarını haklı bir nedene dayandırmak ve demokratik toplum düzeninin gerekleriyle ve 
hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırmak olanaklı değildir. 

Ayrıca, para cezalarının alt ve üst sınırları arasındaki genişlik, takdir hakkının kullanılmasında 
haksızlığa, adaletsizliğe ve keyfi uygulamaya neden olabilecek boyuttadır. 

öte yandan, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenil meşine ilişkin Türkiye Ulusal Programının 
"2.1. Siyasî Kriterler" bölümünün "2.1.1. Düşünce ve İfade Özgürlüğü" alt bölümünde; ifade öz
gürlüğünün daha da geliştirilmesine yönelik anayasal ve yasal güvencelerin güçlendirilmesi 
amacıyla, kısa erimde, 

- Başta düşünceyi açıklama ve yayma, bilim ve sanat ile basın özgürlükleriyle ilgili hükümler 
olmak üzere Anayasanın temel hak ve özgürlüklerle ilgili bölümlerinin, 

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Yasası'mn, 
gözden geçirilmesinin planlandığı belirtilmiştir. 
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Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci içinde kısa ve orta erimde gerçekleştirilmesi 
öngörülen çalışmaların genel çerçevesini çizen ve yönlendirici nitelik taşıyan Ulusal Program'da, 
basın özgürlüğünün geliştirilmesi için anayasal ve yasal güvencelerin güçlendirilmesi planlanırken; 
çok yüksek para cezalarıyla görsel, işitsel ve yazılı medya kuruluşlarının görev yapamaz duruma 
getirilmesi amaca uygun düşmeyecektir. 

9. 4676 sayılı Yasa'nın 19. maddesiyle 5680 sayılı Basın Yasası'nın basın yoluyla işlenen suç
lardan dolayı ceza sorumluluğuna ilişkin 16. maddesinin birinci fıkrasının 1. bendi değiştirilmiş, 
5680 sayılı Yasa'nın cevap ve düzeltme hakkına ilişkin 19. maddesine aykırı davranılması 

* durumunda, sorumluluğun sorumlu müdürle birlikte süreli yayının sahibi gerçek kişiye, süreli yayın 
sahibi anonim şirketse yönetim kurulu başkanına, diğer şirket ve tüzel kişilere ait süreli yayınlarda 
tüzel kişiliğin en üst yöneticisine de ait olacağı belirtilmiştir. 

Fıkrada yapılan bir başka değişiklikle, sorumlu müdürlerin özgürlüğü bağlayıcı cezadan para 
cezasına çevrilen cezalarının ertelenmeyeceği öngörülmüştür. Yasa'nın 21. maddesiyle de, 5680 
sayılı Yasa'nın 19. maddesinin (1) numaralı fıkrası değiştirilip, yalan haber verilmesi, hakaret ve 
sövme de fıkra kapsamına alınmış, ayrıca, sorumlu müdüre düzeltme yazısını süreli yayın sahibine, 
yönetim kurulu başkanına ve üst yöneticiye bildirmek zorunluluğu getirilmiştir. Aynı konuya iliş
kin olarak bir başka değişiklik cevap ve düzeltme hakkıyla bağlantılı olarak ceza yaptırımları ön
görülen 29. maddede gerçekleştirilmiş ve mevcut para cezaları bin ilâ yedibin beşyüz kat arasında 
artırılmış ve bu cezaların ertelenmesi de engellenmiştir. 

Yasa'nın 25. maddesi ile de, Basın Yasası 'na aykırı davranışlar nedeniyle bu Yasa'nın değişik 
maddelerinde öngörülen para cezaları bir milyon ilâ elli milyon kat arasında yükseltilmiştir. 

Böylece, yasaklanan eylemlere aykırı davranışlar için öngörülen para cezalan çok büyük oran
larda artırılmış ve ödenemez duruma getirilmiştir. Cevap ve düzeltmenin şekil ve şartlara uygun 
olarak yeniden yayınlanması yolunda verilen karara tam olarak uyulmaması durumunda elli milyar 
liradan yüzelli milyar liraya kadar, süreli yayın sahibinin ölümünden bir ay içinde yeni sahip beyan
name vermezse, on milyar liradan otuz milyar liraya kadar, beyanname içeriğindeki değişiklik mül
ki amirliğe beş gün içerisinde bildirilmezse on milyar liradan elli milyar liraya kadar ağır para 
cezasına hükmedilebilecektir. 

Bu cezalar, büyük bölümüyle ön ödemeye bağlı olduklarından, yapılacak bildirime karşın 
ödenmemeleri durumunda, Türk Ceza Yasası'nın 119. maddesi gereği ceza yarı oranında ar
tırılacaktır. 

Bu değişikliklerden önce, Basın Yasası'nda para cezalarını hiçbir yaptırım gücü kalmadığı bir 
gerçektir. Ancak, yapılan değişiklikle cezalar elli milyon kata kadar yükseltilmiştir. İki gazeteyi 
gününde cumhuriyet savcılığına ve/veya mülki amirliğe teslim etmeyen "tâbi"ye yüz milyar liraya 
kadar ağır para cezası öngörülmüştür. 647 sayılı Yasa'nın 5. maddesine göre, para cezalarının tutarı 
suçlunun iktisadi durumu, aile sorumluluğu, meşgale ve mesleği, yaş ve sağlık durumu, cezanın 
sosyal etkisi ve uyarma amacı gibi hususlar gözönünde tutularak saptanır. Para cezasının belirlen
mesi konusunda bu hükümle yasa koyucunun yargıdan beklediği duyarlılığı, cezaların alt ve üst 
sınırlarını belirlerken kendisinin de göstermesi gerekir. Hukukumuzda, hiçbir dönemde bu tür suç
lar için böylesine ağır para cezalan öngörülmemiştir. Demokratik bir toplumda, basına ilişkin kimi 
biçimsel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ya da yerine getirilmekte gecikilmesi basın 
kuruluşunun yayından çekilmesi sonucunu doğuracak yaptırımlara layık görülmemelidir. 
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Basın Yasası'nda yapılan bu değişiklikler, öngörülen para cezaları nedeniyle haber, düşünce ve 
kanaatlerin özgürce yayınlanmasını ve basın işletmelerinin yaşamını sürdürmesini engelleyecektir. 
Bu cezalarla, basın sektörünün krize sürüklenmesi ve sermaye birikimleri sınırlı gazetelerin yayın 
yaşamından çekilmesi, böylece basında tekelleşmenin gerçekleşmesi kaçınılmazdır. 

Yukarıda önemli görülen kimi maddelerine ilişkin açıklanan gerekçelerle kamu yaran ile bağ
daşmayan, demokratik geleneklere, temel hak ve özgürlüklere, hukuka ve Anayasal ilkelere uygun 
düşmeyen kurallar içeren 4676 sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 
Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun", Anayasa'nın 89. ve 104. maddeleri uyarınca, yayımlanması uygun görül- ,. 
meyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce bir daha görüşülmek üzere ekte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet SEZER 
Cumhurbaşkanı 

Anayasa Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Esas No. : 1/878 
KararNo.:18 11.4.2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 19.6.2001 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza gönderilen "Rad

yo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu 
ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4676 Sayılı Kanun ve Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/878,3/847)", Komisyonumuzun 
9.4.2002 tarihli toplantısında Devlet Bakanı Sayın Yılmaz Karakoyunlu, RTÜK Başkanı, TRT 
Genel Müdür Yardımcısı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı, Telekomünikas
yon Kurumu ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla görüşülmüştür. 

Toplantımızda, öncelikle, Cumhurbaşkanının 4676 Sayılı Kanunu geri gönderme tezkeresi 
okunmuştur. Kanunun geneli üzerinde Devlet Bakanı Sayın Yılmaz Karakoyunlu ve üyelerimizin 
açıklamalarını takiben 3.10.2001 tarihli ve 4709 Sayılı Kanunla değiştirilen Anayasanın 89 uncu 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Cumhurbaşkanınca yayımlanması uygun bulunmayarak bir daha 
görüşülmesi istenen maddelerin ya da Kanunun tümünün görüşülmesi hususu oya sunulmuş ve 
sadece Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmesi istenen maddelerin Komisyonda görüşülmesine oy 
çokluğu ile karar verilmiştir. 

Kanunun geneli üzerindeki görüşmelerde Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçelerinin 
çok ciddi gerekçeler olduğu, dikkate alınması gereği ifade edilmiş, özellikle 3984 sayılı Kanunun 
29 uncu maddesindeki değişikliğin gerçekleşmesi halinde tekelleşmenin ve bunun doğuracağı 
olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalınacağına dikkat çekilmiştir. Yayın ilkelerinin kesin olarak tarif 
edilmemesi nedeniyle sübjektif değerlendirmelerin doğabileceği, para cezalarının son derece ağır 
olduğu ve bu nedenle yerel-bölgesel basını sarsacağı, tazminat davalarında alt sınırın kanunla tes
pit edilmesi ve zorunlu bilirkişi tayininin hukukun genel ilkeleriyle bağdaşmayacağı ifade edilmiş
tir. Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun üyelerinin oluşum tarzı ve Yüksek Denetleme 
Kurulu tarafından denetlenmesinin özerklik, tarafsızlık niteliğine uygun düşmeyeceği söylenmiştir. 

