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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, Ege Bölgesi kuruiiziim ve 

muk üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Sanayi ve Ti
caret Bakanı E. Yalım Erez'in cevabı 339:341 

2. - Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, mısır üreticilerinin sorunları
na ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişlcri Bakanı Musa Demir
ci'nin cevabı 341:344 

3. - Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, çiftçilerin borçlarının er
telenmesine ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişlcri Bakanı Mu
sa Demirci'nin cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Portekiz'e gidecek olan İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a, dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanı Bekir Aksoy'un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/500) 346:347 

2. - Romanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'a, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez'in vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/501) 347 
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3. - Mısır, Libya ve Nijerya'ya giden Devlet Bakanı Abdullah Gül'e, dönü
şüne kadar, Kültür Bakanı İsmail Kahraman'ın vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/502) 347 

4. - Azerbaycan Cumhuriyetine giden Devlet Bakanı Namık Kemal Zey-
bek'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/503) 347:348 

5. - İtalya'ya giden Devlet Bakanı Lütfü Esengün'e, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı Gürcan Dağdaş'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/504) ^ 348 

6. - İtalya'ya giden Devlet Bakanı Nevzat Ercan'a, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı M. Salim Ensarioğlu'nun. vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/505) -

7. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Kamu İktisadî Teşebbüsle
ri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/74) 348 

8. - (10/7) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/506) 350:351 

9. - (10/13-53) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/507) 351 

10. - Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanını davetine icabet edilmesine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/508) 3 5 1 

C)\ GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 349 

1,-Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 20 arkadaşının, dış politika
nın belirlenme ve yürütülmesindeki tutarsızlıklar nedeniyle devletin küçük düşü
rüldüğü iddiasıyla Bakanlar Kurulu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önerge
si (11/3) 349:350 

I V . - Ö N E R İ L E R 3 5 1 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 351 
1. - 6 8 sıra saydı Meclis Araştırma Komisyonu Raporunun gündemdeki ye

ri ve görüşme gününe ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 351:352 

2. - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Teklifinin gündeme alınmasına ve sırasına ilişkin Danışma Kurulu 
Önerisi 352:353 

V . - S E Ç İ M L E R 353 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 353 

1. - (9/1), (9/2), (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonlarında 
açık bulunan üyeliklere seçim 353:354 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 354 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 354 

1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, TURBAN Genel Müdürlü
ğüne ait bazı telefonların konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1) 3.">4 
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16. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turhan'ın İsparta'da seya
hat acentası açmasının nedenine ve Turban Tesislerinde indirim yapılan kişilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/76) 

17. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Abant Tesislerin
de ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/77) 

18. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Amasya Tesisle
rinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/78) 

19. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Büyük Samsun Te
sislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

20. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Çeşme Tesislerin
de ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/80) 

21. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Çorum Tesislerin
de ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

22. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Elmadağ Tesisle
rinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/82) 

23. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Erciyes Tesislerin
de ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/83) 

24. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Urfa Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) • 

25. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Yalova Termal Te
sislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/85) • 

26. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Ilıca Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/86) 

27. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kilyos Tesislerin
de ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/87) . 

28. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Ürgüp Tesislerin
de ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/88) " ' - • ' . . 

29. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Akçay Tesislerin
de ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/89) 
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30. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Gümüldür Tesisle
rinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başba-
kandan sözlü soru önergesi (6/90) ; * 

31. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, milletvekili seçimlerinde 
aday olup seçilemeyen bürokratların kararnamelerinin bekletildiği iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/92) 359 

32. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Piyango İdaresi Ge
nel Müdürlüğünün 1995 yılı reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/94) 359 

33. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban ve bağlı işletmele
rince Erten Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne verilen işlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/98) 359 

34. - Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, yurt dışından pata
tes ve elma ithal edilip edilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/99) , . 3 5 9 

35. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban işletmelerinde ba
zı evrakların ortadan kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Öner
gesi (6/101) 359:360 

36. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TRT Genel Müdürüne ve v 

bazı yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 350 
37. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Gümrük Birliğine girdiği

miz tarihten itibaren ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/5) _ _ 360 

38. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Toplu Konut Kredisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/152) 360:361 

39. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, 24 Aralık seçimlerinden sonra yurt 
dışına giden Bakanlara ilişkin Başbakandan.sözlü soru önergesi (6/153) 361:362 

40. - Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun, hayvan ithalatı ile ilgi
li olarak ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/108) 362 

41. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyân'ın, hayvancılığı teşvik kredilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/109) 362:363 

42. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, İzmir'de Menkul Kıymetler Bor
sası kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/7) 363 

43. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tuftç'un, Ekonomik Kültürel Eğitim , 
ve Teknik İşbirliği Başkanlığının bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/154) 

44. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, TÜGSAŞ ve bağlı kuruluş
larının bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/156) 363 

45. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Güven Sigorta T.A.Ş.'nin 
bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) 363 

46. -Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, patates üreticileri
nin elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/167) 
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47. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Yatırımları ve Döviz Ka
zandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonundan verilen kredilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/172) ^ ^ 3 

48. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Ankara Palas'ta verilen bir 
resepsiyonun fatura bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/176) 363:364 

49. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, İş ve İşçi Bulma Kurumunda usul
süz atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/8) " 364 

50. - Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu-Mesudiye İmam-Ha-
tip Lisesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/10) 364 

51. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'un tarihî ve kültü
rel varlıklarının korunmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/14) - , 364 

52. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ tren yolu ve istasyo
nuna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) 364 

53. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Çimento Fabrikası
nın yerinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/16) 364 

54. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, Rize Sağlık Meslek Okulunun ka
patılacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/17) 364 

55. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, demiryollarının modernizasyonu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) 364:365 

56. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, enerji sektöründe yapılacak yatı
rımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/19) . 365 

57. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Gökova (Kemerköy) Santraline 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından'sözlü soru önergesi (6/20) ,? 365 

58. - Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Çukobiıiiğin borçlarına ve perso
neline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 365 

59. - Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde İlindeki, iş
sizlik sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 365 

60. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, bazı medya kuruluşlarına verildiği 
iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 365 

61. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, S.S.K.'nın sağlık hizmetleri 
alanındaki örgütlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/23) ' " 

62. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Irak'a uygulanan ambargonun eko
nomimize olan etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/24) 365:366 

63.-Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, S.S.K.'nın malî durumuna iliş- . 
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/25) -^6 

64. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, İl Sağlık Müdürlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/26) 366 
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şiilmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/70, 
1/5) (S. Sayısı: 17) 371 

5. - Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 

' Raporu (İ/385) (S. Sayısı: 30)' ... 371 
6. - Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 

Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve İçişleri komisyonla
rı raporları (1/439, 1/428, 1/430) (S. Sayısı: 34) ' ' • ' ' 371 

7. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Birer Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu Raporu. 
(1/386, 1/401) (S. Sayısı: 35) 371:373 

8. - Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komis
yonları raporları (1/410) (S. Sayısı : 36) . 373:374 

9.-Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/404) (S. 
Sayısı: 37) ' 374:375 

10. - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor Komisyonu Raporu (1/412) (S. Sayısı: 38) 375:377 

11. - İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 5 Arkadaşının; Genel Nüfus Tes
piti Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/216) (S. Sayısı : 40) 377 

12. - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/465) (S. Sayısı: 41) 377 

13. - Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) 377:378 

14. - Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet' komis
yonları raporları (1/297) (S. Sayısı: 55) ' 378 

15. - 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı: 56) 378 

16. - Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /423) (S. 
Sayısı: 59) ; 378:391 
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TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'm, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa 
illerindeki antepfıstığı, 

Adana, Milletvekili Mehmet Büyükyılmaz'ın, pamuk, soya ve mısır, 

Üreticilerinin bugün içinde bulundukları duruma ve sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşma
larına, Sanayi ve Ticaret Bakanı E. Yalım Erez, 

Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Başbakan Necmettin Erbakan'ın Libya gezisi ve Libya 
lideri Kaddafi'nin Türkiye aleyhindeki tutumuyla ilgili gündemdışı konuşmasına da, Kültür Baka
nı İsmail Kahraman, 

Cevap verdi. 

İtalya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirci'in dönüşüne kadar, Cumhurbaşkan
lığına TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
ile, 

Nijerya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Sacit Günbey'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı T. Rı
za Güneri'nin, , 

Azerbaycan'a gidecek olan Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek'e, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Nevzat Ercan'ın, 

Türkmenistan'a gidecek olan Devlet Bakanı M. Salim Ensarioğlu'na, dönüşüne kadar, Orman 
Bakanı Mehmet Halit Dağlı'nın, 

Azerbaycan'a gidecek olan Devlet Bakanı Ahmet Demircari'a, dönüşüne kadar, Tarım ve Kö-
yişleri Bakanı Musa Demirci'nin, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığında boş bulunan üyeliğe Antalya 

Milletvekili Osman Berberoğlu ile Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Türk Grubunda boş bulunan 
üyeliğe Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, DYP Grubunca, aday gösterildiğine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Yugoslavya Parlamentosu Halklar Meclisi Başkanının davetine, TBMM'den bir parlamento 
heyetinin icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 22 arkadaşının, Hükümetin izlediği dış politika konusunda 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) okundu; önergenin gündemde yerini alacağı ve ön-
görüşmelerin, sırasında yapılacağı açıklandı. . . ' • • ' ' 

