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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMALAR 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — istanbul Milletvekili Feyzi tşbaşaran'ın, cumhuriyetin 70 inci yılında 
Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasî ve sosyal sorunlara ilişkin gündem dışı ko
nuşması 

2. — Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, SHP heyeti olarak, Diyarbakır'ın 
Lice İlçesi ile Erzurum'un Yavi beldesinde yaptıkları incelemelere ilişkin gün
dem dışı konuşması 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — (10/132, 123) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun baş
kan, başkanvekıli, sözcü ve kâtip üye seçimlerini yapmak için toplanacakları 
gün, saat ve yere ilişkin Başkanlık duyurusu 
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 545 
1. — Şanlıurfa Milletvekili M. Feyzi Şıhanlıoğlu'nun, Adalet Komisyonu 

üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/215) 545 
2. — (10/90) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, , 

Komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1167) 545 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 545,582 

1, — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) 
(S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) ,545:546 

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 71) 546 

3.—Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 546 

4.—İnsan Haklan Bakanlığına Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 546 

5.—Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/324) (S. Sayısı : 134) ' , 546 

6.— Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayı
sı : 221 ve 221'e 1 inci Ek) 547 

7. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğ-
lu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) 
(S. Sayısı : 283) S47 

8. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) 547 

9. — Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/563) 
(S. Sayısı : 357) 547:549, 
. - . ' • ' • • 558,664:669 

10. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58'e 1 inci Ek) 549:550 
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11. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 550 

12. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 550 

13. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik "Vapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya
pılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Ba- _ 
yındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62,) (S. Sayısı : 116) 550 

14. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S, Sayısı: 180) ' 550:551 

15. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) 551 

16. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) 551 

17. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Hak
sız ve keyfi işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci ve ilgili Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Baka
nı Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis 
Soruşturması Açılmasına ilişkin Önergesi ye Meclis Soruşturması Komisyonu 
Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 551 

18. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kü-
tabya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baş
kanvekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve Özel Radyo-
Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile içel Milletvekili 
Istemihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Dü
zenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754,2/745) 
(S. Sayısı : 356) 551:558, 

558:582, 
• 582:591 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 592 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 592 
1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, trafik kazalarına ilişkin sorusu 

ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1697) 592:593 
2. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, bazı tarikatların açtıkları özel 

liselere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1741) 593:594 
3. - Bilecik Milletvekili Mehmet SevenMn, demiryolları üzerindeki hemze

min geçitlerde samafor olmayışının nedenine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1748) 594:595 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ÇMUK'nun uy
gulamasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/1752) 595:596 

5..—Ankara Milletvekili H. Üluç Gttrkan'ın, bazı tarikatlarca açılan özel 
okulların denetimine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazı
lı cevabı (7/1757) 596:597 

6. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, PKK teröristleri hakkında 
yapılan açıklamalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı 
cevabı (7/1758) 597:598 

7. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Dargeçit'te şehit edilen 
bir teğmene ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/1787) ' *. 598:599 

8. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, bazı imam-hatip liselerinin in
şaatı tamamlandığı halde eğitim-öğretime açılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
MilK Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1865) 599:600 

9. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Amerikan Büyükelçiliğinde 
görevli iki diplomatın Güneydoğu Anadoluya yaptığı ziyaretlere ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1887) 600:601 

10. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, bakanlık kütüphanelerinde bu
lunan kitaplara ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı 
cevabı (7/1898) 601:603 

11. —- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Çevre Kirliliğini Önleme Fo
nundan belediyelere yapılan yardımların dağıtımı nda partizanlık yapıldığı iddi
asına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı 
(7/1903) 603:605 

12. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü bütçesinden yatırımlara ayrılan paya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mus
tafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/1905) 605:606 

13. •— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İli pazaryeri ilçesi Dül-
geroğlu Köyü içme suyu projesine ayrılan ödeneğin kaydırıldığı idiasına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/1936) 606:607 
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14. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Üsküdar'da bulunan Ali Şük
rü Bey köşkünün onaysız ve ruhsatsız proje ile restorasyonuna göz yumulduğu 
iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı cevabı 
(7/1939) 607:6© 

15. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, 1993 yılı turizm gelirlerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in yazılı cevabı (7/1979) 609:612 

16. — tzmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, tzmir Atatürk Lisesi Müdürünün 
görevinden alınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in ya
zılı cevabı (7/1992) 612 

17. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Çanıllı Köyündeki 
cami minaresinin tamir edilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çi-
loğlu'nun yazılı cevabı (7/2031) 613:614 

18. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Akkaya yolunun sta
bilize yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı 
cevabı (7/2032) 614:615 

19. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Gençali yolunun 
stabilize yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazı
lı cevabı (7/2033) 615:616 

20. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Oltan-Uğurçayı yo
lunun stabilize yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'
nun yazılı cevabı (7/2034) 616:617 

21. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Ilıca Köyünün kep
çe talebine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı 
(7/2035) 617:618 

22. - Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Gençali Köyünün boru 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı 
(7/2036) 618:619 

23. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Çanıllı Köyünden 
geçen pis su deresinin kapatılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa 
Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2038) 619:620 

24. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Çanıllı Köyünün 
kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı 
cevabı (7/2039) 620:621 

25. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Evci Köyü içme su
yu borularının bakımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun 
yazılı cevabı (7/2040) 621:622 

26. -T- Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Evci Köyü yolunun 
yapımı ve bakımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı 
cevabı (7/2041) 622:623 

27. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Evci Köyü yarım 
kalan yolunun tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çi
loğlu'nun yazılı cevabı (7/2042) 623:624 
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28. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Gökçebağ Köy yo- „ 
luna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2043) 624:625 

29. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Gökçebağ Köyün
de inşaatı yarım kalan konağın tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Baka
nı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2044) 625:626 

30. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Gökçebağ Köyü iç
me suyu şebekesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı 
cevabı (7/2045) 626:627 

31. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş İlçesinin bazı Köy . 
yollarının asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun 
yazılı cevabı (7/2046) 627:628 

32. - Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Gökler köyündeki 
kanalizasyon tamiratı ve yeni binaların kanalizasyona bağlanmasına ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2047) 628:629 

33.—• Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Gençali Köyü Yay
la Mevkiine sulama göleti yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Ba-
kanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2048) 629:630 

34. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere-Doğanlar Kö
yünün yol ve içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çi
loğlu'nun yazılı cevabı (7/2051) 630:631 

35. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere-Kultak Köyü
nün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun 
yazılı cevabı (7/2052) 631:632 

36.—Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere-Elören ve El
malı köyleri arasındaki yolun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2054) 632:633 

37.— Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere-Muzrupağacın 
Köyünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çi
loğlu'nun yazılı cevabı (7/2055) 633:634 

38.—Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere-Muzrupağacın 
köy yolunun köprü ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'
nun yazılı cevabı (7/2056) 635 

39. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere-Elören Köyü
ne cami yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı 
cevabı (7/2057) 636:637 

40. —-Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere-Muzrupağacın 
Köyü su şebekesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı 
cevabı (7/2058) , 637:638. 

41. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı'nda ticaret li- \ 
sesi yapımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı 
(7/2143) ' 638:639 
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42. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Tarih Köyü yo
lunun yapımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloglu'nun yazılı ce
vabı (7/2146) 639:640 

43. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Çantırh Köyü 
içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloglu'nun yazılı 
cevabı (7/2147) 640:641 

44. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Yogunpelit Kö
yünün içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloglu'
nun yazılı cevabı (7/2148) ' 641:642 

45. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Hırkatepe Köyü 
camiinin minaresinin yenilenmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çi
loglu'nun yazılı cevabı (7/2149) 642:643 

46. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Çakıloba Kö
yüne su deposu yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'-. 
nun yazılı cevabı (7/2150) 643:644 

. 47. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Çakıloba Kö
yüne su arkı ve sulama havuzu yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mus
tafa Çiloglu'nun yazılı cevabı (7/2151) 644:645 

48.—Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Macun Köyü
nün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloglu'nun 
yazılı cevabı (7/2152) 645:646 

49. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Kozağa Kö
yüne içme suyu deposu yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa 
Çiloglu'nun yazılı cevabı (7/2153) 646:647 

50. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Hırkatepe Kö
yünde yapımına başlanan su kanallarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mus
tafa Çiloglu'nun yazılı cevabı (7/2154) . / • 647:648 

51. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Hırkatepe Köy 
konağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloglu'nun yazılı cevabı 
(7/2155) 648:649 

52. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Kırşeyhler Kö
yünü Kırbası Kasabasına bağlayan yola ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Musta
fa Çiloglu'nun yazılı cevabı (7/2156) 649:650 

53. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Oymaağaç 
Gençali Köy yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloglu'nun yazılı 
cevabı (7/2157) 650:651 

54. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Kırbaşı yolu
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloglu'nun yazılı cevabı (7/2158) 651:652 

55. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Kırbaşı Kasa
bası sulama projesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloglu'nun ya
zılı cevabı (7/2159) ' * 652:653 
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Sayfa 

56, —Ankara Milletvekili M, Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Fasıl Köyü ara
zilerine sulama suyu temin edilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa 
Çiloglu'nun yazılı cevabı (7/2160) 653:654 

57. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı Yiğerler Kö
yünü Beypazarı İlçesine bağlayan yola ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa 
Çiloglu'nun yazılı cevabı (7/2161) 654:655 

58.—Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı İlçesine bağlı 
köy yollarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloglu'nun yazılı cevabı 
(7/2162) / 655:656 

59. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Hırkatepe Kö
yünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çilog
lu'nun yazılı cevabı (7/2163) /. 657 

60.—Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Hırkatepe Kö
yünün içme suyu borusu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çi-; 
loğlu'nun yazılı cevabı (7/2164) 658 

61. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Yiğerler Kö
yünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çilog
lu'nun yazılı cevabı (7/2167) 659:660 

62. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazan-Kırbaşı Kasa
basının içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mustafa Çiloglu'
nun yazılı cevabı (7/2168) 660:661 

63.—Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Kırşeyhler Kö
yünün içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloglu'
nun yazılı cevabı (7/2169) 661:662 

64. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Yiğerler Kö
yünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloglu'
nun yazılı cevabı (7/2170) 662:663 

65. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Köy yollarının asfaltlanmasına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloglu'nun yazılı cevabı (7/2172) 663 

e 
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' • I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.OO'te açılarak iki oturum yaptı. 

Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Kars ve Ardahan'da baş gösteren kuraklık konusu
na ilişkin gündem dışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin; 

Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, içişleri Bakanlığınca verilmekte olan silah ruh
satlarına, 
•' Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, son zamanlarda Muş İli ve dolaylarında meydana gelen 

olaylara, 
İlişkin gündem dışı konuşmalarına da İçişleri Bakanı Nahit Menteşe cevap verdi. 

Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in dönüşü
ne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu'nun vekâlet etmesine ve 

Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in, işlerinin yoğunluğu sebebiyle Kazakistan Cum
huriyetine gidemediğinden, ilgi yazının işlemden kaldırılmasına, 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile 
Kuzey Atlantik Asamlesi, TürkiyehAT.Karma Parlamento komisyonu ve Parlamentolar Arası 

Birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek Türk gruplar için siyasî parti grup baş
kanlıklarınca gösterilen asıl ve yedek üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar ICanuriu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 
Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 505 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı Bağ-Kur 
Kanununa bazı İlaveler Yapılarak Kadro Aylığına, Taban Aylığına, Kıdem Aylığına, Aile Yar
dımı ödeneğine, Emekli Aylıklarına Devlet İstatistik Enstitüsünce Belirlenen Aylık Enflasyon 
Artışı Oranında İlave Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/250) (İçtüzüğün 38 itici mad
desine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin Önergesinin, yapılan görüşmelerden sonra 
kabul edilmediği açıklandı. 

Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve arkadaşlarının Esnaf ve Sanatkârlar Diğer Ba
ğımsız Çalışanlar ile Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Madde Eklenerek Emeklilerin 
Maaşlarının Yüzde 50 Artırılmasının Kanunlaşması Halinde Aylık Bağlanmaya Hak Kazanan- ••_ ,• 
ların da Durumlannıh İyileştirilmesi İçin Aylıklarında Yüzde 100 Artış Sağlanması Hakkında 
Kanun Teklifinin (2/564) (İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına 
ilişkin önergelerinin okunmasından sonra, teldif sahiplerinden Trabzon Milletvekili Kemalct
tin Göktaş'ın bu husustaki isteklerinden vazgeçtiklerini açıklaması üzerine, önergenin geri ve
rildiği bildirildi. 

(9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan ve DYP Grubuna 
düşen bir üyeliğe, gösterilen adaylar arasından adçekme suretiyle, Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un seçildiği açıklandı. 

(10/132) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna, gruplarınca gösterilen adaylar 
seçildiler; Başkanlıkça, Meclis Araştırması Komisyonunun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 
Üye seçimlerini yapmak için toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu. 
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Açık bulunan ve bağımsız milletvekillerine düşen : 
Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın, Trabzon.Millet

vekili Koray Aydın, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve Kayseri Milletvekili Osman De-
velioğlu, 

KİT Komisyonu üyeliklerine, İstanbul Milletvekili Tunca Toskay, Erzurum Milletvekili Oktay 
öztürk, Konya Milletvekili Servet Turgut ve Tokat Milletvekili Ahmet özdemir, 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna, İstanbul Milletvekili Osman Ceylan ve Elazığ 
Milletvekili Tuncay Şekercioğlu; 

Seçildi. , 
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracına; 
Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsamına alınıp 

alınmayacağına; 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın buğday ürününün ithalat ve ihracatı ile rekol

tesine; v 
İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorularına (6/471), (6/494), (6/518) Tarım ve Kö-

yişleri Bakanı Refaiddin Şahin cevap verdi; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açık
ladılar. 

(6/503), (6/504), (6/505), (6/507), (6/508), (6/510) numaralı sorular, soru sahipleri izinli 
olduklarından; i 

(6/374), (6/376), (6/377), (6/415), (6/421), (6/491) numaralı sorular, soru sahipleri görev
li olduklarından; 

(6/232), (6/305), (6/306), (6/307), (6/308), (6/309), (6/325), (6/348), (6/349), (6/357), 
(6/361), (6/365), (6/366), (6/367), (6/368), (6/525), (6/424), (6/425), (6/447), (6/448), (6/465), 
(6/466), (6/469), (6/479), (6/484), (6/497), (6/502), (6/511), (6/512), (6/513), (6/514), (6/515), 
(6/516), (6/517) numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/355), (6/524), (6/526), (6/412), (6/530), (6/417), (6/542), (6/419), (6/420), (6/422), 
(6/444), (6/446), (6/543), (6/449), (6/544), (6/546), (6/450), (6/451), (6/452), (6/454), (6/456), 
(6/457), (6/458), (6/459), (6/460), (6/461), (6/476), (6/483), (6/485), (6/488), (6/489), (6/4$0), 
(6/566), (6/492), (6/493), (6/498), (6/499), (6/500), (6/501), (6/579), (6/580), (6/581) numa
ralı sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/480) numaralı soru, soru sahibi Genel Kurulda hazır bulunmadığından, bir defaya mah
sus olmak üzere; 

Ertelendiler. 

(6/477), (6/509) numaralı sorular da, soru sahipleri iki cevap gününde de hazır bulunma
dıklarından, düştüler. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetle
rinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe (1/202), (1/76), (1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek), 
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Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin tîgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe (1/343) (S. Sayısı : 71), 

Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 
Bütçe (1/306) (S. Sayısı : 82), 

İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe (1/376) (S. Sayısı : 139), 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet (2/324) (S. Sayısı : 134), 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Anayasa (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci Ek), 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Mil
letvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe (1/488, 2/9, 2/536) 
(S. Sayısı : 283), 

Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri (1/420) 
(S. Sayısı : 312), 

Komisyon raporlarının görüşülmesi, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunma
dıklarından ertelendi. 

Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/563) (S. Sayısı: 357) üzerindeki görüşmelere 
devam olunarak 2 nci maddesinin oylanması sırasında, karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldı. 

Başkanlıkça, bir maddenin oylanmasında karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığı tak
dirde, gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edilip edilmeyeceği hakkında, ya
rınki birleşimde bir usul tartışması açılacağına ve grupların bu hususta hazırlıklı olmaları ge
reğine ilişkin bir duyuruda bulunuldu, 

4 Kasım 1993 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.42'de son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Kadir Bozkurt Ali Günaydın 
Sinop Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

4 . 11 . 1993 PERŞEMBE 

Tasarılar 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ta
şımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/630) (Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
.1.11.1993)'. 

2. — Türk Eczacılar Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/631) 
(Sağlık ve Sosyal işler komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.11.1993) 

3. — Askerî Ceza kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı (1/632) (Adalet ve Millî Savunma komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.11.1993) 

~ > • • » • • 

Teklif 

1. — Niğde Milletvekili Rıfat Yüzbaşıoğlu ve 2 Arkadaşının 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/829) (MilK Eğitim Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.11.1993) 

Geri Alınan Yazılı Soru önergesi 

1. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas ERKO Firmasına ilişkin Başbakana yönelttiği 
yazılı soru önergesini 4.11.1993 tarihinde geri almıştır (7/1761) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkonvckill Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : AU Günaydın (Konya), Kadir Bozkurt (Sinop) 

— • ' o ' •• " ; 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İstanbul Milletvekili Feyzi fşbaşaran'ın, cumhuriyetin 70 inci yılında Türkiye'nin içinde 

bulunduğu siyasî ve sosyal sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz istekleri vardır; sayın milletvekil

lerine gündem dışı söz vereceğim. 
İstanbul Milletvekili Sayın Feyzi tşbaşaran, cumhuriyetin 70 inci yılında Türkiye'nin için

de bulunduğu siyasî ve sosyal sorunlarla ilgili gündem dışı konuşma isteğinde bulunmuştur. 
Buyurun efendim. 
FEYZİ İŞDAŞARAN (İstanbul) —• Değerli milletvekilleri, bana söz verdikleri için Sayın 

Başkana öncelikle teşekkür ediyorum. 
İçinde bulunduğumuz günlerde 70 inci yılını idrak etmekte olduğumuz cumhuriyet reji

mi, yetmiş yıl önceki zorluklarla ve tehditlerle karşı karşıyadır. Yetmiş yıl sonra geldiğimiz nokta, 
Yüce Atatürk'ün koyduğu ilke ve inkılaplardan kaynaklanan zorluklar değil, bizim devam et
tiremediğimiz reform ve değişimlerdendir. 

Değerli milletvekilleri, şunu açıkça ifade etmeliyiz ki, Yüce Atatürk'ün, cumhuriyetimi
zin ilk kuruluş yıllarında başlattığı devrimci, reformist, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma 
hareketi, 1938'de vefatıyla beraber, önce duraksamış, sonra şekil değiştirmiştir. 1940'larda baş
layan militarist, sözde Atatürkçü aydın ve kamu bürokrasi üçlüsünün temelini oluşturduğu ta
rifi imkânsız rejim yapımız, tam 55 yıldır bir statüko içindedir. 55 yıldır diyorum: çünkü, Ata-

1 

türk'ten sonraki cumhuriyetin uygulanış biçimini tartışmak zorundayız. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında, demokrasinin tüm kural ve kurumlarını bulamayabilirsiniz; 

ama, Atatürk'ün başlattığı devrim ve reformları, ondan sonra da devam ettirdiğimizi pek söy
leyemeyiz. Ancak, sözde Atatürkçü aydınlar, O'nun devrim ve reformlarını tabu haline dönüş
türüp, muhafaza etmeye çalışmışlardır. 
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Değerli arkadaşlarım, önce rahmet ve minnetle andığımız Adnan Menderes'le başlayan, 
1965-1969 yılları arasında Sayın Süleyman Demirel'le devam edilen ve ara verilen, daha sonra 
yine rahmet ve minnetle andığımız 8 inci Cumhurbaşkanımız Turgut özal'la ekonomik ve si
yasî zirveye ulaşan Türkiye Cumhuriyetinin demokratik ve özgür toplum yapısı, geliştirilerek 
müdafaa edilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, büyük ülke olmanın üç önemli şartı vardır : birincisi, din ve vicdan 
hürriyetidir. Dunu, "isteyen, ibadetini serbestçe yapabilir" sözüyle geçiştirenleyiz. Üzülerek ifade 
edeyim ki, devlet, dinî vecibelerini yerine getiren insanları, potansiyel tehlike olarak görmekte
dir; bu insanlarımızdan kendini korumak için, akla hayale gelmeyen tedbirler ve baskılar yap
maktadır. 

Netice itibariyle, diniyle barışık olmayan bir milletin ve devletin, huzur bulması imkân
sızdır. Hıristiyan ülkeler, kiliseyle kavgalarını bitirdikten sonra büyümeye başlamışlardır. Bi
zim de bu barışı sağlamamız lazım. Laikliğin tanımı yeniden yapılmalı ve devletin dinle ilişki
leri yeniden düzenlenmelidir. 

İkincisi, serbest düşünce ve düşündüğünü ifade edebilme hürriyetidir. Bu konuda özgür toplum 
olma gereğini yerine getirdiğimize inanmıyorum. Cumhuriyetin yetmiş yılı* tabularla doludur. ' 
Yetmiş yıl boyunca, düşüncesinden ve düşündüğünü ifade etmek, yazmak suçundan hapislerde 
çürüyen binlerce insanımız var. Bu tabular ve yasaklar günümüzde de devam etmektedir. Bu Yü
ce Meclisin çatışı altında dahi birbirimizin fikirlerine tahammül edemiyoruz. Peki, bunca ağır 
meseleleri, konuşmadan, tartışmadan nasıl çözebiliriz? Bu Meclisin, güneydoğu meselesinden daha 
önemli bir meselesi olabilir mi? Bu Yüce Meclisin dışında herkes bu konuyu tartışıyor; peki, biz 
neden tartışamıyoruz, tartıştığımız zaman da kavga ediyoruz? Biz, burada kavga ettiğimiz za
man, sokakta kan akıyor. Gelin, Cumhuriyetin 70 inci yılında Atatürk'ün ruhunu şâd edecek 
bir kutlama yapalım; güneydoğu meselesini, Meclisin tek gündemi haline getirelim, aralıksız tar
tışıp konuşalım, memleketimizde akan kardeş kanını bir an önce durduralım. , " 

Değerli arkadaşlarım, büyük ülke olmanın üçüncü şartı da teşebbüs hürriyetidir. Rekabeti 
esas alan serbest piyasa ekonomisinden şaşmamalıyız. Devlete karşı bireyi koruyan: bireyin bilgi, 
beceri ve kabiliyetini ortaya koymasını sağlayacak kanunî düzenlemelerin yapılmasına devam 
edilmelidir. 
....• Ülkenin sınırlarını koruyan içeride asayişi Sağlayan hızlı, adil bir yargı mekanizmasını kuran 

eğitim ve sağlıkta altyapıyı oluşturan küçük ve etkin bir devlet yapısını kurmak zorundayız. 
Bü görevlerin dışındaki tüm sahalardan devlet biran önce çekilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, önümüzdeki yüzyıl içerisinde, yukarıda ifade ettiğim bu üç önemli 
hürriyeti koruyan ve geliştiren ülkeler, büyük ülke olacaklardır. Rahmetli Turgut özal'ın, 
1980'lerin başında kavgasını vermeye başladığı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sözünüzü tamamlamanız için bir dakika daha süre veriyorum efendim. 
Buyurun. 
FEYZt ÎŞBÂŞARANv(DevamIa) — ... ancak ömrü vefa etmediği için tam oturtamadı bu 

üç önemli hürriyeti, cumhuriyetimizin 70 inci yılında kendimize ilke edinrcfeliyiz. 
Değerli arkadaşlarım, cumhuriyetin 70 inci yılında bir başka konuyu da konuşmalı ve tar

tışmalıyız. Üzülerek ifade edeyim ki, tarihiyle de barışık olmayan bir milletiz. Okullarımızda 
okutulan resmî tarihimizin dışına çıkılmalı, hatası ve sevabıyla Osmanlı devlet yönetimi 
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araştırılmalıdır. Osmanlı arşivleri, yazar ve araştırmacılara açılmalı, yetmiş yıldan beri reddet
tiğimiz bu mirasımıza sahip çıkmalıyız. Hiç olmazsa bundan sonra, çocuklarımıza gerçek tari
himizi öğretelim; netice olarak, bu milleti tarihiyle barışık hale getirelim. Toplum yapımızı iç
ten içe kemiren siyasî ve sosyal bir çok problemimizi bu şekilde çözeceğimize inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, çok partili siyasî hayat, demokrasinin vazgeçilmez ilkesidir.... 
(Mikrofon otomatik cihaz taraından kapatıldı) 
BAŞKAN — Bir dakika daha veriyorum; rica ediyorum bitirin. 
FEYZt ÎŞBAŞARAN (Devamla) — Farklı fikir ve düşüncelerden, farklı partiler oluşur. 

Partiler, programları ve seçim beyannameleriyle milletin önüne çıkar, milletten oy isterler. Mîl
let, programını beğendiği partiyi veya bugün Koalisyon Hükümetinde olduğu gibi, partileri 
iktidara getirir. En basit şekliyle, ülkemizdeki demokrasinin işleyiş biçimi böyledir. 

Şimdi, bir hükümet gelecek, her şeyi iki yılda bu hale getirecek, memleketi fevkalade kötü 
idare edecek, sonra da çıkıp, "işler çok kötü gidiyor, gelin hep beraber olalım, birlik beraber
lik içinde olalım, birbirimize sarılalım" diyeceki 

Bu işin bir mantığı yok. Bu işi yapamayan gider, yapacak olan gelir. Bunun da tek yolu 
seçimdir, halkın iradesidir. Hep beraber, birlik ve beraberlik içinde birbirimize sarılacaksak, 
farklı partilere, düşüncelere, çözümlere ne gerek var? Zaten yetmiş yıllık cumhuriyetimizin bü
yük çoğunluğunu böyle geçirdik: ama, geldiğimiz nokta bugünkü durumdur. 

Değerli arkadaşlarım, sistemimiz, devlet yönetimimiz... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim: bugün kanunlar var, rica ediyorum. Bir dakika 

daha veriyorum, ama, lütfen bağlayın. 
FEYZt ÎŞBAŞARAN (Devamla) — Peki Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Sistemimiz, devlet yönetimimiz büyük bir kargaşa ve kaos içindedir. Haklı olarak Cum

hurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, "bu Hükümet yeni bir hükümet değil, 1991'de kurulan 
ve devam eden bir hükümettir" diyor, yani, "halk bana oy verdi, Hükümet üzerindeki hakkım 
devam ediyor" diyor, "zaten Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin başıyım, güç bende olmalı" diyor. 

Sayın Tansu Çiller ise, "Ben Başbakanım, icradan ben sorumluyum, her şeye ben hâkimim" 
idicsındadır. 

Bu arada, Meclis Başkanımız Sayın Hüsamettin Cindoruk, bu fırsattan istifade ederek, 
yeni bir güç odağı olma konumunda. 

Hükümetin küçük ortağı Sosyaldemokrat Halkçı Parti ise, Hükümet mi, muhalefet mi 
olduğuna daha karar vermiş değil! 

Diğer güç odakları ise saymakla bitmez : Kamu bürokrasisinin beyni çürümüş, vücudu 
felç, sadece midesi çalışmaktadır. Rüşvet ve yolsuzluk en aşağıdan en yukarıya kadar toplu
mun her kademesini sarmış durumda. Bu kaos ve kargaşa yeni değil, yetmiş yıllık cumhuriye
timizin her döneminde bunu görebilirsiniz. Demek ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen sözünüzü bitirin inin. 
FEYZt tŞBAŞARAN (Devamla) — ... Demek ki sistemimizde bir yanlışlık var. ' 
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Gelin, cumhuriyetimizin bu 70 inci yılında bir sistem tartışması açalım, bu meseleyi ciddî 
bir şekilde konuşalım ve en iyisini bulalım. 

Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İşbaşaran. 
İkinci söz istemi, Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş'ındır. 
Sayın Kumaş güneydoğudaki son gelişmelerle ilgili gündem dışı konuşacaktır. 
Sayın Kumaş?.. Yok. 
2. — Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, SHP heyeti olarak, Diyarbakır'ın Lice İlçesi ile 

Erzurum'un Yavi beldesinde yaptıkları incelemelere ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Gündem dışı son söz istemi, Uşak Milletvekili Sayın Ural Köklü'ye aittir. 

Ural Köklü, Lice'de ve Erzurum'un Yavi beldesinde yaptığı geziyle ilgili söz istemişlerdir; ken
disine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Köklü. 
Süreniz beş dakikadır. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Yüce Mclise 

saygılar sunuyorum. Beş dakika gibi az bir zaman içerisinde, Diyarbakır'ın Lice İlçesindeki 
ve Erzurum'un Yavi Beldesindeki izlenimlerimizi hızlı bir şekilde anlatacağım, özür dileyerek, 
dikkatlerinizi rica ediyorum. 

SHP heyeti olarak 27 Ekim günü Lice ilçesine gittik. Lice kaymakamının verdiği bilgiler7 

den, olayların, 22 Ekim günü saat 09.30'da, şehir dışında benzin almakta olan polis aracına 
açılan ateş sonucunda başladığını öğrendik. Çatışmaların aynı gün saat 19.00'a kadar sürdü
ğünü, olaylar devam ederken saat 11.30 sularında ilçeye gelen Jandarma Asayiş Bölge Komu
tanı Sayın Bahtiyar Aydın'ın tek kurşunla teröristlerce şehit edildiğini; olay sırasında yoğun 
atçş nedeniyle dışarıya çıkamadıklarını, olayları telsizle takip ettiğini, çatışmalar bittiğinde dı
şarıya çıkabildiğini, bu saatten sonra İlçede sokağa çıkma yasağının başlatıldığını, bu saatte 
ilçede az sayıda duman çıktığım, yangınların büyük bölümünün ikinci gün oluştuğunu, 13 va
tandaşımızın hayatını kaybettiğini, bunlardan birisinin öğretmen, üçünün çocuk olduğunu, ölen
lerin aileleriyle görüşme isteğimizi adreslerinin saptanmadığı gerekçesiyle mümkün olmayaca
ğını bildirdi. Diğer kaybedilen vatandaşlarımız hakkında bilgisi olmadığını heyetimize iletmiştir. 

İlçe Emniyet Müdürü aynı görüşleri paylaşmıştır. 
Daha sonra Kaymakam, Emniyet Müdürü ve diğer güvenlik görevlileriyle ilçede yapılan 

incelemelerde, fırın dışında bütün işyerlerinin yakıldığı, dükkânlarda yağ, şeker ve un gibi mad
delerin yanıklarının sokaklarda asfalt maddesi teşkil edecek şekilde aktığını gördük. 

Jandarma birliğinin karşısında bulunan belediye binasıyla, belediye garajının ve garajda
ki belediye ye ve özeİ şahıslara ait araçların yakıldığı.bclediyenin altındaki Sümerbank'ın, için
deki tüm eşyalarla birlikte yandığı: Hükümet konağında az basar olduğu, PTT binasında hiç 
hasar olmadığı görülmüştür. • 

Ayrıca, ilçede bulunan konutların büyük bölümünün ağır hasar gördüğü, yandığı, kulla
nılmaz durumda olduğu, özellikle jandarma taburu karşısındaki mahallenin, açılan ateş sonu
cu yerle bir olduğu saptanmıştır. 
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İncelemeler sırasında yetkililer, olay gününden önce ilçe nüfusunun bilinçlice azaltıldığı
nı, şehir yanıp yıkılırken, yanan ve hasar gören sivil araç sayısının azlığı, PKK'nın saldırıyı 
önceden planlayarak uyguladıklarını bize anlattılar. 

Halkla yaptığımız görüşmelerde, insanlar, korku, endişe ve panik içerisindeydiler. Devle
tin güvenlik güçlerinden korktuklarını, tavırlarıyla belli ediyorlar ve ağızlarını da bıçak açmı
yordu; ama, bizlerden imdat istercesine yanımıza yanımıza sokulup, dertlerini anlatmaya çalı
şıyorlardı. Bizlere inandıklarını, bizlere güvendiklerini Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu 
işlerin üstesinden geleceğine inandıklarını söylüyorlar, "Bir an önce bu meseleyi çözün, Biz 
ekmek istemiyoruz, yaşamak istiyoruz, bize ekmek ve aş göndermeyin; ama, yaşama güvenli
ğimizi sağlayın" diyorlardı, 

Vatandaşlar, çatışmalar sırasında dışarıya çıkamadıklarını, işyerlerinin yakılmasının da, 
sokağa çıkma yasağının uygulandığı sırada askerler tarafından yapıldığını bizlere söylediler. 
İşyerlerinin yanması, çatışmalar sırasında başlamış. 

Önlem alınamaması ve vatandaşların da sokağa çıkma yasağı nedeniyle yangının büyü
mesi önlenememiş olabilir; ama, yanan işyerlerinin dikkatlice gözlemlendiğinde, herbirinin ayrı 
ayrı yakıldığı izlenimine varılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden umudunu yitirmemiş, yanan, yıkılan yuvasının etra
fında çaresizcesine bir kuş gibi tüneyen Liceli vatandaşlar, Silahlı Kuvvetlerimize ya iftira atı
yorlar, ya da doğru söylüyorlar. Burada takdiri Yüce Parlamentoya bırakıyorum. 

Değerli millevtekili arkadaşlarım, eğer devletimizin terör konusunda başarıya ulaşmasını 
candan, yürekten istiyorsak -ki buna şüphe yoktur- hepimiz aklın yolunu kullanıp, doğru, dü
rüst ve cesur davranıp, gerçekleri görmeliyiz. Gerçek çözümün, hiç uygulanmamış olan de
mokratik çözüm olduğunu görmeliyiz. Türkiye Cumhuriyetimiz, laik, demokrat, insan hakla
rına ve sosyal hukuk ilkelerine inanan, çağdaş, üniter devletimiz, hiçbir zaman şaibe ve zan 
altında bırakılmamalıdır. 

Vatandaş güvencesini, sevgisini, saygısını kazanmayan bir devletin, başta terör dahil, hiç
bir sorunu halletmesi beklenemez. Devleti kutsal sayıp, tabu görüp, korkuyla, eleştirmezsek, 
en azından, vatandaşlık görevini yapmamış oluruz. 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Konuşmanızı bitirmek için, Önceki arkadaşa verdiğim gibi, size de 3 dakika 

veriyorum. 

Buyurun. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Vatandaş varsa, devlet vardır. Onun için, devletin, vatanda

şına hizmet etmesi, onun sorunlarına yardımcı olması, mal, can güvenliğini sağlaması, düşün
ce ve inanç özgürlüğüne sahip çıkması gerekmektedir. Devletimiz, bir elinde kılıcı, bir elinde 
de adaletin terazisi olmak şartıyla, ülkenin en ücra köşelerinde kendisinin varlığını koruyacaktır. 

Suçlu suçsuz ayırımının yapılamayacağı bir anlayışla terörün yalnız ordumuza havale edil
mesi sonucunda, devletin bir başka kanadı tarafından yol açtığı hasarı önlemek için, devletin 
bir başka kanadı tarafından bütçeden milyarlık fonlar akıtılıp, Lice yeniden imar edilecektir. 
Bu iş, askerin çözeceği bir iş değildir; bu terörün üstesinden gelebilecek devletin sivil kadrolarını 
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görevlendirmemiz gerekmektedir. Teröre karşı, yetişmiş, suçlu ile suçsuzu ayırabilecek, sistem, 
bilgi ve teknikle donatılmış uzman kadrolar devreye sokulmalıdır. 

SHP heyeti daha sonra, Erzurum'un Çat İlçesi Yavi Beldesinde, terör örgütü PKK tarafın
dan katliama uğratılan yurttaşların yakınlarına başsağlığı dilemeye ve onların acılarını paylaş
maya gitmiştir, ölü sahipleri bizleri bağırlarına basmışlar, acılarını paylaşmamızdan memnunluk 
duymuşlardır. Heyetimiz, acıların en azından hafifletilmesi için, Yavili halkımızın acil taleple
rine yardımcı olmaya çalışmıştı. 

Beldenin çıkışında bir grupla karşılaştık. Bu grubun, ölü sahipleri ve Yavili olmadığını, 
yine bizimle beraber olan Yavililerden, daha sonra öğrendik. Ben arabadan inip, tek tek, bu 
vatandaşlara başsağlığı diledim, ellerini sıktım; bana, aralarından iki üç kişi ellerini vermedi, 
diğerleriyle tokalaştım ve başsağlığı diledim. Bu arada homurdanmalar ve bana sataşmalar ol
du. Sayısı beş altıyı geçmeyen bu kişiler, "burası Kürt köyü değil, Alevî köyü değil, niye geldi
niz? ölüleri kutlamaya mı geldiniz? PKK Mecliste, biz kadından Başbakan istemiyoruz, Sü
leyman Demirel'i de istemiyoruz. Yaşasın Kenan Evren. Bize silah verin, biz kendimiz hallede
riz; sıkıyönetim isteriz" gibi sözleri sarf edip, bizlere küfürler etmişlerdir. 

Çıkıştaki bu grubu yönlendirmeye çalışan beş altı kişinin amacının, ölülerin üzerinden, 
siyasî amacına malzeme çıkarmaya çalışıp, halkın acıdan doğan tepkisini.provakasyonuna ka-
nalize etmek olduğu anlaşılmaktadır. Erzurum Yavi çıkışında karşılaştığımız bil saldırgan man
zara, kendiliğinden oluşmuş değildir, tertipli ve planlıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Konuşmanızı bitirmeniz için 1 dakika daha veriyorum; lütfen bitiriniz. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Teşekkür ederim Başkanım. 
Hedefi, Türkiye Cumhuriyeti sistemine ve demokrasisine yöneliktir. O da, bölüp, parça

lama yönünde gayret sarf etmektedir. Birisi vuruyor, katliam yapıyor, diğeri de bu ölülerin sır
tından siyasî malzeme çıkarmaya çalışıyor. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin iki büyük tehlikesi, sanki anlaşmış gibi davranmaktadır. 
Oynanan oyunun ne kadar tehlikeli olduğunun farkına varalım; oradaki halkımızın bu tür bir 
tuzağa gelmemesi yolundaki gayretlerimizi hızlandıralım; basınımızla, televizyonumuzla, yet
kililerimizle, vatandaşlarımızı bilgilendirelim. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. (SHP ve DEP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köklü. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bitmiştir.' 

Gündeme geçiyoruz. 

B) ÇEŞtTLÎ İŞLER 
1. — (10/132, 123) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun başkan, başkanveki-

li, sözcü ve kâtip üye seçimlerini yapmak için toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin Başkan
lık duyurusu 

BAŞKAN — Gündemin ' 'sunuşlar'' bölümüne geçmeden önce, dün burada, tSKt yolsuz
luğu iddialarını açığa kavuşturmak amacıyla kurulan (10/132, 123) esas numaralı Meclis Araş
tırması Komisyonunun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimlerinin yapılması istenmiş; 
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ama, maalesef bu seçimler yapılamamıştır. Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 
seçimi yapmak üzere 9 Kasım 1993 salı günü, Halkla İlişkiler Binası B Blok Alt Zemin 3 üncü 
Banko Meclis Araştırması Komisyonu toplantı salonunda saat 10.00'da toplanarak seçimi yap
masını diliyoruz. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Şanlıurfa Milletvekili M. Feyzi Şıhanlıoğtu'nun, Adalet Komisyonu üyeliğinden çe

kildiğine ilişkin önergesi (4/215) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, komisyondan istifa dilekçesi var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üç ayrı komisyonda görev aldığımdan ve toplantıların çakışmasından dolayı, bundan böyle 

Adalet Komisyonunda görev alamayacağımı bildirir, gereğinin yapılması hususunda bilgileri
nize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Feyzi Şıhanlıoğlu 

Şanlıurfa 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. . 
2. — (10/90) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 

çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1167) 
BAŞKAN — 10/90 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanının, Komisyo

nun çalışma süresinin uzatılmasına dair tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin çeşitli yörelerinde işlenmiş faili meçhul siyasal cinayetler konusunda, Genel Ku

rulun 9.2.1993 tarihli 65 inci Birleşiminde kurulan 10/90 esas numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonumuz, 27.10.1993 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, görev süresinin üç ay daha 
uzatılmasına karar vermiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzun görev süresinin 8.11.1993 tarihinden itibaren başlamak üzere üç ay da
ha uzatılmasının gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sadık Avundukluoğlu 

(Kırıkkale) 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ite Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayı
sı : 59 ve 59'a 1 Ek) 
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BAŞKAN — Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" 
kısmına geçiyoruz. ' 

önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 
Basılı gündemin 1 inci sırasında yer alan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname, 16.4.1986 Tarih ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevle
ri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun 

. Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
larının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2. —Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayıst : 71) 
BAŞKAN — 51 inci sırada yer alan, Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili 

Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan 

ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 
BAŞKAN — 57 nci sırada yeralan Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Ka

nun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine kaldığımız 
yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4. —• İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana

yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) . ' 
BAŞKAN — 23 üncü sırada yer alan, İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmeleri
ne kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Tbkltfi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 134) 
BAŞKAN — 24 üncü sırada yer alan, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu 

Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
porunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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6. —Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı: 221 ve 22Ve l inci Ek) 

BAŞKAN — 1<> nci sırada yer alan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişkilik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu üzerindeki görüş
melere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
7. — Doğu Anadolu Projesi Bölge kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hak

kında Kanım Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum 
Milletvekili tsmali Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN — 17 nci sırada yer alan, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğ
lu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif
leri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
8. — Yedi fide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Ko-

misyoynu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) 
BAŞKAN — 12 nci sırada yar alan, Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 

Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam , 
edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
9. — Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/563) (S. Sayısı 357) (1) 
BAŞKAN — 10 uncu sırada yer alan, Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporunun gö
rüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde bu kanun tasarısının 2 nci maddesinin oylamasın

da kalmıştık. 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
buledilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
"MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 357 S. Sayılı Basmayazı 20.7.1993 Tarihli 129 uncu Birleşim Tlıtanağına eklidir. 
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Efendim, Sayın Coşkun Kırca, oyunun rengisi belirtmek üzere söz istemiştir. 
Sayın Kırca, burada mı?.. Yok. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) —- Sayın Başkan, tümü üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Siz oyunuzun rengini belirtmek üzere, aleyhte'söz istiyorsunuz?.. 
ALt OĞUZ (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; Avrupa Sınır Ötesi Televiz

yon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı üzerinde hafta
lardır müzakere yapıyoruz; maalesef, çoğunluk olmadığı için ve karar yetersayısı istenmiş ol
ması sebebiyle de uzadı ve bu noktaya kadar geldi. 

Sadece mesuliyetimizi bertaraf etmek ve sizin de mesuliyetinizi hatırlatabilmek için, ben, 
tümü üzerinde söz almak mecburiyetinde kaldım. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, bu, Avrupa'dan gelen ve oradaki devletlerin menfa
atini ve kültürünü, hatta inancını gerektiren konulardaki anlaşmalar bize geldiği zaman mut
laka bazı sıkıntıların doğduğunu fark etmemek mümkün olmuyor. Şöyle ki; Bakıyoruz gerek
çesine, Avrupa Konseyi Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesi 5 Mayıs 1989'da Strasbourg'da imza
ya açılmış, sonra 22 devletin imzasına mazhar olmuş ve bu imzalar tamamlandıktan sonra 1 
Mayıs 1993 tarihinde de yürürlüğe girmiş. 

Bakıyoruz, kimler imzalamış diye; Avrupa konseyine üye olan devletler, Avrupa Kültür 
Sözleşmesine üye olan devletler ve Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri bu sözleşmeyi imzala
mıştır. 

Mahiyetine bakıyoruz; Teknik vasıtalarla kablo, yer vericisi ve birçok teknik hususlarla 
bazı hakların ve sorumlulukların denetim yetkilerini tek elde bulundurmak ve düzenlemek mak
sadına matuf olduğu hususu gerekçede zikrediliyor; ama, asıl gerekçenin ana kısmını inceledi
ğimiz zaman görüyoruz ki, mezkûr sözleşmeyi onaylamamızın, ülkemizin Avrupalı kimliğinin 
vurgulanmasından, Avrupa ülkeleriyle karşılıklı iltişim sağlanmasından sözleşmede yer alan 
cevap hakkının, yanlış bilgilendirmenin bertaraf edilmesinden ve Avrupa pazarlarına kolay girme 
imkanlarını bulmamızdan kaynaklandığı ifade ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel, Avrupalı kimliğimizin tanınması hususuna ne ka
dar ağırlık verildiği, gerekçede hem zikrediliyor hem de bazı yerlerde tekrar tekrar dile getiriliyor. 

Avrupalı kimliği, gerek kültürüyle, gerek inancıyla, biliyorsunuz ki, bir Hıristiyan kimli
ğidir ve Hıristiyan kültürüdür. İlle de Avrupa kültürünü benimseyeceğiz ve kabul edeceğiz di
ye, böyle, orada hazırlanmış bu kabil sözleşmeleri, incelemeden ve altındaki ağır neticeleri ka
tiyen nazara almadan imzalamamız büyük mesuliyetler getiriyor. 