Üyelerimizin aleyhte belirttikleri bu görüşlere karşın, 3984 sayılı Kanunun uygulamada bek
lenen sonucu doğurmadığı; cezaların ekran karartmadan öteye gitmediği, bu durumunda izleyiciyi 
cezalandıran bir hâl aldığı belirtilmiştir. Kanunun Cumhurbaşkanınca geri gönderme gerekçeleri 
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doğrultusunda Alt Komisyonda incelenmesi ve hükümete iadesi yönünde verilen önergeler Komis
yonumuzca kabul edilmemiştir. 

Kanunun geneli üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi oy çokluğu ile kabul 
edilmiştir. 

Alınan karar uyarınca Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresinde yer alan 2, 3, 5, 7, 12, 
13,14,16,17,19,20,21,22,23,25,26,29 ve Geçici 4 üncü maddeleri geri gönderme gerekçeleri 
doğrultusunda tek tek görüşülmüş, oya sunulmuş ve Komisyonumuzca oy çokluğu ile aynen kabul 
edilmiştir. 

Görüşülen maddeler çerçevesinde Kanunun tümü oya sunulmuş ve Komsiyonumuzca oy çok
luğu ile kabul edilmiştir. Ayrıca, Komisyonumuzca Kanunun Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi istenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Turhan Tayan 
Bursa 
Üye 

H. Tayfun İçli 
Ankara 

Üye 
Ayvaz Gökdemir 

Erzrum 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Mustafa Verkaya 

İstanbul 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

İsmail Çevik 
Nevşehir 

Başkanvekili 
Necdet Saruhan 

İstanbul 
Üye 

Şaban Kardeş 
Bayburt 

Üye 
Edip özgenç 

İçel 

Üye 
Nevzat Yalçıntaş 

İstanbul 
(Tümüne muhalifim) 

Üye 
Çetin Bilgir 

Kars 

Üye 
Mehmet Kundakçı 

Osmaniye 

Üye 
Ali Naci Tuncer 

Trabzon 
(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Mehmet Nacar 

Kilis 
Üye 

İsmail Alptekin 
Bolu 

(Tamamına muhalifim) 
Üye 

Osman Kılıç 
İstanbul 

Üye 
Işın Çelebi 

İzmir 

Üye 
Bülent Arınç 

Manisa 
(Tümüne muhalifim) 

Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 
(Tümüne muhalifim) 

MUHALEFET ŞERHİ 
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından uygun bulunmayarak bir daha görüşülmek üzere Türkiye 

Büyük Millet Meclisine geri gönderilen ve Anayasa Komisyonu tarafından 9.4.2002 günü "aynen" 
kabul edilen 7.6.2001 tarihli ve 4676 sayılı Kanuna hem usul yönünden hem de asıl yönünden 
muhalifim. 
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1. USUL YÖNÜNDEN MUHALİFİM 
Çünkü: 
Komisyonumuz görüşmelerini, Sayın Cumhurbaşkanının uygun bulmadığı maddelerle sınır

landırma kararı almıştır. 
Bu "sınırlandırma kararı" Anayasanın 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesine 

aykırıdır. 
89 uncu maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinden açıkça anlaşılacağı gibi "sınırlandırma 

yetkisi" Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. 
Anayasa Komisyonunun "sınırlama kararı" alma yetkisi yoktur. Anayasa Komisyonunun böy

le bir kararı alması "yeni bir içtüzük ihdası niteliğinde" olup Anayasanın 89 uncu maddesinin ikin
ci fıkrasının ikinci cümlesine açıkça aykırıdır. 

2. ESAS YÖNÜNDEN MUHALİFİM 
Bu Tasarı 5-6 yıldan beri Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini işgal etmektedir. 
Bu süre içerisinde Tasarı, iki veya üç defa Anayasa Komisyonu tarafından reddedilmiş veya as

kıya alınmıştır. 
Daha sonra, aynı Tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından reddedilmiştir. 
Bu arada hükümetler değişmiş, genel seçimler yapılmış, Meclis yenilenmiştir. 
Ancak Tasarının "sahipleri" ısrarlarından vazgeçmemişler, Tasarının Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığına tekraren gönderilmesini sağlamışlardır. 
Tasarı, 7.6.2001 tarihinde 4676 sayılı "Kanun" olarak kabul edilmiştir. 
Ancak içerdiği büyük sakıncalardan dolayı Kanun, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir daha 

görüşülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisine iade edilmiştir. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın "iade gerekçeleri" ne aynen katılıyorum. 
Muhalefet şerhi yazmak için tanınan süre çok sınırlı olduğu için ayrıntılı gerekçe yazma im

kânımız maalesef yoktur. 
Bu münasebetle başlıklar halinde belirtelim ki 7.6.2001 tarih ve 4676 sayılı Kanun; 
1) Anayasanın birçok maddesine aykırıdır. 
2) Bilhassa "idarî" para cezalan yönünden hukukun temel prensiplerine, özellikle de "kanun

suz ceza olmaz" ilkesine aykırıdır. 
3) Kanun Anadolu medyasını çökertecek mahiyettedir. 
4) Kanun, "tekelleşme"ye yol açacak niteliktedir. 
5) Kanun "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu"nu hem "oluşum" (seçim) hem de "denetim" 

bakımından hükümete bağımlı kılacak hükümler taşımaktadır. Bu hükümler, Üst Kurul bakımından 
- Hem "yasama-yürütme dengesi"ni 
- Hem de "iktidar-muhalefet dengesi" ni 
Bozacaktır. 
Bu arada not olarak kaydedelim ki 7.6.2001 tarihli ve 4676 sayılı Kanun hakkında daha önce 

belirttiğimiz "muhalif görüşlerimizi" de aynen muhafaza ediyorum. 
Prof. Dr. Mustafa Kamalak 

Kahramanmaraş 
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ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GERE
ĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA 
GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN 

KANUN 

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURU
LUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KA
NUN, BASIN KANUNU, GELİR VERGİSİ 
KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KA
NUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN 

Kanun No. 4676 Kabul Tarihi: 7.6.2001 
MADDE 1. - 13.4.1994 tarihli ve 3984 

sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. - Bu Kanunda geçen deyimler
den; 

a) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulunu, 

b) Radyo yayını: Elektromanyetik dal
galar, veri şebekeleri ve diğer yollarla halkın 
doğrudan alması maksadıyla yapılan ses yayın
larını, 

c) Veri yayını: Radyo ve televizyon yayını 
ile birlikte, radyo ve televizyon programlarıyla 
ilintili ve radyo ve televizyon programlarından 
bağımsız verilerin, elektromanyetik dalgalar, 
veri şebekeleri ve diğer yollarla halkın doğ
rudan alması maksadıyla yapılan yayınları, 

d) Televizyon yayını: Elektromanyetik 
dalgalar, veri şebekeleri ve diğer yollarla halkın 
doğrudan alması maksadıyla yapılan, hareketli 
veya sabit resimlerin (görüntü) sesli veya sessiz 
kalıcı olmayan yayınlarını, 

e) Elektromanyetik dalga: Boşlukta veya 
kablo, cam iletken ve benzeri bir fizikî ortamda 
ışık hızı ile yayılan sunî olarak üretilmiş ve 
manyetik özellikleri olan dalgayı, 

0 TV kanalı: Televizyon ve veri yayını 
yapmak üzere bir televizyon vericisinden 
yayılan elektromanyetik dalgaların işgal 
edeceği frekans alanını, 

ANAYASA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURU
LUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KA
NUN, BASIN KANUNU, GELİR VERGİSİ 
KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KA
NUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Anayasa Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
g) Radyo frekansı: Radyo ve veri yayını 

yapmak üzere bir radyo vericisinden yayılan 
elektromanyetik dalgaların işgal edeceği 
frekans alanını, 

h) Radyo ve televizyon vericisi: Radyo, 
televizyon ve veri yayınlarının doğrudan alın
masına imkân veren yer veya uzaydaki hareket
li veya sabit her türlü verici, aktarıcı, yansıtıcı 
ve güçlendirici cihaz ve sistemleri, 

ı) Kablolu yayın: Radyo, televizyon ve 
veri yayınlarının kablo, cam iletken ve benzeri 
bir fizikî ortam üzerinden abonelere ulaştırıl
masını sağlayan yayın türünü, 

i) Kapalı devre yayın sistemi: Ulusal, böl
gesel ve yerel yayınlar dışında eğitim, öğretim, 
güvenlik ve turizm gibi belirli amaçlar için bir 
bina dahilinde veya birbiri ile ilişkili binalar 
grubunda hedef kitleye ulaştırmak üzere genel
likle kablo ile yapılan radyo, televizyon ve veri 
yayınım, 

j) Radyo alıcısı: Radyo ve veri yayınlan 
almaya ve dinlemeye yarayan cihazları, 

k) Televizyon alıcısı: Televizyon ve veri 
yayınları almaya ve izlemeye yarayan cihaz
ları, 