İçel Milletvekili Turhan Güven'in, (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu üyeli
ğinin, İçtüzüğün 109 uncu maddesi gereğince sona erdiğine ilişkin DYP Grubu tezkeresi, Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 
Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Oya Araslı, Ankara Milletvekili Önder Sav ve Hatay Mil
letvekili Nihat Matkap'ın, Hükümetin izlediği ciddiyetsiz ve tutarsız dış politika nedeniyle devle
tin dış ilişkilerinde küçültücü duruma düşürüldüğü iddiasıyla Başbakan Necmettin Erbakan hakkın
da gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/2) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin görüşme 
gününün, Danışma Kurulu kararı üzerine. Genel Kurulun oylarıyla belirleneceği açıklandı. 
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Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçilerek; 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın; 
1 inci sırada bulunan (6/1), 
2 nci sırada bulunan (6/2), 
6 ncı sırada bulunan (6/65), 
7 nci sırada bulunan (6/66), 
8 inci sırada bulunan (6/67), 
9 uncu sırada bulunan (6/68), 
10 uncu sırada bulunan (6/69), 
11 inci sırada bulunan (6/70), 
12 nci sırada bulunan (6/71), 
13 üncü sırada bulunan (6/72), 
14 üncü sırada bulunan (6/73), ; 
15 inci sırada bulunan (6/74), 
16 ncı sırada bulunan (6/75), 
17 nci sırada bulunan (6/76), 
18 inci sırada bulunan (6/77), 
19 uncu sırada bulunan (6/78), 
20 nci sırada bulunan (6/79), 
2 L inci sırada bulunan (6/80), 
22 nci sırada bulunan (6/81), 
23 üncü sırada bulunan (6/82), 
24 üncü sırada bulunan (6/83), 
25 inci sırada bulunan (6/84), 
26 ncı sırada bulunan (6/85), 
27 nci sırada bulunan (6/86), 
28 inci sırada bulunan (6/87), 
29 uncu sırada bulunan (6/88), 
30 uncu sırada bulunan (6/89), 
31 inci sırada bulunan (6/90), 
32 nci sırada bulunan (6/92), • 
33 üncü sırada bulunan (6/94), 
34 üncü sırada bulunan (6/98), 
36 ncı sırada bulunan (6/101), 
37 nci sırada bulunan (6/103), 
İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın; 
39 uncu sırada bulunan (6/152), 
40 inci sırada bulunan (6/153), • 
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un : 
45 inci sırada bulunan (6/154), 
46 ncı sırada bulunan (6/156), 
47 nci sırada bulunan (6/164), 
50 nci sırada bulunan (6/176), 
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56 ncı sırada bulunan (6/14), 
57 nci sırada bulunan (6/15), 
58 nci sırada bulunan (6/16), 
Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın : 
51 inci sırada bulunan (6/8), 
59 uncu sırada bulunan (6/17), 
65 inci sırada bulunan (6/182), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın : 
60 inci sırada bulunan (6/18), 
61 inci sırada bulunan (6/19), 
62 nci sırada bulunan (6/20), 
Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun : 
35 inci sırada bulunan (6/99), 
48 inci sırada bulunan (6/167), 
64 üncü.sırada bulunan (6/180), 
Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün : 
66 ncı sırada bulunan (6/23), 
68 inci sırada bulunan (6/25), 
Konya Milletvekili Veysel Candan'ın : 
71 inci sırada bulunan (6/28), 
72 nci sırada bulunan (6/29), 
80 inci sırada bulunan (6/40), 
82 nci sırada bulunan (6/42), 
Ordu.Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın : 
52 nci sırada bulunan (6/10), 
74 üncü sırada bulunan (6/31), 
97 nci sırada bulunan (6/110), 
98 inci sırada bulunan (6/111), 
99 uncu sırada bulunan (6/112), 
İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in: 
38 inci sırada bulunan (6/5), 
75 inci sırada bulunan (6/32), 
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın : 
77 nci sırada bulunan (6/36), 
78 inci sırada bulunan (6/37), 
İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın : 
44 üncü sırada bulunan (6/7), 
86 ncı sırada bulunan (6/46), 
Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nun : 
70 inci sırada bulunan (6/27), 
87 nci sırada bulunan (6/47), 
89 uncu sırada bulunan (6/49), ' 
Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in : 
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90 inci sırada bulunan (6/50), 
91 inci sırada bulunan (6/51), 
Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın : 
84 üncü sırada bulunan (6/44), 
92 nci sırada bulunan (6/52), , 
Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı'nın : 
81 inci sırada bulunan (6/41), 
94 üncü sırada bulunan (6/55), 
96 ncı sırada bulunan (6/57), 
Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in : 
63 üncü sırada bulunan (6/21), 
102 nci sırada bulunan (6/115), • 
3 üncü sırada bulunan, İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın (6/60), 
5 inci sırada bulunan, Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın (6/64), 
41 inci sırada bulunan, Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun (6/108), 
42 nci sırada bulunan, Yalova Milletvekili Yaşar Ökuyan'ın (6/109), 
49 uncu sırada bulunan, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'in (6/172), 
67 nci sırada bulunan, İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in (6/24), 
69 uncu sırada bulunan, Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın (6/30), 
76 ncı sırada bulunan, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün (6/34), 
79 uncu sırada bulunan, Kayseri Milletvekili Recep Kırış'in (6/38), 
83 üncü sırada bulunan, Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in (6/43), 
88 inci sırada bulunan, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un (6/48), 
93 üncü sırada bulunan, İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş'ın (6/54), 
95 inci sırada bulunan, İzmir Milletvekili Metin Öney'in (6/56), 