Biz, bu mesuliyetten kurtulmak için, huzurlarınıza gelip, mevcut tehlikeyi işaret ediyoruz. 
Çünkü, bunlar millî karakterimize, inançlarımıza, asıl kültür yapımıza uygun olmayan an
laşmalar. 

önsözde, özellikle kültürün ön planda tutulduğunu, ortak hedefin, ortak mirasın Avrupa 
kültürü olduğunu, "insan hakları, toplumun ilerlemesi, kişilerin geliştirilmesi" gibi sözlerin 
altında, her şeyden evvel politik maksatların mevcut olduğunu, özgürce bilgi ve düşünce ak
tarma yanında ahlakı tahrip eden ve Avrupa maneviyatının ve kültürünün yayılmasının ön planda 
tutulduğunu ye özellikle, gene, topluma program hizmetleri adı alünda, Avrupa mirasının görsel, 
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işitsel eserlerle verilmesini ön plana aldığı hususunu incelediğimiz zaman, açık ve seçik görüyoruz. 
Televizyon reklamları ve haberler alanında kadtn-erekek eşitliğine, bunun yanında, görsel 

ve işitsel yapımların geliştirilmesine ve Avrupa Konseyinin yürürlükteki tavsiyelerine de özel
likle yer verildiği hususu belirtiliyor. 

Aziz arkadaşlarım, şunu hemen ifade etmek istiyorum ki, hedefin her noktasında açıkça 
Avrupa'nın birinci derecede kültürü ve kimliği dile getiriliyor; ama onun yanında, örtülü ola
rak da, maksatlar ifade edilirken, insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olunacağı, 
edebe aykırı olmayacak, pornografi ihtiva etmeyecek eserlerin yayınlanması gerektiği nefret 
duygularını ve ırkçılığı teşvik edecek mahiyette yayınlar yapılamayacağı, özellikle gençlere yö
nelik, tahrip edici hususların bertaraf edilmesi lazım geldiği ifade ediliyor; ama her konuda, 
ön plana, devamlı, Avrupa'nın kültürü ve mirası, özellikle de manevî değerleri getiriliyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, sözünüzü bitirmek üzere 1 dakika daha süre veriyorum efendim. 
ALt OĞUZ (Devamla) — Cevap hakkı getiriyor; fakat, hemen arkasından, Avrupa ya

pımlarını ve ona tahsiss edilecek zamanı daha büyük mikyasta, daha tesirli bir şekilde öne ge
tiriyor; gene hemen arkasından, rekelamların adil olması gereğini ifade ediyor; yayıncılıktaki 
bazı prensipleri getiriyor; ama, "Çekinceler" kısmında, bakıyoruz ki, İngiltere, kendi menfa-
atlarını korumak için puro ve tütün reklamlarına çekince koymuş. Biz, hiç olmazsa içki konu
sunda -melmeketimizde alkol yasağının getirilmesi hususunda bir presibimiz yar, bari bunu 
önleyebilmek için- bir takrir veriyoruz; siz, bu takrire ret oyu vererek, mesuliyet altına giri
yorsunuz. 

Mesuliyeltinizi hatırlatırken, bu yaptığımız sözleşmenin, memleketimize ne getireceğini; 
ama, neleri de beraberinde götüreceğini hatırlatmak bizim görevimizdir. Ben bunları ifade et
mek için huzurlarınıza geldim. Varsa şerefi sizin olsun, ama yoksa mesuliyet ve zilleti, mutla
ka, aleyhte oy verenlerin değil, onu destekleyip, geçmesine vasıta olanlarındır. 

Her şeyden evvel, Avrupa'nın, kültürüyle, inancıyla, yarın sınır ötesi, dışarıdan yapılan 
neşriyatlarla memleketimizi tahrip edeceği hususunu da sizlere tekrar hatırlatır, bu vesileyle, 
Yüce Heyetinize saygılarımı arz ederim efendim. (RP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutularının sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılması hususu

nu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yanında basılı oy pusulası olmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kağıda, oyunun rengi

ni, adını soyadını ve seçildiği ilin ismini yazıp imzalayarak oyunu kullanabilir. 
Oylama işlemi başlamıştır. 
Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Sayın millevtekilleri, oylama işlemi devam ederken çalışmalara devam ediyoruz. 
10. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük

münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
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BAŞKAN —- 2 nci sıradaki Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
//. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl

masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111) 

BAŞICAN — 3 üncü sıradaki, Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Rapoprunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
12. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/14, 1/155) (S Sayısı t 112) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. . 
13. — Turizm Bakanlığı Tbşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Tlırizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı 116) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki, Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevlen Hakkında 355 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Millî Eğitim, Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporlarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
14. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) 
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BA§KAN — 6 ncı sıradaki, ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. ' 
15. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı : 193) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki, Tarım ye Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
16. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna

menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa 
Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) 
(S. Sayısı: 322) . 

BAŞKAN — 8 inci sıradaki, Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporla
rının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
17. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpmarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfi İş

lemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili 
Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 
üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruş
turması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

BAŞKAN — 9 uncu sıradaki, Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşı
nın, Haksız ve keyfî işlemleriyle devleti zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında 
Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve 
Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
18. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan 

Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa 
Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan'ın kamu ve özel Radyo-Televizyontarm Kurutuş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel 

• ı 
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Milletvekili îstemihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının düzen
lenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı: 356) 
(D 

BAŞKAN — 11 inci sıradaki, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Tur
han Tayan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya 
Milletvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletve
kili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve Özel Radyo-Televizyonların Kuruluş ye İşleyişi Hakkın
da Kanun Teklifi ile tçel Milletvekili îstemihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televiz
yon Yayınlarının düzenlenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporunun gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyoyn?.. Burada. . 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza su

nuyorum : Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunma
sı kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde, şu ana kadar şahısları adına Sayın Muharrem Şemsek, Sayın is
mail Cem, Sayın Mahmut Kılınç, Sayın İbrahim Kumaş söz istemişlerdir. 

Grupları adına söz isteyen?.. 
ALİ OĞUZ (tsanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, grup adına mı? 
ALİ OĞUZ (tsanbul)— Evet. 
ALİ DİNÇER (Ankara) —• Sayın Başkan, tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Gru

bu adına Sayın UIuç Gürkan konuşacaklar. 
BAŞKAN -— Buyurun Sayın Oğuz; süreniz 20 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, değerli arkadaşla

rım: biraz önce, Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısını görüştük; şimdi de, televizyonun mevcut işleyişini nizamlamak 
ve düzene koymak için bir kanun teklifini inşallah, müzakere ederek geçireceğiz. 

Malum, Anayasanın 133 üncü maddesindeki bir engel hüküm, yıllarca bir devlet tekeli 
getirmişti. Bu tekelin mevcudiyetine rağmen her yerde, kaçak radyo ve televizyonlar, yayın faa
liyetlerine devam ettiler. Bu cümleden olmak üzere de, bunların neşriyatından memnun olan
lar da, sıkıntı içinde kalanlar da oldu. Tabiî mevcut iktidarı övdüğü müddet içerisinde bu tele
vizyonlar çok hoşa gidiyordu; ama, bir nokta geldi tenkitler filan başlayınca kıyamet koptu; 
bu sefer radyolar, televizyonlar hemen mühürlendi; arkasından siyah bantlar ve siyah kurdele
ler takıldı, protestolar başladı ve bu boşluğun doldurulması lüzumu hasıl olduğu içindir ki, 
bu düzenleme huzurlarınıza gelmiş pldu. 

Değerli milletvekilleri, bu düzenlemenin yapılması sırasında Anayasa Komisyonunda, de
ğerli arkadaşlarımın da yardım ve himmetlerîyle, mümkün olduğu kadar noksansızken az ku
surlu bir kanunu çıkarabilmek için elimizden gelen gayretleri gösterdik ve netice itibariyle Ana
yasa Komisyonunda kabul edilip, benimsenip huzurunuza gelen şu metin üzerinde müzakere
lerimize devam edeceğiz. 

(1) 356 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Burada her şeyden evvel, biz, mümkün olduğu kadar genel ahlakın ve manevî değerlerin 
tahrip edilmemesini ve özellikle de memleketimizde büyük bir tesir sahası olan bu vasıtaların 
en iyi şekilde kullanılmasını temin için elden gelen gayreti gösterdik; fakat, şu noktada, bu 
kanun çıkmadığı halde, daha, yasal bir durum olmadığı halde, faaliyetlerini tesvip etmek müm
kün değil. Herşeyden evvel hepiniz de evinizde çoluk çocuğunuzla, torunlarınızla, gelinleriniz
le bu neşriyatları seyrediyorsunuz: bazen öyle oluyor ki, düğmeye bastığınıza, televizyonu açtı
ğınıza pişman edecek bir manzara karşınızda beliriyor... En azından torunlarınızdan, çocukla
rınızdan utanıyorsunuz, hanımınızdan hicap duyuyorsunuz, "aman kapatın" diyorsunuz ve 
kapattırıyorsunuz. 

Daha şimdiden bu kabil neşriyat devam ederse, yarın bu adamlar kendilerini biraz daha 
teminata aldıktan sonra, sınır ötesi neşriyatlar ye Avrupa'daki o kirlilikler, sınırlarımızı aşıp 
tamamen üzerimize geldiği zaman acaba ne yapacağız? o zaman bizi daha zor günler bekliyor 
değerli kardeşlerim. 

Zaman zaman, yakamıza yapışan inançlı insanlar, "Allah rızası için bir çare bulun, bu 
porno filmler, bu seks filmleri, bu yatak sahneleri yavrularımızı perişan ediyor. Siz, görevlisi
niz, masul insanlarsınız, ^clin buna bir çare bulun" diye bize müracaat ediyorlar; bizim de 
içimiz sızlayarak, "Ne yapalım, bugün için gücümüz yetmiyor, bize yetki verirseniz, zamanı 
gelir, bunlar düzeltilir" diyerek geçiştiriyoruz. Ama, bunların mesuliyeti tabiî sizlerde oluyor. 

Onun için, ben, her şeyden evvel diyorum ki, sadece, bunlara yetki vermek, bunları meş
rulaştırmak, bunları devamlı desteklemek size bir şey kazandırmayacaktır; bir müddet sonra 
sizler de şikâyetçi olacaksınız; o zaman da, bazı kayıtlar getirmenin, tedbirler almanın gerekli 
olduğu değişiklik tekliflerini burada müzakere edeceğiz. Bu da hazin bir tablodur aziz arka
daşlarım. 

Bir de şu noktayı ifade etmek istiyorum : Bir üst kurul geliştirdik ve getirdik. Bu üst kuru
lun, yetkileri içerisinde, mevcut televizyon mevzuatımızın içinde bulunan yönetimle ilgili ça
kışmaların olmaması mümkün değil. Anayasa Komisyonunda buna mahal vermemek için el
den gelen tedbirler alındı. Tabiî, arkadaşlarımızın çoğu da mevcut statüye, yani üst kurulun 
teşekkülüne itirazda bulundular ve "Meclise bole bir yetki veremezsiniz, 76 ncı ve 87 nci mad
de buna aykırıdır ve mani hükümler vardır, gelin bunları koymayın. Çünkü bu, Meclisin yetki
sinde değldir. Meclis, bu şekilde kurulmuş bir üst kurula üye vermek hususunda sıkıntıya dü
şebilir. Çünkü meclisin görevleri arasında bu yoktur' şeklinde itirazlar yükseldi ve bunları da 
uzun uzun dinledik. Yarın tatbikatta veya Anayasa Mahkemesine müracaatta bu sıkıntıların 
doğacağı haberi de şimdiden söylenenler arasındadır. 

Aziz arkadaşlarım, ben bir de şunu ifade etmek istiyorum : İktidara beş üyelik, muhalefe
te dört üyelik veriyorsunuz; ama, bu üyeliklere mutlaka, gösterilen kimselerin seçileceği husu
sunda'bir garanti vermek mümkün değil. Muhalefetle iktidar anlaştığı zaman, iktidarın göste
receği beş üyeyi rahat seçmek, muhalefetten de gösterilenlerin arasından, iktidarın tasvip ettiği 
insanların seçilmesi hususunda t>ir neticeden kaçmak mümkün değil. 

Onun için ben diyorum ki, eğer, her parti her siyasî kuruluş veya grubu olan partilerin 
gösterecekleri iki misli aday arasından, hiç olmazsa kendilerinin tayin ve tespit ettiği kimsele
rin seçilmesi hususu temin edilseydi, bu sıkıntılar doğmayacaktı; ama, yarın, siyasî partilerin 
kendi fikriyatında olan, onlara yakın veya onların fikriyatına uygun kimselerin seçilmesi ha
linde, artık, televizyonun bugünkü durumunu da arayacağız herhalde. 
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Bugünkü durumu hepinizin malumudur. Sizin, televizyona bakış açınız, tktidarda iken 
başka, muhalefette iken başka... ANAP İktidarında, DYP devamlı olarak şikâyet etti. Hatta, 
SHP gitti televizyonu bastı, oradaki ilgilileri dövdü, bütün bunlan gördük, ama, şimdi, SHP'li 
arkadaşlarım oradaki ilgilileri gidip dövmeyi hiç düşünmüyorlar; Çünkü, Refah Partisinden 
aldıkları dakikaları, SHP'ye veya DYP'ye veren televizyon bugün fevkalade normal çalışıyor 
telakki ediliyor. 

Bunların giderilmesinden sonra dahi, taraflı bir televizyonun bu memlekette hizmet vere
bileceğine ben inanmıyorum. Bunları düzeltmeden, bunlara, hiç olmazsa tarafsız bir hüviyet 
kazandırmadan, doğru ve isabetli bir karar verileceğine de yine inanmıyorum. 

Bu duygularla Yüce Heyetenizi hürmetle selamlıyorum. Bir boşluğu doldurması beklenen 
bu mevzuatın, memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN -r- Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

İkinci söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Uluç Gürkan'da. 

Buyurun Sayın Gürkan. , 
Sayın Gürkan, konuşma süreniz 20 dakidadır. 
CHP GRUBU ApINA H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Değerli milletvekilleri; konu

muz, özel radyo ve televizyon yayıncılığı. 
Nedir amacı? Basit bir mülkiyet sorunu mu? Yani, devlet tekelini kaldırıyoruz; özel kuru

luşlara, özel'kesime bir İmkân mı yaratmaktan ibaret yaptığımız iş; yoksa, mevcut anarşiyi, 
hiçbir yasal temeli bulunmayan televizyon ve radyo anarşisini, mevcut gayri yasal durumu ya
salaştırmaktan mı ibaret amacımız? önce, vicdanlarımızda bu soruların yanıtını özgürce ve 
doğru biçimde bulabilmemiz gerekiyor. 

Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak inancımız, iddiamız şudur: Bu, basit bir mülkiyet 
sorunu değildir; olamaz, olmamalıdır. Bu, mevcut gayri yasal durumu, yasal bir kılıfa uydur
maktan ibaret bir düzenleme de olamaz, olmamalıdır. Eğer bu sorulara "Evet" yanıtı veriyor
sak* bu Meclis, bu doğrultuda bir "Evet" yanıtı verme iradesi gösterecekse, bu, ne yazık ki, 
Meclisin ayıbı olarak tarihe geçmek durumunda kalır. V 

Yapmak istediğimiz, özgür, çağdaş ve demokrat toplum olabilmenin gereğini yerine getir
mektir; bunun da belli maddî koşulları vardır. Öyle sadece lafla, edebiyatını yaparak, özgür, 
çağdaş, demokrat toplumun gereklerini yerine getirenleyiz. Bunun maddî temelleri vardır. Dü
şünce ve anlatım özgürlüğüne yüzde yüz saygıyı; biraz önce burada oylarımızla kabul ettiğimiz 
Avrupa Sınır ötesi Yayın Sözleşmesinde olduğu gibi, orada öngörüldüğü gibi, yasa değerika-
zandırdığımız o sözleşmede yazılı olduğu gibi, demokrat, özgür, çoğulcu bir yapıyı, düşünce 
ve anlatım özgürlüğünü, yalnızca siyasî partilere değil, tüm demokratik gruplara fırsat eşitliği
ni tanımanın gereğini bu yasa teklifinde işleyebilmemiz, gereklerini yerine getirmemiz gerekiyor. 

Bunlar, aynı zamanda, radyo televizyon yayınlarında yerelleştirmeyi gerektiriyor; yerelleş
tirme kapılarının kapalı değil, açık tutulmasını gerektiriyor. Tekelleşmeyi önlemeyi gerektiri
yor. Bu konuda hassas terazileri kullanmayı gerektiriyor. Ama, ne yazık ki, siyasî partiler arasında 
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kurulan komisyon olabildiğince bu ilkelere (yukarıda özetlemeye çalıştığım ilkelere) uygun bir 
yasa teklifi hazırlamışken, Anayasa Komisyonunda, bu bahsettiğim özgür, çağdaş, çoğulcu, 
demokrat toplum olmanın gerekleri büyük ölçüde tırpanlandı, zedelendi ve şu an üzüntüyle 
izliyoruz ki, İktidar grupları tarafından hazırlanan dagişiklik önergeleriyle veya bu yol uygun 
görülmezse, bu tasarının maddelerine geçildikten sonra, 1 inci ve 2 nci maddeleri görüşülüp, 
tekrar Anayasa komisyonuna geri çekilme opsiyonuyla birlikte, bu teklif, bütün o çağdaş, de
mokrat, özgür toplum olmanın gereği yerine, basit bir mülkiyet sorununa, basit bir mevcut 
gayri yasal konumu meşrulaştırma girişimine dönüştürülmek eğilimi taşıyor. Bu konuda da, 
Yüce Meclisin siz saygıdeğer üyelerini, belki haddim olmayarak, dikkatli olmaya çağırıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, bir dakikanızı rica ediyorum. 

357 sıra saydı kanun tasarıyla ilgili oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

Kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 

Sayın Gürkan, buyurun efendim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Değişiklik önergeleriyle ya da Anayasa komisyonu ge
ri çekerek bir değişiklik yapılacak mı bilmiyoruz. Bir işaret almadık, İktidar grupları ne düşü
nüyor bilmiyoruz. Ancak, mevcut haliyle dahi bu yasa teklifinde, demokrasiye, özgürlükçü an
layışımıza sokulmuş ciddî hançerler var. 

Bu hançerlerden birincisi, yasa teklifinin 'Yayın İlkeleri" konulu 4 üncü maddesidir. Al
fabenin (a) harfinden başlıyor, (t) harfine kadar uzanıyor, "yayın ilkeleri" diye, özel radyo ve 
televizyon kuruluşlarına ne yapmaları gerektiği tadat ediliyor, askerî bir emir gibi veriliyor. Sonra, 
ne yapyamayacaklan, bir yasaklama, kısıtlama anlamında bir bir sıralanıyor ye bu konuda çok 
ilginç olan ve Yüce Meclisin duyarlılık göstermesi gereken bir politika da yapılıyor; deniyor 
ki, "Anayasanın genel esaslarına uygun olma." Sonra, Anayasanın genel esaslarında yazılı her 
madde, oradaki her hüküm genişletilerek, yeniden yazılıyor, yasak diye... 

"Gereği var mı, yok mu?" konusunu uzun uzun tartıştık; ama, sonra bir şey çıktı ortaya : 
Hepsi tek tek yazılıyor ama, tek bir ilke inatla yazılmıyor, cumhuriyetin temel niteliği saydığı
mız tek bir ilke inatla yazılmıyor; o da, laiklik ilkesi. 

Bu teklifin 4 üncü maddesini açıp okuyacak her sayın milletvekili, bu garip ince politika
yı, "Anayasanın genel esaslarına atıf, ondan sonra, o genel esaslarda yazılı her hüküm genişle
tilerek tekrar; ama, inatla, dirençle, laiklikten bahsetmeme" yapısını görecektir. 

Bu, Anayasanın, cumhuriyetin temel nitelikleriyle ilgili öngördüğü laiklik ilkesini, "300 
oyu bulamıyorum; ama, yok varsayıyorum" İradesidir sayın milletvekilleri. Buna karşı hepinU 
zi dikkatli olmaya çağırıyorum. * . 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Kimsenin böyle bir niyeti yoktu Sayın Gürkan. 

H. ÜLUÇ GÜRKAN (Devamla) — Laiklik ilkesi niye kabul edilmedi, ben merak ediyorum. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Beraberdik Sayın Gürkan... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Evet, beraberdik ama, laiklik ilkesi niye kabul edilme
di, çok merak ediyorum. 
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tHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Ret de edilmedi!.. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Yazılı değil, yazılı olmaması, reddedilmesi anlamına 

gelir. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Siz de oradaydınız Sayın Gürkan... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Evet, bu mücadelede orada da aynı sözleri tekrarladı

ğımı hatırlıyorum; tutanaklara bakılabilir. . ' 
ikinci bir olay, yasa teklifinin 25 inci maddesiyle ilgili. Teklifin 25 inci maddesi, Başbaka

na ya da görevlendirdiği bir bakana, millî güvenlik gerekçeleriyle -hadi, bunu anlayalım, anla
yışla karşılamaya gayret edelim- yayınları yasaklama yetkisi veriyor; ama, yetmiyor; millî gü
venlik gerekçesiyle yayın yasağı koyma yetkisi yetmiyor, "... kamu düzeninin bozulması kuv
vetle ihtimal dahilinde ise ..." Her ne demekse, başbakan yada görevlendireceği bakan bunu 
nasıl algılayacaksa!.. "...kamıi düzeninin bozulması ihtimali kuvvetle muhtemelse" gibi, Türkçesi 
bozuk, nereye çekileceği belli olmayan bir yayın yasağı koyma imkânı... 

Böyle şey olmaz, olamaz. Eğer bu yasa teklifini kabul edersek bu maddeleriyle: 4 üncü 
maddesindeki yayın ilkeleri, askerî bir emir gibi, ne yapılacağı ve ne yapılamayacağı konusuyla 
ve soyut bir olası "kamu düzeninin bozulması ihtimalinin kuvvetle mevcut olması koşulu" gi
bi son derece soyut bir kavramla, yayın yasağıyla bu Meclisten geçer ise bu yasa, teklifi ortada, 
artık, radyo ve televizyonlarda, örneğin, hakkını arayan işçilerin bir sendikal mücadelesi, ya
yın yasağına konu olubilecek; Sivas'ta, toplumu duyarlı hale getiren, insanların yakılm'asıyla 
ilgili sergilenen vahşet tablosu "kamu düzenini bozması ihtimal dahilinde" gerekçesiyle yayın 
yasağı konusu olabilecek... 

öyle şey olmaz!.. Bu anlayışla* özgür, demokrat, çoğulcu toplum yapısına ulaşamayız. 
Bu konuda, Yüce Meclisin, gene özellikle dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, yasa teklifinin bir de çokça tartışılan sansür üst kurulu var. Üst 
kurulun oluşum biçimi, en ideal formül müdür? Benim kanıma göre, değil; ama, Türkiye Bü
yük Millet Meclisindeki bütün siyasî partilerin uzlaşabilecekleri tek formüldür. 

Bizim kendi anlayaşımızı sergileyen değişiklik önergemiz var; yasa teklifinin o maddesine 
geldiğimiz zaman onu tartışırız, burada anlatmama gerek yok: ama, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, bu seçimi yapmaması gerektiğini savunmak - bunu açıkyüreklilikle belirteyim- çok doğru 
değildir. Dünyada çeşitli örnekler var... Birinci örnek, bizim değişiklik önergemize, ilk başta 
savunduğumuz görüşümüze ihlam kaynağrolan İsviçre modelidir. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — İlham hep yabancılardan geliyor yerli yok mu?! 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Yerlisini siz savunun... 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Bizimki yerli malı elhamdülillah. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — İkinci örnek, bir yürütme ya da yasama iradesinin 

seçimine dönük örnektir. Mesela, Amerika Birleşik Devletlerinde, bunu, 5 kişilik bir kurul, 
doğrudan Başkan seçiyor. Fransa'da 9 üyeli kurul var -bizde öngörüldüğü gibi- 3' ünü Cum
hurbaşkanı, 3'ünü Meclis Başkanı, 3'ünü de Senato Başkanı seçiyor. Türkiye'de de, siyasî par
tilerin uzlaşabilecekleri formül olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki seçim öngörüldü. 

Bu, doğru işleyebilecek bir formüldür; ama, bir koşulla : öngördüğümüz üst kurul, tek
nik bir kurul olacak ise; görevleri, yetkileri teknik işlerden ibaret kalacak ise. Nedir teknik 

— 556 — 



T.B.M.M. B : 24 4 . 11 . 1993 O : 1 

işler? Frekans planlamasını yaptırmak, bu planlama doğrultusunda koşullarını belirlediği ve 
o belirlediği koşullara uymuş müracaatçı kuruluşlar arasında, televizyonlar için, kanal -ulusal 
ve yerel bazda- radyolar için frekans -uslusal ve gene yerel bazda- tahsislerini yapmak. 

Ama biz, 4 üncü maddesiyle (yayın ilkeleri) bu kurulun, başlangıçta öngörüldüğü gibi, 
bir teknik kurul olmasına imkân vermedik; onu, bir siyasî kurul, bir sansür kurulu haline ge
tirdik. Elbette, o zaman, siyasî iradenin -bu, Meclis dahi olsa- seçimi, beraberinde ciddî sıkın
tılar taşayıbilir. Siyasî bir görev yüklediğiniz anda, sansür anlayışı çerçevesinde, neyin yayını
nın mutlaka yapılacağı, neyin yayınının yapılmayacağının takibi görevini verdiğiniz zaman, o 
özgürlükçü yapıyı bozduğunuz zaman, siyasî bir organın seçimi de, beraberinde ciddî sıkıntı
lar getirebilir. 

Yerel formül ne olabilir? Arkadaşımız buyurdular, Türkiye çok denemiş... Bu, partiler arası 
komisyonda da çok tartışıldı, oradan gelsin bir temsilci, buradan gelsin bir temsilci... Böylesi
ne bir Türk modeli var... örneğin, en çok Refah Partisinin yakındığı, Radyo ve Televizyon Yüksek 
Kurulu içinde, üniversite temsilcisi de var, şuranın temsilcisi de var, buranın temsilcisi de var... 
Bizde, bu tür, "oradan biri gelsin, buradan biri gelsin, tarafsızlığı sağlarlar," anlayışıyla, geç
mişte çok kurul kurulmuştur; ama, tarafsızlık adına, dünyanın en taraflı kurumlarını yaratmı
şız. Yarattığımız bu kurumların yaptığı işten memnun olan bir tek üyemiz var mı aramızda? 
Yok. En çok, o, ' 'yerli" denilen modelden şikâyet de, "bir yerli model bulalım" diye edebiyat 
yapanlardan, propaganda yapanlardan kaynaklanıyor. 

Komisyon çalışmaları sırasındaki önerdikleri yerli modele, Radyo ve Televizyon Yüksek 
Kurulu tıpatıp uyuyor, bir tek eksiği ile; Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunda bir tek, Diya
netin temsilcisi yok. Bir Diyanet temsilcisini eklemişler, -yasa teklifleri de var- tarafsız, yerli 
model diye sunmuşlar; ama, şikâyetçiler... Bir tek Diyanet temsilcisi kurula girse, bütün şikâ
yetler ortadan kalkacak!.. Bunlar ölçü değil. Dünyadan bîhaber, dünya örneklerini değerlen
dirmeyen araştırmalar da, anlayışlar da, her halde hiç geçerli değil... 

Değerli millevtekilleri, bu arada, ilgili maddeler geldiği zaman, yine görüşümüzü belirte
ceğiz; Yüce Meclisin dikkatini çekmeye çalışacağız. Ama, bu yasa teklifinin, kaldırılmak iste
nen ve edindiğimiz bilgiye göre, kaldırılması için, Hükümetin de, tasvibini sunma eğiliminde 
olduğu bir maddesi var, 26 ncı maddesi var. 

Yurt dışından yapılan yayınlara, Türkiye'de yeniden iletim yasağı koyan bu madde çok 
önemlidir. Bu maddenin kalkması, bu yasa teklifinin hiç çıkmaması anlamına gelir. Neden hiç 
çıkmaması anlamına gelir? Birinci neden şudur : Üst kurula başvurdunuz, kanal tahsisi ala
madığınız; yurt dışından yayın yapıp, pekala, Türkiye'de -kanal tahsisiniz olmadığı halde- ya
yın yapabilirsiniz. Peki, ben frekans tahsisini niye yapıyorum? Niye bu yasayı çıkarıyorum? 
Hadi bir başka formül buldunuz, onu önlediniz... Yurt dışından yayın yapma ve Türkiye'de 
yeniden iletim imkânında, bu, saygıdeğer, çok kazanan radyo ve televizyon kuruluşlarımızı na
sıl vergi mükellefi yapacaksınız? Bunu nasıl yapacaksınız?... Yapamayacaksınız. Vergi gelirle
rini artırmak, bütçe açıklarını azaltmak için, KDV oranlarını artırarak, halkın ekmeğine, pey
nirine, zeytinine el uzatacaksınız, ayda toplam 4 trilyon lira için; ama, "ekranlarda bize karşı 
bir tavır takınır mı acaba?" kuşkusuyla, geçen yıl 12 trilyon liralık reklâm geliri toplamış rad
yo ve televizyon kuruluşlarına Türkiye'de vergi mükellefi olmama yolunu açacaksınız... Bu
nun da adaletle, insafla ve Meclisin kendisine saygısıyla bağdaşır hiçbir yânı yoktur. Onun için, 
şimdiden, böylesine bir değişiklik önergesi konusunda Yüce Meclisi uyarmak istiyorum. 
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Değerli milletvekilleri, sürem doldu, sözlerimi bitirirken.., 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın GUrkan, sözünüzü bitirmeniz için size 1 dakika daha süre veriyorum. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — ... bir konuya daha özellikle dikkatinizi çekmek isti

yorum : Bu yasayı çıkarırken ya medyanın esiri olacağız ya da özgürlükçü, çağdaş, demokrat 
toplum olmasının gereğini yerine getireceğiz. Karar bu doğrultudadır. Bu anlayışla hepinizi say
gıyla selamlıyorum; sağ olun. (CHP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Sayın Gürkan, Genel Kurulda hitabet, Meclis Başkanına ve Genel Kurula yapılır. Bu şe

kilde hareket ederseniz içtüzüğe uygun bir davranışta bulursunuz. 
9. —Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/563) (S. sayısı: 357) (DeVam) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının yapılan oylamasına 170 sayın milletveki
li katılmış; 154 kabul, 15 ret oyu çıkmış; böylece, yasa teklifi kanunlaşmıştır. Hayırlı, uğurlu 
olsun. (Alkışlar) 

18. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Tlırhan Tayan, Anavatan 
Partisi Grup Boşkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili,Mustafa 
Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan'ın Kamu ve özel Radyo-Televizyonlarm Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile tçel 
Milletvekili Istemihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzen
lenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı: 356) 
(Devam) 

BAŞKAN — Teklif üzerinde gruplar adına başka söz isteyen?... Yok. 
Şahısları adına, Sayın Muharrem Şemsek. 
Buyurunuz efendim. -
Sayın Şemsek, süreniz 10 dakikadır, 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de

ğerli üyeleri; görüşülmekte olan Kamu ye özel Radyo Televizyon Kanunu teklifiyle ilgili dü
şüncelerimi arz etmek üzere söz aldım, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türkeye'de radyo ve televizyon yayınları en çok münakaşa edilen ko
nulardan birisi olarak her zaman için gündemde olmuştur. Üzerinde çalıştığımız bu kanun tek
lifiyle ilgili olarak eğer bir ittifak temin edilemez ise, bu münakaşaların devam edeceği de aşi
kârdır. Onun içini, eğer mümkün olursa, bütün siyasî grupların ve partilerin ittifakını temin 
edecek şekilde bir yolun aranmasında fayda olduğu kanaatimi öncelikle ifade etmek istiyorum. 

Hepinizin şahit olduğu üzere, özellikle özel radyo ve televizyonlar, çok sorumsuz bir şekil
de yayın yapmaktadır. Bir televizyon istasyonu kuran, bir radyo yayını yapma imkânını eline 
geçiren herkes, insanların haysiyetini, iffetini, haklarını düşünmeden, mevcut b'oşluktan da is
tifade ederek yayın yapmaktadır. 
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Onun için, bir taraftan, siyasî gruplarımız arasında, partilerimiz arasında bu beraberlik 
temin edilmeye çalışılırken, bir taraftan da, zaman kaybetmemek lazım geldiğinden hareketle, 
bu kanun teklifini bir an önce çıkarmak lüzumunda da ittifak etmemiz lazımdır. Aksi takdir
de, Türkiye'nin, hukuk devleti olduğu inancı zedelenir -ki zedeleniyor- ve her aklına gelen, 
arzu ettiği işi yapar duruma gelir; böylece de Türkiye, âdeta bir kanunsuzluk devletî haline 
dönüşür. Buna da meydan vermemek durumuyla karşı karşıyayız; ki, bu durum da, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin itibarını zedeliyor, Türkiye Büyük Millet Meclisimize duyulması la
zım gelen güveni zedeliyor. Bugün, kamuoyunda, Türkiye Büyük Millet Meclisimizle ilgili menfi 
görüşlerin meydana gelmesinde, kanaatim odur ki, bu özel radyo-televizlonlarla ilgili Anayasa 
değişikliğinin vaktinde yapılamayışı ve yine, bu özel radyo ve televizyon yayınlarıyla ilgili ka
nunun vaktinde çıkarılmayışınm mühim etkisi olmuştur. 

Bu bakımdan, bu konuyu daha fazla uzatmadan, olabildiğince işbirliği imkânlan temin 
edilmek suretiyle, bu kanunu bir an önce çıkarmak mecburiyetiyle karşı karşıya olduğumuzu 
idrak etmemiz lazımdır. 

Değerli arkadaşlar, teklifin muhtevasıyla ilgili ciddî itirazlarımız söz konusudur; ancak, 
bunlar tartışılabilecek konulardır. Bu konuyla ilgili tekliflerimizi de arz ettik. 

Bir defa, Yüksek Kurulun oluşum biçimiyle ilgili isabetli bir tespit yapılabildiği, adaletli 
bir tespit yapılabildiği kanaatinde değiliz; en azından, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde adaletli 
bir usulün bulunabildiği kanaatinde değiliz. 

Biz diyoruz ki, demokrasi, katılımcı demokrasi, özgürlükçü demokrasi... Oysa, üst kurulun 
oluşumuyla ilgili aday gösterme konusunda, burada, sadece grubu olan partilere hak tanıyoruz. 
Bu bir ayırımcılıktır; yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bile, birtakım imtiyazlı partiler mey? 
dana getirirsek, birtakım imtiyazlı sınıflar ortaya çıkarırsak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
bile çoğulculuğa riayet etmezsek -ki, yayıncılık ilkelerinden birisi de çoğulculuktur- bu üst kuru
lunun oluşturulmasıyla ilgili usulde, kendi ilkelerimizle çelişir, kendi ilkelerimizle çatışır hale ge-
leriz. Bu bir tutarsızlıktır. Mümkün olursa, bu konudaki önergelerimiz görüşülürken bu konu
nun düzeltilmesi yönüne gidilirse, bunun, memleketimiz için hayırlı olacağı kanaatindeyiz. 

Aynı şekilde, yüksek kurulun adaylarını grupların göstermesine, partilerin göstermesine 
bir itirazımız yok ve bu üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçmesi isabetli bir tespittir. 
Millet iradesinin tecelli yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu kurulun seçimini yapma
sına itiraz etmenin mantığını da anlamak mümkün değildir. Yani, herkesin dikkatinin üzerin
de toplandığı, TRT gibi, özel radyo-televizyonlar gibi kuruluşları denetleyecek, kontrol ede
cek, yayın ilkelerini takip edecek bir kurulun Türk Milletinin temsilcisi olan bir heyet tarafın
dan seçilmesinden tabiî bir şey olmaz. Bunu kabul etmek lazım; ama, bu seçim usulüyle ilgili 
olarak da, gerçekten adaletli davranmak lazımdır ve memleketin bütün sosyal kesimlerini tem
sil edecek bir kurulun oluşmasına katkıda bulunmakta fayda vardır. 

Mesela, işçi kuruluşları temsilcilerinin, işveren kuruluşları temsilcilerinin, Atatürk Kül
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı temsilci
lerinin, üniversiteler temsilcilerinin bu yüksek kurulda bulunması, kanaatimce, demokrasi ve 
çoğulculuk ilkelerine daha uygun bir usul ve yöntem olacaktır. 

Bu konulardaki önerilerimizin görüşülme sırası geldiğinde, arkadaşlarımızın yardımcı ol
malarını bekliyor ve umuyoruz. 
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Değerli arkadaşlar, tabiî, çıkarılacak olan kanunda, yayın ilkeleriyle, bunların denetimiy
le ve müeyyideleriyle ilgili çok teferruatlı bölümler var. Yayın ilkelerinin uygulanmasını temin 
edecek bu müeyyideler de kâfi değildir: Yani, bir radyo veya televizyon kuruluşu yaptığı yayın
larıyla herhangi bir haksızlık yapar, bir insanın hakkına tecavüz eder, bir siyasî partinin hak
kını tecavüz eder veya bir siyasî partiye hak etmediği suçlamaları yaparsa bununla ilgili açık 
bir müeyyide bulmak mümkün değildir.., Henüz kanun çıkmış değil; ama bugünlerde bu du
rumu çok yaşıyoruz. Bir radyo ve televizyon kuruluşu, kendisiyle husumeti olan veya anlaşma
dığı, fikrini benimsemediği bir insana karşı olur olmaz yayınları fevkalade rahatlıkla yapıyor 
ve buna da kimse bir müeyyide de uygulayamıyor... Bir partiyle ilgili, henüz mahkemenin ka
rar vermemiş olduğu bir konuyla ilgili, fevkalade rahat bir üslupla, ölçüyle yayın yapıyor ve 
buna karşı da bir müeyyide uygulanamıyor... Bunlar fevkalade yanlış şeyler. Gerekiyorsa, bun
lara karşı, önceden tedbir almak için, birtakım müeyyidelerin konmasında ve gerek kişi hakla
rının gerekse birtakım kurum ve kuruluş haklarının garantisinin tasarıda bulunmasında fayda 
olduğu kanaatindeyiz. 

Değerli arkadaşlar, bu düşüncelerle, bu teklifin bir an önce kanunlaşmasını ye mümkün 
olursa uzlaşma şekliyle, mümkün olmazsa bu şekliyle her halükârda çıkarılmasını yüce Heye
tinize saygıyla arz ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum: sağ olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Şahsı adına Sayın tsmail Cem söz istemiş?.. Genel Kurulda yoklar. 
Sayın Mahmut Kılınç söz istemiş?.. Genel Kurulda yoklar. 
Sayın İbrahim Kumaş söz istemiş?.. Genel Kurulda yoklar. 
Sayın ökkeş Şendiller söz istemiş?.. 
Buyurun Sayın Şendiller 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun 

teklifi üzerindeki görüşlerimi arz etmeden önce, Yüce Heyetinizi saygı ve hürmetle selamlaya
rak sözlerime başlamak istiyorum, ' . ' • 

Son zamanlarda, özellikle anayasal boşluklar ortaya çıkmakladır. Bu kanun teklifi de o 
boşluğu doldurmak için gerekliydi. Biz, bu kanunun millî bütünlüğümüze, memleketimizin, 
milletimizin meselelerine çözüm bulacak şekilde düzenlenerek bir an önce çıkmasından yanayız. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir Anayasası vardır, ve bu Anayasada belirli hükümler 
olmasına rağmen, hâlâ Anayasa ihlalleri yapılmaktadır. İşte, radyo ve televizyonla ilgili konu 
da bunlardan birisiydi. 

özellikle bu Hükümeti oluşturan siyasî partilerimizin, seçim meydanlarında, radyo ve te
levizyonla ilgili tekelin kaldırılacağı hususunda vaatleri vardı; ancak, bu, zaman içerisinde gün
demden çıktı; ne zaman ki özel radyolar kendilerine dokunmaya, özel televzyonlar kendilerine 
dokunmaya başladı, ancak o zaman mesele gündeme gelebildi. Nitekim, bu konudaki Anaya
sa değişikliği Yüce Meclisten çıktı. 

Bugün, benzeri durumda olan bir konu daha var. Bu da, memur sendikaları kurulmasıyla 
ilgili bir konudur. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir Anayasası var ve bu Anayasaya aykırı olan bazı uygu
lamalar yaptırılıyor ve memurlarla kamu-kuruluşları arasında ciddî kavgalar devam etmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, işte, bu durumun ortadan kaldırılması için, Anayasaya sadık kalı
narak yani anayasal düzenleme yapıldıktan sonra insanlara bu hakların kanunla verilmesi ge
rekir. tşte, aynı sıkıntı, bugün, memur sendikalarının kurulmasıyla ilgili olarak da devam et
mektedir. 

Hükümeti oluşturan siyasî partilerimiz, toplusözleşmeli ve grevli sendikal hakların me
murlara verileceğini ifade edince buna dayanarak, Türkiye'de Anayasaya aykırı olarak mevcut 
sendikalar kurulmuştur ve her ayın 15'inde: yani maaş döneminde de sokaklarda yürümekte
dirler. 

Türkiye'de, radyo ve televizyonlarla ilgili konu da aynı duruma geldi. Nitekim, yasaklar 
başlar başlamaz, "radyomu istiyorum, televizyonumu istiyorum" diye millet sokağa döküldü, 
Meclis ve Hükümet ondan sonra harekete geçti, öncelikle, bu tür yanlışlıkların bundan sonra 
yapılmaması, yapılan yanlışlıkların da bir an önce önüne geçilmesi gerekir. Yoksa, yasa tanı
mayan, Anayasa tanımayan bir toplum haline geliriz ki, Türkiye Devleti açısından çok tehlike
li bir neticenin de doğabileceği kanaatindeyiz. 

Bu açıdan, bu vesileyle, memurlarla ilgili yasa değişikliğinin de bir önce Meclise getirile
rek görüşülmesini ve karara bağlanmasını teklif ediyoruz; çünkü bu da aynı sıkıntıları doğura
caktır. 

Değerli milletvekilleri, bu teklif mutlak surette kanunlaşmalıdır. Kanun teklifinin geneli 
üzerinde görüşmeler devam ederken -biraz evvel arkadaşlarım da ifade ettiler- şunu ifade et
mek istiyoruz: 

Bir kere, üst kurul, ileride fevkalade sıkıntı doğurabilecek durumdadır. Yüce Meclisin ça
tısı altında "grubu olan-olmayan parti ve milletvekilleri" şeklinde bir değerlendirmeyi biz.fev-
kalade yanlış buluyoruz. Meseleyi, biz, sadece grubu bulunmayan partiler açısından da değer
lendirmiyoruz; Üniversite temsilcilerinin, işveren temsilcilerinin, işçi temsilcilerinin, diğer oda 
temsilcilerinin; yani, sivil toplumu oluşturan kuruluşlarımızın temsilcilerinin de -eğer Yüce Kurul 
uygun görürse- üst kurulda görev almalarının daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Diğer taraftan, başbakanın emriyle veya başbakanın tayin edeceği bir bakan tarafından 
yayınların durdurulması hususu gündeme getiriliyor... 

Elbette ki, biz, millî güvenlik, devletin bütünlüğü ve memleketimizin ahlakî kuralları açı
sından; memleketimizin inançlarına, millî birlik ve bütünlüğüne ters düşecek yayınların, hu
kuk çerçevesinde engellenmesinden yanayız; ama bunun ölçüsü ne olacaktır?.. Bunun adı bal 
gibi "sansür" olacaktır. Yarın seçim meydanlarına çıkılacak, seçimlerde özel radyo ve televiz
yonlar kullanılacaktır. O zaman, hükümeti oluşturan siyasî partiler veya hükümet, istemediği 
veya hoşuna gitmediği bir yayını durdurabilecek, yasaklayabilecek; ama bunun ölçüsü ne ola
cak? Bunun ölçüsü, sıralanan maddelerden bir tanesine yakıştırma yapılarak olabilecektir. Bunun 
için, teklif Mecliste görüşülürken, mutlak surette, millî uzlaşma ve millî mutabakat çerçevesin
de, orta yol bulunarak, meselenin çözüme kavuşturulmasından yana olduğumuzu da ifade 
ediyoruz. 

Ayrıca, izin ve yetki konusunda da, yine teklifte açık ve sarih ifadeler ortaya konulmamış
tır; kime izin verilecek, kime izin verilmeyecek, ölçüsü ne olacak; belli değildir. 

Yine, ayrıca, bu teklifin kanunlaşmasının gecikmesiyle birlikte, Türkiye'de bir kısım sı
kıntılar da birlikte ilerleyecektir diye düşünüyoruz. Çünkü, ortada bir kanun yoktur, sınırlama 
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belli değildir; dolayısıyla özel radyo ve televizyonlara da bir yayın sınırlaması getirilememekte
dir. Kanunun uzun vadeye sarkması, gecikmesi de, bu açıdan sıkıntı getirecektir. 