1) Ulusal yayın: Bütün ülkeye yapılan rad
yo, televizyon ve veri yayınını, 

m) Bölgesel yayın: Birbirine komşu en az 
üç il ve en çok bir coğrafi bölge alanının asgarî 
yüzde yetmişine yapılan radyo, televizyon ve 
veri yayınını, 

n) Yerel yayın: Mülkî taksimat itibarıyla 
en az bir ilçe (merkez ilçe dahil) veya bir ilin 
alanının en az yüzde yetmişine yapılan radyo, 
televizyon ve veri yayınını, 

o) Ek yayın hizmetleri: Televizyon yayın
larına tahsis edilen kanal içinde kalmakla bir
likte kullanılmayan bölümler üzerinden, radyo 
yayınlarında ise tahsis edilen frekans içinde ek 
taşıyıcılar aracılığıyla, televizyon ve radyo 
program yayınlarıyla birlikte yapılan radyo veri 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Anayasa Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
sistemi (AMDS, RDS), veri yayıncılığı, 
teleteks ve benzeri bağımsız hizmetleri, 

p) Uydu yayını: Radyo ve televizyon prog
ramlarının yetkili yayıncı veya hizmeti temin 
edecek kişi veya kuruluş tarafından şifreli veya 
şifresiz olarak uzayda sinyal iletebilen herhan
gi bir araç vasıtasıyla yapılan ilk yayını, 

r) Yeniden iletim: Yetkili yayın kuruluşu 
tarafından kullanılan teknik araç ne olursa ol
sun, halkın izlemesi amacıyla yayınlanan radyo 
ve televizyon program hizmetlerinin değişiklik 
yapılmaksızın bütününün veya bir bölümünün 
alınmasını ve aynı anda veya daha sonra iletil
mesini, 

s) Yayıncı: Kamu tarafından izlenmesi için 
radyo, televizyon program ve veri hizmetleri 
tertip eden ve ileten veya değişiklik yapıl
madan ve tam olarak üçüncü tarafa iletilmesini 
sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi, 

t) Program hizmeti: Yukarıdaki bentte 
belirli alanlarda belirli bir yayıncı tarafından 
sağlanan ve tek bir hizmet içindeki tüm unsur
ları, 

u) Reklam: Bir ürün veya hizmetin alım, 
satım veya kiralanmasını geliştirmek, bir amaç 
veya düşünceyi yaymak veya reklamcının is
tediği başka etkileri oluşturmak amacıyla, ücret 
veya benzer bir karşılık ile iletim zamanında 
reklamcıya tahsis edilen kamuya yönelik 
duyuruları, 

v) Telif hakkı sahibi: Yazar, besteci, 
düzenlemeci gibi düşünsel alanda eser yaratan 
gerçek kişiyi, 

y) Tematik kanal: Haber, belgesel, spor, 
müzik ve benzeri türlerde olmak üzere yalnızca 
belli bir konuda yayın yapan kanalı, 

z) İletişim ortamı: Radyo ve televizyon 
programlarının üretildiği mrarkez çıkışındaki 
sinyali herhangi bir teknik kullanarak tek veya 
birden fazla radyo ve televizyon yayınını bir 
arada olarak radyo, televizyon ve veri dağıtım 
sistemlerine ileten her nevi ortamı, 

ifade eder. 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
MADDE 2. - 3984 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 4. - Radyo, televizyon ve veri 

yayınları, hukukun üstünlüğüne, Anayasanın 
genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, 
millî güvenliğe ve genel ahlâka uygun olarak 
kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır. 
Yayınların Türkçe yapılması esastır. Ancak, ev
rensel kültür ve bilim eserlerinin oluşmasına 
katkısı olan yabancı dillerin öğretilmesi veya 
bu dillerde müzik veya haber iletilmesi amacıy
la da yayın yapılabilir. 

Radyo, televizyon ve veri yayınlarında 
uyulması gereken yayın ilkeleri şunlardır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık 
ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâp
larına aykırı yayın yapılmaması. 

b) Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrım
cılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, 
mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düş
manlığa tahrik eden veya toplumda nefret duy
gulan oluşturan yayınlara imkân verilmemesi. 

c) Yayıncılığın, gerek yayın organı, gerek
se hisse sahipleri ve üçüncü derece dahil olmak 
üzere üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî 
hısımları veya bir başka gerçek veya tüzel 
kişinin haksız çıkarları doğrultusunda kullanıl
maması. 

d) İnsanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri 
nedenlerle hiçbir şekilde kınanmaması ve 
aşağılanmaması. 

e) Yayınların toplumun millî ve manevî 
değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı ol
maması. 

f) özel hayatın gizliliğine saygılı olun
ması, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar 
dışında kişilerin özel hayatının yayın konusu 
yapılmaması. 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2.- Kanunun 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Anayasa Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
g) Türk millî eğitiminin genel amaçlarının, 

temel ilkelerinin ve millî kültürün geliştiril
mesi. 

h) Türkçenin; özellikleri ve kuralları 
bozulmadan konuşma dili olarak kullanılması; 
millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından 
biri olarak çağdaş kültür, eğitim ve bilim dili 
halinde gelişmesinin sağlanması. 

ı) Kişilerin manevî şahsiyetlerine eleştiri 
sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması, 
cevap ve düzeltme haklarına saygılı olunması, 
soruşturulması basın meslek ilkeleri çer
çevesinde mümkün olan haberlerin soruşturul-
maksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın 
yayınlanmaması, saklı kalması kaydıyla verilen 
bilgilerin kamu yararı ciddî bir biçimde gerek
tirmedikçe yayınlanmaması. 

j) Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara 
alet edilmemesi ve haksız rekabete yol açıl
maması, ilân ve reklam niteliğindeki yayınların 
bu niteliklerinin şüpheye yer bırakmayacak 
şekilde açıklanması, bir basın organının özel 
çabalarla yarattığı ürünün kendi ürünüymüş 
gibi sunulmaması, ajanslardan veya başka bir 
medya kaynağından alınan haberlerin kay
nağının belirtilmesine özen gösterilmesi. 

k) Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleş
medikçe hiç kimsenin suçlu ilân edilmemesi 
veya suçluymuş^ gibi gösterilmemesi; kişileri 
suç işlemeye yönlendirecek veya korku salacak 
yayın yapılmaması. 

1) Haberlerin yayınlanmasında tarafsızlık, 
gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı olun
ması; özgürce kanaat oluşumunun engellen
memesi; haber kaynaklarının kamuoyunun 
yanıltılmasının amaçlandığı haller dışında giz
liliğinin korunması. 

m) Halkı aldatacak, yanıltacak veya haksız 
rekabete yol açacak reklam yayınlarına yer 
verilmemesi. 

n) Siyasî partiler ve demokratik gruplar 
arasında fırsat eşitliği sağlanması; tek yönlü, 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Anayasa Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
taraf tutan yayın yapılmaması; seçim dönem
lerinde belirlenen seçim yasaklarıyla ilgili il
kelere aykırı davranılmaması. 

o) Yayınlarda, mevzuatın eser sahiplerine 
tanıdığı hakların ihlâl edilmemesi. 

p) Bilgi iletişim telefonları yoluyla yarış
ma ve benzeri yöntemlere başvurulmaması ve 
bunların sonucunda dinleyici ve seyircilere ik
ramiye verilmemesi veya ikramiye verilmesine 
aracılık edilmemesi, lotarya yapılmaması, bilgi 
iletişim telefonları yoluyla yapılacak anket ve 
kamuoyu yoklamalarının, hazırlık aşamasından 
sonuçlarının ilânına kadar noter nezaretinde 
gerçekleştirilmesi. 

r) Televizyonda bölünür ekran yoluyla ana 
program ile ilgili veya ilgisiz bilgiler veren 
konulan işleyen yayınların yapılmaması, çer
çeveler veya alt yazı tekniği kullanılarak sürek
li yayın yapılmaması, haberde konu ile ilgili ol
mayan görüntülerin verilmemesi, haberle ben
zerlik arz eden görüntülerin arşiv niteliğinin 
belirtilmesi. 

s) Program hizmetlerinin bütün unsur
larının insan onuruna ve temel insan haklarına 
saygılı olması. 

t) Yayınların müstehcen olmaması. 
u) Kadına, güçsüzlere ve küçüklere karşı 

şiddetin ve ayırımcılığın teşvik edilmemesi. 
v) Yayınların karamsarlık, umutsuzluk, ^ 

kargaşa ve şiddet eğilimlerini körükleyici veya 
ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte ol
maması. 

y) Suç örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı 
özelliklerinin yansıtılmaması. 

z) Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihin
sel ve ahlakî gelişimini zedeleyecek türden 
programların, bunların seyredebileceği zaman 
ve saatlerde yayınlanmaması. 

MADDE 3. - 3984 sayılı Kanunun 6 ncı M\DDE 3.- Kanunun 3 üncü maddesi 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 850) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Anayasa Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Üst Kurulun seçimi ve görev süresi 
Madde 6. - Üst Kurul, en az dört yıllık 

yüksek öğrenim görmüş, meslekleriyle ilgili 
konularda kamu veya özel kuruluşlarda en az 
on yıl görev yapmış, meslekî açıdan yeterli bil
giye, deneyime ve Devlet memuru olma 
niteliğine sahip, otuz yaşını doldurmuş kişiler 
arasından; 

a) Siyasî parti gruplarınca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı oluşum for
mülüne göre belirlenecek kontenjan doğrul
tusunda gösterilecek ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunca seçilecek beş, 

b) Yükseköğretim Kurumu Genel Kuru
lunun, Kurul üyesi olmayan elektrik-elek-
tronik, iletişim, kültür-sanat ve basın-yayın dal
larından göstereceği dört aday arasından 
Bakanlar Kurulunca seçilecek iki, 

c) En çok sarı basın kartı sahibi üyesi 
bulunan iki gazeteciler cemiyeti ile Basın Kon
seyinin ortaklaşa göstereceği iki aday arasından 
Bakanlar Kurulunca seçilecek bir, 

d) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter
liğinin kamu görevlileri arasından göstereceği 
iki aday arasından Bakanlar Kurulunca 
seçilecek bir, 

Kişiden olmak üzere 9 üyeden oluşur. 
Üst Kurulun üyelerinin seçimine ilişkin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 
kararı ile Bakanlar Kurulu kararı Resmî 
Gazetede yayımlanır. 