. 100 üncü sırada bulunan, Ağrı Milletvekili Celal Esin'in (6/113), 
101 inci sırada bulunan, Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın (6/114), 
Esas numaralı sözlü sorulan, ilgili bakanlar GeneFKurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 
4 üncü sırada bulunan, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 1 Aralık 1995 tarihinden beri 

belediyelere verilen ödeneklere (6/63), 

43 üncü sırada bulunan, Eskişehir Milletvekili Hanifi Demirkol'un, Destekleme Fonundan 
1995 yılı içinde illere yapılan yardımlara (6/129), 

İlişkin sözlü sorularına, Maliye Bakanı Abdüllatif Şener; 
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un : 
53 üncü sırada bulunan, Keban Barajından Elazığ'a içmesuyu getirilip getirilmeyeceğine 

(6/11), 

54 üncü sırada bulunan, Elazığ Ancak - Palu yoluna (6/12), 
55 inci sırada bulunan, Elazığ Maden - Alacakaya yoluna (6/13), 
85 inci sırada bulunan, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, karayolu üzerinde bulunan 

bazı kavşaklara (6/45), 
103 üncü sırada bulunan, Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu - Sivas - Mesudiye 

Dereyolu karayolunun yapımına (6/116), 
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İlişkin sözlü sorularına da, Kültür Bakanı İsmail Kahraman, 
Cevap verdi. 

Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 24 arkadaşının, yurt dışında açılan temsilcilikler ve bura
larda görevlendirilen personel ile çeşitli nedenlerle yurt dışına gönderilen kamu görevlilerinin ni
celik, nitelik ve malî yüklerinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/90) yapılan öngörüşmel erden 
sonra, kabul edildiği açıklandı. 

Kurulacak komisyonun : 

9 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 

3 ay olması, 

Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 

Kabul edildi. 

9 Ekim 1996 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.38'de son verildi. 

Kamer Genç 

Başkanvekili 

Ali Günaydın Kâzım Üstüner 
Konya . Burdur 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR , -
9 .10.1996 ÇARŞAMBA 

Raporlar 
1. - 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ek ve Ge

çici Maddeler Eklenmesi, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Ek Maddeler Eklenmesi ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair.Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, Niğde Milletve
kili Akın Gönen'in, Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 26 Arkadaşının, Bingöl Milletvekili Hü
samettin Korkutata ve 33 Arkadaşının ve İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in Benzer Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/478, 2/49, 2/77, 2/295, 2/298, 2/346) (S. Sayısı 
: 99) (Dağıtma tarihi: 9.10.1996) (GÜNDEME) 

2. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 Arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit 
ve 12 Arkadaşının, Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin Açıklığa Kavuşturulması ve Faillerinin 
Ortaya Çıkarılması Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca 
Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 
(1.0/3,4) (S. Sayısı: 68) (Dağıtma tarihi: 9.10.1996) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Başbakan özel korumalarının giriş -'çıkış ve 

davranışlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1433) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.1996) 

2. - Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, Yalova Atatürk Köşkü bahçesindeki ağaçların kesildi
ği iddiasına ilişkin TürkiyeBüyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1434) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.8.1996) 

3. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çanakkale Boğazı Köprüsü geçiş projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1435) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.10.1996) 

4. - Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un, yardımcı sağlık personeli mezunlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1436) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1996) 

5. - Tekirdağ Milletvekili Feyzi Aytekin'in, Tekirdağ ve dahilindeki belediyelere yapılan tah
sislere ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/1437) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1996) 

6. - Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin'in, Tekirdağ ve ilçeleri arasındaki yolların yapımı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1438) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.10.1996) 

7. - Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin'in, Tekirdağ TMO'da yapılan soruşturmalara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1439) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1996) 

8. - Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı'nın, telefon fatura bedelerinin banka şube
lerine ödenebilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1440) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 8.10.1996) 

9. - Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı'nın, Çorlu havaalanı inşaatının gecikme 
nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1441) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.10.1996) 

10. - Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, demiryolu taşımacılığına ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1442) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.10.1996) 

1 1 . - Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli'nin, tayin, görevden alma ve atama uygulamala
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1443) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.10.1996) 

12. - Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, mısır üreticisinin zarara uğradığı iddialarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1444) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.10.1996) • r- ' • A ' ' • 

Gensoru Önergesi 
1. - Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 20 arkadaşının, dış politikanın belirlenme ve 

yürütülmesindeki tutarsızlıklar nedeniyle devletin küçük düşürüdüğü iddiasıyla Anayasanın 99 un
cu, İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu hakkında bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesi (11/3) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.10.1996) (Dağıtma târihi : 9.10.1996) 

— © — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

9 Ekim 1996 Çarşamba 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Kâzım ÜSTÜNER (Burdur), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

— - © — 

BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5 inci Birleşimini açıyorum. 
İkinci yasama yılı çalışmalarımızın da hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyo

rum. 

Sayın milletvekilleri, inşallah yerimizi yadırgamayız; tebdili mekânda ferahlık vardır. 

Sayın milletvekilleri, salondan yaptığım tespite göre, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara 
başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, gündemdışı söz talebinde bulunan üç sayın üye arkadaşıma gün
demdışı söz vereceğim. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR * 
/. - Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, Ege Bölgesi kuruüzüm ve pamuk üreticilerinin so

runlarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakanı E. Yalını Erez'in cevabı 
BAŞKAN - Demokratik Sol Parti Manisa Milletvekili Sayın Hasan Gülay, 1996 yılı Ege ku

ruüzüm ve pamuk üreticilerinin sorunlarıyla ilgili olarak gündemdışı söz istemişlerdir. 

Sayın Gülay, buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
HASAN GÜLAY (Manisa) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin yeni yasama yılının, Yüce Meclise, Yüce Meclisin şahsında Türk Ulusuna hayır
lı olmasını diliyorum. Ayrıca, Sayın Başkana, bu yasama yılında da, içtenlikle, başarılar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1996 yılı Ege Bölgesi -ve seçim bölgem Manisa'nın- kuruüzüm rekol
tesi, toplam olarak, 170 bin ton dolayındadır. İç tüketimin 20-25 bin ton olduğu bu dönemde, tah
minen, İ 50 bin tonu ihraç ürünüdür. 

Ülkemiz, Amerika Birleşik Devletlerinden sonra, dünyada, kuruüzüm ihracatında, ikinci bü
yük ülkedir. 

1996 yılı içinde, siyasal iktidar tarafından, Ege Bölgesi -ve seçim bölgem Manisa'nın- kurıı-
üzümüne, kilogram başına, 80 bin Türk Lirası taban fiyatı verilmiştir. Bu fiyat, yine, 1996 yılı üre
tim maliyetinin 70 bin Türk Lirası olduğu bir dönemde, oldukça düşüktür. Üreticinin kuruüzüm 
1996 yılı taban fiyat istemi, minimum, 90 bin Türk Lirasıdır. Ayrıca, sergide olan kuruüzümün 
yüzde 80'i, Ege Bölgesinde son yirmi gündür yağan aşırı yağmurlar dolayısıyla ıslanmıştır, yıkan
mıştır. Üretici çok güç durumdadır; çünkü, sergide olan ürün çürümeyle de karşı karşıyadır. 

Yukarıda verdiğim bilgiler ışığında, Hükümetin, Tekel ve Tariş'in bağlı olduğu Devlet Bakan
lığı ile Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanımın dikkatini çekmek istiyorum. Tekel'in ve Tariş'in, çok 
acil olarak -tekrar ediyorum, çok acil olarak- kuruüzüm üreticisinin yanında yer alması gerekmek
tedir. Bunu, önce kuruüzüm üreticisi ve onların adına da ben, Sayın Hükümetten, ilgili sayın ba
kanlardan acil olarak beklemekteyim. Üreticinin, alımlarda, tüccarın insafına bırakılmaması gerek
mektedir. 
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Ayrıca; kuruüzüm üreticilerinin 1996 yılı kredi faizlerinin ve 1996 yılı kredi borçlarının, de

min yukarıda belirttiğim, aşırı yağan yağmurlar dolayısıyla ve ürünün çürümeyle karşı karşıya bu
lunduğu bir ortamda, kesinlikle ertelenmesi gerekmektedir. 

İkinci bir konu da, 1996 yılı Ege pamuk taban fiyatlarının çok düşük olmasıdır. 
Değerli milletvekilleri, Ege Bölgesinde, 1996 yılı pamuk üretim maliyeti, kilogram başına 68 

232 Türk Lirasıdır -bunlar, resmî rakamlardır- verilen taban fiyat da, 70 ilâ 77 bin lira arasında de-
, ğişmektedir. 

Yine, Ege Bölgesi pamuk taban fiyatının, mi numum, 85-90 bin lira arasında olması gerekmek
tedir. Üretici, bunu, siyasal iktidardan beklemektedir. 