Onun için, diyoruz ki, teklif, Yüce Mecliste bir an önce görüşülmelidir; görüşülürken de, 
mesele, en azından, millî mutabakat çerçevesinde; yani, siyasî partilerimiz arasında uzlaşma 
sağlanarak, samimî ve ciddî olarak ele alınmalıdır ve ortak bir yol bulunarak bu teklif bir an 
önce kahunlaşmalıdır; ama milletin sesini kısarak, bu kuruluşların ve hakların bir kısım çevre
lerin eline geçmesine neden olacak şekilde, bir taraftan Anayasa tekelini kaldırıp, öbür taraf
tan siyasî tekel veya bir kısım çevrelerin tekelini getirecek şekilde iş yapmanin, yani kaş yapa
lım derken göz çıkarmanın bir âlemi yoktur, 

Ayrıca maddeler görüşülürken, konuyla ilgili görüşlerimizi de arz edeceğiz, fakat, biz, bu 
tür çok önemli kanunlar görüşülürken, Meclisin bu kadar ilgisiz hale getirilmesini de uygun 
bulmuyoruz. Ben şahsım adına söylüyorum, Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, Meclisle 
ilgili olarak milletin menfi davranışları vardır. 

Değerli millevtekilleri, bunun mutlaka ortadan kaldırılması lazımdır. Bugün, burada, Tür
kiye'yi ye geleceğimizi ilgilendirecek, millî birliği ilgilendirecek olan özel radyo ve televizyon
larla ilgili kanun teklifi görüşülüyor; ama yetersayı istense, bunun yarısı bile, yok. Böyle olun
ca biz milletin karşısına nasıl çıkacağız, milletin yüzüne nasıl bakacağız?.. Milletvekillerinin, 
mutlak surette, aslî görevlerini yerine getirmeleri lazım, 

Yüce Meclise saygınlık kazandırmanın yolu; bu Meclisin çalışır hale gelmesi ve ilginin faz
lalaşmasından geçmektedir. Ben şahsım adına söylüyorum; seçmenin karşısına çıkamıyoruz. 
Milletin karşısında Yüce Meclisin itibarını düşürmeye, ilgisizliğin bu şekle getirilmesine hiç kim
senin hakkı yoktur. 

Milletvekili arkadaşlarımızdan -en azından bu tür mühim kanunlar görüşülürken- daha 
fazla ilgi göstermelerini bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendiller. 
Sayın millevtekilleri, teklifin tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum,,. 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — Karar yetersayısı istiyoruz... 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Karar yeter sayısı istiyoruz... ... 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Karar yeter sayısı istiyoruz, niye görmüyorsunuz Sayın 

Başkan?.! 
BAŞKAN — Karar yeter sayısını zamanında isteseydiniz efendim! 
Birinci maddeyi okutuyorum: buyurun. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Ne istememesi, bakmıyorsun ki! Kastî yapıyorsun bunu. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, biz zamanında istedik, siz oylamaya geç

meden önce ben bağırdım; siz görmediniz... 
BAŞKAN — Sayın Şener, benim kastım mastım yok. Ben, "tümü üzerindeki görüşmeler 

bitmiştir, maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum*' dedim... (RP sıralarından gürültüler) 
Buyurun efendim, lütfen okuyun. 
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Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun Teklifi 
BÎRİNCÎ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesine ve 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve 
usulleri belirlemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Melih Gökçek söz istemiştir; ama kendisi salonda 
bulunmuyor. 

Madde üzerinde konuşmak isteyen?.. Yok. 
Bir değişiklik önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkın

da Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

H. Uluç Gürkan Ali Dinçer 
Ankara Ankara 

Coşkun Gökalp , Atilla Hun 
Kışehir Kars 

Hasan Akyol Hasan Basri Eler 
Bartın Edirne 

tstemihan Talay 
İçel 

Amaç 
Madde 1. — Bu kanunun amacı, radyo ve televizyon yayıynlarının özgürlükçü ve çoğulcu 

bir anlayışla ve laiklik esasına bağlı olarak düzenlenmesine ve Radyo ve Televizyon Üst Kuru
lunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan-
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Karar yetersayısı istiyoruz... 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Karar yetersayısı istiyoruz... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahiplerinden konuşmak isteyen var mı efendim? Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Karar yetersayısı istiyoruz... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Algan Hacaloğlu 
istanbul 

Zeki Nacitarhan 
Kars 

Faik Altun 
Antalya 
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ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Karar yetersayısı istiyoruz, neden dikkate almıyorsu
nuz Sayın Başkan?! 

BAŞKAN — Şimdi, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Maddeyi kabul edenler... 
ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas) — Karar yetersayısı istiyorum! 
BAŞKAN — Tamam, karar yetersayısını arayacağım; şimdi istediniz arkadaşım. (RP sıra

larından gürültüler) 
Efendim, tamam da, karar yetersayısı, oylamaya geçmeden önce istenir. 
ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyorum! 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) —• Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyoruz! 
BAŞKAN — Siz, daha önergeyi okutmadan karar yetersayısı istiyorsunuz... Olur mu?. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, gözlüklerini tak... 
BAŞKAN — Sayalım arkadaşlar, karar yetersayısını arayacağız. 
Kabul etmeyenler... 

Sayın Milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur; birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.50 

@ 1 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : AH Günaydın (Konya), Kadir Bozkurt (Sinop) 

v» • z o ———————— 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İ§LER (Devam) 

18. •— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa 
Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan'ın Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile 
İçel Milletvekili îsteinihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Dü
zenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sa
yısı : 356) (Devam) 

BAŞKAN — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin 
1 inci maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, madde üzerinde verilmiş olan önerge okun
muş ve reddedilmiş, maddenin oylanması sırasında karar yetersayısı istenmişti. 

Yalnız, madde üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra, Sayın UIüç Gürkan ve ar
kadaşları tarafından 3 tane önerge gelmiştir; ancak, maddenin oylanmasına geçildiği için, bu 
önergeler işleme konulmamıştır. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Yine karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN —Değerli milletvekilleri karar yetersayısı aranacaktır. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde 

kabul edilmiştir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, yapmayın böyle... 89 kişi var. 
BAŞKAN ~ Sayın Milletvekilleri, Başkanlık Divanına güveneceksiniz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Neyine güvenelim?! 
BAŞKAN — Biz burada vicdanımızla iş yapıyoruz. Lütfen... Tereddüdünüz varsa... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) —*Var, var... 
BAŞKAN — Tereddüdünüz varsa, 5 arkadaşımız kalkar itiraz ederdi yeniden sayardık; 

ama, kalkmadınız. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam ^ 
MADDE 2. — Bu Kanun, her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim altında olursa 

olsun elektromanyetik dalga ve diğer yollarla yurt içine ve dışına yapılan radyo ve televizyon 
yayınları ile ilgili hususları kapsar. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
önergeler var.. Yok mu?.. 
Önerge de yok. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Var, var Sayın Başkan. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Şaşırma Sayın Başkan, şaşırma! 
BAŞKAN — Ben şaşırmıyorum; şaşırtan şaşırtıyor. 
önergeleri önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra da aykırılık sırasına göre tekrar oku

tup, işleme koyacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkın
da Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

H. Uluç Gürkari ; _ , . - • Ali Dinçer 
Ankara Ankara 

Algan Hacaloğlu Coşkun Gökalp 
İstanbul Kırşehir 

Atilla Hun tstemihan Talay 
Kars tçel 

Haydar Oymak Hasan Basri Eler 
Amasya Edirne 

Faik Altun Zeki Nacitarhan 
Antalya Kars 

Mustafa Doğan Hasan Akyol 
Gaziantep Bartın 

Kapsam 
Madde 2. — Bu kanun, yurt içine yapılan radyo ve televizyon yayınları ile ilgili hususları 

kapsar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkın
da Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

H. Uluç Gürkan 
Ankara 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Haydar Oymak 
Amasya 

Atilla Hun 
/ Kars 

Kapsam 

. -
1 

Mustafa Doğan 
Gaziantep 

Madde 2. — Bu kanun, her türlü teknik, usul ve ara 

Ali Dinçer 
Ankara 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

Faik Altun 
Antalya 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

fi arla ve her ne isim 
olsun elektromanyetik dalga ve diğer yollarla yurt içine yapılan radyo ve televizyon yayınları 
ile ilgili hususları kapsar. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkın

da Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz, 
Uluç Gürkan Âli Dinçer 

Ankara Ankara 
Algan Ha'caloğlu Coşkun Gökalp 

istanbul Kırşehir 
Haydar Oymak Atilla Hun 

Amasya Kars 
Faik Altun Hasan Basri Eler 

Antalya Edirne 
Zeki Nacitarhan Mustafa Doğan 

Kars Gaziantep 
Kapsam 
Madde 2. — Bu kanun, her yoldan yapılan yurt içi radyo ve televizyon yayınları ile husus

ları kapsar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkın
da Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Uluç Gürkan Ali Dinçer 
Ankara Ankara , 

Algan Hacaloğlu Haydar Oymak 
İstanbul Amasya 

Atilla Hun Coşkun Gökalp 
Kars Kırşehir 

Faik Altün • . • Hasan Basri Eler 
Antalya Edirne 

Zeki Nacitarhan Mustafa Doğan 
Kars Gaziantep 

Kapsam 
Madde 2. — Bu kanun, her ne biçimde olursa olsun elektromanyetik dalga yoluyla yurt 

içine yapılan radyo ve televizyon yayınları ile ilgili hususları kapsar. 
BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre okutup, oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkın

da Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Uluç Gürkan 

(Ankara) 
ve Arkadaşları 

Kapsam 
Madde 2. — Bu kanun, her yoldan yapılan yurt içi radyo ve televizyon yayınları ile husus

ları kapsar. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERÎF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önerge sahibi olarak Sayın Gürkan, buyurun. 
Sayın Gürkan, süreniz 5 dakikadır. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN — Sayın Gürkan, biraz önce de aynı hatayı yaptınız. Konuşmanızda Başkana 

hitap edeceksiniz; Başkana ve Genel Kurula... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Sayın Divan, değerli milletvekilleri... (SHP ve DYP 

sıralarından "Sayın Başkan diyeceksiniz" sesleri) 
Ben bu önergeleri, Divanın, 1 inci madde için verdiğimiz önergede konuşma talebimizi 

görmezden gelmesi nedeniyle verdim. Bu önergelerimiz yoktu. Bu önergelerin, Hükümet yet
kilileri de tasarıyı 2 nci maddesinden sonra geri çekeceğini söylediği için, böyle bir engelleme 
amacı filan yok; sadece, bir konuşma hakkını kullanmak, Yüce Meclisi iki konuda uyarmak 
amacıyla verdik. 

Birinci uyarımız, konuşma talebini Başkanlık Divanının görmezden gelmesidir; bunu 
tespit etmek, zabıtlara geçirtmek istiyorum. 

İkinci olay : Bakın dinleyici localarına, basın localarına, radyo ve televizyon konusunu 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine ilk getirdiğimizde, özel radyo ve televizyon kuru
luşlarının ilgilileriyle hıncahınç doluyordu; ama, şimdi ilgisizler... Yüce Meclisten önce, şu an 
yasal olmayan yollardan yayın yapan kuruluşlar, bunun geri çekileceği yolunda bir güvenceye 
kavuşturulmuşlar ki, ilgilenmiyorlar bu görüşmeyle. Bunun da tespit ve zabıtlara geçirilmesi 
gereğini duyuyorum. 

Yüce Meclisin sayın milletvekillerinin, önce Anayasa Komisyonunda, sonra da Genel Ku
rulda koyacakları iradeyle, Yüce Meclise bir yasa teklifi inmiş iken, Hükümetin saygıdeğer bir 
ilgili bakanının, yasal olmayan radyo ve televizyon kuruluşlarını muhatap kabul ettirip, kendi
ne muhatap alıp, Yüce Meclisteki bir tasarıyı tartışmaya açması sonucu hazırlanan ve mevcut 
gayri yasal kuruluşları yasallaştırmaya dönük teklifi, değişiklikleri yapmamak içindir. Diliyo
rum ve özlüyorum ki, milletvekilleri -Anayasa Komisyonunda üye olanlar ve bu Genel Kurul
da olanlar- böyle bir güvenceye, böyle bir içimize sindirmememiz gereken gelişmeye duyarlı 
olurlar. Bu duyarlılığa da en azından önceden dikkat çekmek için, konu tutanaklara geçsin 
arzusundayım; bu nedenle konuşma ihtiyacım duydum. 

5 dakikalık süremi de doldurmadan sözlerimi tamamlarken, şu noktayı, lütfen, biraz, ya
sama görevimizin onuru sayalım : Bu Meclise gelmiş, Anayasa Komisyonundan geçmiş, bura
da tartışacağımız, iki maddesine benim şiddetle karşı olduğum, ama Meclisin grubu bulunan 
bütün partilerinin, Anayasa Komisyonunun iradesini yansıtan bir teklifin görüşülmeye başla
dığı bir ortamda, Meclise inip sıra aldığı, Danışma Kurulundan öncelik sırası aldığı bir ortam
da, gayri yasal konumlarını ortadan kaldırmak, radyo-televizyon yayınlarını yasal hale getir
mek ihtiyacı duyduğumuz kuruluşları Hükümetin kendine resmî muhatap saymasını ve onla
rın hazırladığı değişiklik tekliflerini gruplara dağıtmasını -Hükümetin bir ilgili bakanını imza
lı üst yazısıyla- Yüce Meclise saygısızlık, Yüce Meclisin iradesini medyaya, ekrana teslim etme 
girişimi sayıyorum. Dilerim, bu girişimi, elbirliğiyle, bu yanlışı... 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Sözünüzü bitirmek için 1 dakikalık süre daha veriyorum. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — ... güç birliğiyle, milletvekili olma sorumluluğunun 

onuruyla önleriz diyorum. 
Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerinde CHP Grubuna mensup milletvekillerince ve

rilen önergeyi okuttum; CHP sıralarında yalnız Sayın Coşkun Gökalp vardı ve "önergeyle il
gili söz isteyen arkadaş var mı" dedim, "yok" denildi. Başkan olarak ben, hangi milletvekili
nin, hangi salonda, nerede gezdiğini ne bileyim?! Benim' gözlerim, ancak bu salondaki insan
ları görür, dışarıdaki insanları görmez ki! Kimse de söz istemedi... 

Sayın Uluç Gürkan, benim, dört sene önce burada birtakım haksızlıklara karşı yaptığım 
mücadelede dört sene sonra beni taklit etmek suretiyle politika yapmak istiyor. Kendisine te
şekkür ediyorum!.. -

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, sizi ilgilendirmez. 
BAŞKAN — Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi gibi saygıdeğer bir Grubun Grup Başkan-

vekili olan bir arkadaşımızın kürsüye çıkıp, "ben bu kanunu engellemek için bu önergeleri 
verdim" demesini de, çok yerinde bir hareket olarak bulmadığımı belirtmek istiyorum. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, sözlerimi tahrif ediyorsun. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil7 

memiştir. 
Diğer önergeler madem aynı mahiyette, Sayın Grup Başkanvekili istiyorsa o önergeleri ge

ri veririz ya da işleme koyarız. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sözlerimi tahrif ettiniz; bunun için konuşma hakkı ver

mediniz. Tahrifatı düzeltmek için bir daha konuşacağım; kusura bakmayın. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : . • " 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkın

da Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Uluç Gürkan 

(Ankara) 
ve Arkadaşları 

Kapsam 
Madde 2. — Bu Kanun, yurt içine yapılan radyo ve televizyon yayınları ile ilgili hususları 

kapsar. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önerge sahibi olarak Sayın Gürkan, buyurun. , 
Sayın Gürkan, yalnız önerge üzerinde konuşacaksınız ve süreniz 5 dakika. 
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H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN — Başkanlığa hitap etmeyi kendinize yediremiyorsunuz. Bunları dört sene ön

ce yaptığımı size söyledim; siz benden dört sene daha gerisiniz! 
Buyurun. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, önergeleri, bu teklifi engelle

mek için vermediğimi söyledim, verdiğimi değil, vermediğimi... Sadece, önce görmezden geli
nen konuşma talebimizin dile getirilmesi ve teklif geri çekilmeden Önce, zabıtlara, biraz önce 
söylediğim konunun geçirilmesi amacına dönük olarak verdiğimizi söyledim. 4 önerge verdik; 
1 önerge yeterdi; ama, görmezden gelmeye karşı tedbir almıştık. 

Yüce Meclisi de oyalamak istemiyorum. Eğer sözlerimle ilgili yeni bir tahrifat olmayacak
sa, önergelerimi, oturduğum yerde geri çekeceğim. 

Hepinize saygılar. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
önergeyi Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
2 nci madde hakkında verilen diğer önergeler geri çekilmiştir. Böylece, 2 nci madde üze

rindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde 

kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunun uygulamasında geçen deyimlerden; 
a) Üst Kurul : Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu, 
b) Radyo yayını: Elektromanyetik dalgalar ve diğer yollarla halkın doğrudan alması mak

sadıyla yapılan ses yayınlarını, 
c) Televizyon yayını: Elektromanyetik dalgalar ve diğer yollarla halkın doğrudan alma

sı maksadıyla yapılan, hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan yayınım, 
d) Elektromanyetik dalga: Boşlukta veya kablo, cam iletken ve benzeri bir fizikî ortam

da ışık hızı ile yayılan, sunî olarak üretilmiş elektrik ve manyetik özellikleri olan dalgayı, 
e) Kanal: Televizyon yayını yapmak üzere bir televizyon vericisinin işgal edeceği frekans 

alanını, 
f) Frekans bandı: Radyo yayını yapacak olan bir radyo vericisinin işgal edeceği frekans 

alanını, . 
g) Radyo ve televizyon vericisi: Radyo ve televizyon yayınlarının doğrudan izlenebilme-

sine imkân veren yer veya uzaydaki, hareketli veya sabit her türlü verici, aktarıcı, yansıtıcı ve 
güçlendirici cihaz ve sistemleri, 

h) Kablolu radyo ve televizyon: Radyo ve televizyon yayınlarının kablo, cam iletken ve benzeri 
bir fizikî ortam Üzerinden halkın alması maksadıyla abonelere ulaştırıldığı yayın türünü, 

ı) Kapalı devre televizyon sistemi: Genel televizyon yayını dışında eğitim, öğretim, gü
venlik ve turizm gibi belirli amaçlar için bir bina dahilinde veya birbiri ile ilişkili binalar gru
bunda kullanılan kablolu televizyonu, 

j) Radyo alıcısı: Radyo yayınlarını almaya veya alıp kaydetmeye ve dinlemeye yarayan 
cihazları, 

k) Televizyon alıcısı : Televizyon yayınlarını almaya ve seyrettirmeye yarayan cihazları, 
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1) Ek yayın hizmetleri: Televizyon yayınlarında, tahsis edilen kanal içinde kalmakla bir
likte kullanılmayan bölümler üzerinden; radyo yayınlarında ise tahsis edilen kanal içinde ek 
taşıyıcılar aracılığıyla, televizyon ve radyo program yayınlarıyla birlikte yapılan, radyo veri sis
temi, veri yayıncılığı, teletekst ve benzeri bağımsız hizmetleri, 

m) Uydu yayın : Yayınlanmak üzere üretilen radyo ve televizyori programlarının yetkili 
yayıncı veya hizmeti temin edecek kişi veya kuruluş tarafından şifreli veya şifresiz olarak uzay
da sinyal iletebilen herhangi bir araç vasıtasıyla yapılan ilk yayını, 

n) Yeniden iletim : Yetkili yayın kuruluşu tarafından, halkın izlemesi amacıyla, kullanı
lan teknik araç ne olursa olsun, yayınlanan radyo ve televizyon program hizmetlerinin değişik
lik yapılmaksızın bütününün veya bir bölümünün alınmasını ve aynı anda veya daha sonra ile
tilmesini, 

o) Yayıncı : Kamu tarafından izlenmesi için televizyon programı hizmetleri tertip eden 
ve ileten veya değişiklik yapılmadan ve tam olarak bir üçüncü tarafa iletilmesini sağlayan özet 
veya tüzelkişiyi, 

p) Program hizmeti : Yukarıdaki paragrafta belirli alanlarda belirli bir yayıncı tarafın
dan sağlanan ve tek bir hizmet içindeki tüm unsurları, 

r) Reklam : Bir ürün veya hizmetin satılmasını, satın alınmasını veya kiralanmasını sağ
lamaya; bir davayı veya fikri yaymaya veya reklamcının istediği başka etkileri oluşturmaya ma
tuf, ücret karşılığı veya benzeri bir mülahazayla reklamcıya iletim zamanında tahsis edilen ka
muya yönelik duyuruları, 

ifade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri vardır, geliş sırasına göre okutuyorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 üncü maddesinin, İçtüzüğün 89 uncu maddesi ge

reğince Komisyona geri verilmesini arz ederiz. 
Turhan Tayan 

Bursa 
Şevket Kazan 

Kocaeli 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Ali Dinçer 
Ankara 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Partisi 

Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Ka
mu ve özel Radyo-Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile tçel Milletve
kili Istemihan Talay ve 4 arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine 
İlişkin Kanun Teklifinin Anayasa Komisyonunca kabul edilen metninin, "Tanımlar" başlıklı 
3 üncü maddesine aşağıdaki (s), (t) ve (u) fıkralarının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Rifat Serdaroğlu 
İzmir 

Bilal Güngör 
Ankara 

Sabri Güner 
Kars 

Bahattin Şeker 
Bilecik 

Halil Demir 
Aksaray 
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s) Telif Hakkı Sahibi: Yazar, besteci, düzenlemeci gibi düşünsel alanda eser yaratan ger
çek kişiyi, 

t) Yorumcu Sanatçı : Bir sanat eserini telif hakkı sahibinden aldığı izinle yorumlayan 
sanatçıyı, 

u) Müzik Yayımcısı : Kaset ve kompakt disk gibi ses taşıyıcıları üzerine kaydedilebilen 
müzik yapımlarını üreten, meydana getiren gerçek ve tüzelkişileri, 

Gerekçe: özellikle özeL radyo ve televizyon yayınlarının fiilen başlamasıyla sanatçı hakla
rının korunması bakımından gündeme gelen ve büyük önemi haiz olan, ancak teklifte yer al
mayan "telif hakkı sahibi", "yorumcu sanatçı" ve "müzik yapımcısı" tanımları teklife dahil 
edilmek istenilmektedir. 

BAŞKAN — Şimdi de önergeleri aykırılık sırasına göre okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 üncü maddesinin, İçtüzüğün 88 inci maddesi ge

reğince komisyona geri verilmesini arz ederim. 
Turhan Tayan 

(Bursa) 
ve Arkadaşları 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, grup olarak imzamız 
varsa geri çekiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, oylayacağım. 
Sayın Sungurlu, geri mi çekiyorsunuz? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Eğer grup başkanvekili sıfatıyla veril

mişse, imzamız varsa, o şekilde geri çekiyoruz. 
BAŞKAN—Efendim, Sayın Kalemli grup başkanvekili değil ki!.. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Eğer grup başkanvekili sıfatıyla veril

mişse, o şekilde geri çekilmesini istiyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, bu maddeyi komisyona iade edebilmemiz için, Genel Kurulun bu

na karar vermesi lazım. Biz önergeyi oya sunarız, reddedersiniz... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, grup başkanvekili olarak 

imzamızı geri alıyoruz; böyle bir hakkımız yok mu? 
BAŞKAN — Sayın Kalemli Grup başkanvekili olarak vermemiş, Turhan Tayan grup baş

kanvekili olarak vermemiş, Sayın Ercan Karakaş öyle. Ama burada bulunan arkadaşlardan bi
risi önergedeki imzasını geri çekerse iade ederiz. Yani, imza sahiplerinden birisi imzasını geri 
çekmek isterse önergeyi iade ederiz. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) —• Sayın Başkan, imzamı geri çekiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ercan Karakaş imzasını geri çektiğinden, önergeyi işleme koymuyoruz. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Partisi 

Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli 
ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 
Kamu ve özel Radyo-Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel 
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Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzen
lenmesine İlişkin Kanun Teklifinin Anayasa Komisyonunca kabul edilen metninin "Tanımlar" 
başlıklı 3 üncü maddesine aşağıdaki (s), (t) ve (u) fıkralarının eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Rıfat Serdaroğlu 
(tzmir) 

ve Arkadaşları 
(s) Telif Hakkı Sahibi : Yazar, besteci, düzenlemeci gibi düşünsel alanda eser yaratan 

gerçek kişiyi. 
(t) Yorumcu Sanatçı : Bir sanat eserini telif hakkı sahibinden aldığı izinle yorumlayan 

sanatçıyı. ' 
(u) Müzik Yapımcısı : Kaset ve kompakt disk gibi ses taşıyıcıları üzerine kaydedebilen 

müzik yapımlarını üreten, meydana getiren gerçek ve tüzelkişileri. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, çoğun

luğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Efendim Komisyon önergeye çoğunluğu olmadığı için katılmamakta, Hükü

met katılmakta. / 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... (CHP ve RP sıralarından "Karar yeter
sayısı istiyoruz" sesleri, gürültüler) Kaburetmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Karar yeter sayısını zamanında istemediniz. (RP ve CHP sıralarından gürültüler) 
İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, saymadan karar yetersayısını nasıl bili

yorsunuz? 
BAŞKAN — Şimdi de maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Karar yetersayısı istiyoruz? 
BAŞKAN — Peki arayalım; ama zamanında isteyin arkadaşım. 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Bu tarafa bakmıyorsunuz ki!.. 
BAŞKAN — Ben niye bakayım? Herkese bakacak değilim ki! Benim iki gözüm var, işte 

bakıyorum Genel Kurula... 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — İşine gelene bakıyorsun, gözün hiç bu tarafa bakmıyor! 
BAŞKAN — Karar yetersayısı arıyoruz. Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum... 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, önergenin karar yetersayısı idi bu, 

önergeyi oyladınız, madde kabul edilmedi. 
BAŞKAN — Hayır efendim, 3 üncü maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oya sundum 

ve kabul edildi. 
İSMAİLSAFA GİRAY (İstanbul) — Ama Sayın Başkan, karar yetersayısını, önerge için 

istediler. 
BAŞKAN — Hayır efendim. 

- İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — "Peki, arayalım" dediniz, maddeye geçtiniz. Karış
tırıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. 
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BAŞKAN — Hayır Sayın Giray, yanlış yapmıyoruz. Önerge kabul edildikten sonra ben 
maddeyi oyladım. Arkadaşlarımız önergede karar yetersayısı istemediler, geç kaldılar. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, Meclisin kurallarını bozmayın, baş
kanlığı doğru yapın. 

BAŞKAN — Ben bunları sizden öğrenecek değilim herhalde. Ben burada İçtüzüğü her
halde en iyi bilen insanlardan birisiyim, aynen uyguluyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Bravo Başkan! 
BAŞKAN — 4ıüncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yayın tikeleri 

Yayın ilkeleri 
MADDE 4. — Radyo ve televizyon yayınlan kamu hizmeti anlayışı içerisinde aşağıdaki 

ilkelere uygun olarak yapılır : 
a) Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölün

mez bütünlüğüne, 
b) Toplumun millî ve manevî değerlerine, 
c) Anayasanın Genel Esaslar kısmında yer alan ilkelere, demokratik kurallara ve kişi hak

larına, 
d) Genel ahlak, toplum huzuru ve Türk aile yapısına, 
e) Anlatım özgürlüğüne, iletişim ve yayında çoğulculuk esasına, 
f) İnsanların ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dinî inançları dolayısıyla hiç bir şekilde kı

nanmaması ilkesine, 
g) Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duygulan oluş

turacak yayınlara, 
Aykırı olmamak; 
h) Türk millî eğitiminin genel amaçlarına, temel ilkelerine ve millî kültürün geliştirilme

si ilkesine, 
i) Yayınlarda adalet ve tarafsızlığa, yasalara saygılı olma esasına, 
j) Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira 

niteliği taşıyan yayınlara, 
k) özel amaç ve çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açıcı yayın yapılmaması 

esasına, 
1) Haber ve olayların çabuk ve doğru bir şekilde sunulması ilkesine, 
m) Çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlakî gelişimini olumsuz yönde 

etkileyebilecek yayın yapılmaması esasına, 
n) Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu olarak ilan edilemeyeceği il

kesine, 
o) Kişi ya da kuruluşların cevap ve tekzip haklarına saygılı olunması ilkesine, 
p) Haberlere, spor programlarına ve reklamlara ayrılmış zamanlar hariç olmak üzere, 

yayıncıların, yayın zamanlarının en az yarısının yerli yapımlara ayrılmasını sağlamak, bu ora
nı, seyircilerin taleplerini göz önüne alarak ve yayıncının haber verme, eğitim, kültür ve eğlen
dirme sorumluluklarını dikkate alarak, yayın türleri ve süreleri ile asgarî niteliklerini de ön
görmek suretiyle, aşamalı bir biçimde gerçekleştirmeleri hususlarına, 
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r) Bilgi iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzerî yöntemlere başvurulmamak ve bun
ların sonucunda.dinleyici veya seyircilere ikramiye vermemek veya ikramiye verilmesine aracı
lık yapmamak, lotaryaya fırsat bırakmamak esaslarına, 

s) Demokratik kurallar çerçevesinde, kamunun siyaset, eğitim ve kültürel alanlardaki bek
lentilerine cevap verecek şekilde, demokratik gruplar ve siyasî partiler arasında fırsat eşitliği
nin sağlanması esasına, 

t) Radyo ve televizyon yayınlarının Türkçe yapılması, ancak evrensel kültür ve bilim eser
lerinin oluşmasında katkısı olan yabancı dillerin öğretilmesi veya bu dillerde haber iletilmesi 
amacıyla bu dillerin kullanılabilmesi, 

Türkçeyi aşırılığa kaçmadan, özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kut
lanmak; millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaş eğitim ve bilini dili 
halinde gelişmesini, ve zenginleşmesini sağlamak esasına, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, izin ve
rirseniz, birkaç> tapi hatası olmuş, onları düzeltelim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Efendim, maddenin 

(j) bendinin sonunda "... taşıyan yayınlara" denmiş, orası "... taşıyan yayın yasaklarına" şek
linde olacak. 

BAŞKAN — Bizim elimizdeki metinde doğru yazılmış Sayın Başkan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) —' Bir de efendim, mad

denin sonunda, "... sağlamak esasına" şeklinde yazılmış; halbuki "... sağlamak esasına uygun 
olmak suretiyle yapılır" şeklinde olacak. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim, arz ettiğiniz şekilde düzelteceğiz. 
Madde üzerinde söz isteyen süyın üye?.. 
ALİ DİNÇER (Ankara) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Dinçer, buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
ALİ DİNÇER (Ankara) — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanının sayın 

üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; bu maddeyle ilgili konuşmak zorun
da kalmak, gerçekten insanı çok sıkıntılı bir ortama sokuyor, özellikle, eğer demokratsanızy 
kafanız özgür düşünce ilkelerine göre şeldllenmişse, bu maddeyi dinlemek bile ciddî Ölçüde ': 
sizi rahatsız etmeli. Bu madde, Türkiye'de özgür bir medya ortamının oluşturulmasını engelle
yecek bir maddedir; bu madde, neredeyse, kışla anlayışıyla, kışla disiplini sağlama anlayışıyla 
hazırlanmış bir maddedir, özgür, demokrat bir yapıda, sivil bir toplumda, insanlardan, yurt
taşlardan kuşku duymak, istisna olmak durumundadır. Sivil bir toplum anlayışında, demok
rat bir toplum anlayışında, insanlara, yurttaşlara güvenmek esastır. Bu maddede arka arkaya 
sayılan pek çok paragraf, pek çok fıkra, neredeyse, medyada, radyo ve televizyon kurumların
da çalışacak olan insanların 24 saatini disiplin altına alma anlayışıyla, yapacakları her türlü 
çalışmayı disiplin altına alma anlayışıyla hazırlanmış. 

Toplumda, genel ahlak kurallarıyla ilgili, insan hak ve özgürlükleriyle ilgili Anayasa mad
deleri var, ilgili yasa maddeleri var. Onlar, toplum işleyişiyle ilgili nizamı getirmişler; ama bu
rada, onları bile aşarak, özellikle radyo-televizyon kurumlarında çalışacak olan medya emek
çilerini cendereye sokan bir anlayış var. 
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Bu maddeye göre yapılacak olan radyo ve televizyon yayınları, hiçbir zaman, özgür dü
şünce ürünü olmaz. Medya emekçileri, bu maddedeki kısıtlamalarla, özgür yaratı ortaya koya
mazlar. Türkiye'nin, çoğulcu, çok renkli mozaik yapısına sahip olan toplumsal kültürel biriki
mini bu maddeyle aktarmak mümkün olmaz. (CHP sıralarından alkışlar) Çağdaş bir ülkeye 
bu maddedeki kısıtlamalar yakışmaz. Haa Napolyon'un polis nazırının anlayışıyla giderseniz 
olur; ama, Batı tipi, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı, demokratik bir modelde, bu maddedeki 
kışıtlamaları kabul etmek mümkün değildir. / ' • . 

Şimdi biz Avrupa Topluluğuna katılmak istiyoruz, Avrupa'nın parçası olmak istiyoruz, 
demokratik ülkeler camiasının bir üyesi olmak istiyoruz ve burada saydığımız sayısız kısıtla
mayı getiriyoruz!.. Bir askerî birlikte, bir kışlada bunu anlamak mümkün; orada disiplin esas, 
o birlik içindeki erinden, erbaşından, astsubayından subayına kadar herkese, neyi nasıl yapa
cağını, bir ölçüde talimatnamelerle belirlemek gerekir; ama burada, radyo ve televizyonlarda 
çalışacak olan medya emekçileri, bu işin erbabı kişiler, bu konuda eğitim görmüş, bu konuda 
deney sahibi olmuş kişiler; onlardan kuşku duyarak, onları bir çelik cendere içine sokma anla
yışıyla hazırlanmış bir maddeyi, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul etmek, akıl 
alacak bir iş değil! Biz, o nedenle, bu maddenin tümüne, maddenin hazırlanma anlayışı nede
niyle karşıyız. Ben inanıyorum ki, demokrat olan, özgür medya ortamının Türkiye'de gerçek
leştirilmesinden yana olan tüm parlamenterler bu maddeye karşı çıkacaktır. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partili dostlarımız benim Meclis Başkanvekilliği-

ne seçilmemi bir türlü hazmedemediler. Nedense, bana "Başkan" olarak hitap etmeyi gurur
larına yediremiyorlar! Tabiî onlar haklı! Tunceli gibi küçük bir ilin milletvekilinin Meclis Baş-
kanvekilliğine seçilmesi hazmedemeyecekleri bir konu! Teşekkür ederim kendilerine! 
, ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, biz "Başkanlık Divanı Sayın üyeleri" derken, 
sizi de dahil ediyoruz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş önergeler var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınlan hakkında
ki kanun teklifinin 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

H. Uluç Gürkan Ali Dinçer 
Ankara Ankara 

Algan Hacaloğlu İbrahim özdiş 
İstanbul Adana 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Madde 4. — Radyo ve televizyon yayınları Anayasanın genel esaslar kısmında yer alan 
ilkelere uygun olarak; 

a) İnsan onuru ve eşitliği esasına, 
b) İfade ve haberleşme özgürlüğü temelinde özgür bilgi ve düşünce akışıyla yayıncıların 

bağımsızlığını, 
c) Tüm demokratik gruplar ve siyasî partiler arasında çoğulculuğun ve fırsat eşitliğinin 

korunması koşuluyla kültürün gelişmesi ve özgür kanaat oluşumuna katkı sağlamayı dikkate 
alarak yapılacaktır. 
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d) Program hizmetlerinin sunuş ve içerik bakımından bütün unsurları insan onuruna 
ve temel insan haklarına saygılı olacaktır. 

Program hizmetleri, özellikle : 
İd) Edebe aykırı olmayacak ve pornografi içermeyecek, 
2d) Şiddet eğilimini körüklenmeyecek veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte ol

mayacaktır. 
e) Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlakî gelişimini zedeleyebilecek türden 

program hizmetleri, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmayacaktır. 
f) Yayıncı, haberlerde gerçekler ve olayların doğru olarak sunulmasını sağlayacak ve öz

gür kanaat oluşumunu teşvik edecektir. 
g) Bilgi iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzeri yöntemlere başvurulmayacak, bun

ların sonucunda dinleyici ve seyircilere ikramiye verilmeyecek veya ikramiye verilmesine aracı
lık yapılmayacak, lotaryaya fırsat verilmeyecektir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Değerli milletvekilleri, madde üzerinde verilmiş olan önergeler çoktur, müsaade ederseniz 

Divan Kâtibi arkadaşımızın oturarak önergeleri okumasını oylarınıza sunacağım : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı yasa teklifinin 4 üncü maddesinin (t) nolu bendinde ge

çen "yabancı diller" ibaresinin "yerel ve yabancı diller" olarak değiştirilmesini saygılarımla 
arz ederim. 

Kamer Genç Salman Kaya 
Tenceli Ankara 

Şahin Ulusoy Bahattin Alagöz 
Tokat Gaziantep 

ibrahim Gürsoy 
İstanbul 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı yasa teklifinin 4 üncü maddesinin (g) numaralı bendi
nin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ederiz. 

g) Toplumda şiddet, terör, etnik ve meshep ayrımcılığına sevk eden ve toplumda nefret 
duyguları oluşturacak yayınlara 

Kamer Genç Salman Kaya 
Tunceli Ankara 

Muhammet Kaymak - Ural Köklü 
Adana Uşak 

İbrahim .Gürsoy Fahri Gündüz 
İstanbul Uşak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Yasa Teklifinin 4 üncü maddesinin (p) nolu bendindeki 
"en az yarısının" ibaresinin, "en az yüzde yetmişinin" biçiminde değiştirilmesini arz ederiz. 
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Kamer Genç 
. Tunceli 

Muhammet Kaymak 
Adana 

Fahri Gündüz 
Uşak 

Salman Kaya 
Ankara 

Ural Köklü 
Uşak 

İbrahim Gürsoy 
istanbul 

Nami Çağan 
İstanbul 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

356 sıra sayılı teklifin 4 üncü maddesinin son paragrafından "konuşma dili olarak" ifa
desinin çıkarılarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Muharrem Şemsek Seyfi Şahin 

Çorum • Kayseri 
Mustafa Dağcı Musa Erarıcı , 

Kayseri Konya 
Oktay öztürk Osman Sevimli 

Erzurum . - Karaman 
Koray Aydın Osman Develioğlu 

Trabzon Kayseri 
İayın İlkeleri : 
MADDE 4. — (Son fıkra) Türkçeyi aşırılığa kaçmadan, özellikleri ve kuralları bozulma

dan kullanmak, millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaş eğitim ve 
bilim dili halinde gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamak esasına. 

Gerekçe: Radyo ve televizyonların yayınlarının Türkçe yapılacağı hem Anayasamızda hem 
de mevcut kanunda hükme bağlanmışken, bu fıkrada yer alan, Türkçe bakımından da uygun 
olmayan ve ileride tartışmalara sebep olacak "konuşma dili olarak" ibaresinin fıkradan çıka
rılması uygun olacaktır. Aksi takdirde ileride "konuşma dili olarak" ibaresinden hareketle, 
mahallî lehçe ve dillerde yayın zorlamaları ortaya çıkacaktır. Böyle bir yanlışlığa meydan ver
mek, millî birlik ve beraberliğimiz bakımından da mahzurlu olacaktır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun teklifinin "yayın ilkelerine" 
ilişkin 4 Üncü maddesinin (s) bendinin aşağıdaki şekilde değişmesini arz ve teklif ederiz : 

s) Demokratik kurallar çerçevesinde kamunun siyaset, eğitim ve kültürel alanlardaki bek
lentilerine cevap verecek şekilde demokratik gruplar ve siyasî partiler arasında fırsat eşitliğinin 
sağlanması, partilere ve adaylara paralı yayın olanağı tanınmaması esasına. 

Bülent Ecevit 
Zonguldak 

Hüsamettin Özkan 
İstanbul 

Erdal Kesebir 
Edirne 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

Gürol Soylu 
İstanbul 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekiti Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli 
ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 
Kamu ve Özel Radyo-Televizyoriların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ve tçel Mil
letvekili tstemihan Talay ve 4 Arkadaşının, özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlen
mesine İlişkin Kanun Teklifinin Anayasa Komisyonunca kabul edilen metninin "T&yın tikeleri" 
başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (u) bendinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bahattin Şeker 
Bilecik 

Rifat Serdaroğlu 
tzmir 

M Sabrı Güner 
Kars 

Bilal Güngör 
Ankara 

Halil Demir 
Aksaray 

"u) Türk müzik sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ilkesinden hareketle, müzik 
yapımcıları ve telif hakkı sahiplerinin haklarını tanımak ve ihlal etmemek esasına," 

Gerekçe: Müzik yapımcıları ile telif hakkı sahiplerinin haklarının iyi bir biçimde koruna-
bilmesini temin için, yayın ilkelerine bu yolda bir hüküm eklenmesi öngörülmektedir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 Sıra Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve T&yınları Hakkın
daki Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin (b) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

H. Uluç Gürkan Coşkun Gökalp 
Ankara Kırşehir 

Hasan Akyol Atilla Hun 
Bartın Kars 

Hasan Basri,Eler Zeki Nacitarhan 
Edirne Kars 

"Yayın tikeleri : 
Madde 4. — b) Türkiye Cumhuriyetinin bir ırk, bir din cumhuriyeti olmadığı; eşit ve 

laik bir yurttaşlık bilinci cumhuriyeti olduğu inancıyla, toplumun manevî ve millî değerlerine," 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte.olan 356 sıra sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında

ki kanun teklifinin 4 üncü maddesinin (f) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

H Uluç Gürkan 
Ankara 

Ali Dinçer 
Ankara 

Hasan Akyol 
Bartın 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

Hasan Basri Eler 
Edirne 
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"Madde 4, — 0 İnsanların ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya laiklik esası güvencesindeki 
dinî inançları dolayısıyla hiçbir şekilde kınanmaması ilkesine," 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, işleme koyacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkın-
. daki Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

H. Uluç Gürkan 
(Ankara) 

ve Arkadaşları 
"Yayın tikeleri 
Madde 4. — Radyo ve televizyon yayınları Anayasanın "Genel Esaslar" kısmında yer alan 

ilkelere uygun olarak : s 

a) İnsan onuru ve eşitliği esasını, 
, b) İfade ve haberleşme özgürlüğü temelinde, özgür bilgi ve düşünce akışıyla yayıncıların 

bağımsızlığını, 
c) , Tünrdemokratik gruplar ve siyasî partiler arasında çoğulculuğun ve fırsat eşitliğinin 

korunması koşuluyla kültürün gelişmesi ve özgür kanaat oluşumuna katkı sağlamayı dikkate 
. alarak yapılacaktır. 

d) Program hizmetlerinin sunuluş ve içerik bakımından bütün unsurları, insan onuruna 
ve temel insan haklarına saygılı olacaktır. 

Program hizmetleri özellikle; 
l/d) Edebe aykırı olmayacak ve pornografi içermeyecek, 
2/d) Şiddet eylemini körüklemeyecek veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte ol

mayacaktır. 
e) Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlakî gelişimini zedeleyebilecek türden 

program hizmetleri, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmayacaktıri 
f) Yayıncı, haberlerde gerçekler ve olayların doğru olarak sunulmasını sağlayacak ve öz

gür kanaat oluşumunu teşvik edecektir. 
g) Bilgi iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzerî yöntemlere başvurulmayacak, bun

ların sonucunda dinleyici ve seyircilere ikramiye verilmeyecek veya ikramiye verilmesine aracı
lık yapılmayacak, lotaryaya fırsat verilmeyecektir". 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge üzerinde Sayın Dinçer, buyurun. 
ALİ DİNÇER (Ankara) — Başkan dahil olmak üzere, Başkanlık Divanının sayın üyeleri, 

değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygılarımı sunuyorum. 
Sayın Başkanın... 
BAŞKAN T- Lütfen önergenizle ilgili konuşun Sayın Dinçer. 
ALİ DİNÇER (Devamla) — Sayın Başkanın az önce kürsüye geldiğimiz zaman söyledik

lerimiz üzerine, Genel Kurula yönelik söyledikleri sözler, Cumhuriyet Halk Partisiyle kabili 
telif olmayacak sözlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyetini misakı millî sı--
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nırları içinde kuran partidir, devlet kuran partidir; Tunceli dahil, bütün Türkiye'yi bir arada 
gören, Türkiye'nin bütünlüğüyle ilgili olarak -kurucu parti olduğu için- en titiz davranmayı 
temel ilke addeden bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluşunda harcı olan Türkiye 
Cumhuriyetinin ilk Parlamentosunda, Tunceli milletvekilleri de Dersim milletvekilleri olarak 
yer almışlar ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna katkıda bulunmuşlardır. 

Sayın Başkanın, şahsıyla, vilayeti bütünleştirmesi, demokratik anlayışa sığmaz. Bütün vi
layetler, hepimiz için azizdir. 

BAŞKAN — Lütfen önergeniz üzerinde konuşun. İstiyorsanız, sataşmadan dolayı söz alır, 
konuşursunuz. Sizi önergeniz üzerinde konuşmaya davet ediyorum; yoksa, sözünüzü keseceğim. 