Üst Kurul üyelerinin görev süresi dört yıl
dır. Üyelerinin görev süresinin bitiminden iki 
ay önce kurum ve kuruluşlar veya partiler yeni 
seçimlerini yaparak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına veya Bakanlar Kuruluna 
bildirir. Herhangi bir sebeple boşalma olması 
halinde o kişinin seçildiği usule göre kurum ve 
kuruluş veya partiler tarafından adaylar bir ay 
içinde teklif edilerek Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunca veya Bakanlar 
Kurulunca seçim işlemi yapılır. Bu şekilde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 850) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Anayasa Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
seçilen kişi, yerine seçildiği kişinin görev 
süresini tamamlar. Üyenin altmışbeş yaşını dol
durması halinde üyeliği son bulur. 

MADDE 4. - 3984 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Kurul Başkanı ve Başkan Vekili 
Madde 7. - Üst Kurul üyeleri, seçim 

sonuçlarının Resmî Gazetede yayımlandığı 
tarihten itibaren onbeş gün içinde toplanarak 
kendi aralarından bir başkan ve bir başkan 
vekili seçer. Başkanlık süresi iki yıldır. İki yıl 
sonunda veya herhangi bir şekilde yenilenme 
sırasında başkan veya vekilinin üyeliği sona 
ererse, üyeler onbeş gün içinde toplanarak yeni 
başkan veya vekili için seçim yapar. 

Üst Kurul, başkan tarafından, başkanın 
bulunmadığı hallerde, başkan vekili tarafından 
yönetilir ve temsil edilir. 

Başkan, Üst Kurul ile hizmet birimlerinin 
uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçim
de çalışmasını ve Üst Kurulun görevlerini 
yerine getirmesini sağlamakla görevlidir. 

Başkan veya yokluğunda vekili, karara 
bağlanacak gündemi toplantıdan önce belir
leyerek Üst Kurul üyelerine bildirir. Üst Kurul 
gündemine hâkimdir. 

MADDE 5. - 3984 sayılı Kanunun 9 uncu MADDE 5.- Kanunun 5 inci maddesi 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
değiştirilmiştir. 

Yasaklar ve denetim 
Madde 9. - Üst Kurul üyeleri ile üçüncü 

derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sih
ri hısımları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, rad
yo ve televizyon hizmetleri alanında Üst 
Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda 
herhangi bir yüklenme işine giremez, özel rad
yo ve televizyon şirketlerinde ve bu şirketlerin 
doğrudan veya dolaylı ortaklık bağı bulunan 
şirketlerde ortak veya yönetici olamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 850) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Anayasa Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Üst Kurul üyeleri, üyelikleri süresince res

mî veya özel başkaca hiçbir görev alamaz, özel 
veya kamu yayın kuruluşlarının görev ve yetki 
alanına giren konularda doğrudan veya dolaylı 
olarak taraf olamaz ve bu konularda hiçbir 
menfaat sağlayamaz, siyasî partiye üye 
olamazlar. Amacı sosyal yardım ve eğitim iş
lerine yönelmiş derneklerle vakıflardaki görev
ler ve kooperatif ortaklığı bu hükmün dışın
dadır. 

Üst Kurul üyeleri, kendileri veya üçüncü 
derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sih
ri hısımlanyla ilgili konularda müzakere ve oy
lamaya katılamaz. 

Yukarıdaki esaslara aykırı davrananlar 
görevlerinden çekilmiş sayılır. Bu husus Üst 
Kurul tarafından re'sen veya yapılacak 
müracaatın değerlendirilmesi sonunda karara 
bağlanır. 

Üst Kurul, Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulunun denetimine tâbidir. 

MADDE 6. - 3984 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11. - Üst Kurul, tam gün esasına 
göre çalışır, haftada birden az olmamak üzere 
en az beş üye ile toplanır ve en az beş üyenin 
aynı yönde oyuyla karar alır. Geçerli mazereti 
olmaksızın üst üste üç kez toplantıya katıl
mayan Üst Kurul üyeleri çekilmiş sayılır. 

MADDE 7. - 3984 sayılı Kanunun 12 nci MADDE 7.- Kanunun 7 nci maddesi 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 12. - Üst Kurulun gelirleri şunlar
dır: 

a) Özel radyo ve televizyon kuruluşların
dan alınacak TV kanal ve radyo frekansı yıllık 
tahsis bedelleri. 

b) Özel radyo ve televizyon kuruluşlarının 
yıllık brüt reklam gelirlerinden % 5 oranında 
ayrılacak paylar. 

c) Gerektiğinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı bütçesinin transfer tertibin
de yer alacak ödenek. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 850) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Anayasa Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
d) Radyo ve televİ2yon kuruluşlarına 33 

üncü madde uyarınca verilecek idarî para 
cezalan. 

özel radyo ve televizyon kurul uslan ndan 
alınacak yayın izin ve lisans ücretleri Hazineye 
gelir kaydedilir. 

Üst Kurul, gerektiği takdirde her yıl için 
yapacağı işlerin programını hazırlayarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bütçesin
den verilmesi gereken ödenek tutarını Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

Üst Kurulun bütçesi ve kadro cetvelleri 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı büt
çesi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonunda incelenir ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
görüşülerek karara bağlanır. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yıllık 
bütçesinden harcanmayan miktar, yıl sonunda 
yurt içinde kültür ve tabiat varlıklannın, yurt 
dışında Türk kültür varlıklannın korunması ve 
ihyası amacıyla Kültür Bakanlığı adına bir 
kamu bankasında açılan hesaba aktarılır. Bu 
hesaptan yapılacak harcamalara ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 2886 
sayılı Devlet ihale Kanunu hükümlerine tâbi 
değildir. Üst Kurulun alım-satım, kiralama, 
taşıma ve sair tedarik işlerine ilişkin işlemleri 
bir yönetmelik ile düzenlenir. 

Üst Kurul, radyo ve televizyonların rek
lam gelirlerinin, aracı kurumların hesaplarıyla 
birlikte denetlenmesini Maliye Bakanlığından 
talep eder. 

MADDE 8. - 3984 sayılı Kanunun 13 ün
cü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Gelir ve cezaların tahsili 
Madde 13. - 12 nci maddenin birinci fık

rasının (b) bendinde öngörülen reklam gelir
lerinden ayrılacak paylar, elde edildikleri ayı 
takip eden ayın en geç 20'sinde; (a) bendine 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Anayasa Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
göre ödenecek TV kanal ve radyo frekansı yıl
lık kira bedeli her yılın Ocak ayının en geç 
20'sinde; 33 üncü maddede belirtilen idarî para 
cezaları da cezaların tahakkukunu müteakip il
gili yayın kuruluşları tarafından ödenir. 

Ödemede gecikilmesi halinde, ilgili yayın 
kuruluşu uyarılarak yedi gün içinde ödeme 
yapması istenir. Yapılacak ihtara rağmen 
ödeme yapılmaması halinde, Üst Kurulca 
ödeme yapılıncaya kadar yayının durdurul
masına karar verilir. Yukarıdaki fıkrada belir
tilen târihlerden itibaren iki ay içinde ödeme 
yapılmazsa, Üst Kurulca yayın izninin ve lisan
sın iptaline karar verilir ve ödenmeyen kurum 
geliri icra yoluyla tahsil olunur. Gecikilen 
ödemeler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uy
gulanır. 

MADDE 9. - 3984 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Üst Kurulun Teşkilâtı ve personeli 
Madde 15. - Üst Kurul yardımcı hizmet

lerinin yürütülmesinde Başkana yardımcı ol
mak amacıyla bir Genel Sekreter atanır. Genel 
Sekreterin en az dört yıllık yükseköğrenim 
mezunu, otuz yaşını doldurmuş, Devlet 
memuriyetinde veya ihtisas dalında on yıllık 
meslekî tecrübeye ve Devlet memuriyeti için 
aranan koşullara sahip olması şarttır. 

Ana hizmet birimleri, Üst Kurul Başkanına 
bağlı, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Baş
kanlığı, Savunma Sekreterliği, İzleme ve 
Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Kamuoyu, 
Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkan
lığı, İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, Ulus
lararası ilişkiler Dairesi Başkanlığı, Araştırma 
ve Geliştirme Dairesi Başkanlığından teşekkül 
eder. 

Yardımcı hizmet birimleri, Genel Sek
retere bağlı, Personel Dairesi Başkanlığı, 
Eğitim Dairesi Başkanlığı, İdarî ve Mali İşler 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Anayasa Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Dairesi Başkanlığı ve Teknik Hizmetler Dairesi 
Başkanlığıdır. 

Daire başkanlıkları, yeteri kadar uzman is
tihdam eder ve uzmanlık esasına göre çalışır. 
Alt birimler kurulamaz. 

Daire başkanları ile daha üst düzeydeki 
görevliler Kurul Başkanının önerisi ve Üst 
Kurulun kararı ile atanır. 

Üst Kurul personelinin özlük hakları, 
çalışma usul ve esasları ile personelle ilgili 
diğer hususlar Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu personel rejimine tabidir. 

Üst Kurulun çalışma usul ve esasları ile 
teşkilâtı ve atama usulleri, bu Kanuna uygun 
olarak Üst Kurul tarafından çıkarılacak yönet
meliklerle belirlenir. 