Ayrıca, Tariş Pamuk Birliğinin, ekonomik olarak tam desteklenerek, alımlara, bütün gücüyle 
girmesi gerekmektedir. Pamuk üreticisi, üzüm üreticisi, Tekel'den ve Tariş'ten, Tekel ve Tariş'in 
bağlı olduğu Sayın Devlet Bakanı ile Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanından, bunu, acil olarak bek
lemektedir. 

Sakın ha, bu konuşmam, seçmene selam, göreve devam olarak değerlendirilmesin, Ben, o tip 
bir politikacı değilim; o tip politikalara da temelden karşıyım. 

Son 20 gündür, Manisa'yı karış karış dolaşıyorum; yukarıda verdiğim bilgilerin hepsi gerçek
tir ve doğrudur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Gülay, konuşmanızı toparlar mısınız. 

HASAN GÜLAY (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 

Konuyu, 54 üncü Cumhuriyet Hükümetinin Sayın Başbakanının, Tekel'in ve Tariş'in bağlı ol
duğu Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı ile ilgili Sayın Devlet Bakanının bilgilerine, özellikle, sun
mak istiyorum. 

Sözlerime son verirken, seçim bölgem Manisa ve tüm Ege Bölgesi kuruüzüm ve pamuk üre
ticileri adına, dış gezilerden dönen Sayın Başbakanın, Roma İmparatoru onuru ve gururuyla değil, 
Büyük Atatürk'ün onuru ve gururuyla yurda dönmesi istemiyle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Gülay, teşekkür ederim. 

Yalnız, bu kuruüzüm ile Sayın Başbakanın dönüşü arasında bir ilgi kuramadım; Sayın Bakan, 
bakalım, kurabilecek mi. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Gülay'ın konuşmalarına cevap vermek üzere, Sanayi ve Ticaret 
Bakanımız Sayın Erez. . 

Buyurun Sayın Bakanım. 

. SANAYİ VE TİCARET BAKANI E. YALIM EREZ (Muğla) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Demokratik Sol Parti Manisa Milletvekili Sayın Hasan Gülay'ın, kuruüzüm ve pamuk ko
nusundaki, üreticilerin içinde bulunduğu darboğazlar konusundaki görüşlerini cevaplamak üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekili, konuşmasının sonunda "sakın bu konuşmam seçmene selam olarak tanım
lanmasın" dedi; ama, üzülerek söyleyeyim ki, konuşmasının içeriği tamamen seçmene selamdı. 

Kuruüzüme bu yıl Tariş'çe verilen zam, fiyat farkı, yüzde 106'dır. Yine, Tekel'in aldığı yaş ve 
kuruüzüme verilen fiyat farkı, yüzde 136'dir. Bu da göstermektedir ki, Hükümetimiz, iizüııi üreti
cisini sahipsiz bırakmamış ve enflasyonun üstünde bir fiyat vererek, üreticiyi korumuştur. Bunun 
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yanında, üreticinin parasını zamanında alabilmesi için de, geçen sene, bir yıl içinde, üzüm üretici
sine 100 milyar lira kredi kullandırılmışken, bu yıl, bir ay içinde, 450 milyar lira kredi kullandırıl-" 
mıştır. Geçen yıl 40 bin lira olan üzüm alım fiyatı, Tariş'çe, bu yıl, 82 500 lira olarak ilan edilmiş
tir. Yine, geçen yıl, Tekel'ce, 6 300 liraya alınan yaşüzüm, bu yıl 15 bin liradan, geçen yıl 32 bin 
liradan alınan kuruüzüm ise, bu yıl 80 bin liradan alınmakta ve Tekel alacak üzüm bulamamakta
dır; çünkü, Tekel'in alım programı 81 bin tondur. 

TEVFİK DİKER (Manisa) - Yalan söyleme Sayın Bakan; şu anda Karaman'da kamyon kam
yon üzüm var. (DYP sıralarından "ayıp ayıp" sesleri, gürültüler) 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI E. YALIM EREZ (Devamla) - Tekelden sorumlu Sayın 
Devlet Bakanı orada. 

BAŞKAN-Sayın Diker... Sayın Diker... 
TEVFİK DİKER (Manisa) - O üzüm istiyorsa ben vereyim. Millete yalan söylemesinler. 

BAŞKAN - Sayın Diker... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI E. YALIM EREZ (Devamla) - Sayın Diker, sizin bu ko

nuşmanızı dinleyen sayın milletvekilleri ve sayın üzüm üreticileri, kimin yalancı olduğu hakkında
ki kararı vereceklerdir. (DYP sıralarından alkışlar) 

TEVFİKTDİKER (Manisa) - Siz, üzümü gördünüz mü; siz, bağı gördünüz mü; siz, asmayı gör
dünüz mü Sayın Bakan? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI E.YALIM EREZ (Devamla) - Müsaade eder misin... Fik
rin varsa, gelirsin, burada söylersin. 