ALİ DİNÇER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 4 üncü maddeyle ilgili verdiğimiz önerge, 
medya, basın ahlak ilkeleriyle ilgili temel konuları içeriyor. Bu şekilde, açık, net ve genel kural
ları içerecek şekilde maddeyi düşünürsek, maddeyi kararlaştırırsak, maddeyi modelleştirirsek, 
Sayın Başkanın ve pek çok değerli arkadaşların verdiği birtakım değişiklik önergelerine gerek 
bile kalmaz, örneğin ben, Sayın Başkanın da imzası olan değişiklik önerilerini, bir parlamen
ter olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili olarak benimsiyorum; çünkü, madde
nin tümüyle ilgili muhalefetimden kaynaklanıyor bu. 

O nedenle, 4 üncü madde bizim önerdiğimiz şekilde kabul edilirse, o değişiklik önergeleri
ne de gerek kalmaz. O değişiklik önergeleriyle, maddeyi düzeltmek, çağdaş, demokratik, öz
gürlükçü bir anlayışa getirmek de mümkün değil; onlar yeterli olmayacak. Bizim modelimiz 
kabul edilirse, bizim önerimiz kabul edilirse, o değişiklik önergelerini de tartışmaya gerek kal
madan, işi uzatmadan, konuyu, çağdaş, demokratik, özgürlükçü bir baza oturtmuş oluruz ve 
Türkiye Cumhuriyetine de bu yakışır. 

Hepinize, tekrar, Cumhuriyet Halk Partisi adına saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Şener, sizin yoklama isteğiniz var; ama, "5 inci maddeden önce" demişsiniz, öner

gelerin oylanmasından önce değil... 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — "Önerge" diye yazdık efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Şimdi istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeyi oylamadan önce bir yoklama talebi var. Yok

lama talebiyle ilgili önergeyi okutup, yoklama talebinde bulunan milletvekillerinin salonda olup 
olmadıklarını kontrol edeceğim. 

önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Önergelerin oylanmasından önce İçtüzüğün 58 inci maddesi gereğince yoklama yapılma
sını arz ederiz. 

Abdüllatif Şener Fethullah Erbaş 
Sivas Van 

Lütfü Esengün Ahmet Arıkan 
Erzurum Sivas 

Şaban Bayrak Ali Oğuz 
Kayseri İstanbul 

Cevat Ayhan Musa Demirci 
Sakarya Sivas 

Mehmet Elkatmış İbrahim Halil Çelik 
Nevşehir Şanlıurfa 
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BAŞKAN — önergede imzası bulunan sayın milletvekillerinin burada bulunup bulunma
dıklarını arayacağım. 

Sayın AbdüIIatif Şener?.. Burada. 
Sayın Fethullah Erbaş?.. Burada. 
Sayın Lütfü Esengün?.. Burada. . 
Sayın Ahmet Arıkan?.. Burada. 
Sayın Şaban Bayrak?.. Burada. 
Sayın Ali Oğuz?.. Burada. 
Sayın Cevat Ayhan?.. Burada. 
Sayın Musa Demirci?.. Burada. 
Sayın Mehmet Elkatmış?.. Burada. / ' • 
Sayın İbrahim Halil Çelik?.. Burada. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — 10 imza sahibinin salonda hazır bulundukları anlaşıldığından, yoklama ya

pılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; müzakerelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Sayln Başkan, 120 kişi var, nasıl olur? 
BAŞKAN — Efendim, önce olmayıp da sonradan pusula gönderen arkadaşlarımız var. 

Güveniniz yoksa onları da okutalım. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Kaç kişi göndermiş, söyleyebilir misiniz? 
BAŞKAN — 43 kişi... ) 
Ben bunu organize etmiyorum. 
Sayın Bayrak, bakınız, burada bir Başkanlık Divanı var, hepimizin de bir vicdanı var. Bu

rada doğru çalışmak bizim için en kutsal bir şeydir. Lütfen.,. Yani, bizim burada sahtekârlık 
yapacak halimiz yok. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Yoklama yapılıyor, lütfen pusula gönderenlerin isimlerini 
okur musunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Rica ederim... Yani, bizim de elimizde değil; arkadaşlarımız "var" diyorlar. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Kaç kişi pusula göndermiş, rica ediyorum?.. 
BAŞKAN — Efendini, böyle bir usul yok. Milletvekilinin gönderdiği imzaya güveneceğiz... 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Sayın Başkan, kaç kişi efendim?.. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, yani, biz burada olmayan arkadaşı, nasıl var gösteririz? O 

zaman, buyurun gelin, buraya siz oturun, Meclisi siz yönetin! (DYP ve SHP sıralarından aklışlar) 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri)—Kaç kişi efendim?.. 
BAŞKAN —- 43 kişi sonradan gelmiş. 43 kişi geldi pusula verdi. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

.18. —Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa 
Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan'mKamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve tşleyişi Hakkında Kanun Tekli/i ile 
İçel Milletvekili tstemihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Dü
zenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayı
sı: 356) (Devam) 
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BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen önergeye Komisyon 
ve Hükümet katılmamıştı. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenleri.. Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların kurutuş ve Yayınları Hakkın
daki Kanun teklifinin 4 üncü maddesinin (b) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

. UluçGürkan 
(Ankara), 

ve Arkadaşları 
4/b) Türkiye Cumhuriyetinin bir ırk, bir din cumhuriyeti olmadığı, eşit ve laik, bir yurt

taşlık bilinci cumhuriyeti olduğu inancıyla, toplumun manevî ve millî değerlerine... 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
* BAŞKAN — önergeye Sayın Hükümet katılıyor mü efendim? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz Sayın Başkan,, 
BAŞKAN T- önergeye Sayın Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkın

daki Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin (0 fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

UIuç Gürkan 
(Ankara) 

ve Arkadaşları 
4/0 insanların ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya laiklik esasının güvencesindeki dinî inanç

lar dolayısıyla hiçbir şekilde kınanmaması ilkesine. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 

t BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Yasa Teklifinin 4 üncü maddesinin (g) numaralı bendi

nin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ederiz. 
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Toplumu şiddet, terör, etnik ve mezhep ayırımcılığa sevk eden ve toplumda nefret duygu
ları oluşturacak yayınlara... 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ben bu önergeleri Başkanvekili seçilmeden önce -bu kanun 

teklifi, biliyorsunuz, Meclis tatile girmeden önce verilmişti- hazırlamıştım. Kaldı ki, milletve
kili olarak önerge verme hakkım da var. 

önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
, Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Yasa Teklifinin 4 üncü maddesinin (p) nolu bendindeki, 

"en az yarısının" ibaresinin, "en az yüzde yetmişinin" biçiminde değiştirilmesini arz ederiz. 
Kamer Genç 

(Tunceli) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Yine aynı önerge mi 

efendim? 
BAŞKAN — Hayır, aynı değil, değişik önerge. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu önerge, radyo ve televizyonlardaki yayınlarda 

Türk filmlerine yüzde 50 değil de yüzde 70 olarak öncelik tanınması konusundaki bir önerge. 
Tabiî, bana göre aslında bu, bizim millî menfaatlarımızı ön plana çıkaran bir önerge. Tabiî, 
yabancı filmleri ve yayınları Türkiye radyo ve televizyonlarında yüzde 50 oranında gösterirsek, 
onlara fazla para ödemiş oluyoruz. Bizim amacımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin menfa-
atlarını korumaktır. (DYP ve RP sıralarından gürültüler) 

Hayır efendim, önerge benim önergem de, onun için, kısa bir açıklama yapmak istedim. 
Bu itibarla, radyo ve televizyonlarda yayımlanacak yabancı ve yerli filmlerin nispetleri yüzde 

50 yüzde 50 yerine, biz, yerli filmler yüzde 70, yabancı filmler yüzde 30 olsun diyoruz, öner
genin mahiyeti budur ama Sayın Komisyon katılmıyor.' 

Sayın Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin "yayın ilkelerine" 

ilişkin 4 üncü maddesinin (s) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Demokratik kurallar çerçevesinde, kanunun, siyaset, eğitim ve kültürel alanlarındaki bek

lentilerine cevap verecek şekilde demokratik gruplar ve siyasî partiler arasında fırsat eşitliğinin 
sağlanması, partilere ve adaylara paralı yayın olanağı tanınmaması esasına..." 

Bülent Ecevit 
(Zonguldak) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(RP sıralarından, "Sayın Başkan" sesleri) 
Sayın arkadaşlar, gözlerimiz var; rica ediyorum... 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Yasa Teklifinin 4 üncü maddesinin (t) nolu bendinde 

geçen "yabancı diller" ibaresinin, "yerel ve yabancı diller" olarak değiştirilmesini saygıları
mızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu önerge de benim. Bu önergeyle kastedilen, yerel dil

lerde yayın yapılması hususudur... 
NECMt HOŞVER (Bolu) — Sayın Başkan, böyle bir usul var mı? 

, t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, kürsüden konuş; oradan konuş. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, önerge benim; bir cümle açıklama hakkım... Yani, 

yanlış anlaşılmasın diye... 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Olmaz. . 
BAŞKAN — Bu itibarla, önergenin mahiyetini açıkladım. Yani, yerel dillerle, radyo ve 

televizyonlarda yayın yapma ilkesini getiriyoruz. 
Hükümet ve Komisyon önergeye katılmadıklarını bildirmişlerdir. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

— 585 — 



T.B.M.M. B : 2 4 4 .11 .1993 0 : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
356 sıra sayılı teklifin 4 üncü maddesinin son pragrafından "konuşma dili olarak" ifade-. 

sinin çıkartılarak, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Muharrem Şemsek 
(Çorum) 

ve Arkadaşları 
Madde 4.—- Son fıkra : 
.' Türkçeyi aşırılığa kaçmadan, özellikleri ve kuralları bozulmadan kullanmak, millî birlik 

ve bütünlüğün temel .unsurlarından biri olarak çağdaş eğitim ve bilim dili halinde gelişmesini 
ve zenginleşmesini sağlamak esasına" , 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANANASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN •— Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOÖLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN •—Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum :. " \ 

. Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Partisi 

Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli 
ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın 
Kamu ve özel Radyo Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile tçel Mil
letvekili tstemihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlen
mesine İlişkin Kanun Teklifinin Anayasa Komisyonunca kabul edilen metninin "\ayın İlkeleri" 
başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (u) bendinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim, 

Rifat Serdaroğlu 
(İzmir) 

. \ ve Arkadaşları 
"(u) Türk müzik sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ilkesinden hareketle, müzik 

yapımcıları ve telif hakkı sahiplerinin haklarını tanımak ve ihlal etmemek esasına" 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOÖLU (Zonguldak) — Katılıyoruz. 

1 ' ' , ' ' ' ' • > ' ' ' • 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmıyor, Hükümet katılıyor. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Karar yetersayısını arayacağım. 

' önergeyi oylarınıza sunuyorum : Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... "önerge kabul 
edilmiştir efendim. 

İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Karar yetersayısı yok ki!.. 
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BAŞKAN — Var arkadaşlar; burada arkadaşlarımız da sayıyor... 
Lütfen... Rica ediyorum... Bakanlar Kurulu sırasında oturan arkadaşlarımızın hepsi çift 

el kaldırıyorlar... 
Madde ve önergeler üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERtF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. v 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERtF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkanım, Ko
misyon olarak bir arzımız var, şöyle ki: 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine "im
kân verilmemesi ilkesine" ibaresinin eklenmesini talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi, kabul edilen önerge ve bu düzeltme doğrultusunda oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
Kuruluş 
MADDE 5. — Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacıyla, özerk ve tarafsız 

bir kamu tüzelkişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kurulmuştur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de bulunmamaktadır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Seçimi, Görev Süresi 
MADDE 6. — Üst Kurul, basın, yayın, iletişim ve teknolojisi, kültür, eğitim, hukuk alan

larında birikimi olanlardan ve yükseköğretim görmüş, Devlet memuru olma niteliğine sahip, 
beşi iktidar partisi veya partilerinin, dördü muhalefet partilerinin göstereceği adaylar arasın
dan Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen dokuz üyeden oluşur. 

Seçim için, iktidar partisi veya partileri on, muhalefet partileri sekiz aday gösterirler. Aday
ların belirlenmesinde, siyasî partilerin Türkiye Büyük Millet, Meclisi Başkanlık Dİvamndaki 
temsil oranları esas alınır. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak seçimlerde kime 
oy kullanılacağına dair görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. 

Adaylar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığtnca Resmî Gazetede ilan edilir. 
tlandan en geç on gün sonra gizli oyla seçim yapılır. İktidar ve muhalefet partileri tarafın

dan gösterilen acjaylar için ayrı ayrı listeler halinde, birleşik oy pusulası düzenlenir. Adayların 
adlarının karşısındaki özel yer işaretlenmek suretiyle oy kullanılır, tktidar ve muhalefet kon
tenjanlarından Üst Kurula seçilecek üyelerin tamsayısından az veya fazla verilen oylar geçersiz 
sayılır. 

Seçimde, iktidar partisi veya partileri kontenjanından en çok oyu alan beş aday ile muha
lefet partileri kontenjanından en çok oyu alan dört aday seçilmiş olur. Seçim sonucu Resmî 
Gazetede yayımlanır. 

Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. 
Üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. 
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Üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olursa, Türkiye Büyük Millet Meclisi, boşalma 
tarihinden veya boşalma tarihinde tatilde ise tatilin bitiminden başlayarak bir ay içinde yeni 
üyeyi seçer. Boşalan üyelik, hangi kontenjanlardan olmuşsa, yeni üyenin seçimi de o konten
jandan ve iki katı aday arasından yapılır. 

İktidar partileri kontenjanından bir üyelik boşalması halinde seçim, iktidar ortağı büyük 
partinin göstereceği bir aday ile iktidar ortağı diğer partilerin kendi aralarında adçekmeyle 
tespit edecekleri bir aday arasında yapılır. 

Muhalefet partileri kontenjanından bir üyelik boşalması halinde de seçim, anamuhalefet 
partisinin göstereceği bir aday ile diğer muhalefet partilerinin kendi aralarında ad çekmeyle 
tespit edecekleri bir aday arasında yapılır, 

İktidar ve muhalefet partilerinin kontenjanından birden fazla üyelik boşalması halinde 
siyasî partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınındaki temsil oranları esas alınır. 

Boşalan üyeliğe seçilen kimse, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)— Var efendim. 
BAŞKAN — Var mı? Varsa söz isteyin. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Hemen "yok''diyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Kazan, bu teklif çoktan beri gündemde; İçtüzükte de, "önceden söz 

isteğini kaydettirmeyen üyeye söz verilmez" deniyor. Lütfen... İçtüzüğü siz benden iyi bili
yorsunuz... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — İstirham ederim Sayın Başkanl.. 
BAŞKAN — Ben şimdi burada "söz isteyen arkadaşım var mı?" diyorum, arkadaşlarım 

"yok" diyorlar, öyle olunca ben şimdi ayrıca... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Siz bakmazsanız... 
BAŞKAN — Çalışma saatimizin bitmesine de az bir zaman kalmıştır; madde üzerinde 

verilmiş çok sayıda da önerge vardır; ama siz söz istiyorsanız buyurunuz, size söz verelim efendim. 
Sayın Kazan, grup adına mı efendim? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN—• Buyurunuz efendim; konuşma süreniz 10 dakika. 

RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Refah Partisi olarak, özel radyo ve televizyon yasasının çıkarılmasına taraftar olduğumuzu 
baştan beri ifade ediyoruz. Ancak, bu kanun teklifinin müzakereleri sırasında, özellikle parti-
lerarası görüşmeler sırasında, üst kurulun olşuturulması meselesi anlaşmazlıklara sebebiyet ver
miştir. 

Gruplar, bu konuda bir ittifak sağlamak için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir; ama 
neticede, Doğru Yol Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Anavatan Partisi arasında anlaş
ma sağlanmış, fakat, müzakereler esnasında, kendisine göre haklı ve mantıklı gerekçeler orta
ya koymak suretiyle bazı düzeltmelerin yapılmasını isteyen Refah Partisinin görüşlerine itibar 
edilmemiştir. 

Şimdi, biz bu maddenin yanlışlarını nerede görüyoruz? Biz, bu maddenin yanlışlarını, her 
şeyden önce, kurulun oluşumunda görüyoruz., 

Bu teşekkül edecek kurul, Türkiye'de yapılan yayınların, bu yayınlar yapılırken yasadaki 
ilkelere uygun olup olmadığını denetleyecek bir kuruldur; Sayın Gürkan'm zaman zaman 
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işaret ettiği gibi, sadece frekans meseleleri üzerinde faaliyet gösterecek bir teknik kurul değil
dir. O nedenledir ki, teşekkül edecek böyle bir kurulun, bu görevi yaparken siyasî bir yapıya 
kavuşturulması, her şeyden evvel, siyasî bir tercihe dayanan kurulun görevini aslî şekilde yap
masına imkân vermeyecektir. 

Bakınız bu ilkeler arasında tarafsızlık ilkesi var... Tarafsızlık ilkesini kabul etmek ne de
mektir? İktidarla muhalefet arasındaki dengeyi sağlamak demektir. İktidarla muhalefet ara
sındaki dengeyi sağlamayı öngören bir tarafsızlık ilkesi, daha önce 4 üncü maddede kabul edil
mişken, burada, kurulu oluştururken, 5'i iktidar, 4'ü muhalefetten diye kurulu oluşturuyoruz. 
Şimdi, 5'i iktidar, 4'ü muhalefetten diye oluşturduğumuz bir kurulun tarafsız kalacağını kabul 
edebilir misiniz? 

Burada, iktidar dengesi, daha doğrusu iktidarın ağırlğı açıktır, muhalefetin azınlıkta kal
dığı açıktır. Madde açık, mantığın yolu tektir; bir tarafta 5, bir tarafta 4... tşte, böyle bir den
gesiz kurulun, tarafsızlık ilkesi açısından bu meseleyi götürmesi mümkün değildir. 

Bugün sizler İktidardasınız, elbette bu madde sizin lehinize çalışır; ama yarın muhalefet 
partisi olduğunuzda da aleyhinize çalışacak. O nedenledir ki, politikaların günübirlik yürütül-
memesi lazımdır. Birtakım meseleler müzakere edilirken, bir mantık silsilesi içerisinde ortaya 
konulması lazımdır. O nedenledir ki, bu kurulun 5 üyesinin iktidar, 4 üyesinin muhalefet par
tilerinden seçilmesini, biraz önce kabul ettiğimiz 4 üncü maddedeki ilkelere aykırı kabul ediyo
ruz ve yine Anayasanın temel prensiplerine aykırı kabul ediyoruz. 

Tabiî, siz İktidarda olduğunuz için, 5 üye lehinize olduğu için ve işinize geldiği için böyle 
konuşuyorsunuz; ama şu sıralarda otursanız böyle konuşmayacaksınız, bizim gibi konuşacak
sınız. O nedenledir ki, önce bu işin mantığı burada. 

Sayın Daçe, biliyorsunuz, sizinle bu konuyu hayli tartıştık. O nedenle, nasıl ısrarla savun
duğumu, bir denge sağlanması için partilerarası müzakerelerde nasıl gayret gösterdiğimi her
halde biliyorsunuz. . 

DEVLETıBAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Teklif muhalefetten geldi... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Teklif muhalefetten gelebilir; ama, dengeyi sağlamak için 

geliyor. Bugün muhalefetteyiz, ama yarın iktidar oluruz... 
İkincisi, mantığın yolu tektir, aklın yolu da birdir. Siz, buna içinizde hak veriyorsunuz; 

ama, nedense, şimdi böyle olması işinize geliyor. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Siz de doğru olduğunu biliyorsunuz ama!.. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bu kurul için seçim yapacağız. Bu kurul için kimleri se
çeceğiz? Kendi aramızda arkadaşlarımızla konuşmalarımızda, "efendim, gösterilecek adaylar, 
her ne kadar partiler tarafından gösterilecekse de, bu adaylar, bu işten anlayan kişiler olacak" 
deniliyor. Biz de bu görüşte olan arkadaşlara, "böyle söylüyorsunuz; ama, böyle olmayacak" 
diyoruz. Neden böyle olmayacak? Bugün KİT'lerin yönetim kuruluna, birtakım kamu kuru
luşlarının yönetim kuruluna, iktidar partisi, kendi adamlarını nasıl yerleştiriyorsa, yarın da 
bu yönetim oluşturulurken, milletvekili seçilememiş birtakım insanlar TRT Üst Kuruluna geti
rilecek, görevlendirilecek... İşte, biz buna da karşıyız. 

Zannediyorum bu konuda önergelerimiz var, değil mi Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Efendim, önergeler var; ama, kimlere ait olduğunu bilmiyorum. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bakın, görüyorsunuz ben CHP'Iiler gibi yapmıyorum, 

"Sayın Başkanım" diyorum. 
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Biz diyoruz ki, bu 9 kişilik kurul gene 9 kişi olsun; ama, bu kurulu, Üniversitelererarası 
Yüksek Kurul seçsin. Üniversitelerarası Yüksek Kurul, bu kurul üyelerini seçerken, mesela biri 
telekomünikasyondan olsun, biri pedagojiden olsun, biri hukuktan olsun -hülasa, önergede 
belirtilmiş birtakım sınıflar var; o sınıflardan olsun- ama, Üniversitelerarası Yüksek Kurul ta
rafından seçilsin. Üniversitelerarası Yüksek Kurul tarafından seçilecek olan bir üst kurul, bu 
Parlamentoca seçilecek olan üst kuruldan çok daha sağlıklı bir fonksiyon icra eder. 

Bakınız, şu veya bu yolla seçilmiş bir TRT Genel Müdürü -daha önceki Genel Müdür ile 
bugün işbaşında bulunan bir TRT Genel Müdürünü mukayese ettiğimiz zaman, biz, bir ölçü
de bugünkü Genel Müdürden memnunuz diyoruz; ama, bundan önceki Genel Müdür bize kan 
kusturdu; onun için, mahkemelerde açtığımız davalar var... Neden bu Genel Müdür biraz da
ha farklı? Çünkü, üniversiteden gelmiş, üniversiteden gelişin kendisine sağladığı bir ağırlık var. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Başbakanımız gibi!,. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — O nedenledir ki, biz bu kurulu teşkil eden 9 üyenin, Üni

versitelerarası Yüksek Kurul tarafından seçilmesini daha doğru ve daha gerçekçi buluyoruz ve 
kabul edilen yayın ilkelerine daha uygun buluyoruz. 

Bunun yanında, bir de şu Var; S üye iktidar partilerince seçilecek, tktidar partisi tek olur
sa, işi kolay. Eğer, İki partiden oluşacak olursa... Tabiî, iktidar partileri iki katı kadar aday 
gösterecekler. Mesela, bugün iktidarın S Üyesi olacaksa. Doğru Yol Partisi 4 aday gösterecek, 
SHP 1 aday gösterecek, 2 katı aday dediğimiz zaman, Doru Yol Partisi 8 aday gösterecek, SHP 
2 aday gösterecek. Bünuh yanında, mahalefet partileri dediğiniz zaman, bütün muhalefet par
tileri 8 aday gösterecek. Muhalefet partilerinin 8 aday gösterebilmesi için, bir araya gelmeleri, 
müzakere etmeleri, görüşmeleri lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Kazan, size, konuşmanızı bitirmeniz için 1 dakika daha süre veriyorum. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bakınız, dün burada bazı komisyonlara üye seçimi ya

pıldı. Bazı Komisyonlarda bağımsız milletvekillerine düşen üyelikler için yapılan seçimler ko
nusunda, benim Sayın Meclis Başkanından bir istirhamım olmuştu. "Sayın Başkan, bağımsız 
arkadaşları bir araya getirin; hepsinin temsiline imkân verecek şekilde bir mutabakat sağlarsa
nız iyi olur ve çok adil olur -Sayın SHP Grubu Başkanvekili de bunu hatırlıyorlar- eğer buna 
siz el atmazsanız, bu iş partilerarası bir anlaşmaya döner ve birtakım adaletsizlikler olur" de
miştim. Nitekim, dün burada Plan ve Bütçe Komisyonunda ve KİT Komisyonunda bağımsız 
milletvekillerine düşen üyelikler için oylamalar yapıldı ve o gün benim dermeyan ettiğim bu 
husus ortaya çıktı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN —-Sayın Kazan; süremiz doluyor, lütfen konuşmanızı bağlar mısınız? 

ı ŞEVKET KAZAN (Devamla)'— Hemen bağlıyorum Sayın Başkanım. Çok teşekkür 
ediyorum. 

Yarın 4 üyenin belirlenmesi söz konusu olduğu zaman, iktidarın da muhalefetin de listele
ri çarşaf liste olacak, üyeler bunların içinden seçilecek. Ondan sonra ne olacak? En basitinden 
söylüyorum, DYP ile ANAP anlaştığı takdirde, bütün kurul üyeleri iki partinin ortaya koy
duktan adaylardan seçilecek; işte iktidar, işte, muhalefet... Buna imkân açılıyor. Bunun dışın
da, sayıca az olan diğer partiler bir kenara itilmiş oluyor, hakkı olduğu halde temsil edilemi
yor. Bu haksızlıktır, bu adaletsizliktir. 
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Bunun dışında, ortaya konacak daha bazı hususlar var; ama, gerek birinci, gerek ikinci, 
gerekse üçüncü noktada arz etmiş olduğum hususlar, bu maddenin sağlıklı olmadığını ortaya 
koymaktadır. Bu münasebette bu maddeye menfî oy vereceğimizi ve sayın milletvekili arkadaş
larımızın da menfî oy vermelerini arz eder, hepinize saygılar sunarım. (RP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Sayın Kazan, bu maddeyle ilgili olarak ne Grubunuzun ne de Grubunuza mensup millet

vekillerinin imzasını taşıyan herhangi bir önerge yok. Sonra bir yanlışlık olmasın? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 4 tane önerge var... 
BAŞKAN — Efendim, yok şu anda, bize intikal eden önerge yok. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, bu konuda 4 tane önerge var. 
BAŞKAN — Efendim, görevliler "yok" diyorlar, herhalde önergeleri cebimize koymadık! 
6 ncı maddeyle ilgili, RP Grubuna ve RP milletvekillerine ait herhangi bir önerge yok. 
Sayın Kazan, bana "Başkan" diye hitap ettiği için de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ile, genel 

görüşme ve Meclis araştırması önergelerini ve sözlü sorulan görüşmek için, 9 Kasım 1993 Salı 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.01 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan*m, trafik kazalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Baka
nı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1697) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Mehmet Gazioğlu tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasının teminini rica ederim. 
Saatte 20 trafik kazası oluyor ve saatte 2 kişi bu kazalarda ölüyor. Her yarım saatte bir 

can ekşitiyor. Türkiye'de yılda 15 bin insan trafik kazalarında yaşamını yitiriyor. Geride yüzbi-
ne yakın da yaralı ve sakat insan bırakıyor. 

1. Trafik sorununun tarafınızdan dikkate alınması için bu rakamlar daha kaça çıkmalı 
sizce? 

2. Bu konuda denetimi sağlamak amacıyla hükümet bünyesinde bir trafik müsteşarlığı 
veya bir Trafik Genel Müdürlüğü kurulması düşünülmekte midir? -

3. Trafik suçlarının müeyyidelerinin etkili olmadığı açıktır. Avrupa ceza standartları öl
çüsünde bir cezalandırma mekanizması düşünülmekte midir? 

4. Kaza yapan otobüs şirketlerinin ismi basında ve televizyonda yer almamaktadır ki bu 
şirketlere kaza konusunda güvence vermektedir. Her yıl otobüs şirketlerinin kaza bilançoları
nın adlarıyla verilmesi şeklinde bir yöntemin bu konuda etkili olabileceği gerçeğini kabul etmi
yor musunuz? 

Orhan Doğan 
Şırnak 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 2.11.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.280688 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 4.10.1993 gün ve KAN.KAR.MD.A.O.IO.GNS.0.10.00.02-

7/1697-5540/24786 sayılı yazısı. 
Şırnak Milletvekili Orhan Doğan tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıca çıkarılmıştır. 
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de trafik sorunu güncelliğini korumaktadır. Konu, 

vatandaşlarımızın ve basınımızın haklı eleştirilerine neden olmakta, hemen hemen her gün trafik 
keşmekeşinden ve teröründen söz edilmektedir. Hükümetimiz işbaşına gelir gelmez akan bu 
kanın durdurulmasını sağlamak için mevcut bütün imkânları kullanarak çalışmalara başlamıştır. 

Uygulamada karşılaşılan noksanlık ve aksaklıkların giderilmesi, Devlet hizmetlerinin sü
ratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi için gelişen ve değişen şartların ortaya çıkar
dığı ihtiyaçlar da dikkate alınarak 2918 sayılı Karayolları Trafik ICanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve kanuna yeni maddeler eklenmesine gerek görülmüştür. 
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Bu değişiklikler ele alınırken, trafik kazalarının önlenmesinde ana unsur olarak düşünü
len eğitim, alt yapı, denetim ve onun sonucu olan cezaların etkinliğini ve caydırıcılığını artırıcı 
hususlar üzerinde durulmuştur. 

Trafik kazalarının önlenmesi için en etkili tedbir olan trafik cezalarının caydırıcılık ve et
kinlik niteliğine ağırlık kazandırılması maksadıyla; trafik para cezalarının gerek miktarının ar
tırılması gerekse takip ve tahsilinin sağlanması hususunda tasarıya yeni tedbirler getirilmiş, trafik 
para cezalarının günümüz şartlarına uygun olması ve batı ülkelerindeki ceza standartlarına çı
karılmasına özen gösterilmiştir. Cezalar, güncelliğini ve etkinliğini koruyabilmesi için her yıl 
Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısına orantılı olacaktır. 

Trafik kazalarına karışan otobüs firma isimlerinin TV ve basın organları aracılığı ile ka
muoyuna duyurulması için gerekli bilgilerin toplatılmasına 3.8.1993 tarihinden itibaren başla
nılmıştır. 

Bu bilgiler Bakanlığımızca toplanıp değerlendirildikten sonra hukukî bir sorun ortaya çık
madığı takdirde otobüs firmalarının ismi, basın ve yayın organları ile kamuoyuna duyurulacaktır. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

2. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, bazı tarikatların açtıkları özel liselere ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat' Ay az'm yazılı cevabı (7/1741) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 

teminini rica ederim. 9.8.1993 
Orhan Doğan 

Şırnak, 

Tarikat liseleri, Türkiye'de en yaygın ve etkili tarikatlardan biri olan Fetullahçılar, ilkoku
lu bitirenler arasından seçtikleri gençleri kendi "özel" liselerinde eğiterek üniversiteye hazırlı
yorlar. Derlenen bilgilere göre geleceğin Fctullah'ı, kadrolarını yetiştirmek amacıyla ilkokul 
sonrası alıp, üniversiteye kadar eğittikleri çocuklar, Bursa'da "özel Nilüfer Lisesi", İstanbul'
da "Fatih Erkek Lisesi", Ankara'da "özel Samanyolu Lisesi", İzmir'de "özel Yamanlar Lisesi" 
ve Van'da "özel Serhat Lisesinde" yetiştiriliyorlar. * 

1. Eğitim kurumlarını kullanarak geleceğin devlet yöneticilerini kendi yandaşları kana
lıyla ele geçirmeye yönelen bu çok yönlü ve uzun erimli stratejinin ortadan kalkması için ön
lem almayı düşünüyor musunuz? 

2. Devlet okullarının yükünü hafifletmek için, özel okullara destek verirken; verdiğiniz 
destekle ortaya çok sayıda yıkanmış, genç beyinlerin çıkması sizi rahatsız etmiyor mu? 

3. Geleceğimizi bağladığımız gençlerimizin yetişmesinde, bu tür derslerin ağırlıklı oku
tulmasının, onların ilerideki yaşam ve düşünce biçimlerini nasıl etkileyeceği düşünülmekte mi
dir? Bu etki, ileride, belki de yönetim birimlerinin önemli bir bölümünü oluşturacak gençleri
mizde varlığını devam ettirmeyecek midir? 

4. Anayasaya göre T.C. laik bir hukuk devletidir. Peki sizce bu özellik halen korunabili
yor mu? 

— 593 — 



TJBJklM. B : 24 4 . 11 . 1993 0 : 2 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3.11.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
', . Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1.Araş.Pln.Dai.Bşk.-93/2363 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 4.10.1993 tarih ve KAN.KAR.MD 

7/1741-5601/25128 sayılı yazısı. 
Sımak Milletvekili Sayın Orhan Doğan'ın "Bazı Tarikatların Açtıkları özel Liselere*'iliş

kin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Soru önergesinde tarikat liseleri olarak belirtilen Bursa özel Nilüfer Lisesi, İstanbul 

özel Fatih Lisesi, Ankara özel Samanyolu Lisesi, izmir özel Yamanlar Lisesi, Van özel Ser
hat Erkek Lisesi ile Bursa özel Yeşilırmak Dershanesi hakkında Bakanlığımıza intikal eden 
ihbarlar üzerine Bakanlık müfettişlerince inceleme ve gerekirse soruşturma yapılması, 13.9.1993 
tarih ve 58597 sayılı onay ile uygun görülmüştür. 

Adı geçen okullar hakkında inceleme veya soruşturma sonucuna göre işlem yapılacaktır. 

2. T.C.'nin laik bir hukuk devleti olduğundan kimse kuşku duymamalıdır. 
Arz ederim. 

v Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

3.—Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, demiryolları üzerindeki hemzemin geçitlerde 
samafor olmayışının nedenine ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/1748) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Mehmet Gazioğlu tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Bilecik ili Merkez İlçeye bağlı Kurtköy mevkiinde son olarak 5.8.1993 tarihinde, 
demiryolları üzerinde samafor olmadığı için elim bir trafik kazası yaşanmış 3 kişinin 
ölümü ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanmıştır. Bu kaza ne ilk ne de son kazadır. 
Aynı tür kazalar Vezirhan ve Karaköy hemzemin geçitlerinde de samafor bulunmadığı 
için tekrarlanmaktadır. 

Tren yolları üzerinde .hemzemin geçitlerdeki samafor olmayışının sebebi nedir? Ve bunla
rın sorumluları kimlerdir? Gerekli önlemler ne zaman alınacaktır? 
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T.C. 
içişleri Bakanlığı 2.11.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/280687 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : TBMM Başkanlığının 4.10.1993 gün ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-

7/1748-5618/25160 sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafım

dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Demiryolu üzerinde mevcut tüm hemzemin geçitlerde karayolları trafik etütleri yapılarak, 

trafiğin en az veya çok oluşuna ve demiryolu hattının işletme şartlarına göre çapraz işaretli, 
flaşörlü, otomatik bariyerli ve bekçili-bariyerli sistemlerden birisi tesis edilmektedir. 

Her hemzemin geçitte olduğu gibi bu geçitte de karayolu trafik etütleri yapılarak, burada 
trenin gelişini belli bir mesafeden itibaren karayolu vasıtalarına ihbar eden flaşörlü geçit siste
mi tesis edilmek üzere karayolları araçları için gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. 

Ancak, alınmış olan bu tedbirlere rağmen karayolu araç sürücülerinin ikaz sistemlerine 
ve ayrıca Karayolu Trafik Tüzüğünde öngörülen şartlara uymamaları sonucunda bu tür kaza
lar meydana gelmektedir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe _ 
içişleri Bakam 

4, — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, CMUK'nun uygulamasına iliş
kin sorusu ve içişleri Bakanı Nahit Menieşe'nin yazılı cevabı (7/1752) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına dela

letinizi arz ederim. 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru : CMUK'da yapılan değişiklikler uygulamaya geçildiğinden beri; 
a) Adi suçlarda artış veya eksilme olup olmadığı, olmuşsa miktarı, 
b) işkence iddialarında artış veya eksilme olup olmadığı, olmuşsa miktarı ne kadardır? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 2.11.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/280684 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : TBMM Başkanlığının 4.10.1993 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/1752-5623/25169 sayılı yazısı. , 
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Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez tarafından TBMM Başkanlığına sunulan 
ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarıl
mıştır. 

CMUK'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 3842 sayılı Kanunun 1.12.1992 
tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinden sonra; işlenen adi suçlarda önemli 
sayıda bir artış gözlenmektedir. 1992 yılının ilk sekiz ayında meydana gelen olay sayısı 71284 
iken bu miktar 1993 yılının aynı döneminde 41203 artarak 112487 olmuştur, tki dönem arasın
daki olay artış oranı ise °?o 57.8'dir. 

1992 yılı içerisinde işkence yapıldığı iddia edilen olay sayısı (8) ve haklarında soruşturma 
açılan personel sayısı (31) iken; bu miktar 3842 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
işkence yapıldığı iddia edilen olayda (1) ve hakkında soruşturma açılan personel de (3) olmuştur. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 

.İçişleri Bakanı 

5. — Ankara Milletvekili H. Uluç Güfkan'ın, bazı tarikatlarca açılan özel okulların dene
timine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ay az* in yazılı cevabı (7/1757) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
, Uluç Gürkan 

Ankara 
Bazı tarikatların özel okul açabilme düzenlemesinden yararlanarak, kendi tarikat yapı

lanmaları çerçevesinde özel öğretim kurumları açtığı herkesçe bilinmektedir. 
Bakanlığınızca bu okullarda laik, demokratik Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda eğitim 

yapılıp yapılmadığının saptanması için herhangi bir inceleme veya denetleme yaptırılmış mı
dır? Doğrudan Cumhuriyet yönetimine karşı örgütlenen bu tarikatların, genç insanları bünye
lerine dahil etmek çalışmaları karşısında bakanlığınız ne tür tedbirler almayı planlamaktadır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3.11.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1.Araş.PIn.Dai.Bşk.-93/2364 

. Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 4.10.1993 tarih ve KAN.KAR.MD. 

7/1757-5632/25212 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın H. Uluç Gürkan'ın "Bazı Tarikatlarca Açılan Özel Okulların 

denetimine" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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Soru Önergesinde tarikat liseleri olarak belirtilen Bursa özel Nilüfer Lisesi, İstanbul özel 
Fatih Lisesi, Ankara özel Samanyolu Lisesi, tzmir özel Yamanlar Lisesi, Van özel Serhat Er
kek Lisesi ile Bursa özel Yeşilırmak Dershanesi hakkında Bakanlığımıza intikal eden ihbarlar 
üzerine Bakanlık müfettişlerince inceleme ve'gerekirse soruşturma yapılması, 13.9.1993 tarih 
ve 58597 sayılı onay ile uygun görülmüştür. 

Adı geçen okullar hakkında inceleme veya soruşturma sonucuna göre işlem yapılacaktır. 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

6. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin 'in, PKK teröristleri hakkında yapılan açıkla
malara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1758) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Mehmet Gazioğlu tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
5.8.1993 günü televizyonlara verdiğiniz beyanlarda PKK terör örgütünün büyük çoğunlu

ğunun Ermeni asıllı teröristlerden oluştuğunu belirttiniz. 6.8.1993 tarihinde de Emniyet Genel 
Müdürü Mehmet Ağar'ın Sabah Gazetesinde yayınlanan beyanı ise PKK teröristlerinin % 80'inin 
Suriye Ermenisi olduğu doğrultusundaydı. Esasen tüm bunlar yeni ortaya çıkarılan şeyler de
ğildir. PKK adlı terör örgütünün uzun yıllardır Ermeni terör örgütleri ile Türkiye Cumhuriye
tine yönelik hain emellerini birleştirdiği aşikârdır. Ermenistan'ın PKK'ya lojistik destek sağla
dığı da bilinen bir gerçektir. Hükümetinizin vaadi; konuşmak değil icraattır. 

Soru : Tüm bu hususları kamuoyu gayet iyi bildiği halde neden konu yeniden keşfedilmiş 
gibi davranılmaktadır? 

Soru : Ulusal bütünlüğün söz konusu olduğu olaylar politik malzeme mi yapılmaktadır? 
Soru : Bilinen gerçekler göz önüne alınarak Ermenistan'a karşı ne gibi ünlemler alınmış

tır veya alınacaktır? 
Soru : Bir vatandaşının kanını kurtarmak için yüzbinleri ateşe veren yayılmacı İsrail örne

ği sizi düşündürmüyor mu? 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 2.11.1993 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/280685 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 4.10.1993 gün ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-

7/1758-5633/25213 sayılı yazısı. 
Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 

tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
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PKK terör örgütünün uzun yıllardır Ermeni törer örgütleri ile Türkiye Cumhuriyetine yö
nelik hain emellerini birleştirdiği bir gerçektir. Ermenistan'ın PKK'ya lojistik destek sağladığı 
da kamuoyu tarafından bilinmektedir. "Yakalanan PKK teröristlerinin çoğunun Ermeni asıllı 
olduğu." yolundaki beyanatlar ise bilinen gerçeğin bir defa daha dile getirilmesinden ibarettir. 

Vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin birlik ye beraberliğini hedef alan eli kanlı . 
eşkiyanın savunmasız ve masum insanlarımızı öldürmek suretiyle ülkemizde estirmeye çalıştığı 
terör eyleminin politik malzeme yapılması düşünülmeyeceği gibi PKK'nın Ermenistan'daki aktif 
faaliyetleri, Kuzey Irak'ta üstlenen örgüt mensupları ve barınma imkânlarının imha edilmesi
ne yönelik olarak, 1992 Ekim ayında güvenlik kuvvetlerimizce gerçekleştirilen sınır ötesi ope
rasyonlarda büyük darbeler alarak barınma imkânlarını kaybetmesi üzerine, İran ve Ermenis
tan'a geçme çabası içerisinde olan örgüt ile Hükümetimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da aktif bir şekilde mücadele edecektir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

7. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy 'un, Dargeçit'te şehit edilen bir teğmene iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1787) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Mehmet Gazioğlu tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. . 
Saygılarımla. 

H. İbrahim özsoy 
Afyon 

Mardin'de görevli P. Teğmen Uğur Acar, yıllık iznini geçirmek üzere Afyon'a gelirken Dar
geçit'te otobüsten indirilerek şehit edilmiş ve bu olayın Dargeçit Belediye Başkanı tarafından 
PKK'lılara yaptırıldığı iddiaları vardır. 

1. Dargeçit'te 2 sene geçici görevde bulunan P. Teğmen Uğur Acar'ın iki kez gözlem altı
na âldırttığı ve bu olayı belediye başkanının intikam için yaptırdığı basında çıkan ve babası 
tarafından yapılan iddialar doğru mudur? 

2. Dargeçit Belediye Başkanı hâlâ görev başında mıdır? 
3. Dargeçit Belediye Başkanı hakkında bu olaydan dolayı herhangi bir adlî veya idarî 

soruşturma yapılmakta mıdır? 
TC. 

İçişleri Bakanlığı 2.11.1993 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.280683 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

• . • / ' • . . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 4.10.1993 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-, 

7/1787-5687/25468 sayılı yazısı. 
Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tara-̂  

fımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
12.8.1993 günü Mardin İli Dargeçit İlçe merkezinde şehit olan P. Teğmen Uğur Acar öner

gede iddia edildiği gibi izine giderken yolda otobüsten indirilip şehit edilmemiştir. 
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Olay günü Dargeçit İlçesi Kaymakamlık binasını kormakla görevli tim komutanı P. Teğ
men Uğur Acar saat 22.00 sıralarında ilçe merkezine muhtelif yerlerden roketatar ve uzun namlulu 
silahlarla saldıran PKK militanları tarafından şehit edilmiştir. 

Dargeçit Belediye Başkanı Süleyman Anık'ın 1991-1992 yıllarına ait iznini yurt dışında kul
lanmasına izin verilmiştir. İzin bitimi görevine dönmediğinden 1580 sayılı Kanunun 93/4 üncü 
maddesi gereğince görevinden düşürülmesi için Danıştay Sekizinci Dairesine verilen talebimiz 
üzerine 15.12.1992 gün ve 1992/3500 sayılı karar ile Belediye Başkanlığından düşürülmüştür. 
Halen Belediye Meclis Üyesi M. Şerif Çelebi Belediye Başkanlığına vekâlet etmektedir. 

P. Teğmen Uğur Acar'ın şehit edilmesi ile ilgili olayda Belediye Başkanı Süleyman Anık'
ın herhangi bir ilgisi olmadığından hakkında soruşturma açılmamıştır. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

8. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, bazı imam-hatip liselerinin inşaatı tamam
landığı halde eğitim-öğretime açılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nev
zat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1865) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masının teminini saygılarımla arz ederim. 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
1. Ülkemizde binlerce insan, çocuğunun öncelikle asgarî bir din eğitiminden geçmesi için 

onları imam-hatip liselerine göndermek istemekte, Sayın Başbakanın da dediği gibi çocukları
na peygamber aşkını miras bırakmayı arzulamaktadır. Fakat bu insanların büyük bir çoğunlu
ğu çocukları ile birlikte imam-hatip liselerinin kapılarından geri döndürülmektedirler. 

Bugün ülkemizde imam-hatip liselerinin önünden kontenjan yetersizliği sebebiyle kaydını 
yaptıramamış, boynu bükük olarak kaç öğrenci ayrılmaktadır. Bu konuda Millî Eğitim Ba
kanlığının herhangi bir çalışması var mıdır? 

Kayıt yaptıramamış öğrencilerin kayıtlarını yaptırabilmeleri için herhangi bir tedbir düşü
nülmekte midir? 

2. Milletimiz tarafından inşa edilmiş, imam-hatip liselerini açmamak, mevcut imam-hatip 
liselerinin kapasitelerini sınırlı tutmak ve kayıt için okul kapılarına gelen öğrencilerin tercihle
rini görmezlikten gelerek onları zorla diğer alanlara yönlendirmek insan hakları ile bağdaşır 
bir tavır mıdır? 