MADDE 10. - 3984 sayılı Kanunun 24 ün
cü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Telekomünikasyon Kurumunun yüküm
lülüğü 

Madde 24. - Türkiye'de ulusal, bölgesel ve 
yerel çapta TV kanal ve radyo frekans plânları 
ile radyo ve televizyon yayınlarına esas olan 
frekans bantları ile ilgili çalışmalar yapma yet
kisi, 2813 sayılı Telsiz Kanunu uyarınca 
Telekomünikasyon Kurumuna aittir. 

Telekomünikasyon Kurumu, 2813 sayılı 
Telsiz Kanununa uygun olarak Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu, Türk Telekomünikasyon 
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve diğer il
gili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak 
hazırlayacağı ulusal, bölgesel ve yerel çaptaki 
plânları Haberleşme Yüksek Kurulunun 
onayına sunar. 

Haberleşme Yüksek Kurulu, hazırlanan 
plânı aynen onaylayabileceği gibi lüzum gör
düğü değişikliklerin yapılmasını talep edebilir. 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ait rad
yo ve televizyonlar ile Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde yayın yapan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 850) 



- 2 7 -

(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Anayasa Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Meteoroloji Radyosu, Emniyet Genel Müdür
lüğü bünyesinde yayın yapan Polis Radyosuna 
ulusal, bölgesel ve yerel, radyo-televizyon 
bölümleri bulunan iletişim fakültelerine yerel 
bazda frekanslar ve kanallar ücretsiz olarak 
tahsis edilir. Kalan televizyon kanal ve radyo 
frekansları, belli bir plân dahilinde özel 
kuruluşlara kullandırılmak üzere Üst Kurulca 
ihaleye çıkarılır. Televizyon kanal ve radyo 
frekanslarının ne kadarının hangi takvime göre 
ihaleye çıkarılacağına ilişkin plân Haberleşme 
Yüksek Kurulu tarafından saptanarak bu çer
çevede ihaleye çıkarılmak üzere Üst Kurula 
bildirilir. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna tah
sis edilen TV kanallarından biri olan TRT 3'ten 
TBMM TV aracılığıyla Türkiye Büyük Millet 
Meclisi faaliyetleri, bir diğer kanaldan da 
açıköğretim yayınları yansıtılır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi faaliyetlerinin hangi ölçüde yan
sıtılacağına Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı, açıköğretim yayınları için ise eğitim 
programlarını hazırlamakla yükümlü kurumlar 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile birlikte 
karar verir. Yayın ile ilgili diğer hususlar Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Tür
kiye Radyo-Televizyon Kurumu arasında bir 
protokolle belirlenir. Açıköğretim ve TBMM 
TV yayınlarından ücret alınmaz. 

Telekomünikasyon Kurumu, Üst Kurulun 
bildireceği ve bu Kanun hükümlerine uygun 
olarak TV kanal ve radyo frekansı tahsis edilip, 
kablosuz radyo ve televizyon yayın izni ve 
lisansı verilen kuruluşlara TV kanal ve radyo 
frekans tahsislerini uygular, ulusal ve ulus
lararası alanda tescil ettirir. 

Ulusal ve uluslararası hava ve deniz sey
rüsefer sistemlerine radyo ve televizyon sis
temlerinden zararlı enterferanslar gelmesi 
halinde, Telekomünikasyon Kurumu can ve 
mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek 
amacıyla enterferansa sebep olan vericileri 
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Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
geçici olarak kapatarak mühürler ve sorumlular 
hakkında Türk Ceza Kanununun 391 inci mad-
desi hükmü uygulanır. Yapılan işler aynı 
zamanda Üst Kurula bildirilir. 

Haberleşme Yüksek Kurulu, 2813 sayılı 
Telsiz Kanunu gereğince Üst Kurul, Türk 
Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel 
Müdürlüğü, Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu ve Telekomünikasyon Kurumu arasın
daki koordinasyonun yanı sıra konuyla ilgili 
olarak Üst Kurula verilmiş görevlerin takibini 
de yürütür. 

MADDE 11. - 3984 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Yeniden iletim 
Madde 26. - Bu Kanuna aykırı olmamak 

kaydıyla, süreklilik arz etmeyen yayınların 
iletim ve yeniden iletimi serbesttir. İletim ve 
yeniden iletimin usul ve esasları Üst Kurulca 
düzenlenen yönetmelikle belirlenir. 

Yeniden iletimi yapılan yayınlarla ilgili 
olarak Üst Kurula bilgi verilir. 

İletim ve yeniden iletim yoluyla yapılan 
yayınlar hakkında, 25 ve 33 üncü madde 
hükümleri saklıdır. 

MADDE 12. - 3984 sayılı Kanunun 28 in
ci maddesinin altıncı ve sekizinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Yayını yapmayan veya karara uygun şekil
de yapmayan veya geciktiren kuruluşun yayın
larından sorumlu en üst yöneticisi ile kuruluşun 
sahibi olan anonim şirketin yönetim kurulu 
başkanına otuz milyar liradan doksan milyar 
liraya kadar ağır para cezası verilir. Ayrıca, 
kuruluşa Üst Kurulca eylemin ağırlığına göre 
Üç aya kadar gelir getirici yayın yapma yasağı 
verilebilir. İkinci kez tekrarı halinde yayın izni 
iptal edilir ve en yüksek para cezasına hük-
molunur. Bu cezalar ertelenemez. Hangi yayın
ların gelir getirici yayınlar olduğu Üst Kurul 
tarafından belirlenir. 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12.- Kanunun 12 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Gerçek ve tüzel kişilerin ayrıca genel 

hükümlere göre ilgili yayın kuruluşuna karşı 
tazminat davası açma hakkı saklıdır. Yayın 
kuruluşu ile birlikte şirketin yönetim kurulu 
başkanı da müştereken ve müteselsilen sorum
ludur. Zarar doğurucu fiilin işlenmesinden son
ra yayın kuruluşunun devredilmesi, başka bir 
kuruluşla birleşmesi veya sahibi olan şirketin 
herhangi bir surette değişmesi halinde yayın 
kuruluşunu devralan, birleşen ve her ne suretle 
olursa olsun yayın kuruluşunun sahibi veya his
sedarı olan şirket ve şirketin yönetim kurulu 
başkanı da bu fiil nedeniyle hükmedilen taz
minattan yayın kuruluşu ile birlikte müştereken 
ve müteselsilen sorumludur. Tazminat talebinin 
haklı görülmesi halinde tazminat miktarı, on 
milyar liradan az olmamak üzere fiilin ağırlık 
derecesine göre belirlenir. On milyar liralık alt 
sınır her yıl Maliye Bakanlığınca ilân edilen 
yeniden değerleme oranında artırılır. Bu mad
deye göre açılacak manevi tazminat davaların
da hâkim tensip kararı ile birlikte bilirkişiyi de 
tayin eder ve davayı en geç altı ay içinde karara 
bağlar. 

Bu maddeye göre açılan davalarda taz
minata hükmedilmesi halinde, bankalarca uy
gulanan en yüksek işletme kredisi faizi üzerin
den temerrüt faizine de hükmedilir. 

MADDE 13. - 3984 sayılı Kanunun 29 un- MADDE 13.- Kanunun 13 üncü maddesi 
cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 29. - Radyo ve televizyon yayın iz
ni verilen veya verilecek anonim şirketlerin 
hisse oranları ve şirket yapısıyla ilgili uyulması 
gereken diğer hususlar şunlardır: 

a) Siyasî partiler, dernekler, sendikalar, 
meslek kuruluşları, kooperatifler, vakıflar, 
mahallî idareler ile bunlar tarafından kurulan 
veya bunların ortak oldukları şirketler, iş ortak
ları, birlikler ile üretim, yatırım, ihracat, ithalat, 
pazarlama ve fınans kurum ve kuruluşlarına 
radyo ve televizyon yayın izni verilmez; bu 
kuruluşlar radyo ve televizyon yayın izni almış 
şirketlere ortak olamazlar. 
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Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
b) Bu Kanuna göre radyo ve televizyon 

yayın izni, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre sadece radyo ve televizyon yayıncılığı, 
haberleşme, eğitim, kültür ve sanat amacıyla 
kurulmuş anonim şirketlere verilir. Aynı şirket 
ancak bir radyo ve bir televizyon işletmesi 
kurabilir. 

c) özel radyo ve yayın kuruluşlarının his
seleri nama yazılı olmak zorundadır. Bu şirket
lerde herhangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas 
edilemez. 

d) Üst Kurul tarafından düzenlenecek 
yönetmeliğe uygun olarak her yıl yapılacak yıl
lık ortalama izlenme oranı ölçümlerine göre 
yıllık ortalama izlenme veya dinlenme oranı 
% 20'yi geçen bir televizyon veya radyo 
kuruluşunda bir gerçek veya tüzel kişinin veya 
bir sermaye grubunun sermaye payı % 50'yi 
geçemez. Gerçek kişinin hisselerinin hesaplan
masında üçüncü derece dahil olmak üzere üçün
cü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlara ait his
seler de aynı kişiye aitmiş gibi hesaplanır. 

e) Bir gerçek veya tüzel kişi veya bir ser
maye grubu % 50'den fazla hissesine sahip ol
duğu bir televizyon veya radyonun yıllık or
talama izlenme veya dinlenme payı % 20'yi 
geçerse Üst Kurul tarafından yapılan bildirim
den itibaren doksan gün içinde, ortağı bulun
duğu televizyon veya radyodaki hisselerinin 
bir bölümünü halka arz ederek veya bir kısım 
hisselerini satarak, sermaye payını % 50'nin al
tına indirir. Yıllık izlenme veya dinlenme 
oranının aşımı birden fazla televizyon ve rad
yodaki hisselerin toplamı nedeniyle meydana 
gelmişse, bu oranı % 50'nin altına indirecek 
biçimde yeterli sayıda şirketi satar. Bu yüküm
lülüğün ihlâli durumunda kuruluşun yayın izni 
iptal edilir. 

f) Ulusal izlenme oranlan, Üst Kurul 
tarafından her takvim yılı için tespit edilir ve o 
yılı izleyen Ocak ayı içinde açıklanır. 
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Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
g) özel radyo ve televizyon yayın kuruluş

larının hisse senetlerinin halka arzında 2499 
sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Ser
maye Piyasası Kurulundan izin almadan önce 
Üst Kurulun onayının alınması şarttır. 

h) Bir özel radyo ve televizyon yayın 
kuruluşunda yabancı sermayenin payı ödenmiş 
sermayenin % 25'ini geçemez. 