BAŞKAN - Sayın Diker, üzümü tanımak için bağı görmek şart değil. Rica ediyorum... 
Buyurun Sayın Bakan. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI E.YALIM EREZ (Devamla) - Tariş, bugüne kadar 41 bin 
ton çekirdeksiz kuruüzüm satın almıştır. Satın alınan ürünlerin toplam değeri, 3 trilyon 300 milyar 
liradır. Bunun 1 trilyon 145 milyar lirası, birlik ve açılan kredilerle ödenmiştir ve ödemeler, sürat
le devam etmektedir. 

Yine, pamuk, geçen sene 40 bin liradan alınmıştır ve pamuk üreticisine parası yedi sekiz ay
da verilememiştir. Bu yıl, dünya fiyatları 55 bin lira olmasına rağmen, Hükümetimiz, pamuk üre
ticisini mağdur etmemek için 70 bin lira başfiyatla piyasaya girmiş ve bugüne kadar, pamuk üreti
cisine 1 trilyon lira para ödenmiştir. 

Eğer biz, geçmiş hükümetler gibi yapsaydık... Zaten, birlikleri, hep o kafa bu hale getirmiştir. 
Birlikler, üreticilerin istismarını önleyen kuruluşlardır; yoksa, birlikler, ilk gün yüksek fiyat ilan 
edip köylüyü sevindiren, ondan sonra da parasını bir sene ödemeyip köylüyü mağdur eden kuru
luşlar değildir. Biz, o kafada siyasetçi değiliz. Köylümüzün malının değerini, dünya fiyatlarını da 
göz önüne alarak, parasını da zamanında ödemek şartıyla koruyacağız. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
2. - Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim 'in, mısır üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdı-

şı konuşması ve Tarım ve Köy işleri Bakanı Musa Demirci'nin cevabı 
BAŞKAN - Mısır üreticisinin meseleleriyle ilgili olarak -yalnız, bu mısır, biliyorsunuz, yeni

len mısır- gündemdışı ikinci konuşmayı yapmak üzere Sayın Ahmet Neidim'c söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Neidim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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AHMET NEİDİM (Sakarya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; esasında, Türkiye'nin me

selesi, Ege'nin ve Çukurova'nın da meselesi; ama, benim Sakarya yöremi çok ilgilendirdiği için, 
mısır üreticisinin içerisinde bulunduğu durumla alakalı gündemdışı söz almış bulunuyorum. Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sakarya Ovası, ilçeleriyle beraber, çok büyük bir mısır ambarıdır. Bu 
mısır ambarının kıymeti, bugüne kadar gelen iktidarlar tarafından da pek bilinememiş; ama, yine 
de, şükrederken, bu gelen iktidar, bir talimatla, rutubet oranlarındaki, kilogramdaki fiyat değişik
likleriyle Sakarya çiftçisini çok mağdur hale getirmiştir. Şimdi, size bunu arz edeceğim. 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan mısır ürünü alımlarında esas olmak üzere 1996-
1997 yılı destekleme alım fiyatları rutubet oranına göre belirlenirken, yüzde 15 rutubet esas alın
mış ve her eksi kalite için, kilogramda 70 Türk Lirası kesinti öngörülmüştür. Ofisin şubelerine gön
derdiği ilk talimatta, yüzde 27 rutubetli olan mısır için eksi 30 kalite öngörülmüş. Yani, -30 çarpı 
70, eşittir, 2 100- 2 100 Türk Lirası, yüzde 27 rutubetli 1 kilogram mısırda yapılacak kesintiyken, 
bu defa, yeni Hükümet, Ofis, 16.9.1996 tarihli ikinci bir talimat çıkararak -ki, ben, Tarım Bakanı
nın burada olmasını isterdim- rutubete göre kesintileri yeniden belirlemiş... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Bakan buradalar. 
AHMET NEİDİM (Devamla) - Affedersiniz; ben orada otururken gelmemişti. 

Hoş geldiniz. 

KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Sayin Bakan çoktan beri orada... 

AHMET NEİDİM (Devamla) - Ben, orada otururken Sayın Bakan gelmemişti. 
Özellikle, benim, bugün Bakana ihtiyacım var; çünkü, benim Sakaryalı çiftçimin, Bakanına ih

tiyacı var. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bakanın bunu düzelteceği kanaatindeyim. 