3. Bir tarafta Sayın Başbakanın çeşitli vesilelerle yaptığı konuşmalarda dinî temaları ele 
alırken, diğer taraftan imam-hatip liselerine kaydını yaptıramayan öğrenciler ile onların velile
ri bu durumda bir oyalama ile karşı karşıya olduklarına inanmayacaklar mıdır? 

Devleti yöneten bugünkü hükümet bir istismar oyunu mu oynuyor diye sormayacaklar 
mıdır? 

4. Milletimiz tarafından inşa edilen, ancak bugüne kadar eğitim ve öğretime açılamayan 
imam-hatip liselerinin sayısı ne kadardır? İmam-hatip liselerinde okuma hakkını kullanmak 
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isteyen öğrencilerin taleplerini karşılamak için bu okullar 1993-1994 öğretim yılında eğitim ve 
öğretime açılacak mıdır? 

TC 
Millî Eğitim Bakanlığı ' . 3.11.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1.Araş.Pln.Dai.Bşk.-93/2365 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 4.10.1993 tarih veKan.Kar.Dai.Bşk.7/1865 
-5805/26941 sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Bazı imam-hatip liselerinin inşaatının ta
mamlandığı halde eğitim-öğretime açılmadığı iddiasına" ilişkin yazılı som önergesi incelenmiştir. 

1. Nüfus artışı ve büyük şehirlere göç olgusu sebebiyle artan öğrenci sayısı karşısında 
mevcut okullarımızın kapasiteleri, yetersiz kalmaktadır. Bunun sonucu olarak, imam-hatip li
seleri ile diğer meslekî ve teknik öğretim kurumlarına sınavla öğrenci alınmaktadır. 

Bununla birlikte ülke genelinde imam-hatip liselerine başvuran öğrencilerin çoğu bu okullara 
alınmıştır. 

2. Yapımı tamamlanmış 60'a yakın binada valiliklerce imam-hatip liselerinin şubeleri açıl
mıştır. Bunların dışında kalan binaların fizikî yapıları ile kapasiteleri incelenmektedir. 

3. Kapasite yetersizliği sebebiyle sınavla öğrenci alan sınırlı sayıdaki imam-hatip liseleri
ne giremeyenlerin istedikleri takdirde kontenjan uygulanmayan diğer imam-hatip liselerine gir
meleri mümkündür. 

• 4. Valiliklerce şube özelliğinde açılan 60'a yakın binanın dışında öğretime elverişli çok 
az bina bulunmaktadır. Bunların incelenmesi devam etmektedir. 

Zaman zaman basında yer alan ve abartılmış rakamlarla ifade edilen binaların çoğu öğre
tim için uygun şartları taşımamaktadır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

9. T- Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Amerikan Büyükelçiliğinde görevli iki 
diplomatın Güneydoğu Anadolu'ya yaptığı ziyaretlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1887) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususun

da gereğinin yapılmasını arz ederim. 
9.9.1993 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Bilindiği gibi 15 Ağustos 1993 tarihi PKK'nın eylem yıldönümü. Bu tarihte Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'da PKK tarafından eylemlerin yapılacağı emniyetçe ve kamuoyunca bili
niyordu. 
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1. 12 ila 16 ağustos tarihleri arasında Ankara'nın Amerika Büyükelçiliğinde görevli as
kerî ataşe yardımcıları Thomas King ve Peter Hans Doğubeyazıt'a gitmişlerdir. Bu gezi sizin 
bilginiz dahilinde mi olmuştur? 

2. Bu Amerikalılar Doğubeyazıt'a hangi amaçla gitmişler ve Doğubeyazıt'ta ne yapmış
lardır, kimlerle görüşmüşlerdir? 

3. Aldığımız bir habere göre Genelkurmay Başkanlığınca Ağrı Valiliğine bunların gü
venliğinin sağlanması için yazı yazıldığı doğru mudur? 

4. Aynı ataşe yardımcıları daha önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya gitmişler midir, 
gitmişler ise nerelere gitmişler ve hangi tarihlerde, hangi- amaçla gitmişlerdir? x 

5. Amerikalıların veya diğer yabancı elçilik mensuplarının Doğu ve Güneydoğuya yap
tıkları veya yapacakları geziler Bakanlığın bilgisi dahilinde midir? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 2.11.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.280686 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 4.10.1993 gün ve KAN.KAR.MD.A.öT.O.GNS.0.10.02-7/1887-

5849/27125 sayılı yazısı. 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tara

fımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
12-16 Ağustos 1993 tarihleri arasında ABD Büyükelçiliğinde görevli Askerî Ataşe Yardım

cısı Peter Hanson ye Thomas King'in yapmış olduğu geziler bilgimiz dahilinde olmuştun 
Adıgeçen şahısların gezileri turistik amaçlıdır. Gezi sırasında Doğubeyazıt'ta bulunan meteor 

çukurlarına gitmişler ve İshakpaşa Sarayını ziyaret etmişlerdir. 
Genelkurmay Başkanlığının ABD Askerî Ataşe Yardımcılarının güvenliğinin sağlanması 

için Ağrı Valiliğine yazılı veya sözlü hiçbir talimatı olmamıştır. 
P. Hanson ve T. King daha önce çeşitli illerimize turistik amaçlı geziler yapmışlardır. 
Amerikan veya diğer yabancı elçilik mensuplarınca ülkemizde yapılan geziler Bakanlığı

mız bilgisi dahilindedir. 
Arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

10. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, bakanlık kütüphanelerinde buluttan kitapla
ra ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'in yazılı cevabı (7/1898) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

talep etmekteyim. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Şaban Bayrak 
Kayseri 
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Sorularım : 
1. Bakanlığınız uhdesinde bulunan kütüphanelerdeki kitap sayısı ne kadardır? 
2. Bakanlık görevine başladığınız bugüne kadar kütüphanelere kazandırdığınız kitap sayısı 

ne kadardır? 
3. Bu kitaplar hangi yazarlara aittir? 
4. Bu kitaplar arasında tslamî değerlere sahip kaç kitap bulunmaktadır? 

TC 
Kültür Bakanlığı 2.11.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.APK.0.01.940 644 
Konu : YazılıSoru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 8 Ekim 1993 gün, KAN.KAR.MÜD.7/İ898-5863/27177 sayılı 

yazısı. 
Bakanlık kütüphanelerinde bulunan kitaplara ilişkin Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bay-

rak'ın yazılı soru önergesinin yanıtı aşağıda sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakanı 

1. Sayın Milletvekilimizin Bakanlığımız kütüphanelerindeki kitap konusundaki duyarlı
lığı için teşekkür ederim. Bakanlığımıza bağlı halk ve çocuk kütüphanelerinde bulunan kitap 
sayısı 1993 yılı Haziran ayı itibariyle 9 388 438 adettir. Millî Kütüphane Başkanlığımızın ko
leksiyonunda; 864 893 cilt basma eser, 9 237 cilt yazma eser bulunmaktadır. 

2. Bakanlığımıza bağlı halk ve çocuk kütüphaneleri için, 3 554 çeşitten 623 Ö62 adet ki
tap satın alınmıştır. Aynca, Millî Kütüphane Başkanlığı koleksiyonunun büyük bir kısmını Basma 
Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu gereğince gelen materyal ile oluşturmaktadır. Bunun yanın
da yurt dışında yayımlanan ülkemiz ile ilgili yayınlar ve kütüphanelerarası değişimde kullanıl
mak üzere, çeşitli yayınlar, özellikle ülkemizi ve insanını her yönüyle tanıtan yayınlar satın alın
maktadır. 

. 1992-1993 yıllarında Millî Kütüphane koleksiyonuna kazandırılan eser sayısı aşağıda ve
rilmiştir. 

Basma eser : 27 226 
Yazma eser t 459 . 
Kütüphanelerarası değişim amacıyla satın alınan eser : 417 tür (12 834 adet) 
3. Sözkonusu kitaplar, yerli ve yabancı yazarlara aittir. Derleme Kanunu yolu ile her türlü 

basılı materyal Millî Kütüphane koleksiyonuna kazandırılmaktadır. Millî Kütüphane kullanıalan 
tarafından çok aranan ansiklopedi, sözlük vb. danışma kaynaklan ek olarak satın-alınmaktadır. 
Ayrıca ülkemizi, tarihimizi; kültürümüzü tanıtıcı Türkçe ya da yabancı dil yayınlar satın alınarak 
öteki ülke kütüphaneleri ile yapılan yayın değişiminde kullanılmaktadır. Bunun yanında yabana 
ülke kütüphaneleri tarafından istenen yayınlar da yayın değişimi çerçevesinde satın alınmaktadır. 
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4. Derleme Kanunu yolu ile Türkiye'de yayınlanan tslamî değerlere sahip yayınların tü
mü gelmektedir. Satın alınan yayınlarda ise yukarıda açıklanan gerekçeler çerçevesinde yayın 
alınmaktadır. Okuyucuların aradıkları her kitaba "Yasal Kitap" olgusuyla karşılaşmadan ula
şabilmeleri için, Nazım Hikmet'ten, Said-i Nursi'ye açılan bir yelpazede yer alan ancak, içerik 
açısından reklam ve ticarî amacı önplanda tutmayan, toplumumuzun kültürel, sosyal ve eko
nomik kalkınmasına yardımcı olan, ulusal kültürümüzün temel eserlerinin bugünkü nesillere 
tanıtılmasını sağlayan bütün eserler alınmaktadır. 

11. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Çevre Kirliliğini önleme Fonundan belediye
lere yapılan yardımların dağıtımında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan soru
şu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı 'nm yazılı cevabı (7/1903) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdald sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Çevre Bakanlığının, çevre kirliliğini önleme fonundan belediyelere hibe olarak verilen pa
ralar partizanca dağıtılmaktadır. Saçı bitmedik yetim hakkı olan bu paralar geri ödemeli ola
rak verilemez mi? 

— Bu paraların geri ödemeli olarak verilmesi daha uygun olmaz mı? 
— Böyle bir sistem ayakta durabilir mi? 
— Dünyanın herhangi bir yerinde böyle karşılıksız, para verilen bir sistem mevcut mu? 
— Bu uygulamaya ne zaman son verilecek? 

TC 
Çevre Bakanlığı ' 4.11.1993 

Sayı : ÖZK-00265-7626 
Konu : Soru önergesi Hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 20.10.1993 gün ve 

B.02.0.KKG/106-4013/5339 sayılı yazısı. 
b) TBMM Başkanlığının 8.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1903-5886/27.273 sa

yılı yazısı. 
tlgi (a) da kayıtlı yazıyla; ilgi (b) de kayıtlı yazınıza atıfla, Bilecik Milletvekili Mehmet 

Seven'in Sayın Başbakana tevcih ettiği soru önergesine Sayın Başbakanca, kendileri adına ta
rafımdan cevap verilmesinin tensip edilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Bu tensip uyarınca hazırlanan cevap yazısı ekte gönderilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Rıza Akçalı 
Çevre Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in sorularına cevaplarımız : 
1. Soruda, Bakanlığım fonundan, hibe olarak belediyelere para yardımı yapıldığından 

ve bunun partizanca dağıtımının gerçekleştirildiğinden bahsedilmektedir. 
Bakanlığıma bağlı Çevre Kirliliğini önleme Fonundan belediyelere hibe olarak 31.12.1991 

tarihinden bugüne kadar herhangi bir suretle para yardımı yapılmamıştır. Ancak, 20.11.1991'den 
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önce zamanın yönetimi tarafından, fonun imkânlarının bir kısmı çevre hizmetlerinde kullanıl
mak üzere hibe şeklinde yerel yönetimlere gönderilmiştir. 1.1.1992 tarihinden sonra ise sadece 
3 adet projeye nakdî yardım yapılmıştır. 

Genelde, belediyelere yapılan yardımlar, DMO kanalıyla çevre hizmetlerinde kullanılmak 
üzere araç temini şeklinde (itfaiye, vidanjör, traktör-römork ve hidrolik sıkıştırmak çöp kam
yonu) olmaktadır. Bu yardımlar da, genel bütçe içine alınan fonun Bakanlığımıza tahsis edilen 
çok cüzî bir kısmının kullanılması suretiyle gerçekleşmektedir. 

Bakanlığımca yapılan yardımlarda ise herhangi bir siyasî parti ayrımı yapılmaksızın ihti
yaçların önem sırasına göre imkânlar nispetinde karşılanmasına çalışılmaktadır. 

2. Bakanlığımca verilen yardımların geri ödemeli (kredili) olarak verilmesinin daha uy
gun olup olmayacağı sorulmakta ve saçı bitmedik yetim hakkı olan paralar geri ödemeli ola
rak verilmez mi denilmektedir. 

Bakanlığımın, kredi şeklinde belediyelere yardım yapılması konusunda acı tecrübeleri bu
lunmaktadır. Çevre Bakanlığı kurulmadan (21 Ağustos 1991) önceki genel müdürlük, müste
şarlık dönemlerinde Çevre Kirliliğini önleme Fonundan belediyelere, 2872 sayılı Çevre Kanu
nunun \1 nci maddesine dayanılarak, traktör alımında kullanılmak kaydıyla (ve belediyelerin 
de % 20 katkı payıyla iştirakinden sonra) kredi yardımı yapılmıştır. Ancak, sözkonusu kredile
rin geri dönüşümde birçok güçlüklerle karşılaşılmış ve bazıları icra yoluyla tahsil edilebilmiştir. 

1.1.1992 tarihinden sonra ise belediyelere yapılan nakdî yardımlar kredilendirme şeklinde 
ve geri ödeme imkânı bulunan projeler bazında olmuştur. Bu krediler proje değerinin "7o 45'i 
oranında ve orta vadeli olup, % 45 faizlidir. Ayrıca belediyelerin teminat göstermeleri kaydıyla 
verilmektedir. Uygulamaya örnek teşkil etmesi bakımından Kütahya/Simav Jeotermal Isıtma 
Sistemi gösterilebilir. 

Halktan toplanan paraların; bir kamu kuruluşu olan ve halka yerel hizmet götüren bele
diyelerimize fiilen halk hizmetinde kullandıkları çöp kamyonu, itfaiye, vidanjör vs. için veril
mesi saçı bitmedik yetim hakkını korumanın en güzel örneklerindendir. 

3. Böyle bir sistemin ayakta durup duramayacağı sorulmaktadır. 
Uygulanmakta olan sistem, mevcut kanunlarımız çerçevesinde halkın parasının, halka di

rekt hizmet olarak dönmesini sağlamaktadır. 
Sistem, fonun kuruluşundan bugüne kadar aksaksız olarak işlemiş olup; bundan sonra 

da 2872 sayılı Çevre Kanununda değişiklik olmadıkça, sistemin ayakta duracağı açıktır. 
4. Dünyanın herhangi bir yerinde böyle karşılıksız, para verilen bir sistem mevcut mu 

denilmektedir. 
Başka ülkelerde sözkonusu sistemin bulunup bulunmadığı araştırılacak olup, Sayın Mil

letvekilimizin bu konuda bilgileri varsa yararlanılacaktır. 
5. Bu uygulamaya ne zaman son verileceği sorulmaktadır. 
Bilindiği üzere genel bütçe içine alınmış bulunan fonumuzun kısıtlı ödeneklerinin verdiği 

imkân çerçevesinde kamu kuruluşu olan belediyelerimize çevre hizmetlerini yürütebilmeleri için 
gerekli araç temini ve proje karşılığı nakit kredi yardımı uygulamasının devamında, 2872 sayılı 
Çevre Kanunuyla belirlenen Bakanlığımız amaçlarının gerçekleştirilmesi açısından yarar ve zo
runluluk görülmektedir. 
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2872 sayılı Çevre Kanununda değişiklik yapılarak başka bir sistemin getirilmesi halinde 
mevcut sistem son bulacaktır. 

Arz ederim. 
Rıza Akçalı 

Çevre Bakanı 

12. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesin
den yatırımlara ayrılan paya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloglu'nun yazılı ceva
bı (7/J 905) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Faruk Saydam 
Manisa 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinde yıllar itibariyle yatırımlar için 1991 yılı için 
% 29, 1992 yılı için % 15 ve 1993 yılı için % 16 oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir. 

Sorular : 
1. Köy hizmetlerinde yatırımlar için ayrılan ödeneğin 1991 yılından itibaren giderek azal

masına karşılık daha fazla geçici işçi alınmasının sebepleri nedir? 
2. Her yıl bütçe büyüklükleri giderek yükseldiğine göre yatırımlara ayrılan pay niçin azal

maktadır? 
3. Köylere ve köylüye hizmet için ayrılan ödeneğin giderek azalması kırsal kesimde yaşa

yan insanlara verdiğiniz değerin bir ölçüsü değil midir? 
TC 

Devlet Bakanlığı 3.11.1993 
Sayı : B.02.0.012/361-009. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam'ın Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bütçesinden 
Yatırımlara Ayrılan Paya Dair 18.10.1993 Gün ve 1905-5888/27277 Sayılı Soru önergesi 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yıllık yatırım projeleri içerisinde net yatırıma ayrı
lan paylar, 

1991 yılında % 41, 
1992 yılında % 30, 
1993 yılında ise % 29'dur. 
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Cari giderlerle beraber toplam bütçe göz önüne alındığında (Yatırım için ayrılan ödenek
ler sabit kalacağından) yatırımın payı 

1991 yılında % 29 . 
1992 yılında % 15 
1993 yılında % 16 olmaktadır. 

1. 1991 ve 1993 yılları arasında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kullandığı vizeli 
adam/ay kadroları ve istihdam edilen işçi sayıları 

1991 yılı, 354 300 adam/ay 41 463 kişi, 
1992 yılı, 251 500 adam/ay 42 588 kişi, -
1992 yılı (Olağanüstü Hal Böhjesi illeri için) 

9 400 adam/ay 1"700 kişi 
olmak üzere 1992 yılında toplam 260 900 adam/ay 44 288 kişi. 
1993 yılında 273 500 adam/ay 44 699 kişi çalışmıştır. 

Görüleceği gibi 1991 yılından sonraki artış Olağanüstü Hal Bölgesi illeri için tahsis edilen 
kadrolardan meydana gelmektedir. 

2. 1991/1992 yılı ödenek artışı % 34, 1992/1993 yılı ödenek artışı ise °/o 57 olmuştur. 
Bu ödeneklerle yapım kapasiteleri doğrultusunda ve plan hedeflerine göre yatırım hizmet

lerine pay ayrılarak yıllık ortalama gerçekleşme sağlanmıştır. 

13. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik îli Pazaryeri İlçesi Dülgeroğlu Köyü 
içme suyu projesine ayrılan ödeneğin kaydırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Mustafa Çiloğlu'hun yazılı cevabı (7/1936) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
, Bilecik 

Bilecik İli Pazaryeri İlçesi Dülgeroğlu Köyünün içme suyu projesi için Plan ve Bütçe Ko
misyonunca ayrılan ödenekler nereye kaydırılmıştır? 

Bu köyümüzün acil su ihtiyacı olduğu gerçeği ortadayken, ödeneğin kaydırılmasının ama
cı nedir? 

Dülgeroğlu Köyünün su sorunu 1994 bütçesinde ödenek ayrılarak, kesin olarak çözümle
necek midir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 

' ~ • . • Devlet Bakanı 
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Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in 
Bilecik-Pazaryeri-Dülgeroğlu Köyü tçme Suyu Projesine Dair 

8.10.1993 Gün ve 1936-5941/27403 Sayılı Soru önergesi 

Yıllık yatırım bütçelerinde, içme suyu yatırımları için verilen ödenekler toplu olarak veril
mekte olup, ünite bazında ödenek tefriki yapılmamaktadır. Bu nedenle, Bilecik - Pazaryeri -
Dülgeroglu Köyü için Plan ve Bütçe Komisyonunca ayrılan herhangi bir ödenek bulunma
maktadır. 

Dülgeroglu Köyüne içme suyu temini amacıyla 1992 yılında yapılan drenaj çalışmaların
dan temin edilen suya göre proje çalışmaları devam etmektedir. Proje çalışmalarının tamam
lanmasından sonra, bütçe imkânları da göz önüne alınarak söz konusu köy yapım programla
rında değerlendirilecektir. 

14. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürhan'ın, Üsküdar'da bulunan Ali Şükrü Bey Köş
künün onaysız ve rulısatsız proje ile restorasyonuna göz yumulduğu iddiasına ilişkin sorusu 
ve Kültür Bakam Durmuş Fikri Sağlar'm yazılı cevabı (7/1939) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Fikri Sağlar tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

ması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Uluç Gürkan 

Ankara 

Üsküdar Kandilli 172 pafta, 945 ada 79-80 parselde bulunan eski Trabzon Mebusu Ali 
Şükrü Bey Köşkü olarak anılan yer, birinci derece tarihî eser statüsündeyken, İstanbul Anıtlar 
Yüksek Kurulu kararıyla ikinci derece tarihî eser statüsüne alınarak, restorasyon çalışmalarına 
izin verilmiştir. 

Bu restorasyon sırasında eserin aslına sadık kalınmamış, köşk ve duvarları tahrip edilmiş
tir. Üstelik, restorasyon devam ederken projeler onaylı olmayıp sonradan onay değişikliği ya
pılmıştır. 

Onaysız ve ruhsatsız proje ile restorasyon yapılmasına niçin göz yumulmuştur? Arka ar
kaya ve inşaat sahibinin yaptığı işlere uygun yapılan karar değişikliklerinin gerekçesi nedir? 
Ayrıca okul alanı olarak tahsis edilen bitişik araziye, tecavüz edilerek proje genişletilmesi kar
şısında ne yapılmıştır? Köşkün arazisinin ilkokul olarak kullanılması kararından Kültür ve Ta
biat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla vazgeçilen, yine aynı statüdeki Kandilli Köşkü için 
okul alanı olarak kullanılmasına hangi mantıkla izin verilmiştir? Oldu bittilerde tarih ve kül
tür varlıklarının yok edilmesine göz yummayı sürdürecek misiniz? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 2.11.1993 ' 

Araştırma, Puanlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B. 16.0.APK.0.12.00.01.940/643 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: T.RM.M. Başkanlığının 8 Ekim 1993 gün, KAN.KARMÜD. 7/1939-5956-27472 sayılı 

yazısı. 
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Sayın milletvekilimizin kültürel'varlıklarımızın korunması ile ilgili duyarlılığı için teşek
kür ederim. 

Üsküdar'da bulunan Ali Şükrü Bey Köşkünün onaysız ve ruhsatsız proje ile restorasyo
nuna göz yumulduğu iddiasına ilişkin Ankara Milletvekili Sayın H. UIuç Gürkan'ın soru öner
gesinin yanıtı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. , 
, • . . Dr. Fikri Sağlar 

Kültür Bakanı 

Üsküdar'da Ali Şükrü Bey Köşkü ile İlgili Yanıt 
İstanbul, Üsküdar, Kandilli, 172 pafta ada, 80 parselde yer alan Ali Şükrü Bey Köşkü Gayri

menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.7.1979 gün ve 11244 sayılı kararıyla ko
runması gerekli taşınmaz kültür varlığı* olarak tescil edilmiş ve koruma grubu IB olarak belir
lenmiştir. 943 ada, 80 parselin, imar planında ilkokul sahası olarak tahsis edildiğine ilişkin baş
vuru üzerine konu İstanbul Bölge Kurulunda değerlendirilerek 9.1.1987 gün ve 3090 sayılı ka
rar alınmıştır. Bu kararla, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.7.1979 
gün ve 11244 sayılı kararıyla IB grubunda korunması gerekli taşınmaz olarak tescil edilen bina 
parselinin ilkokul olarak ayrılmasının uygun olmadığı, anılan binanın bahçesiyle bir bütün olarak 
korunması gerektiği, ilkokul için uygun bir başka yer bulunması gerektiği, belirtilmiştir. 

Anılan parseldeki taşınmaza ilişkin ilgilisinin başvuruları üzerino İstanbul II Numaralı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 12.9.1988 gün ve 615 sayılı ve 5.12.1988 gün 
ve 854 sayılı kararlar alınmıştır. 615 sayılı kararda, 80 parseldeki yapının, rölövesinin ve resto
rasyon, projesinin uygun olduğu belirtilerek bitişik 81 parseldeki taşınmazın olduğu gibi ko
runması tavsiye edilmiştir. 854 sayılı kararda, 81 parselde dört duvardan oluşan yaklaşık 14.00 
x 24.00 m. boyutlarındaki mahallin altında mutfak olarak kullanılması öngörülen tadilat pro
jesinin uygun olduğuna ve buna göre uygulama yapılabileceğine, karar verilmiştir. 

945 ada, 80-81 parseldeki taşınmazların restorasyonu için ilgili belediyenin başvurusu üzerine 
İstanbul II Numaralı Koruma Kurulunca alınan 30.1.1989 gün ve 964 sayılı kararda; 81 parsel
deki yapının eski köşk arabalığı olduğunun anlaşıldığı, bu yapının korunması ve koruma gru
bunun III. grup olarak belirlenerek onarım projesinin adı geçen kurula getirilmesi istenilmiş
tir. Adı geçen kurulun 24.4.1989 gün ve 1230 sayılı kararıyla, 945 ada, 81 parseldeki III. grup 
yapıya ait restorasyon projesi uygun bulunarak onanmıştır. Yukarıda belirtilen 945 ada, 79, 
80, 81 parseller hakkında İstanbul II Numaralı Koruma Kurulunca alman kararlar Cevat Yaltı-
raklı isimli şahıs tarafından Bakanlığımıza gönderilen itiraz dilekçeleri Istanblul II Numaralı 
Koruma Kurulunca değerlendirilmiş olup, 22.8.1989 gün ve 1505, 30.10.1989 gün ve 1725 sayılı 
kararlar alınmıştır. 1505 sayılı kararda, 80 parselde bulunan köşkün korunması gerekli kültür 
varlığı olduğundan 615 sayılı karar doğrultusunda aynen korunması, parselde bulunduğu bili
nen ayazmanın olduğu gibi korunarak, temizlenmesi ve içine girilebilecek hale getirilmesi, 79, 
80 parsellerinin (parsel maliklerinin muafakatı şartı ile) tevhit edilebileceği belirtilmiştir. 1725 
sayılı kararda ise, söz konusu parsellere ilişkin bugüne kadar alınan tüm kararların geçerli ol
duğu belirtilerek, 81 parselde yer alan su sarnıcında yapılan basit onarımın uygun olduğuna, 
ancak söz konusu parseldeki her türlü inşai müdahale ve kullanım için parsel sahiplerinin 
muvafakatinin ilgili belediyesince alınmasına karar verilmiştir. 
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Alman kurul kararları hakkında ilgilisine bilgi verilmiş ve 15.12.1989 günlü başvurusunda 
değinilen hususların da incelenmesi için, istanbul II Numaralı Koruma Kurulu görevlendirilmiştir. 

Cevat Yaltıraklı'nın Bakanlığımıza yaptığı 30.12.1989 günlü başvurusunda konunun mü
fettişlerce incelenmesi istenildiğinden, konu Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelen
miştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı sözü edilen parsellerle ilgili olarak yaptığı soruşturma sonu
cunda istanbul II Numaralı Koruma Kurulu ve Kurul Müdürlüğünce yapılan işlemlerin usulü
ne ve mevzuatına uygun olduğu, yapılan onarım ve restorasyon çalışmalarının kurul kararları
na aykırı olmadığı sonucuna varmış ve sonuçtan Cevat Yaltıraklı'ya bilgi vermiştir. 

Anılan taşınmazlara ilişkin, son olarak istanbul II numaralı Koruma Kurulu 29.1.1990 gün 
ve 2050 sayılı Karar alınmıştır. 

Kararda; Üsküdar 945 ada, 79, 80, 81 parsellerde yapılan çalışmalar hakkında bugüne ka
dar alınan kararların geçerli olduğu, arkeoloji müzelerinin raporunda belirtilen ve kurul ra-
pörtörlerince yerinde yapılan müteaddit tetkiklerden burada yapılan onanm çalışmalarının uygun 
olduğunun anlaşıldığı, 80 parselde yer alan eski IB bugün II. grup olarak nitelendirilen yapıda 
herhangi bir tahribat yapılmadığı, II. grup şartlarına göre onarımının tamamlandığı, Sarnıç 
olduğu söylenen ve içinde su bulunan haznenin tarihi bir karakteri olmamakla beraber her
hangi bir müdahalede bulunulmadığı sadece menfezin bir kemer yapılarak düzene sokulduğu, 
yol kısmında yer alan ve toprak altında kalan diğer su haznesinin muntazam örülmek ve derz-
lenmek sureti ile dökülmüş taşları ile çirkin görüntüden arındırılmış olduğu, milliyet Gazetesi
nin 17.8.1989 günlü ^nüshasında belirtildiği gibi arazi sahibinin müteahhidi olduğu belirtilen 
şahsın (Cevat Yaltıraklı'nın) 15.12.1989 tarihli yazısında garip ve tecavüzkâr ifadeli başvurusu
nun ciddî telaki edilemeyeceği, muhtelif makamları suçladığı için de başvuru sahibi hakkında 
(ilgili ve yetkili makamlarca) gerekli kanunî takibatın yapılması gerektiği ve bundan böyle bu 
kararların dışında bu tür isteklerle ilgili bir işlem yapılamayacağı belirtilmiştir. 

Cevat Yaltıraklı'nın 5.3.1990, 13.3.1990, 28.3.1990, 10.4.1990 günlü başvurularıyla aynı ge
rekçeleri öne sürerek alınan kurul kararlarına itiraz etmesi üzerine, kendisine, 3386 sayılı Yasa 
ve Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi gereğince, 
kurul kararlarına yapılan itirazlar için Bölge idare Mahkemesine başvurulması gerektiği bildi
rilmiştir. 

Konu hakkında Cevat Yaltıraklı'nın Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığına başvurusu takip
sizlik kararı ile sonuçlanmıştır, istanbul 6 ncı idare Mahkemesi ile istanbul 6 ncı Asliye Ceza 
Mahkemesinde açtığı davaları da kaybetmiştir. Bahsi geçen taşınmazla ilgili uygulamalara yö
nelik alınan kurul kararları 2863 sayılı Yasanm 57 nci maddesinde koruma kurullarına verilen 
yetki ve sorumluluk çerçevesinde alınmıştır. 

15. — İstanbul Milletvekili Engin Gtiner'in, 1993 yılı turizm gelirlerine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Turizm Bakam Abdulkadir Ateş'in yazılı cevabı (7/1979) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

• • . Engin Güner 
istanbul 
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1. Ilırizm Bakanlığınca 1993 yılında beklenen turizm gelirlerine ulaşılmış mıdır? Ulaşa
mamışsa bu sene özellikle terör imajını silmek için ne gibi çalışmalar yapılmıştır? Bu çalışma
ların parasal boyutu ile etkileri ne olmuştur? 

2. Yıllardan bu yana tesis bazında devam eden teşvikler Çanâkkale-Mersin arasında kal
dırılırken teşvik yelpazesinin kaydırıldığı bölgeler nerelerdir? Bu bölgelerde düşünülen hedef
lere varılmış mıdır? 

3. Ilırizm türlerini Türkiye'ye sokarken yapılan etkinliklerde Kano, Treking vs. sporlar 
için Avrupa'daki gibi sponsor kullanılmış mıdır? Yoksa bu harcamalar bütçeden mi yapılmış
tır? Bütçeden yapılmış ise personel harcamaları ve ikramlar dahil ne kadar para harcanmıştır? 

4. Türkiye'nin turizmde tanıtmaya muhtaç olduğu bir dönemde dış temsilciliklere ata
malar daha ne kadar geciktir ilecektir? 

TC. 
Turizm Bakanlığı 3.11.1993 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.17.HKM.0.00.00.00/1272-27409 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner tarafından hazırlanan ve Sayın Başbakanımız adına 

tarafımca cevaplandırılması tensip olunan 7/1979-6030 esas sayılı yazılı soru önergesi cevapla
rı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
) Abdülkadir Ateş 

Turizm Bakanı 
Yazılı Soru önergesi Yanıtları 

Esas No : 7/1979-6030 
1. 1993 yılı başında yapılan projeksiyonlara göre 4.5 milyar dolar olarak gerçekleşmesi 

beklenilen turizm gelirlerimiz, ilk 7 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre % 9.9 oranında 
artarak 2 054 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde turist başına harcama düzeyi 
de 530 dolardan 640 dolara yükselmiştir. Bu veriler, OECD ülkeleri ve yüksek gelir grupları 
lehine 1992'de başlamış olan olumlu değişimin devam ettiğini göstermektedir. 

Ancak, 1993 yılı başında dış talepte 1 inci ve 2 nci sıralarda yer alan ve Avrupa'da 92 ve 
93'de en popüler tatil destinasyonu olan Türkiye turizmi, 27 Haziran 1993 tarihinde Antalya'
da meydana gelen ve daha sonra da İstanbul'da görülen bombalı terör olaylarından özellikle 
Temmuz ve Ağustos aylarında büyük ölçüde etkilenmiştir. Bununla birlikte, yukarıda belirti
len olumlu değişimle, turist sayısında olmasa da, 1993 için öngörülen (4.5 milyon dolar) tu
rizm gelirlerinde hedefe yaklaşılması büyük bir olasılık olarak görülmektedir. 

Turizm Bakanlığınca terör tedbirleri ve eylemlerinin ilk duyumlarının alınmasından sonra 
gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda belirtilmiştir. 

a) 1992 yılında kurulmuş olan Kriz Komitesinin çalışmaları yoğunlaştırılmıştır. 
b) İlgili bakanlıklar, turizm sektörü temsilcileri ve basın mensuplarıyla çeşitli toplantı

lar gerçekleştirilerek, durum değerlendirmesi yapılmış ve takip edilecek yöntem, işbirliği ve ge
rekli çalışmalar tespit edilmiştir; 

c) Bakanımız Sayın Abdülkadir Ateş, 7-11 1993 tarihleri arasında, Almanya, Avusturya ve 
Hollanda'da seyahat acenta birlikleri, tur operatörleri ve basın mensuplarıyla temaslarda bulun
muş, toplantılar düzenlenmişlerdir. Söz konusu toplantılar, çok sayıdaki tur operatörü ve basın 
mensubu tarafından izlenmiş, toplantı ve röportajların akabinde, olumlu görüşler, dış basında yoğun 
olarak yer almıştır. (Yapılmış olan 4 basın toplantısına yaklaşık 150 kadar basın mensubu katılmıştır.) 
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d) Yurt dışı bürolarımızı, yurt dışındaki basın ve turizm çevrelerini, yurt içinde basın 
mensuplarını ilgili, kişi ve kuruluşları bilgilendirmek amacıyla, yapılan çalışmaları içeren çe
şitli raporlar ve metinler hazırlanmış ve ilgililere gönderilmiştir. 

e) 115 milyar TL. tutarındaki 1993 reklam ödeneklerimize ek olarak, terörün olumsuz 
etkilerini azaltmak ve Türkiye'ye tur düzenleyen seyahat acentalarına destek vermek amacıyla, 
21 milyar TL'lık ek ödenek tahsis edilerek, ortak reklam kampanyasında kullanılmıştır. Ayrı
ca, terör eylemlerinin yılın ikinci yarısında muhtemel etkilerine daha güçlü bir şekilde karşı 
koyabilmek ve 94'e yönelik talebi canlı tutmak için 1993 sonbahar dönemi kampanyalarımızın 
yoğunlaştırılması planlanmış ve bu amaçla da 25 milyar TL. tutarında'bir ödenek daha tahsis 
edilmiştir. Böylece, terör nedeniyle kullanılan ve kullanılmakta olan ek kaynak miktan toplam 
46 milyar TL. olmuştur. 

f) 1993 yılı başından itibaren Bakanlığımızca yurt dışında, 407 medya mensubu, 496 se
yahat ticareti mensubu ve 2547 kamuoyu oluşturacak diğer kişiler olmak üzere, toplam 3 450 
kişi davet edilerek ülkemizde ağırlanmış, bu faaliyetin Bakanlığımıza maliyeti 5 milyar TL. ol
muştur. Söz konusu kişilerin ağırlanması sonucu yurt dışında elde edilen reklam değeri ise, 
35 milyar TL.'dir. Ancak özellikle, Antalya'da meydana gelen terör eylemlerinin akabinde ya
bancı radyo, televizyon ve yazılı basında yaratılan olumsuz imajı silebilmek amacıyla yabancı 
basın mensuplarının ülkemize davetine daha fazla ağırlık verilmiştir. 

2. Gerek 1992 gerekse 1993 yılında yürürlüğe konulan Teşvik Kararnameleri ile Ege ve 
Akdeniz kıyılarımız dışında kalan, başta Karadeniz olmak üzere Doğu Anadolu bölgesi ve ül
kemiz genelinde gerçekleştirilecek turizm yatırımları öncelikle teşvik kapsamına alınmıştır. 

1994 yılı içinde bu bağlamda yukarıda anılan yörelerde arazi tahsisi ve düşük faizli kredi 
ve benzeri teşvik araçlarından yatırımcıların yararlandırılmaları sağlanacaktır. 

3. Turizm ürününü çeşitlendirmek, turizm mevsimini 12 aya yaymak; sosyo-ekonomik 
yönden az gelişmiş yörelerimizin kalkınmasında turizmin katkılarından yararlanmak amacıyla 
1993 yılında Eko Turizm Promosyon Projeleri kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiş . 
olup, bunlar aşağıda belirtilmiştir : 

a) Kar şenliği 8-11.4.1993 Erzurum/Palandöken, Kars/Sarıkamış 
b) Kuş Gözlemciliği 6-12.6.1993 tstanbul-Bandırma-tzmir 
c) Mağra 2-4.7.1993 Konya/Beyşehir, Seydişehir 
d) Dünya 4 üncü Akarsu Sporları Şampiyonası 13-22.7.1993 Erzurum-Artvin Çoruh Nehri 
Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen bu tür organizasyonların ülkemize maliyeti Dünya 

4 üncü Akarsu Sporları Şampiyonası dışında ortalama 500 milyon TL.-olmuştur. Bu organi
zasyonlara Turizm Bakanlığı dışındaki kuruluşlardan (tesislerde ücretsiz veya az bir ücret kar
şılığı konaklama, ulaşım giderlerine destek gibi) büyük çapta destek alınmıştır. 

Söz konusu projelerin medya yansımaları sonucu sağlanan reklam değerleri maliyetinin 
birkaç katı düzeyinde olmaktadır. Nitekim toplam 50 medya mensubunun ve 300 yarışmacının 
katıldığı Çoruh'ta düzenlenen Dünya 4 üncü Akarsu Sporları Şampiyonası ile spor ve turizm 
çevrelerinin dikkati ülkemizin turizm alanında daha az bilinen Çoruh'a çekilmiştir. Sponsor 
firmanın kullanıldığı söz konusu projenin Bakanlığımıza maliyeti 3.5 milyar TL. olmuştur. Bu 
miktarın 2.5 milyar TL.'sı ileriye yönelik olarak kullanılabilecek, yörede kurulan kamp alanla
rının altyapı giderleri ile seyyar dış, tuvalet vb. ünitelerin inşa giderleridir. Bunların dışındaki 
giderler, benzeri projelerde uygulandığı üzere, çeşitli özel firmalardan sağlanan sponsorship 
katkılar ile karşılanmıştır. 

Medya yansımaları ile sağlanan reklam değerleri, dış basında çıkan yazılar zaman süreci 
içerisinde peyderpey, olduğundan, sağlıklı bir tespitin yapılması halihazırda mümkün olma
maktadır. . 
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4. Turizm Bakanlığı yurt dışı teşkilatında Tanıtma Müşaviri ve Ataşesi olarak görevlen
dirilen 43 adet kamu görevlisinin atanmaları 13.10.1993 gün ve 93/42279, 93/42280 ve 93/42281 
sayılı kararnameler ile sağlanmış olup zorunlu işlemlerini tamamlayan arkadaşlarımız görevle
rine başlamışlardır. 

16. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir Atatürk Lisesi Müdürünün görevinden alın
masına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1992) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
f İlhan Kaya 

İzmir 

İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Hasan özdemir'in dürüst ve başarılı bir devlet memuru ol
duğu, İzmir Kamuoyu ve Millî Eğitim Camiası tarafından bilinen bir gerçektir. Görevden alın
ması öğrenciler, öğretmenler, veliler, Millî Eğitim Camiası ve İzmir Kamuoyu tarafından bü
yük üzüntü ile karşılanmıştır. 

Yöneticiliğini yaptığı okulun başarıdanbaşarıya koşmasını sağlayan, çevresinde son dere
ce sevilen ve sayılan değerli eğitim ve öğretimcinin, hangi nedenle görevden alındığının, Sayın 
Millî EğitimBakanı tarafından cevaplandırılmasını talep ediyorum. 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3.11.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1.Arş.Pln.Dai.Bşk.-93/2367 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 11.10.1993 tarih ve Kan. Kar. Dai. Bşk. 

7/1992-6045/27808 sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Sayın İlhan Kaya'nın "İzmir Atatürk-Lisesi Müdürünün görevinden 

alınmasına" ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 
İzmir İli Konak İlçesi Atatürk Lisesi Matematik öğretmeni ve Müdürü Hasan özdemir 

ile ilgili Bakanlığımıza yapılan şikâyet üzerine açılan soruşturma sonucunda kusurlu bulun
muş ve disiplin cezası teklifi getirilmiştir. v 

Ancak, Atatürk Lisesi Müdürü Hasan özdemir'in geçmişteki çalışmaları, meslekteki kı
demi dikkate alınarak aynı okul müdürlüğünde daha çok yıpranmasını önlemek, etkin ve da
ha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla mağduriyetine meydan verilmeden, il içerisinde öğ
renci ve öğretmen kapasitesi denk olan bir lise müdürlüğünde görevlendirilmiştir. 

Atatürk Lisesi Müdürlüğüne atanan kişi ise, bugüne kadar eğitim-öğretimde başarılı ça
lışmalar yapmış ve son olarak da yılın öğretmeni seçilmiştir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

• • • ' • ' " Millî Eğitim Bakanı 
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17. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Çamllı Köyündeki cami minaresi
nin tamir edilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2031) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

; Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatmmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz tonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi'bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç, olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Çanıllı Köyündeki cami minaresinin tamir edilmesi. 

T.C. . • • . 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. . 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in - • . 
Ankara - Ayaş - Çanıllı Köyü cami minaresinin onarımına dair 14.10.1993 gün ve 

2031-6088/27852 sayılı soru önergesi. 
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Açıklama: 1991 yılında minare yapım ve onarımları için alıntın ödenek 18 milyar TL. iken 
daha sonraki yıllarda ancak 2,5 milyar TL gibi çok az ödenek alınabilmiştir. Gelen bütün ta
lepleri karşılayabilmemiz için 40 milyar TL gibi bîr paraya ihtiyaç vardır. Bütçenin yeterli ol
maması nedeniyle temin edilen mahdut Ödeneklerle de ancak çok küçük acil bakım onarımlar 
yapılabilmektedir. Talep edilen ödeneklerin karşılanması halinde bahse konu işler yapılabilecektir. 

18. •— Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'iri, Aytiş-Akkaya yolunun stabilize yapıl
masına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mustafa Çilöğlu'nun yazılı ceVabt (7/2032) 

Türkiye Büyük Miİlet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile İlgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize v6 tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbî Dhiçerlcr 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kozan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen kbnuda/projede/düşüncede/yatırimda bugüne kadar ge^ett yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatıfım 
Ayaş Akkaya Köyünün 4 Km. yolunun stabilize yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.1İ.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru Önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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— 14.10.1993 gün ve 2032-6089/27853 sayılı Ayaş-Akkaya yolunun stabilize yapılmasına 
dair soru önergesi : 

Söz konusu yolun tesviyesi yapılmış olup, stabilize kaplaması 1994 yılı yapım programın
da değerlendirilecektir. 

19. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Gençali yolunun stabilize yapıl
masına ilişkin sorusu ve Devlet Sakanı Mustafa Çiloğlu'ntm yazılı cevabı (7/2033) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Diriçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/proj ede/düşü ncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz İDonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan îş/Konu/Proje/\atınm' 
Ayaş Gençali Köyünün 9 Km. yolunun stabilize yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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— 14.10.1993 gün ve 2033-6090/27854 sayılı Ayaş - Gehçali yolunun stabilizesine dair so
ru önergesi : 

Söz konusu köyün 9 km.lik yolu, stabilize kaplama yapılmıştır. 

20, — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Oltan-Uğurçayı yolunun stabilize 
yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mustafa Çiloğlu'nun yazılf cevabı (7/2034) 

/ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
hdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım , \ 
Ayaş Oltan-Uğurçayı Köyünün 7 Km. stabilize yapılması. 

T.C. - - • '. 
Devlet Bakanlığı . 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy'Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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— 14.10.1993-gün ve 2034-6091/27855 sayılı Ayaş - Oltan - Uğurçayın yoluna dair soru 
önergesi : 

Söz konusu yolun 7 km.'lik kısmının stabilize kaplaması yapılmıştır. 
21. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Ilıca Köyünün kepçe talebine iliş

kin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nım yazılı cevabı (7/2035) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp İlgili ba
kanlıklara,.genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacakVe kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık.emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Ilıca Köyünün kepçe talebi. , 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. -
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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— 14.10.1993 gün ve 2035-6092/27856 sayılı Ayaş - Ilıca Köyünün Kepçe talebine dair so
ru önergesi : 

Konuyla ilgili herhangi bir talepte bulunulmamıştır. 