ı) Bir özel radyo ve televizyon yayın 
kuruluşunda ortak olan gerçek veya tüzel 
yabancı kişi bir başka radyo ve televizyon 
kuruluşuna ortak olamaz. 

i) Yerli veya yabancı hissedarlar hiçbir 
şekilde imtiyazlı hisse senedine sahip olamaz
lar. 

j) Radyo ve televizyon yayını izni verilen 
bir anonim şirketin hisse devirleri, devir 
tarihinden itibaren bir ay içinde, ortakların ad 
ve soyadları ile şirketin devri sonucunda oluşan 
ortaklık yapısı ve oy paylan hakkındaki bil
gilerle Üst Kurula bildirilir. Bu şirketlerin bir 
başka şirkete devri, bir başka şirketin devralın
ması, bir başka şirketle birleşme işlemlerinden 
önce, Üst Kuruldan gerekli bilgi ve belgelerle 
izin alınması zorunludur. Bu işlemler sonucun
da şirket yapısında bu Kanun hükümlerinde ön
görülen hususlara aykırılık oluştuğu takdirde 
Üst Kurulun vereceği süre zarfında bu aykırılık 
giderilmek zorundadır. Aksi halde yayın izni 
iptal edilir. 

k) Radyo ve televizyon yayın izni verilen 
veya verilecek anonim şirketlerde bulunması 
gereken diğer asgarî idarî, malî ve teknik şart
larla yayın alanı, yayın saat ve süreleri ile ilgili 
esaslar her yıl Üst Kurul tarafından tespit 
olunur. Şirketler yapılarını verilen süre içinde 
tespit olunan şartlara uydurmak zorundadır. 
Aksi halde yayın izni iptal edilir. 

1) Radyo ve televizyon yayın kuruluşları, 
yayın izninin verilmesinden sonra da esas söz
leşmelerine bu Kanundaki esaslara aykırı 
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Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
hükümler koyamazlar; iştigal konularına, radyo 
ve televizyon yayıncılığı ile bağdaşmayan 
faaliyetleri dahil edemezler. 

m) Yurt dışından Türkiye'ye yönelik yayın 
yapan radyo ve televizyon kuruluşlarına kanal, 
frekans ve kablo kapasitesi tahsis edilemez. 
Bunlara Türkiye'de vergi mükellefi olanlar 
tarafından verilen reklam ve ilân bedelleri ver
gi matrahlarından düşülemez. Ancak, uydu 
platformu ve kablo sisteminden iletilen ve 
yurt dışından yapılan yabancı kaynaklı yayın
ların Türkçe seslendirilmelerine, birkaç dilden 
aynı anda yayın yapılmasına ve Türkçe reklam 
girişine olanak tanınır. Türkçe reklam girişi 
yapılan yayınlar için Üst Kurulun ilgili reklam 
yönetmeliği uygulanır. 

MADDE 14. - 3984 sayılı Kanunun 31 in
ci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Program hizmetinin içeriği ve yeni yayın 
tekniklerinin kullanımı 

Madde 31. - Radyo ve televizyon kuruluş
ları, yayınlarında belli oran ve saatlerde eğitim, 
kültür, Türk halk ve Türk sanat müziği prog
ramlarına yer vermek zorundadırlar. Bu prog
ramların tür ve oranlarıyla ilgili esaslar Üst 
Kurul tarafından tespit edilir. Tematik kanallar, 
bu zorunluluktan muaf tutulur. Tematik yayın 
yapmak isteyen kuruluşlar, başvuru sırasında 
bu hususu belirtir. Bu kanallar, Üst Kurulun iz
ni olmadan yayın türünü değiştiremez. Tematik 
kanallarla ilgili usul ve esaslar Üst Kurulca 
belirlenir. 

Her türlü teknoloji ile ve her tür iletişim 
ortamında yapılacak yayın ve hizmetlerin usul 
ve esasları, Haberleşme Yüksek Kurulunun 
belirleyeceği strateji çerçevesinde Üst Kurulca 
tespit edilip, Haberleşme Yüksek Kurulunun 
onayına sunulur. Bu yayın ve hizmetlerin mev
zuata uygunluğu Üst Kurulca denetlenir. 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14.- Kanunun 14 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
MADDE 15. - 3984 sayılı Kanunun 32 nci 

maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Seçim dönemlerinde yayınlar 
Madde 32. - Seçim dönemlerindeki yayın

lara ilişkin usul ve esaslar kanunla Yüksek 
Seçim Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir. 

Üst Kurul, radyo ve televizyon yayın 
kuruluşlarının seçim dönemlerindeki yayın
larını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğ
rultusunda izler, denetler ve değerlendirir. 

Seçimlerde oy verme gününden önceki 
yedinci günden itibaren her türlü haber, röpor
taj gibi programlar veya reklamlar yoluyla 
kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bil
gi iletişim telefonları yoluyla mini referandum 
gibi adlarla siyasî bir partinin veya adayın 
lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu 
etkileyecek yayınlarda bulunulmasına izin 
verilemez. Bu yasaklara uymayanlar yayın il
kelerini ihlâl etmiş sayılırlar. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 149/A 
maddesinde düzenlenen hükümler, Yüksek 
Seçim Kurulu kararlarını müteakip Üst Kurul
ca yerine getirilir. 

MADDE 16. - 3984 sayılı Kanunun 33 ün- MADDE 16.- Kanunun 16 ncı maddesi 
cü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
değiştirilmiştir. 

Uyarı, para cezası, durdurma ve iptal 
Madde 33. - Üst Kurul, öngördüğü 

yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şart
larını ihlâl eden, yayın ilkelerine ve bu Kanun
da belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan 
özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır 
veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür 
dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya 
aykırılığın tekrarı halinde ihlâle konu olan 
programın yayını, bir ilâ oniki kez arasında 
durdurulur. Bu süre içinde programın yapımcısı 
ve varsa sunucusu hiçbir ad altında başka bir 
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Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
program yapamaz. Yayını durdurulan program
ların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız 
olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst 
Kurulca hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, 
kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ah
lakî gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlık
larla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve 
çevre eğitimi konularında programlar yayın
lanır. 

Aykırılığın tekrarı halinde; 
a) Ulusal düzeyde yayın yapan kuruluş

lara, ihlâlin ağırlığına göre, yüzyirmibeş milyar 
liradan az olmamak kaydıyla ikiyüzelli milyar 
liraya kadar, 

b)Yerel, bölgesel ve kablo ortamından 
yayın yapan kuruluşlara; 

1. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, bir mil
yondan fazla nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın 
yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, altmış milyar 
liradan az olmamak kaydıyla yüz milyar liraya 
kadar, 

2. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, beşyüz 
bin ilâ bir milyon arasında nüfusa ulaşan il ve 
ilçelere yayın yapanlara ihlâlin ağırlığına göre, 
otuz milyar liradan az olmamak kaydıyla altmış 
milyar liraya kadar, 

3. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, 
ikiyüzelli bin ilâ beşyüz bin arasında nüfusa 
ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara, ihlâlin 
ağırlığına göre, yirmi milyar liradan az ol
mamak kaydıyla kırk milyar liraya kadar, 

4. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, 
ikiyüzellibinden az nüfusa ulaşan il ve ilçelere 
yayın yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, beş 
milyar liradan az olmamak kaydıyla on milyar 
liraya kadar, 

c) Radyo yayınlan için yukarıdaki miktar
ların yarısı kadar, 

İdarî para cezası uygulanır. 
Bu maddedeki para cezaları, her yıl 

Maliye Bakanlığınca ilân edilen yeniden değer
leme oranında artırılır. 
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ihlâlin, ihlâl tarihinden itibaren, takip eden 

bir yıl içinde tekrarı halinde bu idarî para 
cezaları yüzde elli oranında artırılır. İhlâlin, ih
lâl tarihinden itibaren takip eden bir yıl içinde 
üçüncü kez tekrarında ihlâlin ağırlığına göre 
izin uygulaması bir yıla kadar geçici olarak 
durdurulur. 

4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) 
ve (c) bentlerindeki ilkelere aykırı yayın yapıl
ması halinde uyarı yapılmaz ve yayın 
kuruluşunun yayını bir ay durdurulur, ihlâlin 
tekrarı halinde yayın süresiz olarak durdurulur 
ve yayın lisans izni iptal edilir. 

Yayın izninin verilmesi için gerekli şart
lardan birini kaybeden veya şartların uygun
luğunu hile ile elde eden kuruluşların yayın 
lisans izni iptal edilir. 

Uyarı cezasını gerektiren haller dışındaki 
ihlâllerde ilgili tarafın savunması alınır. 

Cezaların uygulanış usulleri ile gerekçeli 
olarak kamuoyuna duyuruluş şekli yönetmelik
le belirlenir. 

MADDE 17. - 3984 sayılı Kanuna 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. - Bu Kanuna göre yayın 
izni verilen özel radyo ve televizyon kuruluş
larının, kendilerine tahsis edilen TV kanal ve 
radyo frekansından yapacakları yayınlarını, 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun veya 
bu amaçla özel yayın kuruluşlarıyla ortak 
kuracağı şirketin görev ve sorumluluğunda iş
letilen verici tesislerinden yapmaları asıldır. 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, verici 
tesislerinin kurulması, işletilmesi, yenilenmesi 
ve bu tesislerde değişiklik yapılması sırasında 
özel yayın kuruluşlarının ihtiyaçlarını da göz 
önünde tutar. 

Kurulmasına izin verilen tesislerin bu 
Kanunda ve izin belgesinde öngörülen amaçlar 
için kullanılıp kullanılmadığı Üst Kurul tarafın
dan denetlenir. 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 17.- Kanunun 17 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Özel radyo ve televizyon yayın kuruluş

larının Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 
verici tesislerinden yararlanma usul ve esasları 
ile yıllık kira bedelleri Türkiye Radyo-Televiz-
yon Kurumu tarafından belirlenerek Üst 
Kurulun onayıyla yürürlüğe konulur. 

EK MADDE 2. - Bu Kanunda belirtilen is
tisnalar dışında, Üst Kuruldan izin almadan 
radyo ve televizyon yayını yapan ya da Üst 
Kurul tarafından geçici ya da sürekli iptal edil
mesine rağmen yayın yapan kişiye, kuruluş
ların ise sahip ve yöneticilerine, fiilleri bir baş
ka suç oluştursa bile, fiilin ağırlığına göre altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezası ve bir milyar 
liradan yüz milyar liraya kadar para cezası 
verilir. Ancak, Türkiye Cumhuriyetinin varlık 
ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğüne karşı yıkıcı ve bölücü 
faaliyetlere sevk edecek şekilde yayın yaptık
ları tespit edilerek yayınları durdurulan veya 
yayın izinleri iptal edilen kişiler, bu kuruluş
ların sahipleri ve yöneticileri ile bu tür yayın
larda görev alanlar Türk Ceza Kanununun 314 
üncü maddesine göre cezalandırılır. Aynca tüm 
yayın cihazları Türk Ceza Kanununun 36 ncı 
maddesine göre müsadere edilir. 

Yayın bantlarını bir yıl süre ile muhafaza 
etmeyen ve bu süre içinde Üst Kurul veya 
Cumhuriyet savcılığınca istenmesine rağmen 
sesli ve görüntülü olarak teslim etmeyen yayın 
kuruluşlarının sahip ve yöneticileri, altı aydan 
bir yıla kadar ağır hapis ve bir milyar liradan on 
milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır. Ayrıca, bir aydan üç aya kadar ilgili 
kuruluşun yayınının durdurulmasına karar 
verilir. Gönderilen bandın içerik bakımından 
istenen yayın olmaması veya bantta tahrifat, 
çıkarma, silme gibi işlemler yapılması halinde, 
ayrıca iki yıldan on yıla kadar ağır hapis ve iki 
milyar liradan on milyar liraya kadar ağır para 
cezası verilir. 
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Bu maddedeki para cezaları, her yıl 

Maliye Bakanlığınca ilân edilen yeniden değer
leme oranında artırılır. 

EK MADDE 3. - Radyo ve televizyon 
yayınları, yayın ilkeleri ve bu Kanunda belir
tilen diğer esaslara uygunluğu yönünden, 

a) Ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki 
yayınlar Üst Kurul tarafından izlenir ve değer
lendirilir. 

b) Üst Kurulun uygun göreceği yerlerdeki 
yerel ve bölgesel yayınların izlenmesi ve kayda 
alınması içişleri Bakanlığının görevlendireceği 
birimlere devredilebilir. Bu halde gerekli tek
nik donanım ve ilgili personelin eğitimi Üst 
Kurulca sağlanır ve masrafları Üst Kurulca kar
şılanır. Yayın ilkeleri ve bu Kanunda belirtilen 
diğer esaslara aykırılığından kuşkulanılan 
yayınların bandı, değerlendirilmek üzere Üst 
Kurula gönderilir. İçişleri Bakanlığı ile Üst 
Kurul arasındaki işbirliği bir protokol ile 
düzenlenir. 

Telekomünikasyon Kurumunun millî 
monitoring faaliyetleri kapsamında yayınları 
izleme imkânının olması halinde, Üst Kurul ile 
Telekomünikasyon Kurumu arasında im
zalanan bir protokol kapsamında bu yayınlar 
Telekomünikasyon Kurumunca izlenir ve 
değerlendirilmek üzere Üst Kurula iletilir. 

EK MADDE 4. - Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulunun yayın lisansı verdiği bir kuruluş bu 
lisansı, yayın istasyonlarını ve şebekelerini, Üst 
Kurulun izniyle bir üçüncü kuruluşa dev
redebilir. 

Yayın izni talebinde bulunan kuruluşların 
yerine getirmeleri gereken teknik ve malî yeter
lilik şartlan, devir şartları ile diğer ön şartlar, 
Üst Kurul tarafından yönetmeliklerle tespit 
edilir. 

EK MADDE 5. - Bu Kanunda geçen "Tel
siz Genel Müdürlüğü" ibaresi "Telekomünikas
yon Kurumu" olarak değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 850) 
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Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
MADDE 18. - 3984 sayılı Kanunun 8 inci 

maddesinin (a) bendi ile 35 inci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 19. - 15.7.1950 tarihli ve 5680 
sayılı Basın Kanununun 16 ncı maddesinin 
birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

1. Mevkutelerle işlenen suçlarda sorum
luluk, suçu meydana getiren yazıyı veya haberi 
yazan veya resmi veya karikatürü yapan kimse 
ile beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu 
müdürüne; 19 uncu maddeye aykırı hareket 
edilmesi halinde ise sözü edilen kişilerle birlik
te mevkutenin sahibi olan gerçek kişiye ve 
mevkute sahibi olan anonim şirketlerde 
yönetim kurulu başkanı ile diğer şirket ve tüzel 
kişilere ait mevkutelerde tüzel kişiliğin en üst 
yöneticisine aittir. Ancak, sorumlu müdürler 
için verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, 
sürelerine bakılmaksızın para cezasına çev
rilerek hükmolunur ve bu cezalar ertelenemez. 

MADDE 20. - 5680 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 17. - Basın yolu ile işlenen yalan 
haber, hakaret, sövme ve her türlü fiilden 
doğacak maddî ve manevî zararlardan, 16 ncı 
maddeye göre sorumlu olanlarla'birlikte Borç
lar Kanununun genel hükümlerine göre mev
kutelerde sahibi ve mevkute olmayanlarda 
naşiri; mevkute sahibi ile mevkute olmayan
ların naşirinin şirket olması halinde şirket ile 
birlikte anonim şirketlerde yönetim kurulu baş
kanı, diğer şirket ve tüzel kişilerde en üst 
yönetici müştereken ve müteselsilen sorum
ludur. Tazminat talebinin haklı görülmesi 
halinde tazminat miktarı, on milyar liradan az 
olmamak üzere fiilin ağırlık derecesine göre 
belirlenir. On milyar liralık alt sınır her yıl 
Maliye Bakanlığınca ilân edilen yeniden değer
leme oranında artırılır. Bu maddeye göre 
açılacak manevî tazminat davalarında hâkim 
tensip kararı ile birlikte bilirkişiyi de tayin eder 
ve davayı en geç altı ay içinde karara bağlar. 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 19.- Kanunun 19 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20.- Kanunun 20 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 850) 
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Zarar doğurucu fiilin işlenmesinden sonra 

mevkutenin devredilmesi, başka bir mevkute 
ile birleşmesi veya sahibi olan gerçek kişi ya da 
şirketin herhangi bir surette değişmesi halinde 
mevkuteyi devralan, birleşen ve her ne suretle 
olursa olsun mevkutenin sahibi gerçek kişiler 
ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı 
diğer şirket ve tüzel kişilerde en üst yönetici de, 
bu fiil nedeniyle hükmedilen tazminattan birin
ci fıkrada sayılanlarla birlikte müştereken ve 
müteselsilen sorumludur. 

Basılmış eser sahiplerinin dernek, vakıf ve 
benzeri tüzel kişiler olması halinde tüzel 
kişilikle birlikte yönetim organlarında yer alan
lar hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Bu maddeye göre açılan davalarda taz
minata hükmedilmesi halinde, bankalarca uy
gulanan en yüksek işletme kredisi faizi üzerin
den temerrüt faizine de hükmedilir. 

MADDE 21. - 5680 sayılı Kanunun 19 un
cu maddesinin (I) numaralı fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

I- Bir kişinin şeref ve haysiyetinin rencide 
edilmesi veya kendisiyle ilgili yalan haber 
verilmesi veya kendine hakaret edilmesi veya 
sövülmesi ya da gerçeğe aykırı hareket, düşün
ce ve söz izafesi suretiyle, açık veya kapalı 
şekilde bir mevkutede yayın yapılması halinde; 
ilgili veya temsilcisi yayının yapıldığı tarihten 
itibaren iki ay içinde imzasını taşıyan cevap 
veya düzeltme yazısını mevkutenin sorumlu 
müdürüne verebilir veya gönderebilir. 