22.—Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Âyaş-Gençali Köyünün boru ihtiyacına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mustafa Çitoğlu'nun yazılı cevabı (7/2036) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorümuh Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler** adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatirım 
Ayaş Gençali Köyüne 500 m. boru verilmesi. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 3.1İ.İ993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederini. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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— 14.10.1993 gün ve 2036-6094/27858 sayılı Ayaş - Gençali Köyünün boru ihtiyacına dair 
soru önergeleri : 27857 

Gençali Köyünün cazibeli ve şebekeli içme suyu tesisi mevcut olup, ihtiyacı karşılamaktadır. 

23. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Çanıllı Köyünden geçen pis su de
resinin kapatılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2038) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kurutuş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Çanıllı Köyünden geçen pis su deresinin kapatılması. 

T.C. , 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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— 14.10.1993 gün ve 2038-6095/27859 sayılı Ayaş - Çanıllı Köyünden geçen pis su deresi
nin kapatılmasına dair soru önergesi : 

Konu Kuruluşumuz çalışma, alanı dışında bulunmakta olup, bugüne kadar herhangi bir 
müracaat da yapılmamıştır. 

24. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Çamllı Köyünün kanalizasyon so
rununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çilöğlu'nun yazılı cevabı (7/2039) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler*' adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Çanıllı Köyüne kanalizasyon yapılması. 

TC. 
Devlet Bakanlığı } 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 

, Devlet Bakanı 
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Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in 
Ankara - Ayaş - Çanıllı Köyü kanalizasyon sorununa ilişkin, 14.10.1993 gün ve 

2039-6096/27860 sayılı soru önergesi. 
Açıklama : Ankara - Ayaş - Çanıllı Köyü kanalizasyon inşaatı, 1993 yılı Köy tçi inşaat 

Yatırım Programında yer almış olup tamamlanmıştır. 

25. — Ankara Milletvekili M; Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Evci Köyü içme suyu borularının 
bakımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2040) 

Türkiye Büyük. Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Veljbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Evci Köyü içme suyu borularının bakımının yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı '; 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

— 62 Î — • 



T.B.M.M. B : 24 4 . 11 .1993 O : 2 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in; 
— 14.10.1993 gün ve 2040-6097/27861 sayılı Ayaş - Evci Köyü içme suyu borularının bakı

mına dair soru önergesi : 
Söz konusu köyün önceki yıllarda yapılan içme suyu tesisine 1990 yılında kaynak ilavesi 

yapılarak ihtiyaç» karşılanmıştır. 

26.—-Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Evcl Köyü yolunun yapımı ve ba
kımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2041) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyâç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? j 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Evci Köyü yolunun yapımı ve bakımı. 

T.C. ' 
Devlet Bakanlığı A 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

/ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. I 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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— 14.10.1993 gün ve 2041-6098/27862 sayılı Ayaş - Evci Köyü yoluna dair soru önergesi: 
Söz konusu yolun asfalt bakımı yapılmaktadır. 

27. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Evci Köyü yarım kalan yolunun 
tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2042) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ye tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yattrımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Evci Köyü yarım kalan yolunun tamamlanması. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. , 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile itgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir; 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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— 14.10.1993 gün ve 2042-6099/27863 sayılı Ayaş - Evci Köyünün yarım kalan yolunun 
tamamlanmasına dair soru önergesi : 

Söz konusu yol tamamlanarak ulaşıma açılmıştır. 

28. — A nkara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Gökçebağ Köy yoluna ilişkin so
rusu ve Devlet Bakam Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2043) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
* M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/d üşü ncede/yatırımda bugüne İcadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli vesüratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Gökçebağ Köyü yarım kalan yolunun tamamlanması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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— 14.10.1993 gün ve 2043-6100/27864 sayılı Ayaş - Gökçebağ köy yoluna dair soru 
önergesi : 

Söz konusu köyün yarım kalan yolu tamamlanarak Ayaş il yoluna bağlanmıştır. 

29. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Gökçebağ Köyünde inşaatı yarım 
kalan konağın tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı 
cevabı (7/2044) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku
rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar, geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Gökçebağ Köyünde inşaatı yarım kalan köy konağının tamamlanması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in 
Ankara - Ayaş - Gökçebağ Köyü köy konağına ilişkin, 14.10,1993 gün ve 2044-6101/27865 sayı
lı soru önergesi. 

Açıklama : Köy konağı yapım 1985 yılı itibariyle uygulamadan kaldırıldığından bu konu
daki talepler değerlendirilememektedir. 

30. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Gökçebağ Köyü içme suyu şebe
kesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2045) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
. M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
hdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen îşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Gökçebağ Köyü içme suyu şebekesinin tamamlanması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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— 14.10.1993 gün ve 2045-6102/27866 sayılı Ayaş-Gökçebağ Köyü içme suyu şebekesine 
dair soru önergesi : 

Söz konusu köyün depo ve şebekeli içme suyu tesisi mevcut olup, ihtiyacı karşılamaktadır. 

57. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş İlçesinin bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2046) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
hdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? -

Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş İlçesi 
— Gökler - Ayaş (13 Km.) 
— Gökler - Tatlar (7 Km.) 
— Gökler - Erkeksu (5 Km.) 
yollarının asfaltlanması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
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Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil
leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

— 14.10.1993 gün ve 2046-6103/27867 sayılı Ayaş İlçesinin bazı köy yollarının asfaltlanması. 
Ayaş - Gökler yolunun 1993 yılı içerisinde onarımı ve malzemeli bakımı yapılmış olup, 

asfalt kaplaması ileriki yıllarda değerlendirilecektir. Gökler ~ Tatlar köy yolunun asfalt kapla
ması 1993 yılı içerisinde yapılarak ulaşıma elverişli hale getirilmiştir. Gökler - Erkeksu köy yo
lunun malzemeli bakımı yapılmış olup, asfalt kaplaması ileriki yıllar programlarında değer
lendirilecektir. 

32. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerlcr'in, Ayaş-Gökler Köyündeki kanalizasyon 
tamiratı ve yeni binaların kanalizasyona bağlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Musta
fa Çiloğlu'mm yazılı cevabı (7/2047) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
hdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/proj ede/düşü ncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? < . . 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
• d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL, ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge; yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Gökler Köyündeki kanalizasyonun tamiratının yapılması. Yeni binaların kanalizas

yona bağlanması. 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 

Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil
leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in, 

Ankara - Ayaş - Gökler Köyü kanalizasyon sorununa ilişkin 14.10.1993 gün ve 2047 -
6104/27866 sayılı soru önergesi. 

Açıklama : Bugüne kadar, kanalizasyon inşaatları için bütçeden ayrılan ödeme miktarı
nın yetersiz olması nedeniyle çok yoğun olan taleplerden ancak malzeme yardımını kabul edip 
işçiliği kendileri tarafından karşılanan köylerde bir kısmına çimento ve büz verilerek inşaatla
rın vatandaş Devlet işbirliği ile yapılması sağlanmaktadır. 

Kanalizasyon ve atık su tesisleri için DPT'den talep edilen ödenekler kesintisiz olarak tah
sis edildiği takdirde, ihtiyaçlı köylerin kanalizasyonları yapılabilecektir. 

33. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Gençali Köyü Yayla Mevkiine su
lama göleti yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'mm ya
zılı cevabı (7/2048) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/pröjede/düşüncede/yaürımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
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c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 
arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 
İhtiyaç olacaktır? 

e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 
değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Gençali Köyü içinde bulunan Yayla mevkiine sulama göleti yapılması. 

T.C. ' 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

" Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

— 14.10.1993 gün ve 2048-6105/27869 sayılı Ayaş - Gençali Köyü Yayla mevkiine gölet 
yapılmasına dair soru önergesi : 

Çiftçi müracaatı ile 18.8.1992 tarihinde söz konusu yerde Ankara İl Müdürlüğü tarafın
dan ön etüt yapılmış tetkik neticesinde jeolojik yönden gölet yeri olumsuz bulunmuştur. 

34, — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere - Doğanlar Köyünün yol ve 
içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazıtı cevabı (7/2051) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . ! 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. j 
M. Vehbi Dinçerler 

' , Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Çamlıdere - Doğanlar Köyü yollarının yapılması ve içme suyu temini. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çilo^lu 

r Devlet Bakanı 

• • .- — 14.10.1993 gün ve 2051-6110/27922 sayılı Çamlıdere - Doğanlar Köyünün yol ve içme 
suyuna dair soru önergesi : 

Söz konusu köy yolunun malzemeli bakımı yapılmıştır, tçme suyu altı ünitelik Bükeler 
Grubu bünyesinde olup, şebekeli içme suyu mevcuttur. 

35. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dlnçerler'in, Çamlıdere - Kutlak Köyünün içme suyu 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2052) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M, Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991_Ydı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve 
Yenimahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti 
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gönderilen "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler'* adlı kitapçıkta yer alan işler
den aşağıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 
yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine-ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Çamlıdere - Kultak Köyüne içme suyu temini. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı ' 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

— 14.10.1993 gün ve 2052-6111/27923 sayılı Çamlıdere-Kutlak Köyünün içme suyuna dair 
soru önergesi : 

Yörede yapılan içme suyu araştırmalarında yeterli su bulunamamış olup, araştırmalar de
vam etmektedir. 

36. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere - Elören ve Elmalı köyleri 
arasındaki yolun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mustafa Çiloğlu'nun yazılı 
cevabı (7/2054) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine"bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba-
-—karüığıriLdönemjnd^e başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 

Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz edçrim^_ 
Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 
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1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
hdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var midir? 

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Çamlıdere Elören - Elmalı köyleri arasında kalan 2 Km.'lik köy yolunun asfaltlanması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı \ 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

— 14.10.1993 gün ve 2054-6113/27924-27925 sayılı Çamlıdere - Elören ve Elmalı köyleri 
arasındaki yola dair soru önergesi : 

Söz konusu yolun onarımı ve stabilize kaplaması yapılarak ulaşıma elverişli hale getiril
miştir. Elmalı - Elören arasındaki yolun onarımı yapılmış olup asfalt kaplaması 1994 yılı ya
pım programında değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

37. —• Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere - Muzrupağacın Köyünün 
kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı 
(7/2055) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku
rum ve kuruluşları ve halta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre 
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Bakanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mus
tafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Gam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu İşin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Çâmhderc Muzrupağacın Köyüne kanalizasyon yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekiN 

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 

. ' - . . . Devlet Bakanı 

__ Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in, 
Ankara - Çamlıdere - Muzrupağacın Köyünün kanalizasyon sorununa ilişkin 14.1.1993l__gü_n 

ve 2055-6114/27926 sayılı soru önergesi, 
Açıklama : Bugüne kadar kanalizasyon inşaatları için bütçeden ayrılan ödenek miktarı

nın yetersiz olması nedeniyle çok yoğun olan taleplerden ancak malzeme yardımını kabul edip 
işçiliği kendileri tarafından karşılanan köylerden bir kısmına çimento ve büz verilerek inşaatla
rın vatandaş Devlet işbirliği ile yapılması sağlanmaktadır. 

Kanalizasyon ve atıksu tesisleri için DPT'den talep edilen ödenekler kesintisiz olarak tah
sis edildiği takdirde ihtiyaçlı köylerin kanalizasyonları yapılabilecektir. 
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38. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere -Muzrupağacm köy yolu
nun köprü ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2056) 

, ' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta "özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? • • • - . -
Sorulan Iş/Konu/Proj e/Yatırım 
Çamlıdere Muzrupağacm Köyünün yeni yapılan ve yapımı devam eden yoluna iki adet 

köprü yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

— 14.10.1993 gün ve 2056-6115/27927 sayılı Çamlıdere-Muzrupağacı Köyüne köprü yapıl
masına dair soru önergesi : 

Söz konusu köprü 1994 yılı yapım programına teklif edilecektir. 
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39. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere - Elören Köyüne cami yapıl
masına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'n un yazılı cevabı (7/2057) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' ' 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer atan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ye kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatınm 
Çamlıdere Elören Köyüne cami yapılması. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. ' 

Bilgilerinize arz ederim. , 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in 
Ankara - Çamlıdere - Elören Köyüne cami yapılmasına ilişkin 14.10.1993 gün 

2057-6116/27928 sayılı soru önergesi. 
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Açıklama : 1991 yılında cami yapım ve onarımları için alınan ödenek 18 milyar TL. iken 
daha sonraki yıllarda ancak 2,5 milyar TL gibi çok az Ödenek alınabilmiştir. Gelen bütün ta
lepleri karşılayabilmemiz için 40 milyar TL gibi bir paraya ihtiyaç vardır. Bütçenin yeterli ol
maması nedeniyle temin edilen mahdut ödeneklerle de ancak çok küçük acil bakım onarımlar -
yapılabilmektedir. Talep edilen ödeneklerin karşılanması halinde bahse konu işler yapılabilecektir. 

40. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamhdere - Muzrupağacm Köyü su şe
bekesine ilişkin sorusu ve D&vlet Bakam Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2058) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Çamlıdere Muzrupağacın Köyü su şebekesi motoronun otomatik hale getirilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergçleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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' 14.10.1993 gün ve 2058-6117/27929 sayılı Çamlıdere - Muzrupağacın Köyünün içme suyu 
şebekesine dair soru Önergesi : 

Söz konusu köyün depo ve şebekeli içme suyu tesisi mevcut olup, ihtiyacı karşılamaktadır. 
Jçme suyu temini amacıyla montajı yapılan motopomplarda otomatik sistem kullanılmaktadır. 

41. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dİnçerler'in, Bcypazarı'nda ticaret lisesi yapımına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/2143) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Na-
hit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyeri tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış midir? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Bcypazarı'nda arsası belediyece istimlak edilmiş olan Ticaret Lisesi binası inşaatına baş

lanması. 

T.C 
Millî Eğitim Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : 022.1.Araş.PIn.Dai.Bşk.-93/2366 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 8.10.1993 tarih ve Kan..Kar. Dai. Bşk. 

7/2143-6203/28014 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dİnçerler'in "Ankara-Beypazarı Ticaret Meslek Lisesi 

Yapımına" ilişkin 5oru önergesi incelenmiştir. 
— 638 — 



T.B.M.M. B :. 24 4 . 11 . 1993 0 : 2 

Ankara Beypazarı Ticaret Meslek Lisesi, mülkiyeti il özel idaresince sağlanan geçici bina
da 1989-1990 öğretim yılında açılmıştır. 

Bakanlığımızın 1994 yılı yatırım tekliflerinde Beypazarı Ticaret Meslek Lisesi için 10746 
tip proje numaralı yeni bina yapımı yer almıştır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

• - Millî Eğitim Bakanı 

42. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - Tarih Koya yolunun yapı
mına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2146) 

1 o Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim, 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/dUşUncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? •'. . 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Tarih Köyünün 2 Km. yolunun yapımı. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/3 61-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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T.B.M.M. B : 24 4 . 11 . 19.93 0 : 2 

— 14.10.1993 gün ve 2146-6206/28017 sayılı Beypazarı-Tarih Köyü yoluna dair soru öner-
- g e s i : . ".• , \ , . . . " ' ' • 

Tahir (Tarih) Köyü Beypazarı - Kırbası TCK yolu üzerinde olup, yolu bulunmaktadır. 

43. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - Cantırlı Köyü içme suyu 
sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mustafa Çiloğlu'mm yazılı cevabı (7/2147) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Cantırlı Köyü içme suyu probleminin giderilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı.: B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. < 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru Önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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— 14.10.1993 gün ve 2147-6207/28018 sayılı Beypazarı - Cantırh Köyünün içme suyuna 
dair soru önergesi : 

Cantırh Köyünün şebekeli içme suyu tesisi mevcut olup, ihtiyaç karşılanmaktadır. 

44. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerlef in, Beypazarı - Yoğunpelit Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2148) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? > 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Yoğunpelit Köyü içme suyu probleminin giderilmesi. 

T.C 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakam 
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T.B.M.M. B : 24 4 . 11 . 1993 O : 2 

— 14.10.1993 gün ve 2148-6208/28019 sayılı Beypazarı - Yoğunpelit Köyünün içme suyuna 
dair soru önergesi : 

Yoğunpelit Köyü Kabaca Köyü ile ihtilaflı olan menbaamn köylerine isale edilmesini iste
mektedir. Mahkemeye intikal eden ihtilafın çözümlenmesinden sonra gerekli işlem yapılacaktır. 

' ı • • • 

45.—Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - Hırkatepe Köyü cahilinin 
minaresinin yenilenmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı 
(7/2149) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı İlkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? • 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Hırkatepe Köyündeki camiinin ahşap minaresinin yenilenmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. v 

Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in, 
Ankara - Beypazarı - Hırkatepe Köyü cami minaresinin yenilenmesine ilişkin 14.10.1993 

gün ve 2149-6209/28020 sayılı soru önergesi, 
Açıklama : 1991 yılında cami - minare yapım ve onarımları için alınan ödenek 18 milyar 

TL iken daha sonraki yıllarda ancak 2,5 milyar TL gibi çok az ödenek alınabilmiştir. Gelen 
bütün talepleri karşılayabilmemiz için 40 milyar TL gibi paraya ihtiyaç vardır. Bütçenin yeterli 
olamaması nedeniyle temin edilen mahdut ödeneklerle de ancak çok küçük acil bakım ona
rımlar yapılabilmektedir. Talep edilen ödeneklerin karşılanması halinde bahse konu işler yapı
labilecektir. 

46. — Ankara Milletvekili M, Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - Çakıloba Köyüne su depo
su yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2150) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku
rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler t 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım ^, 
Beypazarı Çakıloba Köyüne içme suyunu teminen su deposu yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
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Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil
leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

— 14.10.1993 gün ve 2150-6210/28021 sayılı Beypazarı - Çakıloba Köyüne su deposu ya
pılmasına dair soru önergesi : 

Çakıloba Köyüne 1992 yılında depo ve şebekeli içme suyu tesisi yapılmış olup ihtiyacı kar
şılamaktadır. 

47. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - Çakıloba Köyüne su arkı 
ve sulama havuzu yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğtu'nun yazılı ce
vabı(7/2151) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile, ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? * 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? ; / 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç yar mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Çakıloba Köyüne arazilerinin sulanabilmesini teminen su arkı ve sulama havu

zu yapılması. 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 .. 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

— 14.10.1993 gün ve 2038-6095/27859 sayılı beypazarı - Çakıloba Köyüne su arkı ve sula
ma havuzu yapılmasına dair soru önergesi : 

Konuyla ilgili olarak Köy Hizmetleri 1. Bölge Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiş olup, 
tetkik neticesine göre işlem yapılacaktır. 

48. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - Macun Köyünün içme suyıt 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2152) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta Özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
' , • ı • M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? . 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır?. 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Macun Köyüne içme suyu verilmesi. 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B. 02,0.012/3 61-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
i 

Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

—14.10.1993 gün ve 2152-6212/28023 sayılı Beypazarı - Macunköy Köyünün içme suyuna 
dair soru önergesi : 

Söz konusu köyün 1987 yılında yapılmış içme suyu tesisi mevcut olup, yeni kurulan ma
halleye 1993 yılında kaynak ilavesi yapılarak ihtiyaç karşılanmıştır. 

49. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - Kozağaç Köyüne içme suyu 
deposu yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2153) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu/ işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? , 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan lş/Konu/Pröje/Yatırım 
Beypazarı Kozağaç Köyüne içme suyun deposu yapılması. 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

—-14.10.1993 gün ve 2153-6213/28024 sayılı Beypazarı - Kozağaç Köyünün içme suyuna 
dair soru önergesi : 

Kozağaç köyünün içme suyu inşaatı 1993 yılı yapım programında olup, yılı içerisinde ta
mamlanmasına çalışılacaktır. 

50. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinç erler'in, Beypazarı - Hırka tepe Köyünde yapı
mına başlanan su kanallarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu 'nun yazılı ceva
bı (7/2154) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Udere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalte muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen îşlerM adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugütıe kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratti bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Hırkatepe 1988 yılında yapımına başlanan ancak yarım kalan su kanallarının 

yapılması. 
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• . " T . c . • • ' . . ' ' . . 

Devlet Bakanlığı 3.11.1993 
Sayı : B.02.Ö.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri, 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. " , 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakam 

< 
— 14.10.1993 günve 2154-6214/28025 sayılı Beypazarı - Hırkatepe Köyünün sulama ka

nallarına dair soru önergesi : , 
Teşkilatımızca Ankara - Beypazarı - Hırkatepe sulama tesisi 1986 yılında inşa edilmiştir. 

Çiftçiler bu tesisin kanalının uzatılmasını talep etmektedir. Hırkatepe ve Sekli köylerinin bir
likte yararlanacağı ayrı bir sulama projesi gündemde olup, Hırkatepe Köyünün ihtilafı nedeni 
ile proje hazırlanamamaktadır. İhtilaf giderildiği takdirde çiftçilerin uzatılmasını istediği ka
nal bu proje kapsamında ele alınabilecektir. 

57. •— Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - Hırkatepe Köy konağına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu*nun yazılı cevabı (7/2155) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler'* adlı kitapçıkta yer alan işlerden öşa-
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz kpnusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
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e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 
değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Hırkatepe Köyüne arsası temin edilmiş olan köy konağının yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 

' Devlet Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in, 
Ankara - Beypazarı - Hırkatepe köy konağına ilişkin 14.10.1993 gün ve 2155-6215/2806 

sayılı soru önergesi. 
Açıklama : Köy konağı yapımı 1985 yılı itibariyle uygulamadan kaldırıldığından bu konu

daki talepler değerlendirilememektedir. 

52. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - Kırşeyhler Köyünü Kırbası 
Kasabasına bağlayan yola ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı 
(7/2156) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta Özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler'* adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yU içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
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c) Söz leonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 
arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 
ihtiyaç olacaktır? 

e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 
değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Kbnu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Kırşeyhler Köyünü Kırbası Kasabasına bağlayan yolun kumlanması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11,1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

— 14.10.1993 gün ve 2156-6216/28027 sayılı Beypazarı - Kırşeyhler Köyünün Kırbası Ka
sabası bağlantı yoluna dair soru önergesi : 

Söz konusu yolun stabilize kaplaması yapılmıştır. 

53. — A nkara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler Un, Beypazarı - Oymaağaç Gençali Köy yo
luna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'mm yazılı cevabı (7/2157) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku
rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. , 

Saygılarımla. 
, M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? ' 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Oymaağaç - Gençali Köyü yolunun kumlanmasr ve tamiri. 

T.G. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

— 14.10.1993 gün ve 2157-6217/28028 sayılı Beypazarı - Oymaağaç Gençali köy yoluna 
dair soru önergesi : 

Söz konusu köy yolunun stabilize kaplaması 1992 yılı içerisinde yapılmıştır. 

54. — Ankara Milletvekili M, Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - Kırbası yoluna ilişkin soru
su ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2158) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. ^ -
M. Vehbi Dinçerler 

' Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı,ıÇam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

I c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 
arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 
ihtiyaç olacaktır? , 

e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 
değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Kırbası - Beypazarı yolunun asfaltlanması. (10 Km.) 

T.C. • 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. , 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

— 14.10.1993 gün ve 2158-6218/28029 sayılı Kırbası - Beypazarı yoluna dair soru önergesi: 
Söz konusu köy yolu TCK yol ağındadır. 

55. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - Kırbası Kasabası sulama 
projesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2159) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
• M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yaürım 
Beypazarı Kırbası Kasabası tarım sulama projesinin programa alınması. (Köy Hizmetleri 

1. Bölge Müdürlüğünce etütleri tamamlanmış projesi yapılmakta) ,. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 * 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili-olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

14.10.1993 gün ve 2159-6219/28030 sayılı Beypazarı - Kırbası Kasabası sulama projesine 
dair soru önergesi : 

Ankara - Beypazarı - Kırbası Köyü tarım arazilerinin sulanmasında kullanılmakta olan 
deisel pompaların elektropompaja dönüştürülmesi amacıyla elektrik enerjisi temin edilmesi 
hususunda proje çalışmalarına devam edilmekte olup, bütçe imkânları nispetinde uygulanacaktır. 

56. —Ankara Milletvekili M, Vehbi Dinç erler* in, Beypazarı - Fasıl Köyü arazilerine sula
ma suyu temin edilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı 
(7/2160) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
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f 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Fasıl Köyü arazilerinin sulanabilmeğini teminen Kirmir Çayından (5 Km.) sula

ma suyu temini. 

T.C. ' • ' . . ' ' / 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

— 14. 10.İ993 gün ve 2160-6220/28031 sayılı Beypazarı - Fasıl Köyü arazilerine sulama 
suyu teminine dair soru önergesi : 

Söz konusu tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan pompaj tesislerine elektrik enerji
si temin edilmesi için 1989 - 1992 yıllarında proje uygulanmıştır. Bu kez talep edilen Kirmir 
çayından pompajla sulama suyu talebiyle ilgili etüt çalışmalarına devam edilmekte olup, hid-
rojeolojik etütlerin tamamlanmasından sonra konunun uygulanabilirliğine karar verilecektir. 

57. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - Yiğerler Köyünü Beypazarı 
ilçesine bağlayan yola ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı 
(7/2161) • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre 
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Bakanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mus
tafa Çiloğlu tarafından yazıtı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatınmdâ bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yaürım 
Beypazarı Yiğerler Köyünü Beypazarı İlçesine bağlayan yola menfezler konulması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. -

Bilgilerinize arz ederim. , 
Mustafâ Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

— 14.10.1993 gün ve 2161-6221/28032 sayılı Beypazarı - Yiğerler Köyünün Beypazarı bağ
lantı yoluna dair soru önergesi : 

Yiğerler Köy yolunun sanat yapıları yılı içerisinde yapılacaktır. 

58. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - İlçesine bağlı bazı köy yol
larına ilişkin sorıısu ve Devlet Bakam Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2162) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Hırkatepe Köyünü de içine alan ve 5 köyü ilgilendiren yarım kalan yolun ta

mamlanması. Bağözü mevkiindeki tehlikeli rampanın yapılması. Köy sınırları içerisinde olan 
ve tehlike arz eden iki köprünün yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

— 14.10.1993 gün ve 2162-6222/28033 sayılı Beypazarı İlçesine bağlı bazı köy yollarına 
dair soru önergesi : 

Beypazarı - Hırkatepe Köyünü içine alan ve beş köyü ilgilendiren yarım kalan yol ve köp
rüleri ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 
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59. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - Hırkatepe Köyünün kanali
zasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2163) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku
rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi1 ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Hırkatepe Köyüne kanalizasyon yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in, 
Ankara - Beypazarı - Hırkatepe Köyü kanalizasyon sorununa ilişkin 14.10.1993 gün ve 

2163-6223/28034 sayılı soru önergesi. 
Açıklama : Ankara - Beypazarı - Hırkatepe Köyü kanalizasyon inşaatı ;992 Yılı Köy İçi 

İnşaat Yatırım Programında yer almış olup tamamlanmıştır. 
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60..— Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - Hırkatepe Köyünün içme 
suyu borusu ihtiyacına ilişkin sorusu Ve Devlet Bakam Mustafa Çiloğlu *nun yazılı cevabı (7/2164) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler Us ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen tşler** adtı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yûtmmda bugÜrie kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? , 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatmm 
Beypazarı Hırkatepe Köyüne İçme suyu ün 2.5 Km. boru verilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-0Ö9 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

— 14.10.1993 gün ve 2164-6224/28035, 28036 sayılı Beypazarı - Hırkatepe Köyü içme su
yu ve motopomp ihtiyacına dair soru önergeleri : 

Köyün içme suyu inşaatı 1993 yılı yapım programında yer almakta olup, yıl sonuna kadar 
tamamlanmasına çalışılacaktır.Tesis cazibeli olduğundan metepompa ihtiyaç bulunmamaktadır. 
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61. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - Yiğerler Köyünün kanali
zasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2167) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayası Beypazarı, Çam-
hdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen îşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Yiğerler Köyüne kanalizasyon yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 

Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü nTaaliyetl er i ile ilgili olarak milletvekil- ' 
leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in, 
Ankara - Beypazarı - Yiğerler Köyünün kanalizasyon sorununa ilişkin 14.10.1993 gün ve 

2167-6227/28038 sayılı soru önergesi; 
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Açıklama : Bugüne kadar kanalizasyon inşaatları için bütçeden ayrılan ödenek miktarı
nın yetersiz olması nedeniyle çok yoğun olan taleplerden ancak malzeme yardımını kabul edip 
işçiliği kendileri tarafından karşılanan köylerden bir kısmına çimento ve büz verilerek inşaatla
rın vatandaş - Devlet işbirliği ile yapılması sağlanmaktadır. 

Kanalizasyon ye atıksu tesisleri için DPT'den talep edilen ödenekler kesintisiz olarak tah
sis edildiği takdirde, ihtiyaçlı köylerin kanalizasyonları yapılabilecektir. 

62. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerter'in, Beypazarı - Kırbası Kasabasının içme 
suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2168) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. -
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni-. 

.mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen işler'' adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı - Kırbası Kasabası içme suyu problemlerinin giderilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı.soru önergeleri. V 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. , 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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— 14.10.1993 gün ve 2168-6228/28039 sayılı Beypazarı - Kırbası Kasabasının içme suyuna 
dair soru önergesi : 

Söz konusu kasaba belediyelik olduğundan Genel Müdürlüğümüz görev alanı dışında kal
maktadır. tiler Bankasına başvurması gerekmektedir. 

63. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - Kırşeyhler Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2169) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 

jÇiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen îşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmeti veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? • 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı - Kırşeyhler Köyünün içme suyu probleminin giderilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

'> ' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 

Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil
leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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— 14.10.1993 gün ve 2169-6229/28040 sayılı Beypazarı - Kırşeyhler Köyünün içme suyuna 
dair soru önergesi : 

Kırşeyhler (Kırsınlar) Köyüne 1990 yılında şebekeli içme suyu tesisi yapılmış olup, tesis 
ihtiyacı karşılamaktadır. 

64. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı - Yiğerler Köyünün içme su
yu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2170) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dİnçerler 

Ankara 
• ' - ' • • ' , -

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçeklenme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı Yiğerler Köyüne içme suyu temini. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Muhtelif sayılı soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekili 

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevâplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 
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— 14.10.1993 gün ve 2170-6230/28041 sayılı Beypazarı - Yiğerler Köyü içme suyu ihtiyacı
na dair soru önergesi : 

Söz konusu köye 1989 yılında şebekeli sistemle içme suyu tesisi yapılmış olup ihtiyacı kar
şılamaktadır. 

65. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun yazılı cevabı (7/2172) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Asfalt köy yollarının illere göre dağılımında bir dengesizlik mevcuttur. 1.1.1993 tarihi iti
bariyle, Nevşehir 464 km., Niğde 296 km., Tokat 884 km., Yozgat 561 km., Mardin 186 km., 
Muğla 644 km., Kırşehir 481 km. asfalt köy yoluna sahipken Karaman 47 km.'lik bir yola sahiptir. 

1993 yılı yatırım programında da aynı adaletsizliği görmek mümkündür. 1993 yılı içinde, 
örneğin, Yozgat'ta 35 km., Muğla'da 42 km., Şanlıurfa'da 187 km. asfalt yol yapılacağı halde, 
Karaman'a tensip edilen yalnızca 20 km.'dir. 

Sorularım şunlardır : 
1. tiler arasındaki bu fark neden kaynaklanmıştır? Bu dengesizliği gidermek için Bakan

lığınızda herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 
2. Asfalt köy yolu yapımında, illere göre dağılım, hangi ölçüler dikkate alınarak yapıl

maktadır? 
3. 1994 programında Karaman'ın payına düşecek asfalt yol miktarı ne kadar olacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.11.1993 

Sayı : B.02.0.012/361-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Muhtelif sayılı1 soru önergeleri. 
Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak milletvekil

leri tarafından verilen muhtelif sayılı soru önergeleri incelenmiş olup, yapılan işlemlere dair 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın 14.10.1993 gün ve 2172-6238/28096 sayılı 
Karaman köy yollarının asfaltlanmasına dair soru önergesi 

DPT'ca verilen asfalt kaplama kapasitesine ve illerin yapım imkânına göre asfalt prog
ramları yapılmaktadır. 

1993 yılında' da DPT'ca verilen kapasite ve ödeneğe göre iller arasında asfalt yapımı için 
dengeli bir dağıtım yapılmıştır. , 

Bu nedenle Karaman İline 1993 yılı başındaki programla 10 km. I. kat, 10 km. II. kat 
asfalt verilmiştir. 

Ağustos ayı içinde illerden' asfalt yapımı için ek program istenmiş, ilgili ilde 20 km. asfalt 
teklifi yapmış ve teklif de aynen kabul edilmiştir. Bu durumda 1993 yılı içinde Karaman İline 
toplam 30 km. I. kat ve 10 km. II. İcat olmak üzere 40 km. asfalt kaplama programa alınmıştır.. 

DPT'ca verilecek kapasiteye göre 1994 yılı I. ve II. kat asfalt kaplamalar iller arasında 
dengeli olarak dağıtılacaktır. 
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Avrupa Sini rölesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinser 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
170 
154 
15 

1 
273 

7 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Muhammet Kaymak 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoglu 
AFYON 
tsmet Attila 
Ethem Kelekçi 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Bilâl Güngör 
H. UIuç Gürkan 
Salman Kaya 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 

(Kabul Edenler) 

İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Büğet 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın • 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
Hüsamettin örüç 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Şerif Ercan 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
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GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKARİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
İÇEL 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Elaettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İbrahim Gürsoy 
Melike Tugay Haşefe 
Ercan Karakaş 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Pamuk 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 

İZMİR 
Halil Çulhaoğlu 
İsmet Kaya Erdem 
Erdal İnönü 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
M. Sabri Güner 

B : 24 4 . 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Münif İslamoğlu 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
M. Kâzım Dinç 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Servet Turgut * 
Mehmet Ali Yavuz 

MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Akın Gönen 
Yahya Uslu 

MARDİN 
Ali Yiğit 

MUĞLA > 
Latif Sakıci 
Erman Şahin 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 

ORDU 
Refaiddin Şahin 

SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kılıçarslan 

— 66S — 

. 1993 O : 2 

SAMSUN 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 

SİİRT -
" Zübeyir Aydar 

Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 

ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Eyüp,Cenap Gülpınar 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Eyüp Âşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 

ZONGULDAK 

Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 
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ANKARA 
Ömer Faruk Ekinci 
ÇORUM 
\!asin Hatipoğlu 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
İSTANBUL 
Mukadder Başeğmez 
Ali Oğuz 

(Reddedenler) 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ökkeş Şendiller 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 

(Geçersiz Oy) 
MANİSA 
Sümer Orai 

Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
TOKAT 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
VAN 
Fethullah Erbaş 

ADANA 
Uğur Aksöz 
M. Halk Dağlı 
Veli Andaç Durak 
M, Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütcan 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON -
Baki Durmaz 
Halil İbrahim özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 

(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Vehbi Dinçerlcr 
Hamdi Eriş 
İ. Melih Gökçek 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Haşan Namal 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya . 
Ali Rıza Gönül 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Küzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Erg ezen 
BOLU 
Avnİ Akyol 
Abbas İnceayan 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Mehmet Gedik 
ibrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Feridun Pehlivan 
Turhan Tayan 
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ÇANAKKALE : 

Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ilker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş; Amiklioğlu 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 

DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 

.Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 

ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 

Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mehmet özkaya 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Nurettin Tokdemir" 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Ali Su 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Salih Ergün 
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İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Algan Hacaloğlu 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
Ersin Faralyalr 
Atilla Mutman 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Dökülmez 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
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Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 
KIRKLARELİ 
trfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
İsmaiLKalkandelen 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Er tekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
İsmail Karakuyu 

MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 

Yusuf Bozkurt özal 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Tevfik Diker 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Ahmet Türk 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Nevşat özer 
MUŞ 
Sırrı Sakık 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi . 
NİĞDE 
İbrahim Arisoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranpğlu 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alışan 
Mehmet Cebi 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
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SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Ferit Aydın Mirkelam 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Muhtar Mahramlı 
TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim,Kumaş 

TRABZON 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Mehmet Ali Yılmaz 

TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
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(Açık Üyelikler) 

ADANA: 1 BURSA : 1 İSTANBUL: 1 
ADIYAMAN: 1 DİYARBAKIR: 1 MARDİN : 1 

İSPARTA : 1 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 356) 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Tur
han Tayan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt 
Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Ka
lemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm Kamu ve Özel Radyo -
Televiasyonlarm Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkadaşının Özel Rad
yo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun 

Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu ve özel Radyo-Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi gerekçe
si ile birlikte ilişikte sunulmuştur. ' 

Gereğini saygıyla arz ederiz. 
TUrhan Tayan Ülkü Güney 

Bursa Bayburt 
DYP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 

Mustafa Kalemli Aydın Güven Gürkan 
Kütahya İçel , 

ANAP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 

G E R E K Ç E 
Radyo ve televizyon istasyonlarının Devlet eli ile kurulmasını ve idaresinin tarafsız bir ka

mu tüzelkişiliği halinde düzenlenmesini emreden Anayasanın 133 üncü rnaddesi, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kurulunun 8.7.1993 tarihli 125 inci Birleşiminde değiştirilmiştir. 

Bu düzenleme ile Devlet tekeli kaldırılırken, ayrıntılı düzenlemenin kanunla yapılması ön
görülmüştür. 

Bu nedenle hazırlanan teklif ile kamu ve özel radyo - televizyonların kuruluş ve işleyişleri
nin nasıl olacağı düzenlenirken, fiilî durumun yasallaştırılması da amaçlanmıştır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLĞINA 
özel radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi ilişikte sunul

muştur. 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

tstemihan Talay 
İçel . 

Adnan Keskin Uluç Gürkan 
Denizli Ankara 

Zeki Nacitarhan Hasan Akyol 
Kars Bartın 
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İÇEL MİLLETVEKİLİ ISTEMÎHAN TALAY VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFt 

Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı 2954 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan radyo ve tele

vizyon yayınlarının düzenlenmesine, istasyonların ve vericilerin kurulmasına, işletilmesine iliş
kin esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. —• Bu Kanun her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim altında olursa 

olsun elektromanyetik dalgalar yoluyla yurt içine ve yurt dışına yapılan radyo ve televizyon 
yayınlarını kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3. — Radyo ve televizyon yayınları ile ilgili olarak 2954 ve 2813 sayılı kanunlar

da yer alan tanımlar kullanılır. 
2954 sayılı Kanunda yer alan tanımlara aşağıdaki tanımlar ilave edilir. 

"a) Radyo ve televizyon istasyonları: önceden kaydedilmiş veya canlı olarak yapılacak 
radyo ve televizyon programlarını yayınlamak üzere donatılmış, vericiler dışındaki her türlü 
hareketli veya sabit tesisi, 

b) Radyo ve Televizyon Vericisi: Radyo ve televizyon yayınlarının alıcılar tarafından doğ
rudan izlenebilmesine imkân veren, yerdeki veya uzaydaki, hareketli veya sabit her türlü verici, 
aktarıcı, yansıtıcı ve güçlendirici cihaz veya sistemi, 

c) Tekrar Yayın : Kullanılan teknik araç ve televizyon yayınlarının değişiklik yapılmaksı
zın tamamının veya bazı bölümlerinin alınarak, anında tekrar yayınlanmasını," 

Radyo ve Televizyon Vericisi ve istasyonu Kurma ve Kullanma Esasları 
MADDE 4. — Kamu kurumve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilere talepleri üzerine rad

yo ve televizyon vericisi ve istasyonu kurma ve işletme izni Telsiz Genel Müdürlüğünce verilebilir. 
Radyo ve televizyon vericilerinin ve istasyonlarının kurulması, işletilmesi ve yayın esasları 

ile ilgili hükümler yönetmelikler ile belirlenir. 
Frekans ve Kanal Planlaması 
MADDE 5. — Yurt içine ve yurt dışına yapılacak radyo ve televizyon yayınları için fre

kans planlaması, uluslararası koordinasyon ve tescil işlemleri, uluslararası sözleşmelere uygun 
olarak Telsiz Genel Müdürlüğünce yapılır. 

Yayın İzni ve Lisansı 
MADDE 6. — Yönetmeliklerde belirlenen yayın şartlarını yerine getirmeyi taahhüt eden 

radyo ve televizyon yayın kuruluşlarına aşağıdaki şartlarla frekans ve kanal tahsisi yaparak, 
yayın izni ve lisansı verilir. 

a) TRT Kurumu tarafından kullanılan kanal sayısı 3 ile sınırlandırılır. 
b) Telsiz Genel Müdürlüğünce yapılan ulusal planlama çerçevesinde, TRT kurumuna ay

rılan program kanallarının dışında kalan radyo ve televizyon frekans ve kanallarının yüzde el
lisi 24 saat süreli olarak, üç yıllığına diğer yayın kuruluşlarına tahsis edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 356) 



c) Geriye kalan radyo ve televizyon frekans kanalları çok sesliliğe yer vermek amacıyla; 
belirlenecek zaman dilimleri içinde dönüşümlü olarak üç yıllığına diğer yaym kuruluşlarına 
tahsis edilir. 

Yayın kuruluşlarının müracaat sayısı mevcut frekans ve kanal sayısından fazla değilse, bu 
kanallar da, yurt çapında veya bölgesel olarak 24 saat süreli olarak tahsis edilebilir. 

Yaym İzninin ve Lisansın İptali 
MADDE 7. — Yayın izni ve lisansı verilmiş olan radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının 

bu kanun hükümlerine aykırı yayın yaptığının veya yayın iznine aykırı davranışlarının veya li
sans için öngörülen şartlardan birini kaybettiğinin tespiti halinde, yayın kuruluşuna belirli bir 
süre verilerek, aykırılığın giderilmesi istenir. 

Verilen süre içinde gerekleri yerine getirmeyen kuruluşun yayın izni geçici veya sürekli ip
tal edilir. 

Yaym İzni ve Lisans Ücretleri 
MADDE 8. — Kamu kurum ve kuruluşlarınca eğitim amacıyla kurulanlar dışında radyo 

ve televizyon istasyonu kuranların ödeyecekleri yayın izni ve lisans ücretleri ilgili yönetmelik-
lerce belirlenerek tahsil edilir. 

2813 sayılı Telsiz Kanununun verici ruhsatname ve kullanma izni ücretleri hakkında hü
kümleri saklıdır. 

Deneme Yayını 
MADDE 9. — Radyo ve televizyon yayın izni ve lisansı alan kuruluşlar, izin belgesinde 

öngörülen yayına başlama tarihinden itibaren üç ay içinde deneme yayınlarına başlamakla yü
kümlüdürler, deneme yayınlarının süresi altı ayı geçemez. 

İndirimli Posta, Telgraf ve Telefon Tarifeleri 
MADDE 10. — Posta, telgraf ve telefon hizmetlerinde basına uygulanan indirimli tarife 

radyo ve televizyon yayın kuruluşlarına da uygulanır. 
Radyo ve Televizyon Yayınlarının; Çok Kanallı Kablolu Dağıtım Şebekeleri, Çok Kanallı 

Mikrodalga TV Dağıtım Sistemleri ve TÜRKSAT Uydu Sistemi ile Dağıtımı 

MADDE 11. — Radyo ve televizyon yayınlarının kablo, mikrodalga ve uydu sistemleri ile 
dağıtımına ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Şifreli ve Ücretli Yayınlar 
MADDE 12. — Radyo ve televizyon alıcı cihazlarına özel şifre çözücü veya ücret kaydedi

ci cihaz yerleştirilerek yapılan yayınların tabi olacağı esaslar yönetmelik ile belirlenir. 
Yayın kuruluşları ile sözleşme yapılmaksızın alıcı cihazlarda şifre çözücü cihaz kullanıla

maz, bu yayınlar alınamaz ve dağıtılamaz. 
Radyo ve Televizyon Vericileri 
MADDE 13. —TRT Kurumu ile diğer kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarına, 

ulusal ve bölgesel yayın için, ulusal planlamaya uygun olarak tahsis edilen yayın ajanlarını kap
sayacak verici tesislerinin veya kanal imkânlarının yeterli olmaması halinde, radyo ve televiz
yon vericisi kurma izni verilebilir. 
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Telekomünikasyon Tesisleri 
MADDE 14. — Radyo ve televizyon yayın kuruluşlarına, almış oldukları yayın izni ve 

lisansı çerçevesinde, yayınlarını bir merkezden yapmalarını sağlamak amacıyla, vericiler ara
sında ulusal telekomünikasyon şebekesinden faydalanma imkânı olmadığı hallerde, yayın ama
cıyla kullanılması kaydıyla uç linkleri kurulması için 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine 
göre kurma ve işletme izni verilebilir. 

Radyo ve Televizyon Alıcı ve Verici Cihazlarının İmal, İthal ve Montaj Şartları 
MADDE 15. — Radyo ve televizyon alıcı cihazlarının imali, montajı ve ithalinde arana

cak teknik özellikler Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenerek yayınlanır ve zorunlu 
standart olarak uygulanır. 

Radyo ve televizyon verici cihazları 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine tabidir. 

Genel Esaslar ve Hükümler 
MADDE İ6. — Tüm radyo ve televizyon yayınları Anayasal ilkeleri ve kişi haklarını dik

kate alarak yapılır. Bunun gözetilmesi ve yayın ve reklam dengesi ve düzeltme ve cevap hakkı 
gibi konular ve bunları değerlendirecek kurallar demokratik katılımı da sağlayacak şekilde yö
netmeliklerle düzenlenir. 

MADDE 17. — Yurt içine yayın yapacak kamu ve özel radyo televizyon kuruluşlarının 
yayın izni ve lisans talebinde bulunabilmeleri için yerine getirmeleri gerekli ön koşullar ile bu 
izin verilmesine ve kullanılmasına ilişkin esas ve usuller yönetmeliklerle belirlenir ve uygulanır. 

MADDE 18. — ön koşulları yerine getirmiş müracaatçı kuruluşları, 2813 sayılı Telsiz Ka
nununun diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tarafsızlık ve eşitlik ölçüleri dahilinde yayın 
izni ve lisansı verilir, frekans ve kanal tahsisi yapılır. 

MADDE 19. — Yayın kuruluşlarının kanun ve yönetmeliklerde belirtilen koşul ve esasla
ra uymaması halinde, yayın izni ve frekansı tahsisi geçici ya da sürekli olarak iptal edilir ve 
gerekli yasal işlemler yapılır. 

MADDE 20. — Radyo ve televizyon frekans kanalları ile kamuya ait verici tesisleri, yayın 
izni verilen kuruluşlara kamu adına kiralanır ve bununla ilgili usul ve esaslar Maliye ve Güm
rük Bakanlığı ile koordine edilerek belirlenir ve uygulanır. 

MADDE 21. — Bu Kanun yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 22. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

G E R E K Ç E 
özel radyo ve televizyon yayınlarının yasal bir çerçeveye oturtulması teknik gerekler ve 

uluslararası ilişkiler nedeniyle ve toplumun istemlerine cevap vermek amaçlarıyla artık bir zo
runluluk haline gelmiş bulunmaktadır, özel radyo ve televizyonlar teknolojideki gelişmelerin 
ve demokratik çoksesliliğin bir sonucu olarak ülkemizde hızla çoğalırken bunların bir sisteme 
bağlanamayışı nedeniyle çok önemli teknik sorunların doğduğu kamuoyu tarafından yakın
dan bilinmektedir. 
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Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kullanılan ulusal radyo ve TV frekans tahsisleri; 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Telsiz Tüzüğünde Broadcast hizmetlere ayrılmış 
bulunan frekans bantlarından yapılmaktadır. Ancak bu kullanımda bölgesel olarak uluslara
rası düzeyde bir prensibe bağlanmıştır. TV yayınları için frekans tahsisi yapılırken, 1961 yılın
da imzalanan ve belirlenen kriterler esas alınmaktadır. Planda yapılacak bir değişiklik ve plan 
dışından seçilecek bir frekans için, belirtilen planlama kriterlerine uyulmak zorunda olup, ül
ke sınırlarına ve kıyılara yakın bölgelerde kurulacak TV istasyonlarına ait frekans tahsislerinin 
komşu ülkeler ile uluslararası koordinasyonu zorunlu kılmaktadır. 

FM radyolar için ise; 1 Temmuz 1987'de yürürlüğe giren Cenevre, 1984 (GE - 84) Radyo 
FM Anlaşmasında, Avrupa ı&yın Sahasında FM ses yayınlarına tahsis edilmiş bulunan 87.5-108 
MHZ frekans bandının kullanımı bazı kriterlere bağlanmış bulunmaktadır. Planda yapılacak 
bir değişiklik veya plan dışından seçilecek bir frekans için belirtilen planlama kriterlerine uyul-. 
ması için yapılacak VHF/FM radyo frekans tahsislerinin uluslararası tescili zorunlu olup ön
celikle de komşu ülkelerle koordinasyonun yapılmasını gerektirmektedir. 

Bu nedenlere ilave olarak, mevcut radyo frekansları ile diğer hizmet sistemlerine örneğin 
hava seyrüsefer ve televizyon bantlarına ait frekansları etkilemeksizin seçilerek FM radyo fre
kanslarının saptanmasında; teknik kriterlere millî ve uluslararası kurallara kesinlikle uyulmalıdır. 

Uluslararası ve millî bir tabiî kaynak olarak kullanılan ve kamunun ortak malı olan sınırlı 
sayıdaki frekansın özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca sağlıklı bir sistem içinde kullanıl
ması kuşkusuz ki hem hizmetin verimliliğini hem de kalitesini artıracak bir unsur olacaktır. 

Diğer taraftan özel radyo ve televizyon yayınlarının anayasal demokratik düzeni ve kişi 
haklarını gözeten ve ilkeli bir yayımcılığı da öngören bir çerçevede kamuyu bilgilendirme göre
vini sürdürmesi de halkımızın beklentileri arasında yer almış bulunmaktadır. 

Bütün bu gerçekler ortada iken DYP - SHP İktidarının Anayasanın 133 üncü maddeleri
nin değiştirilmesine ilişkin yaklaşımı ve bu konudaki başarısız ve beceriksiz tutumu ve özel 
radyo ve televizyon kanallarının zorlama bir emirle kapatılması sonucunda ülkemizde siyasal 
bir kaosun yaşanmasına yol açtığı herkes tarafından bilinmektedir, tktidarın yasal bir düzenle
me yerine gereksiz bir şekilde anayasa değişikliğine yönelen ve bunda da başarılı olamayan 
girişiminin bu tıkanıklığın esas sebebi olarak ortaya çıktığı da anlaşılmış bulunmaktadır. 

Anayasanın 133 üncü maddesi Anayasanın düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini dü
zenleyen 26 ncı maddesi ile birlikte düşünüldüğü takdirde özel Radyo ve Televizyon yayınları
nın yasallaşması için Anayasal bir değişikliğe gerek olmadığı kendiliğinden ortaya çıkmakta
dır. Esasen 26 ncı madde herkesin düşüncelerini serbestçe açıklama ve yayma hakkına sahip 
olduğunu ancak radyo.TV yollarıyla yapılacak yayınların ise izne tabi olduğunu ifade etmek
tedir. Böylece Anayasa bu hakkın varlığını kabul etmekte fakat bunun yasal bir sisteme bağ
lanmasını öngörmektedir. Kaldı ki söz konusu anayasa maddelerinin danışma meclisinde ya
pılan müzakerelerinde de 133 üncü maddenin bir tekel oluşturmaya dönük olmadığı ilgili Ana
yasa Hazırlık Komisyonu Başkanı tarafından da açıkça ifade edilmiş bulunmaktadır. Devlet 
elindeki gücü, her zaman için doğrudan veya yetki ve izin vereceği kamu veya özel kuruluşlar 
aracılığıyla da yürütme hakkına sahip olagelmiştir. 

Bu nedenle CHP olarak bu tıkanmışlığı gidermenin yasal bir düzenleme ile mümkün ola
cağını düşünüyor ve anayasal değişikliğe gerek olmadan TBMM'de acilen bir çözüm bulun
ması için bu kanun teklifini veriyoruz. Burada önemli olan yayın izninin verilebileceği ve yö
netmeliklerle de kriterlerinin saptanabileceği bir yasal düzenin bir an önce kurulması gereğidir 
ve bu görev ne iktidarın ne de muhalefetin birbirine çelme atmasına izin vermeyecek kadar 
da acil ve önemlidir. 

İstemihan Talay 
• • • tçel 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 14.7.1993 
Anayasa Komisyonu \ 

Esas No. : 2/745, 2/754 
Karar No. : 23 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca, 9.7.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Doğru Yol Partisi Grup 

Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt 
Milletvekili Ülkü Güney ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Kamu ve Özel Radyo ve Te
levizyonlarının Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İstemihan Talay 
ve Dört Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi, Komisyonumuzun 13 -14.7.1993 tarihli toplantılarında, Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu, 
Ulaştırma Bakanlığı, Telsiz Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü, TRT Genel Müdürlü
ğü, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı temsilcileri de bulunduğu hal
de incelenmiştir. 

Anayasanın 133 üncü maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak getirilen ve mevcut 
yasal boşluğu doldurmayı amaçlayan teklifler Komisyonumuzca olumlu bulunmuş, birleştiri
lerek görüşülmesi ve daha geniş kapsamlı olan 1 inci Teklifin görüşmelere esas alınması Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Teklifin başlığı genel bîr ifadeyi içerecek biçimde yeniden düzenlenmiş, 1 inci madde de 

bu doğrultuda değiştirilmiştir. 
2 ve 3 üncü maddeler eksiklikleri tamamlanarak yeniden düzenlenmiştir. 
Teklifin 5 inci ve 18 inci maddelerinde düzenlenen ilkeler tek bir madde halinde ve ayrı 

bir bölümde 4 üncü madde olarak düzenlenmiştir. 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu düzenleyen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci 

maddeler gerekli düzenlemeler yapılarak kabul edilmiştir. 
Kanal ve Frekans Bandı Tahsisi ve Yayınların Düzenlenmesi Bölümünde yer alan madde

ler yeniden gözden geçirilirken bu bölüme, özel radyo ve televizyon kuruluşlarının ulusal yayın 
izni almaları halinde yurdun °/o 70 ine, haftada seksen saat yayın yapmalarını emreden bir hü
küm, yeniden iletim yasağı getiren bir hüküm ile reklamları düzenleyen beş ayrı hüküm yeni 
madde olarak eklenmiştir. Cevap hakkı da ayrı bir madde olarak düzenlenmiştir. 

Radyo ve televizyon kuruluşlarını düzenleyen madde günün koşullarına uygun biçimde 
yeniden düzenlenmiştir. 

Müeyyideler başlıklı bölümde yer alan maddeler yeniden düzenlenirken, Türkiye Radyo 
ve Televizyon Yüksek Kuruluna ilişkin 2954 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlükten kal
kacağı da hükme bağlanmıştır. * 

Radyo ve televizyon kuruluşlarında çalışan haber elemanlarının 5953 sayılı Kanun kapsa
mına alınmasını öngören bir madde de metne eklenmiştir. , 

Geçici Maddeler de yeniden düzenlenmiştir. 
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Bütün bu düzenlemeler yapılırken, 17.1.1989 tarihli ve 3517 sayılı Kanunun Anayasa Mah
kemesinin 18.5.1990 Tarihli E : 1989/9; K : 1990/8 sayılı Kararı ile iptal edildiğini göz önüne 
alan Komisyonumuz, bu yasal boşluğun bir an önce doldurulması için Hükümete tavsiyede 
bulunmuş ve bu hususun Komisyon Raporunda belirtilmesini de kararlaştırmıştır. 

Komisyonumuz, ayrıca, konunun önemini göz önüne alarak, teklifin Genel Kurulda ön
celikle görüşülmesinin istenmesini kararlaştırmıştır. 

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

İhsan Saraçlar 
Samsun 

Üye 
Coşkun Gökalp 

Kırşehir 
(Muhalifim) 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
(22 nci maddenin tümüne, 18 inci maddenin 

(e) fıkrasının 2 nci cümlesine muhalifim) 
Üye 

Hasan Korkmazcan 
Denizli • • -

(Affı kapsamaması sebebiyle muhalifim) 
Üye 

Ali Oğuz 
tstanbul 

(Muhalifim) 
Üye 

M. Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 
(Bazı maddesine karşıyım) 

j 

(5 inci 

Sözcü 
Uğur Aksöz 

Adana 
Üye , 

/. Melih Gökçek 
Ankara 

(Bu maddelere muhalifim) 
Üye 

Avni Akyol 
Bolu 

Üye 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 

Üye 
İsmet Kaya Erdem 

İzmir 

Üye 
Coşkun Kırca 

tstanbul 
maddenin 1 ilâ 5 ve 8 ilâ 11 fıkraları 

ile 1 ve 2 nci geçici maddelerine muhalifim 
ve bu sebeble Komisyon metninin tümüne 

çekinserim. Genel Affı içermemesinden ötü-
• 

Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 

rü de çekinserim.) 
Üye 

Yahya Uslu 
Manisa 

MUHALEFET VE ÇEKÎNSERLÎK ŞERHİ 
Komisyon metninin 5 inci maddesinin 1 ilâ 5 ve 8 ilâ 11 inci fıkraları ile 1 ve 2 nci Geçici 

Maddelerine Muhalifim. Ve bu sebeble Komisyon metninin tümüne çekinser oy kullandım. 
Metnin genel oyla ilgili bir hüküm içermemesinden dolayı da metnin tümüne çekinserim. 

Coşkun Kırca 
İstanbul 
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MUHALEFET VE ÇEKİMSERLİK ŞERHİ 
Kanun teklifine ait Anayasa Komisyonu metninin 5 inci maddesinin 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 

10 ve 11 inci fıkralarında ve l,ve 2 nci geçici maddelerinde yer alan Radyo ve Televizyon Üst 
Kuruluşunun kuruluşu ve seçilmesine dair hükümler açıkça Anayasaya aykırıdır. Bu sebepten 
dolayı bu hükümlere muhalifim ve Anayasaya aykırılığın öneminden Ötürü bu gerekçeyle Ko
misyon metninin tümüne çekinser oy kullandım. 

Anayasanın değişik 133 üncü maddesi hükümleri, bu Üst Kurulun tarafsız ve özerk bir 
yapıya sahip olmasını gerektirir. Bu şıkta özerklik, tarafsızlığın vazgeçilmez bir teminatı ola
rak düşünülmüştür. Oysa, Komisyon metnine göre, Üst Kurul üyelerinin beşi iktidar partisi 
veya partileri tarafından gösterilecek adaylar arasından; dördü de muhalefet partisi veya parti
leri tarafından gösterilecek adaylar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ta
rafından seçilecektir. Üst Kurul üyelerinin siyasî parti üyesi olamamaları her ne kadar bu me
tinde hükme bağlanmışsa da, partiler sistemimize hâkim alışkanlıklar göz önünde bulundu
ruldukta, bu üyelerin iktidar partisi veya partilerince kendi görüşlerine yakın kişiler arasından 
seçilmesi büyük bir ihtimaldir. Diğer taraftan, muhalefet partisi veya partilerince gösterilecek 
adayları da Meclis Genel Kurulu seçecektir. Bunun memleketimizde partiler sisteminin alış
kanlıkları dikkate alındıkta fiilî sonucunun, bu adayların dahi seçilebilmek için iktidar partisi 
veya partilerine şirin davranma taktiklerini kullanmaları plması ziyadesiyle ihtimal dahilinde
dir. Benzeri hallerde bu olgu ûk sık görülmüştür. Sonuç olarak, Üst Kurulun kararlarının ikti
dar partisi veya partilerinin kesin üstünlüğünden etkileneceği açıktır, öte yandan, Üst Kurulda 
iktidar partisi veya partilerince aday gösterilip seçilenler ile muhalefet partisi veya partilerince 
aday gösterilenler arasında bazı uzlaşmalara ulaşılabilse bile, bu uzlaşmalar tarafgirlikler ara
sındaki uzlaşmalar olacak ve bir kamu hizmetinden beklenen salt kamu yararı anlayışına Ku
rulun tarafsızlığı bağlamında tam olarak uygun olmayabilecektir. Nihayet, böyle bir Üst Kuru
la kamuoyunun tarafsızlık hususunda güven duyması beklenemez. 

Kaldı ki bu madde, Anayasanın 87 nci maddesine açıkça aykırıdır. Anayasa, bu madde
sinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerini tahdidî olarak saymaktadır. Nite
kim, bu maddede Meclisin bazı görev ve yetkileri açıkça belirlenmekte ve ayrıca, Meclisin "Ana
yasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanacağı ve görevleri yerine getireceği" ifa
de edilmektedir. Açıktır ki Anayasa Meclise Üst Kurulun görev ve yetkilerine sahip bir heyetin 
üyelerini seçmek yetki ve görevini hiçbir suretle vermiş değildir. 

Bu görüşe karşı ileri sürülen düşüncelerden birine bakılırsa, Meclis mademki kanun koy
ma yetkisine sahiptir, kanun koymak suretiyle kendi kendisine böyle bir yetki verebilir. Bu dü
şünceyi desteklemek için ileri sürülen bîr diğer gerekçe de, Meclisin millete ait kayıtsız şartsız 
egemenliği kullandığı ve bu suretle kendi kendisini böyle bir konuda yetkilendirebileceğidir. 

Oysö, Anayasanın 87 nci maddesinde "kanun koymak "tan maksat, hukuk kuralları hi
yerarşisinde Anayasa kurallarından sonra yer alan genel ve objektif kuralları bu kuralları vaz 
etme usûlüne uygun olarak belirlemek ve ayrıca Anayasanın aynı usule göre vaz edileceğini 
belirttiği! diğer hususları da aynı şekilde düzenlemektir. Anayasanın 11 inci maddesinin son 
fıkrası "kanunların Anayasaya aykırı olamayacağını" belirtmiştir. Yine Anayasanın 6 nci mad
desinin 2 nci fıkrası da, Türk Milletinin egemenliğini yetkili organlar, (yani bu arada yasama 
alanında Meclis) eliyle kullanacağını; ancak bu kullanışın "Anayasanın koyduğu esaslara göre" 
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gerçekleşmesi gerektiğini söylemektedir. Bu suretle, aynı maddenin ilk fıkrasında yer alan millî 
egemenliğin kayıtsız ve şartsız niteliği, sadece egemenliğin Millete ait oluşu açısındandır; diğer 
bir deyimle, bu ilkenin tek anlamı, Milletin egemenliğini başka hiçbir kişi veya toplulukla pay
laşmadığından ibarettir. Herhalde millet adına yasama yetkisini kullanan Meclisin bu kulla
nım sırasında kanunların muhtevası ve yapım usulü açılarından kayıtsız şartsız hareket ederek 
Anayasaya aykırı davranamayacağı apaçıktır. Esasen, hukuk devleti niteliğine sahip bir devlet
te başka türlüsü düşünülemez. Bu tahlil gösteriyor ki, Meclis, söz konusu Üst Kurulu seçme 
yetki ve görevini, Anayasada öngörülmeyişine rağmen, kendi kendisine veremez. 

Halbuki, geçmişte kanunlarımız, radyo ve televizyon alanındaki denetimi yerine getirebil
mek için, tarafsızlığından kuşku duyulamayacak vasıftaki kişilerce aynı vasıftaki kişilerin bu 
gibi heyetlere seçilmesini sağlayabilecek bir modeli zaten geliştirmişti. Aslında, mevcut Yüksek 
Kurul da bu modelden ayrılmıştır. Üst Kurulda salt çoğunluğu bu şekilde seçilmiş bu vasıftaki 
vatandaşlardan kurmak yerine, seçilmeyi sonuç itibariyle iktidar partisi veya partilerine bıra
kan bir sistem herhalde tercih edilmemeliydi. Kanaatimce, bu temel ilkeye uyulsaydı, üst Kuru
la tarafsızlığı ve özerkliği açısından kamuoyunda güven duyulmasını sağlamak pekala müm
kün olurdu. 

Komisyon metninin S inci maddesinin 1 ila S ve 8 ila 11 inci fıkralarının ve 1 ve 2 nci geçici 
maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptali eğer itiraz yoluyla gerçekleşirse, itirazı Anayasa 
Mahkemesine aksettiren idarî mahkemenin bu maddedeki Anayasa ihlalinin ciddiyetinden ötürü, 
Üst Kuruldan sâdır olmuş bulunup idarî mahkemeden iptali istenecek icraî, idarî işlem hak
kında yürütmeyi durdurma kararı alması da kuvvetle muhtemeldir. Bu takdirde ise, Komisyon 
metninin kurduğu sistem tümüyle işlemez hale gelecektir. Böylesine vahim bir sakıncaya kat
lanmak için hiçbir makul sebep yoktur. 

14.7.1993 
Coşkun Kırca 

İstanbul 
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DOĞRU YOL PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BURSA MİLLETVEKİLİ TURHAN TA
YAN, ANAVATAN PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ BAYBURT MİLLETVEKİLİ ÜL
KÜ GÜNEY, KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA KALEMLİ VE SOSYALDEMOKRAT 
HALKÇI PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ İÇEL MİLLETVEKİLİ AYDIN GÜVEN GÜR-

' KAN'IN TEKLİFİ 
Kamu ve Özel Radyo - Televizyonlarının Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam* ve Tanımlar 

Amaç , 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kamu ve özel radyo - televizyon yayınlarının düzen

lenmesine ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına 
ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim altında olursa 

olsun elektromanyetik dalga, yoluyla yurt içine ve dışına yapılan radyo ve televizyon yayınları 
ile ilgili hususları kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında geçen deyimlerden; 

• a) Üst Kurul : Radyo ve televizyon üst kurulunu, 
b) Radyo Yayını: Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan alması maksadıy

la yapılan ses yayınlarını, * . . 
c) Televizyon Yayını: Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan alması maksa

dıyla yapılan, hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan yayınını, 
d) Elektromanyetik Dalga : Boşlukta veya kablo, cam iletken ve benzeri bir fizikî ortam

da ışık hızı ile yayılan, sunî olarak üretilmiş elektrik ve manyetik özellekleri olan dalgayı, 
e) Radyo ve Televizyon Vericisi: Radyo ve televizyon yayınlarının doğrudan izlenebilme-

sine imkân veren yer veya uzaydaki, hareketli veya sabit her türlü verici, aktarıcı, yansıtıcı ve 
güçlendirici cihaz ve sistemleri, 

f) Kablo Televizyon : Televizyon yayınlarının kablo, cam iletken ve benzeri bir fizikî or
tam üzerinden halkın alması maksadıyla abonelere ulaştırıldığı yayın türünü, 

g) , Kapalı Devre Televizyon Sistemi: Televizyon yayını dışında eğitim, öğretim, güven
lik ve turizm gibi belirli amaçlar için bir bina dahilinde veya birbiri ile ilişkili binalar grubunda 
kullanılan kablo televizyonu, 

h) Radyo Alıcısı: Radyo yayınlarını almaya veya alıp kaydetmeye ve dinlemeye yarayan 
cihazları, 

i) Televizyon Alıcısı : Televizyon yayınlarını almaya ve seyrettirmeye yarayan cihazları, 
j) Ek Yayın Hizmetleri: Televizyon yayınlarında, tahsis edilen kanal içinde kalmakla bir

likte kullanılmayan bölümler üzerinden; radyo yayınlarında ise tahsis edilen kanal içinde ek 
taşıyıcılar aracılığıyla, televizyon ve radyo program yayınlarıyla birlikte yapılan, radyo veri sis
temi, veri yayıncılığı, teletekst ve benzeri bağımsız hizmetleri, 

k) Uydu Yayın : Tüm toplumun alması amacıyla, yayınlanmak üzere üretilen radyo ve 
televizyon programlarının yetkili yayıncı veya hizmeti temin edecek kişi veya kuruluş tarafın
dan şifreli veya şifresiz olarak uzayda sinyal iletebilen herhangi bir araç vasıtasıyla yapılan ilk 
yayını, 
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1. Yeniden İletim : Yetkili yayın kuruluşu tarafından, halkın izlemesi amacıyla, kullanı
lan teknik araç ne olursa olsun, yayınlanan televizyon program hizmetlerinin değişiklik yapıl
maksızın bütününün veya bir bölümünün alınmasını ve aynı anda veya daha sonra iletilmesini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

Kuruluş 
MADDE 4.— Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacıyla, bağımsız bir ka

mu tüzelkişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kurulmuştur. 
İlkeler 
MADDE 5. -T- Üst Kurul, radyo ve televizyon yayınlarının; Türk Devletinin varlık ve ba

ğımsızlığım, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzurunu, genel ahlakı, 
anlatım özgürlüğünü, iletişim ve yayında çoğulculuğu, adaleti ve tarafsızlığı, kamu hizmeti an
layışım, millî ye manevî değerleri, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel nitelik ve ilkeleri
ni koruyacak tarzda yapılmasını gözetir. 

Seçimi, Görev Süresi 
MADDE 6. — Üst Kurul, basın, yayın, iletişim ve teknolojisi, kültür, eğitim, hukuk alan

larında birikimi olanlardan ve yaş sınırı aranmaksızın, Devlet memuru olma niteliğine sahip, 
beşi iktidar partisi veya partilerinin, dördü muhalefet partilerinin göstereceği adaylar arasın
dan Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen dokuz üyeden oluşur. 

Seçim için, iktidar partisi veya partileri on, muhalefet partileri sekiz aday gösterirler,. Aday
ların belirlenmesinde, siyasî partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanındaki 
temsil oranları esas alınır. Adaylar, siyasî parti gruplarında yapılan görüşmeler sonunda belir
lenir. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak seçimlerde kime oy kullanılacağına 
dair görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. 

Adaylar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Resmî Gazetede ilan edilir. 
İlandan en geç on gün sonra gizli oyla seçim yapılır. İktidar ve muhalefet partileri tarafın

dan gösterilen adaylar için ayrı ayrı listeler halinde, birleşik oy pusulası düzenlenir. Adayların 
adlarının karşısındaki özel yer işaretlenmek suretiyle oy kullanılır. İktidar ve muhalefet kon
tenjanlarından Üst Kurul'a seçilecek üyelerin tam sayısından az veya fazla verilen oylar geçer
siz sayılır. 

Seçimde, iktidar partisi veya partileri kontenjanından en çok oyu alan beş aday ile muha
lefet partileri kontenjanından en çok oyu alan dört aday seçilmiş olur. Seçim sonucu Resmî 
Gazetede yayımlanır. 

Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. 
Üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. 
Üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olursa, Türkiye Büyük Millet Meclisi, boşalma 

tarihinden veya boşalma tarihinde tatilde ise tatilin bitiminden başlayarak bir ay içinde yeni 
üyeyi seçer. Boşalan üyelik, hangi kontenjandan olmuşsa, yeni üyenin seçimi de o kontenjan
dan ve iki katı aday arasından yapılır. 

İktidar partileri kontenjanından bir üyelik boşalması halinde seçim, iktidar ortağı büyük 
partinin göstereceği bir aday ile iktidar ortağı diğer partilerin kendi aralarında adçekmeyle 
tespit edecekleri bir aday arasında yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 356) 



. — 12 — 

Muhalefet partileri kontenjanından bir üyelik boşalması halinde de seçim, anamuhalefet 
partisinin göstereceği bir aday ile diğer muhalefet partilerinin kendi aralarında adçekmeyle tes
pit edecekleri bir aday arasında yapılır. 

İktidar ve muhalefet partilerinin kontenjanından birden fazla üyelik boşalması halinde 
siyasî partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanındaki tçmsil oranları esas alınır. 

Boşalan üyeliğe seçilen kimse, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar. 
Başkan ve Başkan Yardımcısı 
MADDE 7. — Üst Kurul, üyeleri içinden bir Başkan seçer. Başkanın görev süresi iki yıldır. 
Başkan, Üst Kurul üyeleri arasından kendine bir Başkan Yardımcısı seçer ve Üst Kurulun 

onayına sunar. Başkan Yardımcısının görev süresi, Başkanın görev süresi ile sınırlıdır. 
Görev ve Yetkiler 
MADDE 8.—Üst Kurulun görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Ulusal ve yerel frekans planlamalarını yaptırmak, 
b) ön şartları yerine getirmiş müracaatçı kuruluşlara, kamu menfaati, iletişimde çoğul

culuk, tarafsızlık ve hakkaniyet ölçüleri dahilinde yayın izni ve lisans vermek, 16 ncı maddeye 
uygun olarak ulusal ve yerel kanal ve frekans bandlarının Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
mu eliyle kullanılan kanal ve frekans bandları dışında kalanların en az °/o 50 sinin zaman pay
laşımlı ve bölgesel dengelere uygun biçimde kullanımını gözeterek kanal ve frekans bandları 
tahsis etmek, 

c) Radyo ve televizyon kuruluşlarına, ulusal ve yerel yayınları için ulusal kanal ve fre
kans bandı planına uygun olarak tahsis edilen yayın alanlarını kapsayacak verici tesisleri kur
ma ve işletme iznini 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine uygun olarak 
vermek ve tesisin bu Kanun hükümlerine ve tesis şartlarına uygunluğunu denetlemek, 

d) Bu Kanun hükümlerine uygun olarak radyo ve televizyon kuruluşlarının ulusal ve ye
rel yayınlarına imkân verecek, ulusal kanal ve frekans bandı planında öngörülen radyo ve tel
siz vericileri ile sabit veya hareketli yayın yerleri arasında mevcut telekomünikasyon şebekesi 
yanında, uydu aracı ile bağlantı kurabilmeleri amacıyla ve öngörülen amaçlar için kullanılma
sı kaydıyla ve linkleri kurabilmeleri için 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümle
rine uygun şekilde telekomünikasyon tesisleri kurma ve işletme izni vermek ve tesislerin bu Ka
nun izin esaslarına uygun olarak işletilmesini denetlemek, 

e) Zaman paylaşımlı kanal ve frekans bandlarının tahsisinde bölgesel dengeleri gözete
rek', kuruluşları ülkenin değişik bölgelerinde yayın yapmaya teşvik etmek, 

f) Yurt içinden yayın yapacak kamu ve özel radyo-televizyon kuruluşlarının yayın izni 
ve lisans talebinde bulunabilmek için yerine getirmeleri gerekli ön şartları ve standartları Av
rupa Sınır ötesi Yayın Sözleşmesi ilkeleri gözönünde bulundurularak tespit etmek ve kamuo
yuna duyurmak, 

g) Kanal ve frekans bandı tahsisinde gerekli şartları ve tahsis hakkı alanların yayına geç
me süresini belirlemek, ( 

h) Kamu ve özel radyo-televizyon yayınlarını izleme mekanizmalarını kurarak yayınla
rın 18 inci maddeye ve kamu düzeni, genel ahlâk, genel sağlık, yasalara saygı, toplumsal değer
lerin korunması, kişi hakları, haksız rekabet, cevap hakkı ve Avrupa Sınır ötesi Yayın Sözleş
mesi ilkelerine uygunluğu açılarından denetlenmesini yapmak, 

i) özel radyo ve televizyon kuruluşlarının haber ve programlarında, tüm demokratik ku
ruluşlar ve siyasî partiler arasında çoğulculuğun ve fırsat eşitliğinin korunmasını gözetmek ve 
gerekli önlemleri almak, 
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j) Yayın kuruluşlarının, bu Kanun hükümlerine aykırı yayın yapması ve tahsis şartlarına 
uymaması halinde, cezalandırılmalarına karar vermek, 

k) Yurt içinde, yayınların ulaşamadığı yerlerde, yerel imkânlarla radyo ve televizyon ve
ricisi kurulmasına izin vermek, 

1) Seçim yasakları dışında siyasî partilere ve kamu yararına hizmet veren kuruluşlara, 
istekleri halinde geçici süreli yerel yayın yapabilmeleri için boş frekans bulunması koşuluyla 
radyo yayını yapmak üzere frekans tahsis etmek, 

m) Uydu aracılığı ile yurt içinden veya yurt içine yapılacak yayınların ulusal ve uluslara
rası ilke ve esaslara uygunluğunu gözetmek, bu amaçla diğer ülkelerdeki yetkili kuruluşlarla 
işbirliği yapmak, 

n) Şifreli yayınlarla kablolu televizyon tesis ve yayınları ile ilgili kuralları belirlemek, 
o) Radyo ve televizyon yayınları ile ilgili kamuoyunda doğan tepki, beğeni ve hassasiyet

leri sürekli olarak izlemek ve gerekli yönlendirmelerde bulunmak amacıyla gerekli kamuoyu 
araştırmalarını yapmak ve yaptırmak, 

p) Telsiz Genel Müdürlüğünün görevleri dışında, radyo ve televizyon yayınları ile ilgili 
uluslararası kuruluşlar nezdinde ülkemizi temsil etmek, gerektiğinde Başbakanlığın onayı ile 
belge imzalamak, 

r) Radyo ve televizyon konusunda tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla periodik istişarelerde 
bulunarak, kamuoyu eğilimlerini de dikkate alan gerekli düzenlemeleri yapmak, 

s) Çalışma ve faaliyetleri ile ilgili yönetmelik ve diğer düzenlemeleri Avrupa Sınır Ötesi 
Yayın Sözleşmesi ilkelerine uygun biçimde hazırlamak. 

Üst Kurul Üyeliği ile Bağdaşmayan Haller > 
MADDE 9. — Üst Kurul üyeleri, özel radyo ve televizyon şirketlerine ortak olamazlar, 

aslî görevleri dışında resmî veya özel hiçbir görev alamazlar; görev alanlar çekilmiş sayılırlar. 
Bu husus Üst Kurulca karara bağlanır. , 

Üst Kurul Üyelerinin Teminat ve Malî Hakları 
MADDE 10. — Üst Kurul üyelerine görevleri süresince, Başbakanlık Müsteşarı için öngö

rülen ek gösterge uygulanır. Ayrıca, Başbakanlık Müsteşarına verilen zam ve tazminatlarla, 
makam tazminatı ödenir. 

Kamu görevlileri, seçildikleri görev süresince kurumlarından ücretsiz izinli sayılırlar. An
cak, bu göcevde geçecek süre, mesleklerinde geçmiş ve mümtazen terfi etmiş sayılırlar. 

Üst Kurul üyeliğine seçilenlerin, seçilmeden önce tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluş
ları ile ilişkileri devam eder. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşu ile ilgisi olmayanlar, istek
leri halinde Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilendirilir. Emekli olanların ise emekli aylıkları
nın ödenmesine devam olunur. 

Üst Kurul üyeleri, seçildikleri görev süresince, kuruldaki görevlerinden ye seçilerek gel
dikleri görevlerinden alınamazlar. 

' Üst Kurul üyeleri Türk Ceza Kanunu uygulaması bakımından Devlet memuru sayılırlar. 
Üst Kurul üyeleri, her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna mal 

bildiriminde bulunurlar. 
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Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
MADDE İL — Üst Kurul en az yedi kişi ile toplanır. Karar yeter sayısı beştir. Ancak, 

kanal tahsisinde karar yeter sayısı üye tamsayısının üçte ikisidir. 
Sürekli çalışan Üst Kurul, en az haftada bir toplanır. 

Malî Kaynaklar ve Bütçe 
MADDE 12. — Üst Kurulun gelirleri, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve tüm özel 

radyo televizyon kuruluşlarınca sağlanan brüt reklam gelirlerinden kesilecek % 5 pay ile, ge
rektiğinde Hazine tarafından ayrılacak ödenekten oluşur. 

Üst Kurul her yıl için yapacağı işlerin programına ve masraflarına karşılık olmak üzere 
Hazineden verilmesi gereken ödenek tutarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

Üst Kurulun bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda incelenir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. 

Reklam Gelirlerinin ödenmesi 
MADDE 13. — Reklam gelirleri elde edildikleri ayı takip eden ay içinde Üst Kurula öde

nir. ödemede bulunmayan kurum ikaz edilir, ikaz yazısından sonra yedi gün içinde de ödeme 
yapılmazsa yayın durdurulur. 

Reklam gelirlerinin ödenmesinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun hükümleri uygulanır. 

Hükümet ile İlişkiler 
MADDE 14. — Üst Kurul, Hükümet ile ilişkilerini Başbakanlık aracılığı ile yürütür. 

Üst Kurul Personeli • 
MADDE 15. — Üst Kurul, kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek maksadı 

ile yeteri kadar sayıda ve vasıfta personelden teşkilatını oluşturur. 
Teşkilat ve kadrosu Üst Kurul tarafından hazırlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan 

ve Bütçe Komisyonunun onayı ile yürürlüğe girer. 
Teşkilat personeli, Türkiye Radyo ye Televizyon Kurumu personeline uygulanan personel 

hükümlerine tabidir. 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM 
Kanal ve Frekans Bandı Tahsisi, Yayın ilkeleri ve Yayınların Düzenlenmesi 

Kanal ve Frekans Bandı Tahsisi Yetkisi 
MADDE 16. — 2813 Sayılı Telsiz Kanununun diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla,.tüm 

kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarına kanal ve frekans bandı tahsisi ile yayın izni 
ve lisansı vermek ve bu tahsis ve izni iptal etmek yetkisi, münhasıran Üst Kurula aittir. 

Kanal ve Frekans Bandı Tahsisi 
MADDE 17. — Ulusal kanal ve frekans bandı planlamasındaki kanal ve frekans bandla-

rının dörtte biri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna tahsis edilir. 
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Geriye kalan ulusal ve yerel kanal ve frekans bandlartnın yarısı tam gün üzerinden, diğer 
yansı ise istek halinde zaman paylaşımlı ve gerekirse dönüşümlü olarak tahsis edilir. 

Tahsis süresi üç yıldır. 

Yayın ilkeleri 
MADDE 18. — Genel yayın ilkeleri şunlardır : 
a) Bu Kanun ve Avrupa Sınır Ötesi Yayın Sözleşmesindeki ilkelere uygun olmak, 
b) Cumhuriyet ve demokrasi ilkelerini kökleştirmek, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uy

garlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören millî hedeflere ulaşmasını gerçekleştirmek, 
c) Türk tarih, kültür ve millî eğitiminin gereklerini gözetmek, 
d) Mümkün olan hallerde ve uygun yolları kullanarak; haberlere, spor haberlerine, maç

lara, reklamlara ve teleteks hizmetlerine ayrılmış zamanlar hariç olmak üzere, yayıncıların, ya
yın zamanlarının büyük bir kısmının yerli yapımlara ayırmasını sağlamak, bu oranı, seyircile
rin taleplerini gözönüne alarak ve yayıncının haber verme, eğitim, kültür ve eğlendirme so
rumluluklarını dikkate alarak ve uygun esasları öngörmek suretiyle, aşamalı bir biçimde ger
çekleştirmek, 

e) Kolayca anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanmak, argo ve edep dışı 
kelime ve deyimlere yer vermemek, 

f) Yayıncıların, haberleri gerçek ve olayları doğru olarak sunmalarını sağlamak ve ka
muoyunun serbestçe oluşumunu teşvik etmek, 

g) Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar vermemek, çocukların ve gençlerin fiziksel 
ve ruhsal gelişimlerini zedeleyebilecek programların yayın saatlerinde duyarlı olmak, 

h) İnsanlık onuruna, kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine, toplumun değer 
yargılarına ve inançlarına saygılı olmak, 

i) Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi olumsuz duygular uyan
dırmak ve telkin etmek amacına yönelik yayın yapmamak, 

j) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için, kamuoyunu ilgilendiren konular
da yeterli yayın yapmak, tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasî partinin, grubun, 
çıkar çevrelerinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak. 

Telsiz Genel Müdürlüğü 
MADDE 19..— Telsiz Genel Müdürlüğü, radyo ve televizyon yayınlarına esas olan bütün 

kanal, frekans bandları ve gerekli teknik bilgileri Üst Kurula bildirir, yapılan tahsisleri uygular 
ve teknik bakımdan izler. 

Telsiz Genel Müdürlüğü, Üst Kurulun taleplerini öncelikle yerine getirmekle mükelleftir. 

Yayınların Men Edilmesi 
MADDE 20. — Yargı kararları dışında, yayınlar önceden kontrol edilemez, durdurula

maz. Ancak, millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı haller, yargı için acele hallerdendir. 

Seçimlerde Siyasî Partilerin Yayınları 
MADDE 21. — Seçim dönemlerindeki yayınlar, propaganda ve reklamlarla ilgili olarak 

Yüksek Seçim Kurulunun karar ve düzenlemeleri esas alınır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
1 özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları 

özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları 
MADDE 22. —özel radyo ve televizyon kuruluşları anonim şirketi olarak kurulurlar. 

Asgarî sermaye sınırı Üst Kurulca belirlenir. Hisse senetlerinin halka arzında 28.7.1981 Tarihli 
ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmadan 
önce Üst Kurulun onayının alınması şarttır. Hisse senetleri nama yazılı olur. 

Aynı sermaye ile birden fazla radyo ve televizyon işletmesi kurulamaz. Birinci derece ak
rabalar bu kuruluşlarda hisse sahibi olamazlar. 

Bir hissedarın, bir kuruluştaki hisse miktarı ödenmiş sermayenin % 20'sinden, birden fazla 
kuruluşta hisse sahibi olanların tüm hisselerinin toplamı da % 20'den fazla olamaz. Yabancı 
sermaye toplam payı da % 10'u geçemez. 

Bir kuruluşta % 10'dan fazla hissesi olanlar Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğ
rudan doğruya veya dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarla herhangi bir taahhüt>işini 
doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler ve borsada oynayamazlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Uyarı, Durdurma, îptal ' ' -
MADDE 23. — Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını 

ihlal eden, yayın ilke ve esaslarına aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını 
uyarır. Bu uyarıda, ihlalin niteliği, ağırlığı ve tekrarı halinde sonuçları açıkça belirtilir. 

İhlalin tekrarlanması halinde, ihlalin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici 
olarak durdurulur veya yayın izni iptal edilir. 

Yayın izninin verilmesi için gerekli şartlardan birini kaybeden veya şartların uygunluğunu 
hile ile elde eden özel radyo ve televizyon kuruluşlarının izni, Üst Kurulca iptal edilir. 

Para Cezası ve Müsadere 
MADDE 24. — Bu Kanunda belirtilen istisnalar dışında, Üst Kuruldan izin almadan rad

yo ve televizyon yayını yapan ya da izni Üst Kurul tarafından geçici veya sürekli iptal edilmesi
ne rağmen yayında bulunan kişi veya kuruluşların sahip ve yöneticileri fiilleri başka bir suç 
oluştursa bile fiilin ağırlığına göre on milyon Türk Lirasından on milyar Türk Lirasına kadar 
para cezası verilir. Ayrıca, tüm yayın cihazları 1.3.1926 Tarihli ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 36 ııcı Maddesine göre'müsadere edilir. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Yükümlülüğü 
MADDE 25. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bu Kanunda öngörülen yayın ilke 

ve esaslarına uygun yayın yapmakla yükümlüdür. 
Yayın ilke ve esaslarının ihlali halinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, ihlalin niteli

ği ve ağırlığı açıkça belirtilerek üst Kurulca uyarılır. 
Durdurmayı gerektirecek şekilde yayın yapılması halinde, Üst Kurulun bu doğrultuda ve

receği karar üzerine Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu yönetim Kurulunun (yönetiminin) 
görevi düşer. 
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ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Yetkili Mahkeme 
MADDE 26. — Üst Kurul aleyhine açılacak idarî davalarda Ankara mahkemeleri yetkilidir. 

Yönetmelikler 
MADDE 27. — Üst Kurulun çalışma usul ve esasları; teşkilatın istihdam şekli, özlük hak

lan, çalışma usul ve esasları ile kanal ve frekans tahsisi şartları ve ihale, usulleri, Üst Kurul 
tarafından Avrupa Sınır ötesi Yayın Sözleşmesi ilkelerine uygun olarak hazırlanan yönetme
likler, TBMM Anayasa Komisyonunun onayı ile yürürlüğe girer. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, bu Kanunun yayımı tari
hinden itibaren bir ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilir. 

Bu seçim için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanında temsil edilen siyasî partilerden, adaylarını 6 ncı Maddeye uygun olarak, 
yedi gün içinde bildirmeleri istenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin yenilenmesine ilişkin 
6 ncı Maddenin 7 nci fıkrası hükmünün uygulamasını sağlamak amacıyla; bunların seçimin
den iki yıl sonra yapılacak seçimlerde yenilenecek olanları tespit etmek üzere, bu seçimden iki 
ay önce ad çekmeye başvurulur; dört yıl sonra yapılacak seçimle yenilenecek olan üyelerin 
tespiti için, aynı esasa uyularak ad çekilir, ancak ikinci yıl sonunda seçilmiş olan üyeler bu 
adçekmeye girmez. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Radyo ve Televizyon Yüksek Kurutu sekreteryası, Radyo ve Tele
vizyon Üst Kurulu emrinde görevlendirilir, mal varlığı Üst Kurula devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Radyo ve Televizyon Üst Krulunun göreve başlamasından/itiba
ren bir ay içinde teşkilatı kurulur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Üst Kurulun harcamaları, malî kaynakları 12 nci maddeye göre 
oluşuncaya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1993 yılı bütçesinden karşılanır. 

Bu amaçla yapılacak harcamalar için mevcut veya yeniden açılacak tertiplere yeteri kadar 
ödenek aktarmayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının talebi üzerine Maliye ve Güm
rük Bakanlığı yerine getirir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Üst Kurul, oluşumunu takip eden en geç dört ay içinde, öncelikle 
ihtiyaç duyduğu kanal ve frekans bandları planlamasını yaptırır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Üst Kurul, kendi oluşumu ile yayın izni ve lisansı vermeye başla
yacağı tarihe kadar geçecek süre zarfındakji radyo ve televizyon yayınları rejimini ayrıca ve ön
celikle düzenler. 

Bu süre zarfında kullanılmakta olan kanal ve frekanslar, herhangi bir izin almadan ve be
deli ödenmeden kullanılan kamu malı mahiyetinde oldukları için, herhangi bir surette mükte
sep hak teşkil etmezler. 
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GEÇÎCt MADDE 8. — Bu Kanunda sözü edilen yönetmelikler, Üst Kurulun oluşumunu' 
takip eden dört ay içinde hazırlanır ve yürürlüğe girer. 