Sorumlu müdür, cevap veya düzeltme 
yazısını aldığı tarihten itibaren üç gün içinde 
mevkutenin sahibi olan gerçek kişiye veya 
anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanına, 
diğer şirket ve tüzel kişilerde en üst yöneticiye 
bildirir ve inceler; yayınlanmasına karar ver
diği takdirde inceleme süresinin bitiminden 
sonra çıkacak ilk nüshada, metne hiçbir 
mülahaza ve işaret katmaksızın ve bu cevap 
veya düzeltme dolayısıyla herhangi bir mütalâa 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 21.- Kanunun 21 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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beyan etmeksizin aynen ve tamamen yayın
lamaya mecburdur. 

MADDE 22. - 5680 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 20. - 4 üncü maddenin birinci ve 
ikinci fıkralarında yazılı hususları göstermeyen 
sorumlular on milyar liradan elli milyar liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu hususları gerçeğe aykırı şekilde gös
terenler ile sorumluların belirlenmesini veya 
mahkeme kararlarının uygulanmasını güçleş
tirecek şekilde değiştirenler, otuz milyar 
liradan doksan milyar liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edilirler. Verilen para cezası 
ertelenemez. 

MADDE 23. - 5680 sayılı Kanunun 29 un
cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 29. - ilgilinin veya yetkili temsil
cisinin talebi üzerine yayınlanan cevap veya 
düzeltmede, 19 uncu maddedeki şekil ve şart
lara uyulmaması halinde failler hakkında üç 
milyar liradan beş milyar liraya kadar ağır para 
cezasına hükmedilir. 

Cevap veya düzeltmenin yayınlanmasına 
dair 19 uncu maddenin (III) numaralı fıkrasına 
göre verilen hâkim kararına rağmen, neşirden 
imtina olunması halinde faillere on milyar 
liradan yirmi milyar liraya kadar ağır para 
cezası; yayınlanan cevap veya düzeltmenin 19 
uncu maddedeki şekil ve şartlara uygun ol
maması halinde ise faillere beş milyar liradan 
on milyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Cevap veya düzeltmenin 19 uncu mad
dedeki şekil ve şartlara uygun olarak yeniden 
yayınlanmasına dair sözü edilen maddenin (VI) 
numaralı fıkrasına göre verilmiş hâkim 
kararına rağmen, neşirden imtina olunması 
veya tekrar yayınlanan cevap veya düzeltmede 
yeniden 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara 
uyulmaması halinde, failler hakkında elli mil
yar liradan yüzelli milyar liraya kadar ağır para 
cezasına hükmolunur. 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 22.- Kanunun 22 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23.- Kanunun 23 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 850) 
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19 uncu maddenin (IV) numaralı fıkrasına 

ve (VI) numaralı fıkrasının dördüncü parag
rafına göre cevap veya düzeltmeyi yayınlama 
mecburiyetinin doğduğu tarihten itibaren 
yayının geciktiği her sayı için faile ayrıca; gün
lük mevkutelerde beşyüz milyon lira, diğer 
mevkutelerde üç milyar lira ağır para cezası da 
verilir. 

Bu maddeye göre verilen para cezaları er
telenemez. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin 
aynı yıl içinde tekerrürü halinde, öngörülen 
para cezalan iki misli olarak uygulanır. 

MADDE 24. - 5680 sayılı Kanunun 41 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 41.- Bu Kanunun uygulanmasında 
yapılacak tebligat, ilgilinin yeni adresini bildir
meden veya eksik veya yanlış bildirerek ayrıl
ması halinde mevkutenin idare yeri veya son 
sahibi veya sorumlu müdürüne yapılmakla 
geçerli sayılır. 

MADDE 25. - 5680 sayılı Kanunun 21 in
ci maddesinin birinci fıkrasındaki "onbin 
liradan otuzbin liraya" ibaresi, "on milyar 
liradan otuz milyar liraya", ikinci fıkrasındaki 
"yirmibin liradan altmışbin liraya" ibaresi "yir
mi milyar liradan altmış milyar liraya"; 22 nci 
maddesinde geçen "yirmibin liradan ellibin 
liraya" ibaresi, "yirmi milyar liradan yüz milyar 
liraya"; 23 üncü maddesindeki "100 liradan 
500 liraya" ibaresi "on milyar liradan elli mil
yar liraya"; 24 üncü maddesindeki "yirmibin 
liradan ellibin liraya" ibaresi "otuz milyar 
liradan yüz milyar liraya"; 25 inci maddesin
deki "yüzellibin liradan" ibaresi "onbeş milyar 
liradan"; 26 ncı maddesindeki "yirmibin 
liradan ellibin liraya" ibaresi "elli milyar 
liradan yüz milyar liraya"; 28 inci maddesin
deki "yirmibin liradan ellibin liraya" ibaresi 
"yirmi milyar liradan yüz milyar liraya"; 30 un
cu maddesindeki "1 000 liradan 10 000 liraya" 
ibaresi "yirmi milyar liradan yüz milyar 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 25.- Kanunun 25 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
liraya"; 31 inci maddesindeki "ellibin liradan 
yüzbin liraya" ibaresi "elli milyar liradan yüz 
milyar liraya"; 32 nci maddesindeki "100 
liradan 1 000 liraya" ibaresi "beş milyar liradan 
yirmi milyar liraya"; 33 üncü maddesindeki 
"on milyon liradan otuz milyon liraya" ibaresi 
"on milyar liradan otuz milyar liraya"; 34 üncü 
maddesindeki "1 000 liradan 10 000 liraya" 
ibaresi "bir milyar liradan on milyar liraya" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 26. - 5680 sayılı Kanuna aşa
ğıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 9. - Bu Kanunun yalan 
haber, hakaret ve benzeri fiillerden doğacak 
maddî ve manevî zararlarla ilgili hükümleri, 
bilişim teknolojileri ve internet ortamında say
fa açılması veya elektronik gazete, elektronik 
bülten vb. suretiyle yayınlanan her türlü yazı, 
resim, işaret, sesli veya sessiz görüntü ve ben
zerleri hakkında da uygulanır. 

MADDE 27. - 5680 sayılı Kanuna aşağı
daki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 10. - Bu Kanun kapsamında 
verilen para cezalan ve tazminatlar, bölgesel 
yayın yapan kuruluşlarda yarısına kadar, yerel 
yayın yapan kuruluşlarda 1/3'üne kadar in
dirilebilir. 

MADDE 28. - 31.12.1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci mad
desinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklen
miştir. 

9. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya 
radyo ve televizyon yayınlarından doğacak 
maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen 
tazminat giderleri. 

MADDE 29. - 3.6.1949 tarihli ve 5422 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci 
maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

14. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya 
radyo ve televizyon yayınlarından doğacak 
maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen 
tazminat giderleri. 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 26.- Kanunun 26 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29.- Kanunun 29 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 1. - Halen görevde 

bulunan; Üst Kurul üyeleri, bu Kanuna göre 
seçilecek yeni Üst Kurul üyelerinin seçim 
sonucunun, TRT Genel Müdürü ise yeni Üst 
Kurul tarafından aday gösterilenler arasından 
Bakanlar Kurulunca yapılacak atama 
sonucunun Resmî Gazetede yayımlanması 
tarihlerine kadar görevlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanun uyarınca 
yürürlüğe konulması gereken yönetmelikler ile 
mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olan 
hükümlerine ilişkin değişiklikleri, bu Kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde 
hazırlanır ve yürürlüğe konulur. Bu yönet
melikler yürürlüğe konuluncaya kadar bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut 
yönetmelik, talimat ve esasların bu Kanuna ay
kırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur. 

İzlenme oranlarının hesaplanma şekli, tes
piti ve yayınlanma esasları Üst Kurul tarafın
dan Üst Kurul üyelerinin seçim sonucunun 
Resmî Gazetede yayımından itibaren üç ay 
içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. - 3984 sayılı Kanuna 
göre Üst Kurul tarafından yaptırılan ulusal rad
yo ve televizyon frekans plânları, bir hafta için
de Telekomünikasyon Kurumuna devredilir. 
Telekomünikasyon Kurumu, ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile işbirliği yaparak plânları inceler, 
gerekirse değiştirir ve dört ay içinde Haberleş
me Yüksek Kuruluna sunar. Haberleşme Yük
sek Kurulu işi en geç altı ay içinde sonuca bağ
lar ve evrakı RTÜK'e ulaştırır. 

GEÇİCİ MADDE 4. - Radyo ve Televiz
yon Üst Kurulunun Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurulunca seçilecek beş üyesi, siyasî 
parti gruplarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanı oluşum formülüne göre belir
lenecek kontenjan doğrultusunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Bakanlar 
Kurulunca seçilecek üye adayları ilgili kurum 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 4.- Kanunun geçici 4 
üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir.. 
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ve kuruluşlar ' tarafından Başbakanlığa bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay için
de bildirilir. Siyasî parti gruplarınca gösterilen 
adayların; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunca, işaret oyuyla ayrı ayrı oylanmaları 
suretiyle seçimleri yapılır. Seçilemeyen adaylar 
yerine ilgili siyasî parti gruplarınca yeni aday
lar bildirilir, j 

MADDE 30. - Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 31. - Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 850) 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
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