Yürürlük 
MADDE 28.—Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 29. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTtĞt METİN 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesine ve 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve 
usulleri belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim altında olursa 

olsun elektromanyetik dalga ve diğer yollarla yurt içine ve dışına yapılan radyo ve televizyon 
yayınları ile ilgili hususları kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3.—Bu Kanunun uygulamasında geçen deyimlerden; 
a) Üst Kurul : Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu, 
b) Radyo yayını: Elektromanyetik dalgalar Ve diğer yollarla halkın doğrudan alması mak

sadıyla yapılan ses yayınlarını, 
c) Televizyon yayını: Elektromanyetik dalgalar ve diğer yollarla halkın doğrudan alma

sı maksadıyla yapılan, hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan yayınını, 
d) Elektromanyetik dalga: Boşlukta veya kablo, cam iletken ve benzeri bir fizikî ortam

da ışık hızı ile yayılan, sunî olarak üretilmiş elektrik ve manyetik özellikleri olan dalgayı, 
e) Kanal: Televizyon yayını yapmak üzere bintelevizyon vericisinin işgal edeceği frekans 

alanını, 
f) Frekans bandı: Radyo yayını yapacak olan bir radyo vericisinin işgal edeceği frekans 

alanını, 
g) Radyo ve televizyon vericisi: Radyo ve televizyon yayınlarının doğrudan izlenebilme-

sine imkân veren yer veya uzaydaki, hareketli veya sabit her türlü verici, aktarıa, yansıtıcı ve 
güçlendirici cihaz ve sistemleri, 

h) Kablolu radyo ve televizyon : Radyo ve televizyon yayınlarının kablo, cam iletken ve 
benzeri bir fizikî ortam üzerinden halkın alması maksadıyla abonelere ulaştırıldığı yayın türünü, 

ı) Kapalı devre televizyon sistemi : Genel televizyon yayını dışında eğitim, öğretim, gü
venlik ve turizm gibi belirli amaçlar için bir bina dahilinde veya birbiri ile ilişkili binalar gru
bunda kullanılan kablolu televizyonu, 

j) Radyo alıcısı : Radyo yayınlarını almaya veya alıp kaydetmeye ve dinlemeye yarayan 
cihazları, 

k) Televizyon alıcısı : Televizyon yayınlarını almaya ve seyrettirmeye yarayan cihazları, 
1) Ek yayın hizmetleri: Televizyon yayınlarında, tahsis edilen kanal içinde kalmakla bir

likte kullanılmayan bölümler üzerinden; radyo yayınlarında ise tahsis edilen kanal içinde ek 
taşıyıcılar aracılığıyla, televizyon ve radyo program yayınlarıyla birlikte yapılan, radyo veri sis
temi, veri yayıncılığı, teletekst ve benzeri bağımsız hizmetleri, 
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m) Uydu yayın : Yayınlanmak üzere üretilen radyo ve televizyon programlarının yetkili 
yayıncı veya hizmeti temin edecek kişi veya kuruluş tarafından şifreli veya şifresiz olarak uzay
da sinyal iletebilen herhangi bir araç vasıtasıyla yapılan ilk yayını, 

n) Yeniden iletim : Yetkili yayın kuruluşu tarafından, halkın izlemesi amacıyla, kullanı
lan teknik araç ne olursa olsun, yayınlanan radyo ve televizyon program hizmetlerinin değişik
lik yapılmaksızın bütününün veya bir bölümünün alınmasını ve aynı andaveya daha sonra ile
tilmesini, 

o) Yayıncı : Kamu tarafından izlenmesi için televizyon programı hizmetleri tertip eden 
ve ileten veya değişiklik yapılmadan ve tam olarak bir üçüncü tarafa iletilmesini sağlayan özel 
veya tüzelkişiyi, 

p) Program hizmeti : Yukarıdaki paragrafta belirli alanlarda belirli bir yayıncı tarafın
dan sağlanan ve tek bir hizmet içindeki tüm unsurları, 

r) Reklam : Bir ürün veya hizmetin satılmasını, satın alınmasını veya kiralanmasını sağ
lamaya; bir davayı veya fikri yaymaya veya reklamcının istediği başka etkileri oluşturmaya ma
tuf, ücret karşılığı veya benzeri bir mülahazayla reklamcıya iletim zamanında tahsis edilen ka
muya yönelik duyuruları, 

ifade eder. 

İKtNCt BÖLÜM , 

Yayın tikeleri 

Yayın İlkeleri 
* MADDE 4, — Radyo ve televizyon yayınları kamu hizmeti anlayışı içerisinde aşağıdaki 

ilkelere uygun olarak yapılır : 
a) Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölün

mez bütünlüğüne, 
b) Toplumun millî ve manevî değerlerine, 
c) Anayasanın Genel Esaslar kısmında yer alan ilkelere, demokratik kurallara ve kişi hak

larına, • • , ' 
d) Genel ahlak, toplum huzuru ve Türk aile yapısına, 
e) Anlatım özgürlüğüne, iletişim ve yayında çoğulculuk esasına, 
f) İnsanların ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dinî inançları dolayısıyla hiç bir şekilde kı

nanmaması ilkesine, 
g) Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluş

turacak yayınlara, . 7 
Aykırı olmamak; 
h) Türk millî eğitiminin genel amaçlarına, temel ilkelerine ve millî kültürün geliştirilme

si ilkesine, 
i) Yayınlarda adalet ve tarafsızlığa, yasalara saygılı olma esasına, 
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j) Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira 
niteliği taşıyan yayınlara, 

k) özel amaç ve çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açıcı yayın yapılmaması 
esasına, 

1) Haber ve olayların çabuk ve doğru bir şekilde sunulması ilkesine, 
m) Çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlakî gelişimini olumsuz yönde 

etkileyebilecek yayın yapılmaması esasına, ' 
n) Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu olarak ilan edilemeyeceği il

kesine, 
o) Kişi ya da kuruluşların cevap ve tekzip haklarına saygılı olunması ilkesine, 
p) Haberlere, spor programlarına ve reklamlara ayrılmış zamanlar hariç olmak üzere, 

yayıncıların, yayın zamanlarının en az yarısının yerli yapımlara ayrılmasını sağlamak, bu ora
nı, seyircilerin taleplerini göz önüne alarak ve yayıncının haber verme, eğitim, kültür ve eğlen
dirme sorumluluklarını dikkate alarak, yayın türleri ve süreleri ile asgarî niteliklerini de ön
görmek suretiyle, aşamalı bir biçimde gerçekleştirmeleri hususlarına, 

r) Bilgi iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzeri yöntemlere başvurulmamak ve bun
ların sonucunda dinleyici veya seyircilere ikramiye vermemek veya ikramiye verilmesine aracı
lık yapmamak, lotaryaya fırsat bırakmamak esaslarına, 

s) Demorkatik kurallar çerçevesinde, kamunun siyaset, eğitim ve kültürel alanlardaki bek
lentilerine cevap verecek şekilde, demokratik gruplar ve siyasî partiler arasında fırsat eşitliği
nin sağlanması esasına, 

t) Radyo ve televizyon yayınlarının Türkçe yapılması, ancak, evrensel kültür ve bilim eser
lerinin oluşmasında katkısı olan yabancı dillerin öğretilmesi veya bu dillerde haber iletilmesi 
amacıyla bu dillerin kullanılabilmesi, 

Türkçeyi aşırılığa kaçmadan, özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kul
lanmak; millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaş eğitim ve bilim dili 
halinde gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamak esasına. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

Kuruluş 
MADDE 5. — Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacıyla, özerk ve tarafsız 

bir kamu tüzelkişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kurulmuştur. 
Seçimi, Görev Süresi 
MADDE 6. — Üst Kurul, basın, yayın, iletişim ve teknolojisi, kültür, eğitim, hukuk alan

larında birikimi olanlardan ve yükseköğretim görmüş, Devlet memuru olma niteliğine sahip, 
beşi iktidar partisi veya partilerinin, dördü muhalefet partilerinin göstereceği adaylar arasın
dan Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen dokuz üyeden oluşur. 
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Seçim için, iktidar partisi veya partileri on, muhalefet partileri sekiz aday gösterirler. Aday
ların belirlenmesinde, siyasî partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanındaki 
temsil oranları esas alınır. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak seçimlerde kime 
oy kullanılacağına dair görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. 

Adaylar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Resmî Gazetede ilan edilir. 
İlandan en geç on gün sonra gizli oyla seçim yapılır. İktidar ve muhalefet partileri tarafın

dan gösterilen adaylar için ayrı ayrı listeler halinde, birleşik oy pusulası düzenlenir. Adayların 
adlarının karşısındaki özel yer işaretlenmek suretiyle oy kullanılır. İktidar ve muhalefet kon
tenjanlarından Üst Kurula seçilecek üyelerin tamsayısından az veya fazla verilen oylar geçersiz, 
sayılır. 

Seçimde, iktidar partisi veya partileri kontenjanından en çok oyu alan beş aday ile muha
lefet partileri kontenjanından en çok oyu alan dört aday seçilmiş olur. Seçim sonucu Resmî 
Gazetede yayımlanır. -

Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. 
Üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. 
Üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olursa, Türkiye Büyük Millet Meclisi, boşalma 

tarihinden veya boşalma tarihinde tatilde ise tatilin bitiminden başlayarak bir ay içinde yeni 
üyeyi seçer. Boşalan üyelik, hangi kontenjandan olmuşsa, yeni üyenin seçimi de o kontenjan
dan ve iki katı aday arasından yapılır. 

iktidar partileri kontenjanından bir üyelik boşalması halinde seçim, iktidar ortağı büyük 
partinin göstereceği bir aday ile iktidar ortağı diğer partilerin kendi aralarında adçekmeyle tes
pit edecekleri bir aday arasında yapılır. 

Muhalefet partileri kontenjanından bir üyelik boşalması halinde de seçim, anamuhalefet 
partisinin göstereceği bir aday ile diğer muhalefet partilerinin kendi aralarında ad çekmeyle 
tespit edecekleri bir aday arasında yapılır. 

İktidar ve muhalefet partilerinin kontenjanından birden fazla üyelik boşalması halinde 
siyasî partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanındaki temsil oranları esas alınır. 

Boşalan üyeliğe seçilen kimse, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar. 

Başkan ve Başkan Yardımcısı 
MADDE 7. — Üst Kurul, üyeleri içinden bir Başkan seçer. Başkanın görev süresi iki yıldır. 
Başkan, Üst Kurul üyeleri arasından kendine bir Başkan Yardımcısı seçer ve Üst Kurul'un 

onayına sunar. Başkan Yardımcısının görev süresi, Başkanın görev süresi ile sınırlıdır. 

Görev ve Yetkiler 
MADDE 8. — Üst Kurulun görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Ulusal ve bölgesel frekans planlamalarını yaptırmak, 
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b) önşartları yerine getirmiş müracaatçı kuruluşlara, tarafsızlık ve hakkaniyet ölçüleri 
dahilinde yayın izni ve lisans vermek, 16 ncı maddeye uygun olarak ulusal, bölgesel ve yerel 
planlamalardaki kanal ve frekans bandlarının Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu eliyle kul
lanılan kanal ve frekans bandları dışında kalanların en az % 50'sinin zaman paylaşımlı ve 
bölgesel dengelere uygun biçimde kullanımını gözeterek kanal ve frekans bandları tahsis 
etmek, 

c) Radyo ve televizyon kuruluşlarına, ulusal, bölgesel ve yerel yayınları için ulusal kanal 
ve frekans bandı planlamalarına uygun olarak tahsis edilen yayın alanlarını kapsayacak verici 
tesisleri kurma ve işletme iznini 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine 
uygun olarak vermek ve tesisin bu Kanun hükümlerine ve tesis şartlarına uygunluğunu 
denetlemek, 

d) Bu Kanun hükümlerine uygun olarak radyo ve televizyon kuruluşlarının ulusal ve ye
rel yayınlarına imkân verecek, ulusal kanal ve frekans bandı planında öngörülen radyo ve tele
vizyon vericileri ile sabit veya hareketli yayın yerleri arasında mevcut telekomünikasyon şebe
kesi yanında, uydu aracı ile bağlantı kurabilmeleri amacıyla ve öngörülen amaçlar için kulla
nılması kaydıyla uç linkleri kurabilmesi için 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hü
kümlerine uygun şekilde telekomünikasyon tesisleri kurma ve işletme izni vermek ve tesislerin 
bu Kanunda öngörülen izin esaslarına uygun olarak işletilmesini denetlemek, 

e) Zaman paylaşımlı program kanallarının tahsisinde bölgesel dengeleri gözeterek, ku
ruluşları ülkenin değişik bölgelerinde yayın yapmaya teşvik etmek, 

f) Yurt içinden yayın yapacak kamu ve özel radyo - televizyon kuruluşlarının yayın izni 
ve lisans talebinde bulunabilmek için yerine getirmeleri gerekli önşartları ve standartları Avru
pa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesi ilkeleri göz önünde bulundurularak tespit etmek ve ka
muoyuna duyurmak, 

g) Kanal ve frekans bandı tahsisinde gerekli şartları ve tahsis hakkı alanların yayına geç
me süresini ve radyo ve televizyon istasyonu kuranların ödeyecekleri yayın izni ve lisans ücret
lerini ilgili yönetmeliklerle belirlemek, 

h) Radyo - televizyon yayınlarını izleme sistemleri kurarak, yayınların 4 üncü maddeye 
ve bu alanda Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmalara uygunluğu açılarından de
netlenmesini yapmak, 

ı 
i) Yayın kuruluşlarının, bu Kanun hükümlerine aykırı yayın yapması ve tahsis şartlarına 

uymaması halinde, gerekli müeyyideleri uygulamaya karar vermek, 
j) Yurt içinde, yayınların ulaşamadığı yerlerde, yerel imkânlarla radyo ve televizyon veri

cisi kurulmasına izin vermek, 

k) Uydu aracılığı ile yurt içinden veya yurt içine yapılacak yayınların ulusal ve uluslara
rası ilke ve esaslara uygunluğunu gözetmek, bu amaçlarla diğer ülkelerdeki yetkili kuruluşlarla 
işbirliği yapmak, . . 
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I) Şifreli yayınlarla kablolu radyo ve televizyon tesis ve yayınları ile ilgili kuralları bu ka
nundaki ilkeler çerçevesinde ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi Genel Müdürlüğünün kablolu 
radyo ve televizyon tesislerini atıl bırakmamayı gözeterek belirlemek, 

m) Radyo ve televizyon yayınları ile ilgili olarak kamuoyunda doğan tepki, beğeni ve 
hassasiyetleri sürekli olarak izlemek ve gerekli yönlendirmelerde bulunmak amacıyla gerekli 
kamuoyu araştırmalarını yapmak ve yaptırmak, 

n) Telsiz Genel Müdürlüğünün görevleri saklı kalmak kaydıyla, radyo ve televizyon ya
yınlarıyla ilgili olan milletlerarası hukuk tüzelkişiliğine sahip kuruluşlar nezdinde Devlet'i, Dı
şişleri Bakanlığının görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, temsil etmek; radyo ve televizyon 
kuruluşlarının doğrudan üyesi bulundukları hariç olmak üzere, radyo ve televizyon yayıncılığı 
alanında faaliyet gösterip milletlerarası hukuk tüzelkişiliğine sahip olmayan uluslararası kuru
luşlarda temsil görevini yerine getirmek, ve bu bent gereğince belirlenen belgelere usulüne göre 
imza koymak, , \ 

o) Radyo ve televizyon konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla periyodik istişarelerde 
bulunarak, kamuoyu eğilimlerini değerlendirmek, 

p) Bu kanun ve Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesi ilkelerine uygun biçimde çalış
ma ve faaliyetleri ile ilgili yönetmelik ve diğer düzenlemeleri hazırlamak. 

Üst Kurul Üyeliği İle Bağdaşmayan Haller i 
MADDE 9. — Üst Kurul Üyeleri, 3 üncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, özel radyo 

ve televizyon şirketlerine ortak ve yönetici olamazlar, bu görevleri dışında resmî veya özel hiç
bir görev alamazlar, özel veya kamu yayın kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren konular
da doğrudan doğruya veya dolayısıyla taraf olamaz ve bu konularda hiçbir menfaat sağlaya
mazlar, aksine davrananlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar. Bu husus Üst Kurul tarafından 
resen veya yapılacak müracaatın değerlendirilmesi sonunda karara bağlanır. 

Üst Kurul Üyelerinin Teminat ve Malî Hakları 
MADDE 10. — Üst Kurul üyelerine görevleri süresince, 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nunu ile ek ve değişikliklerine göre en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu aylık (ek 
gösterge dahil), sosyal yardımlar ile zam ve tazminatlar ödenir. 

Kamu görevlileri, seçildikleri görev süresince kurumlarından ücretsiz izinli sayılırlar. An
cak, bu görevde geçecek süre, mesleklerinde geçmiş ve mümtazen terfi etmiş sayılırlar. 

Üst Kurul üyeliğine seçilenlerin, seçilmeden önce tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluş
ları ile ilişkileri devam eder. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşu ile ilgisi olmayanlar, istek
leri halinde Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilendirilir. Emekli olanların ise emekli aylıkları
nın ödenmesine devam olunur. 

Üst Kurul üyeleri, seçildikleri görev süresince^ Kurul'daki görevlerinden ve seçilerek gel
dikleri görevlerinden alınamazlar. 

Üst Kurul üyeleri Türk Geza Kanunu uygulaması bakımından Devlet memuru sayılırlar. 
Üst Kurul üyeleri, her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına mal bildiriminde bu

lunurlar. 
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Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
MADDE 11. — Üst Kurul en az yedi kişi ile toplanır. Karar yeter sayısı beştir. Ancak, 

kanal tahsisinde karar yeter sayısı üye tamsayısının Üçte ikisidir. 
Sürekli çalışan Üst Kurul, haftada en az bir defa toplanır. 

Malî Kaynaklar ve Bütçe . 
MADDE 12. — Üst Kurul'un gelirleri, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve tüm özel 

radyo televizyon kuruluşlarınca elde edilen brüt reklam gelirlerinden kesilecek % 5 pay ile bu 
İcanun gereğince alınan yayın izni ve lisans ücretleri ile gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bütçesinin transfer tertibinde yer alan ödenekten oluşur. 

Üst Kurul her yıl için yapacağı işlerin programına ve masraflarına karşılık olmak üzere 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden verilmesi gereken ödenek tutarını Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

Üst Kurulun bütçesi ve kadro cetvelleri Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi ile birlikte 
Plan ve Bütçe Komisyonunda incelenir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda gö
rüşülerek karara bağlanır. 

Reklam Gelirlerinin ödenmesi 
MADDE 13. — Reklam gelirlerinden Doğan paylar elde edildikleri ayı takip eden ay için

de Üst Kurula ödenir, ödemede bulunmayanlara ihtarda bulunulur, thtar yazısından sonra ye
di gün içinde de ödeme yapılmazsa yayın durdurulur. 

Reklam gelirlerinin tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun hükümleri uygulanır. 

Hükümet ile İlişkiler 
MADDE 14. — Hükümetin Üst Kurul ile ilişkileri Başbakan tarafından yürütülür. 

Üst Kurul Personeli 
MADDE 15. — Üst Kurul, kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek maksadı 

ile yeterli sayıda ve vasıfta personelden teşkilatını oluşturur. 
Teşkilat personelinin istihdam şekli, özlük hakları, çalışma esas ve usulleri Türkiye Radyo 

ve Televizyon Kurumu personeline uygulanan hükümlere tabidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kanal ve Frekans Bandı Tahsisi, Yayınların Düzenlenmesi ve Reklamlar 
Kanal ve Frekans Bandı Tahsisi Yetkisi 
MADDE 16. — 2813 Sayılı Telsiz Kanununun diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ka

mu ve tüm özel radyo ve televizyon kuruluşlarına kanal ve frekans bandı tahsisi ile yayın izni 
ve lisansı vermek ve bu tahsis ve izni iptal etmek yetkisi, münhasıran Üst Kurula aittir. 

Kanal ve Frekans Bandı Tahsisi 
MADDE 17. — Ulusal kanal ve frekans bandı planlamasındaki kanal ye frekans bandla-

rının dörtte biri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna tahsis edilir. Kanal sayısı üçten, fre
kans bandı sayısı dörtten az olamaz. 
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Geriye kalan ulusal, bölgesel ve yerel kanal ve frekans bandlarımn yarısı tam gün üzerin
den, diğer yarısı ise istek halinde zaman paylaşımlı ve gerekirse dönüşümlü olarak tahsis edilir. 

Tahsis süresi beş yılı aşamaz. 
özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Yükümlülüğü 
MADDE 18. — Üst Kurulun ulusal yayın izni verdiği kuruluşlar izin tarihinden itibaren 

en geç ikinci yıl sonunda Türkiye alanının % 70'ine yayınlarını ulaştırmak ve haftada asgarî 
seksen saat yayın yapmak mecburiyetindedirler. 

Reklamlar 
MADDE 19. — Bütün reklamlar adil ve dürüst olacak, yanıltıcı ve tüketicinin çıkarlarına 

zarar verecek nitelikte olmayacak, çocuklara yönelik veya içinde çocukların kullanıldığı rek
lamlarda, onların yararlarına zarar verecek unsurlar bulunmayacak, çocukların özel duyguları 
gözönünde tutulacaktır. 

Reklamcı, programların içeriğine herhangi bir müdahalede bulunamaz. 
Reklamlar günlük yayın süresinin % 15'ini geçemeyecektir. Ancak, ürünlerin alımının, 

satımının, kiralanmasının veya hizmetlerin topluma doğrudan sunulmasını sağlamak üzere bu 
oran spot reklamların % 15'i aşmaması kaydıyla % 20'ye çıkarılabilir. Bir saatlik yayın içeri
sinde spot reklamlara ayrılan süre °/o 20'yi aşamaz. 

Ürünlerin alımını, satımını, kiralanmasını veya hizmetleri halka doğrudan sunan türdeki 
reklamların yayını günde bir saati geçemez. 

Reklamların Biçimi ve Sunuluşu 
MADDE 20. — Reklamlar program hizmetinin diğer unsurlardan açıkça ve kolaylıkla ayırt 

edilebilecek ve görsel ve işitsel bakımdan ayrılığı fark edilecek biçimde düzenlenecek, bilinçal
tı ile algılanan reklamlara izin verilmeyecektir, 

Haber veya güncel programları düzenli olarak sunan kişilerin görüntü ve seslerine rek
lamlarda yer verilmeyecektir. 

Reklamların Yerleştirilmesi 
MADDE 21. — Reklamlar program arasına yerleştirilir. Programın bütünlüğü, değeri ve 

hak sahiplerinin hakları zedelenmeyecek biçimde bir program içine de yerleştirilebilir. 
Birbirinden bağımsız bölümleri olan programlarda veya spor programları ile benzer yapı

da aralar içeren olay ve gösteri programlarında, sadece bölüm veya devre aralarına yerleştirile
bilir. Reklamlar arasında en az yirmi dakika süre bulunmalıdır. >• 

Konulu filmlerin veya televizyon filmlerinin (diziler, eğlence programları ve belgeseller hariç) 
süreleri kırkbeş dakikadan fazla olması halinde, her kırkbeş dakikalık süre sonunda bir kez 
olmak üzere reklam için kesinti yapılabilir. Film kırkbeş dakikadan fazla ise kırkbeş dakika
dan sonraki zamanda her yirmi dakika aralıkla reklam yerleştirilebilir. 

Hiçbir dinî tören yayınına reklam alınamaz. Haber bültenleri, güncel programlar, çocuk 
programları otuz dakikadan kısa oldukları takdirde reklamla kesilemezler. 

Belirli Ürünlerin Reklamları 
MADDE 22.— Alkol ve tütün ürünleri reklamlarına izin verilemez. 
Reçete ile satışına izin verilen ilaç ve tedavilerin reklamı yapılamaz. Diğer ilaç ve tedavile

rin reklamları dürüst, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak ve fer
din zarardan korunması gereklerine uygun olacaktır. 

Program Desteklenmesi 
MADDE 23. — Bir program veya dizi tamamen veya kısmen malî destek görmüşse, bu 

husus programın başında ve/veya sonunda uygun ibarelerle belirtilin. 
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Destekleyen taraflar programın içeriğine ve yayınlanış biçimine, yayıncının sorumluluğu
nu ve bağımsızlığını etkileyecek hiçbir müdahalede bulunamazlar. 

Destekleme programlarda, destek verene veya üçüncü bir kişiye ait mal ve hizmetlere atıf
ta bulunulması ve bunların alınması, satılması ve kiralanması teşvik edilmeyecektir. Program
lar yirmibirinci maddede yasaklanmış olan mal ve hizmetlerin Üretimi veya satışıyla iştigal eden 
özel veya tüzelkişilerce desteklenemez. 

Haber ve güncel programlarda malî desteğe izin verilemez. 
Telsiz Genel Müdürlüğünün Yükümlülüğü 
MADDE 24. — Telsiz Genel Müdürlüğü, radyo ve televizyon yayınlarına esas olan bütün 

kanal, frekans bantları ve gerekli teknik bilgileri Ulaştırma Bakanlığı kanalıyla Üst Kurula bil
dirir, yapılan tahsisleri uygular ve teknik bakımdan izler. 

Üst Kurulun taleplerinin öncelikle yerine getirilmesi esastır. 
Yayınların Men Edilmesi 
MADDE 25. — Yargı kararları saklı kalmak kaydıyla yayınlar önceden denetlenemez ve 

durdurulamaz. Ancak, millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde yahut kamu düzeninin 
ciddî şekilde bozulması kuvvetle ihtimal dahilinde ise Başbakan veya görevlendireceği bakan 
yayını durdurabilir. 

Radyo ve televizyon kuruluştan, Cumhurbaşkanının veya Hükümetin millî güvenliğin, kamu 
düzeninin, genel sağlığın ve genel ahlakın gerekleriyle ilgili bildirilerini yayınlamakla yükümlüdür. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca icraî, idarî kararlar aleyhine açılacak iptal davaları doğru
dan doğruya Danıştayda açılır. Danıştay bu davalara öncelikle bakar ve onları öncelikle karara 
bağlar. 

Yeniden İletim Yasağı 
MADDE 26. — Uzayda sinyal iletebilen herhangi bir araç vasıtası ile yapılan ilk yayınla

rın bütününün veya bir bölümünün aynı anda ya da daha sonra yurt içinde yeniden iletimine, 
bu kanunun kablolu yayınlar ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kullanılan teknik araç 
ne olursa olsun izin verilmez. 

Seçimlerde Siyasî Partilerin Yayınları 
MADDE 27. — Seçim dönemlerindeki yayınlar, kanunla Yüksek Seçim Kuruluna verilen 

yetkiler çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir. 
Üst Kurul, seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrul

tusunda denetler. 
Düzeltme ve Cevap Hakkı 
MADDE 28.— Gerçek ve tüzelkişilerin kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayınlar ile 

gerçeğe aykırı olduğu iddia edilen yayınlara karşı cevap ve düzeltme hakkı tanınması için ilgili
ler yargı yoluna başvurabilirler. 

Yayın kuruluşları yaptıkları her yayının bandını otuz gün muhafazaya mecburdur. İlgili 
dava açmaya esas olmak üzere, yazılı olarak Üst Kurula başvurarak yayın bandından ücretini 
ödeyerek bir kopya isteyebilir. ' 

Yargıya yapılan başvuru üzerine yargı gerekli incelemeyi yapar. Başvuru yerinde görülürse 
düzeltme ve cevap, saldın teşkil eden veya gerçeğe aykırı yayının yapıldığı aynı saatte, aynı prog
ram içinde yayınlanır. Yayın süresi ve şeklini halin icabına ve delillere göre hâkim takdir eder. 

Kişilerin yargıya başvurmaları yayından itibaren on gün içinde yapılır, mahkeme üç gün 
içinde karar verir, verilen karar kesindir. 

Mahkeme kararı ile ilgili kuruluşa tebliğ edildiğinin ertesi günü yayın yapılır. 
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Yayını yapmayan veya karara uygun şekilde yapmayan ya da geciktiren kuruluşun yayını 
Üst Kurulca derhal durdurulur. 

Yetkili ve görevli mahkeme ulusal yayın yapan kuruluşlar için Ankara Sulh Ceza Mahke
mesi, bölgesel ve yerel yayın yapan kuruluşlar için başvuru sahibinin ikametgâhı sulh ceza mah
kemesidir. 

Gerçek ve tüzelkişilerin ayrıca genel hükümlere göre ilgili yayın kuruluşuna karşı tazmi
nat davası açma hakkı saklıdır. Tazminat davası haklı görüldüğü takdirde mağdur tarafa öde
necek tazminat miktarı yüzmilyon TL.'dan az olamaz. 3506 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

BEŞINCÎ BÖLÜM 

• • . ' / . özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları 

özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları 
MADDE 29. — Siyasî partiler, dernekler, vakıflar, mahallî idareler ile bu idarelerce kuru

lan veya bu idarelerin ortak oldukları şirket ve sair kuruluşlar özel radyo ve televizyon kurulu
şu kuramaz ve bunlara ortak olamazlar. 

özel radyo ve televizyon kuruluşları anonim şirket olarak kurulurlar/Sermaye Piyasası 
Kurulu bu anonim şirketlere ortak diğer şirketlerin hamiline yazılı hisselerini nama yazılı hale 
getirmelerini ister. 

ikinci fıkrada yazılı anonim şirketlerin hisse senetlerinin halka arzında 28.7.1981 tarihli 
ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kuruluş için Sermaye Piyasası Kurulundan izin 
alınmadan önce Üst Kuruldan onay alınması şarttır. 

Aynı şirket ancak bir radyo veya bir televizyon işletmesi kurabilir. 
Aynı özel radyo ve televizyon kuruluşunda bir ile üçüncü dereceye kadar (dahil) kan ve 

sıhrî hısımlar aynı zamanda hisse sahibi olamazlar. 
- Bir hissedarın, bir kuruluştaki hisse miktarı ödenmiş sermayenin % 20 sinden ve birden 

fazla kuruluşta hisse sahibi olanların bu kuruluşlardaki tüm hisselerinin toplamı da % 20 den 
fazla olamaz. Bu hükümler, yukarıda zikredilen hisse sahibinin bir ile üçüncü dereceye kadar 
(dahil) kan ve sıhrî hısımları için de uygulanır. 

Belirli bir özel radyo veya televizyon kuruluşunda yabancı sermayenin payı % 10 u geçemez. 
Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda ortak olan yabancı gerçek veya tüzelkişi, 

bir başka öze{ radyo ve televizyon kuruluşuna ortak olamaz. 

Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda % 10 dan fazla hissesi olanlar Devletten, 
diğer kamu tüzelkişilerinden ve bunların doğrudan doğruya veya dolaylı olarak katıldıkları te
şebbüs ve ortaklıklardan herhangi bir taahhüt işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ka
bul edemezler ve menkul kıymetler borsalarında muamelede bulunamazlar. 

Türkiye'de gazete çıkaran gerçek ve tüzelkişiler ile basınla ilgili mevzuata göre gazete sa
hibi olanlar birarada % 20 den fazla hisse sahibi olamazlar. Bu hüküm bu şahısların bir ile 
üçüncü dereceye kadar (dahil) kan ve sıhrî hısımları hakkında da uygulanır. 

Yurt dışından Türkiye'ye yönelik yayın yapan ve Türk vatandaşlarının pay sahibi oldukla
rı radyo ve televizyon.kuruluşlarına Üst Kurul tarafndan frekans, kanal ve kablo kapasitesi tahsis 
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edilemez. Bunlara Türkiye'de vergi mükellefi olanlar tarafından verilen reklam ve ilan bedelle
ri vergi matrahlarından düşülemez. 

ALTINCI BÖLÜM 

Müeyyideler 

Uyarı, Durdurma, İptal 
MADDE 30. — Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını 

ihlâl eden, yayın ilke ve esaslarına aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını 
uyarır. Bu uyarıda, ihlâlin niteliği, ağırlığı ve tekrarı halinde sonuçları açıkça belirtilir. 

İhlâlin tekrarlanması halinde, ihlâlin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici 
olarak durdurulur veya yayın izni iptal edilir. 

Yayın izninin verilmesi için gerekli şartlardan birini kaybeden veya şartların uygunluğunu 
hile ile elde eden özel radyo ve televizyon kuruluşlarının izni, Üst Kurulca iptal edilir. 

Para Cezası ve Müsadere 
MADDE 31. — Bu Kanunda belirtilen istisnalar dışında, Üst Kuruldan izin almadan rad

yo ve televizyon yayını yapan ya da izni Üst Kurul tarafından geçici veya sürekli iptal edilmesi
ne rağmen yayında bulunan kişi veya kuruluşların sahip ve yöneticileri fiilleri başka bir suç 
oluştursa bile fiilin ağırlığına göre yüz milyon Türk Lirasından on milyar Türk Lirasına kadar 
para cezası verilir. 3506 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Ayrıca, tüm yayın cihazları 1.3.1926 
Tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 36 ncı Maddesine göre müsadere edilir. 

v Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Yükümlülüğü N 

MADDE 32. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bu Kanunda öngörülen yayın ilke 
ve esaslarına uygun yayın yapmakla yükümlüdür. 

Yayın ilke ve esaslarının ihlâli halinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, ihlâlin niteli
ği ve ağırlığı açıkça belirtilerek Üst Kurulca Uyarılır. 

Durdurmayı gerektirecek şekilde yayın yapılması halinde, Üst Kurulun bu doğrultuda ve
receği karar üzerine Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
nun görevi düşer. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Türkiye Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu 
MADDE 33. — 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanununun Radyo ve Te

levizyon Yüksek Kuruluna ilişkin hükümleri Üst Kurulun göreve başlaması ile birlikte yürür
lükten kalkar ve Yüksek Kurulun görevi sona erer. Görevi sona eren Yüksek Kurulun Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasına ilişkin 
yetkileri Üst Kurula ve iş bu kanun gereğince Üst Kurula geçenler dışındaki diğer yetkileri Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu Yönetim Kuruluna devredilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 356) 
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Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Haber Birimlerinde Çalışanlar 
MADDE 34. — Radyo ve televizyon kuruluşlarının haberle ilgili birimlerinde çalışanlar 

5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hak
kında Kanuna tabidir. Bu birimlerde çalıştırılacak asgarî basın kartlı personel sayısını Üst Ku
rul belirler. 

Yetkili Mahkeme • ' ı 
MADDE 35. — Üst Kurul aleyhine açılacak idarî davalarda Ankara mahkemeleri yetkilidir, 

Yönetmelikler 
MADDE 36. — Üst Kurulun ve teşkilatının çalışma esas ve usulleri ile kanal ve frekans 

tahsisi şartları ve ihale usulleri Üst Kurul tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Bu 
yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, Bu Kanunun yayımı tari
hinden itibaren bir ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilir. 

Bu seçim için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanında temsil edilen siyasî partilerden, adaylarını 6 ncı Maddeye uygun olarak, 
yedi gün içinde bildirmeleri istenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin yenilenmesine ilişkin 
6 ncı maddenin 7 nci fıkrası hükmünün uygulamasını sağlamak amacıyla, bunların seçimin
den iki yıl sonra yapılacak seçimlerde yenilenecek olanları tespit etmek üzere, bu seçimden iki 
ay önce adçekmeye başvurulur; dört yıl sonra yapılacak seçimle yenilenecek olan üyelerin 
tespiti için, aynı esasa uyularak adçekilir, ancak ikinci yıl sonunda seçilmiş olan üyeler bu ad
çekmeye girmez. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Görevi sona eren Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun teşkilat 
ve kadroları Üst Kurula devredilmiştir. Bu Yüksek Kurula tahsisli taşınmaz mallar ile araç ve 
gereçler ve kasasındaki nakit ile alacak ve borçları herhangi bir işleme gerek olmaksızın Üst 
Kurula devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Üst Kurulun harcamaları, malî kaynakları 12 nci maddeye göre 
oluşuncaya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1993 yılı bütçesinden karşılanır. 

Bu amaçla yapılacak harcamalar için mevcut veya yeniden açılacak tertiplere yeteri kadar 
ödenek aktarmayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının talebi üzerine Maliye ve Güm
rük Bakanlığı yerine getirir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Üst Kurul, oluşumunutakip eden en geç dört ay içinde, öncelikle 
ihtiyaç duyduğu kanal ve frekans bantları planlamasını yaptırır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Üst Kurul, kendi oluşumu ile yayın izni ve lisansı vermeye başla
yacağı tarihe kadar geçecek süre zarfındaki radyo ve televizyon yayınları rejimini ayrıca v&ön-
celikle düzenler. 

Bu süre zarfında kullanılmakta olan kanal ve frekanslar, kullananlar için herhangi bir su
rette müktesep hak teşkil etmezler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 356) 
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GEÇtCt MADDE 7. — Bu Kanunda sözü edilen yönetmelikler, Üst Kurulun oluşumunu 

takip eden dört ay içinde hazırlanır ve Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. 

Yürürlük' 
MADDE 37. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 38. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

•asra-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 356) 
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7 
KANUN TASARI VE. TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında.Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Flükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
1 inci'Ele) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hu kiminde -Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (t/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ye Te:<noloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) • 

5. —Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
.Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62, 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe/komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı' : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. -— Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfi işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

X 10. — Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/563) (S. Sayısı : 
357) (Dağıtma tarihi : 15.7.1993) 

11. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemolcrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İstem ihan Talay ve 4 Arkada
şının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa • Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
15.7.1993) 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

X 13. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiralar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/516), 1/531) (S. Sayışı : 348) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

14. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 
23.10.1992) 

15. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

'16. — OBazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 
221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992; 15.3.1993) 

17. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek-
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lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

18. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S Sayısı: 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

19. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 20, — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

21. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüdcr'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve 
Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1993) 

22: — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

23. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
(Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

25. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1992) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) " 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) 
(S. Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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X 29. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/292) (S. Sayısı : 168) (Dağılma tarihi : 28.9.1992) 

X 30. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Be
şinci Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 
28.9.1992) 

31. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
l inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 32. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (İ/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/426) (S, Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına "İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/299) (S. Sayısı : 236)' (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

37. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta

srihi : 26.1.1993) -
X 38. — Hizmet IlişKiü-ne İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa

yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
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Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/484, 3/736) (S. Sayısı.: 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 39. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokol
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 40. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul 
Edilen Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/452) (S. Sayış,! : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

X 41. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Pıotokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon-

' lan raporlan (1/423) (S.\Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Askerî Eğitim 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /464) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma ta
rihi : 25.3.1993) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esas
ları Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında 
Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/476) (S. Sayısı : 298) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

X 47. — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1 /277) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi : 8.3.1993) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/450) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 8.3.1993) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /453) 
(S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 8.3.1993) 

50. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

X 51. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzçh-
' lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

52. —Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili, Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Planve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 
148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

53. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ye Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

54. — Kars Milletvekili ZekiNacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka- • 
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma târihi : 8.2.1993) 

' 55. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 56. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmas,ı 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan Bütçe komisyonları rapor
ları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

57. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi '. 
14.5.1992) 

58. —• Tarım Satış Kooperatfleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 
tarih ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Madde-
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sinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret komisyonu raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 59. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

60. — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1 /389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarhi: 30.6.1992) 

61. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven. Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mü
cadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

62. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı :81) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

63. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Say.ılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

64. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
Ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Da
ğıtma tarihi : 17.1.1992) 

65. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

66. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25,2.1992) 

67. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3,1992) 
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68. — Tababet 've-^uabati Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal 
İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

69. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

70. - Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

71. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta^ 
yan'ın. Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının AffrHak-

• kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) ' ' '• | 

72. —Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar," Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 'Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

74. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt-, 
ma tarihi :. 1,6.1992) , 

75. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

76.. — Denizli Milbtvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra-
poru,(2/l 14) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve. 4 Arkadaşının,- 6136 Sayılı 
Ateşii Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi-
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nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 2L9.1992) 

78. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi .ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayışı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

79. —Kayser i Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı • 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik- Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

80. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

81. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra' 
ve îflaş Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra ve İflas Ka-

"ıtununun 134 üncü Maddesinin.2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve. Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 

.23.9.1992) 
82. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet

leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) . • •• 

83. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar,,,ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve "İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : '73) 
(Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

84. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz. Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondu
ların Tasfiyesi. Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma tarihi : 5.10 1992) 

85. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

86. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

87.—Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısi: 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

88. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı: lı82) (Dağıtma tarihi: 23.10.1992) 

89. _ Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Halklkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihli : 23.10.1992) 

90.— Adlî Tıp Kurumu KKanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) <(S. Sayışı: 184) (Dağıtma tarihi: 2.11.1992) 

91. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarlısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları 
Raporları (1/435) (S. Sayısı: 188) (Dağıtma tarihi : 5.1:1.1(992) 

92. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

93. — İçel . Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 'Tarihli ve 2972 Sayılı Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 9 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasîna Dair Kanun 
Teklifi ve Anayasa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı : 190) (Da
ğıtma tarihi: 5.11.1992) 

94. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Mlillî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı: 191) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

95. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekilli Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

96. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman 
ve Halil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 
2/437,2/438) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi: 6.11.1992) 

97. — Elazığ Milletvekilli Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elek-
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rik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi: 10.11.1992) 

98. — Nevşehir Milletvekili Mehmet. Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'im) Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

99. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik. Yapılması Hak
kında Kanutı Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayıssı: 209) (Dağıt
ma tarihi: 19.11.1'992) 

100. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Say'ılr Tünkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilm ;sine Dair 
2.7.1992 Tarihli; ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

101. —Balıkesir Milletvekili Melih Patmççuoğlu ve 8 arkadaşının 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçidi 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

102. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

103. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder*in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cin-
doruk'un, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 
2/491, 2/510) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi : 8.1,1993) 
X 104. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976,'1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 
1/243, 1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 
3/129, 3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma 
tarihi: 11.1.1993) . 
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105. — Sımak Milletvekili Mahmut Alinak'ın, 160:2 Sayılı Askerî Yüksek. İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı: 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

106. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri 'komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma Tarihi: 
11.1.1993) 

107. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı • Maddelerdi ile' 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bici Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal tşler ve Plıaın ve Bütçe komisyonları rapordan (1/468) (S. Sayısı: 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) ' 

108. — Sımak Milletvekili. Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

109. —'ŞîrnaJk Milletvekili Mahmut Alınaik'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

110.-— Şırnak Milletvekili .Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

111. _ Sımak Milletvekili Mahmut Alınaik'ın 926 Sayılı Türle Silahlı kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerimi' Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürür
lükten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sa
yısı: 243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

112. — Şırnaik Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Haikkmda 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

113. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu (2/402) (S: Sayısı .: 287) 
/Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

114. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, ve Sağlık ve Sosyal tşler Komis 
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

115. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ I- Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komis
yonu Raporu (2/100) (3, Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 
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116. — Aydın Milletvekili-Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) 
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

117. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/483) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

118. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) -

119. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kuram
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

120. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine. Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

121. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane A.skerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanur 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayif\ : ' 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. —~4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124. — îki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

125. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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126. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda De
ğişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2.1993 
Tarihli ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir' Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (1/518, 3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) 

127. — Genel'Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 3/48, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 
3/137, 3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) . 

128. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (İ/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihî : 2,4.1993) 

129. — Tohumlukların Tescil,. Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu Raporu (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

130. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S, Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

131. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Konîisyonu Raporu 
(1/477) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

132. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

133. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

134.. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 
X 135. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl

mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
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ıX 136. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafmın Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağımı? ta
rihi : 9.4.1993) 
X 137. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılma

mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/366) (S. Sayısı : 334) ODağıtma tarihi : 9.4.1993) 

138. — Samsun Milletvekili İlyas Alk'taş ve 51 Arkaşadının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
X 139. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 12.4.1993) 
X 140.— Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip 

Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasansı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/466) (S. Sayısı :• 331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) 

141. — M'anisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun V'ir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

142. — Denizli Milletvekili Na'bi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi \\ Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün İv1 insi Maddesine göre doğrudan doğ
ruya gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi 13.4.1993) 

143. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve 

-Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı: 342) (Dağıtma tarihi: 3.5.1993) 
144. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta

sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi:3.5.1993) 
145. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 

Yapılmasına DairTCanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) 
(S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

146. — Harp Araç.ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Sayunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

147. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 
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148, _ Sımak Milletvekili Mahmut Almak'ın, Milletvekilleri, îl Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet'Komisyonu Ra
poru (2/421) (S. Sayısı.: 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993). 

X 149, —- Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine'İlişkin Ka
radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Millî. Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349). (Dağılma 
tarihi : 8,6.1993) ' 

150. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köylüleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma.tarihi,: 23.6.1993) 

1 5 1 , — Zonguldak Milletvekili Ali Uzun ve 2 Arkadaşının, 15.5.1959 Tarih ve 
7269 Sayılı Umumî Hayata-Müessir-Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapı
lacak Yardımlara Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/540) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 24.6.1993) 

152. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 352) 
(Dağıtma tarihi. : 28.6.1993) . • 

153. — Yabancıların-.Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (i/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

154. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin. Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tari
hi : 22.9.1993) . ' .- . • 
X 155. — 3859 Sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cet

vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım -Tasarısı ve Plam ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/626) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi. : 25,10.1993) -

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

— J3 — 