Ofis, 16.9.1996 tarihli ikinci bir talimat çıkararak, rutubete göre kesintileri yeniden belirlemiş 
ve yüzde 27 rutubetli mısır için eksi 65 kalite öngörerek, 2 100 Türk Lirası/kilogram olan kesinti
yi, 4 550 Türk Lirasına yükseltmiştir. Diğer bir şekilde, asgarî alım fiyatlarında aylar itibariyle 2 
500 Türk Lirası/kilogram düşünülmüş olmasının haklı bir mantığa dayanmadığı görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sakarya İlinde, mısırın hasatta ortalama rutubeti yüzde 25 civarınday
ken, bu oran, Çukurova ve Ege Bölgemizde, yüzde' 18 gibidir. Bu durum, rutubet için kurutma ma
liyetinin çok üzerinde bir kesinti yapıldığından, Sakarya yöresi çiftçisini çok mağdur etmektedir. 
Bu uygulamanın tekrar gözden geçirilmesi, eski haline getirilmesi için buraya geldim. 

Sayın Erbakan, Adapazarı'na geldiği zaman, seçim meydanlarında, Sakarya Ovasındaki mısır 
tarlalarının kavak dikilerek yok edildiğinden, iktidara geldiklerinde bunu düzelteceklerinden bah
setmişti; ama, tam tersi bir uygulamayla -bugün Refah Partisi iktidardadır- Sakarya çiftçisi ve Tür
kiye çiftçisi daha fazla mağdur edilmektedir. (ANAP sıralarından "Bravo" seslen, alkışlar) 

Sevgili milletvekilleri, rekolte, sadece 500 bin ton; bazen daha fazla oluyor. Sakaryalı çiftçi
min cebinden geçen seneye göre 1 trilyon para alınmaktadır. Bunu, Türkiye bazında, Ege ve Çu
kurova'ya şamil edersek, 10 trilyon para, bugün çiftçinin cebinden alınmaktadır. 

Bu aksaklığın düzeltileceği, çiftçimizin hakkının verileceği kanaatiyle. Yüce Meclise saygıla
rımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Neidim, teşekkür ediyorum. 
Sayın Neidim'in gündemdışı konuşmasına cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sa

yın Musa Demirci; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
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. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri... (ANAP sıralarından "ses gelmiyor, anlaşılmıyor" sesleri) 
BAŞKAN - Ne ses, ne nefes... 

Sayın Bakan, ses ayarına bakılıncaya kadar, izninizle, sürenizi durduruyorum efendim. 

Buyurun efendim. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, 
Sakarya Milletvekilimiz Sayın Neidim'in mısır üreticisinin problemleriyle alakalı gündemdışı ko
nuşmasına cevap vermek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür
lüğü, birinci ürün mısır alımına, eylül ayı itibariyle başlamıştır; eylül ayından bugüne kadar, 56 bin 
ton mısır alımı yapmıştır. Biliyorsunuz, bu sene, mısır fiyatlarının -Bakanlar Kurulu'tarafından ge
çen yıl çıkarılan hububat kararnamesine göre- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tespit edil
mesi ve yine, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından da alınması kararlaştırılmıştır. Başfiyat, 17 200 
lira olarak tespit edilmiş; ancak, aylar itibariyle de, yine, 500 lira ek, ilave verilmesi kararlaştırıl
mıştır. Tabiî, mısır alımlarında, diğer hububat alımlarında, daha çok, tanenin -bilhassa hububat 
alımları, buğday alımları için söylüyorum- dolgunluğu ve hububatın içerisinde bulunan yabancı 
madde oranına göre fiyatlar teşekkül etmektedir. Ancak, mısırdaki fiyat -baş alım fiyatını etkileyen 
unsur, rutubet oranıdır- rutubet oranına göre, baş alım fiyatından aşağı doğru düşmektedir. Şimdi, 
Adana'da bu seneki mısır fiyatları, bilhassa birinci üründe, 16 ilâ 17 bin lira arasında değişmekte
dir; hem borsa fiyatı hem de Toprak Mahsulleri Ofisinin fiyatı aynı derecededir. Ancak, gelin gö
rün ki, Sakarya yöremiz, rutubeti fazla olan bir yöre olduğu için, Adana'daki şansı orada yakalama
mız mümkün değil. O bakımdan, çiftçimiz, mahsulünü, ya kurutma tesislerine götürmek suretiyle 
Toprak Mahsulleri Ofisine getirecek veya piyasaya satacaktır yahut da eğer tarladan istihsal ettiği 
gibi Toprak Mahsulleri Ofisine getirecekse, o zaman, rutubet oranına göre fiyatında bir düşüklük 
meydana gelecektir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi olarak, bugüne kadar, 450 bin ton mısır alımı yapıldı ve bunun için, 
Toprak Mahsulleri Ofisimizin ödediği para, 600 milyar lira civarındadır. Çiftçiye olan borcumuz 
300 milyar Türk Lirasıdır. Ancak, tabiî, milletvekilimizin iddia ettiği, Sakarya yöresinde rutubet
ten dolayı, fazla miktarda bir indirim vardır. Dün, bir kurutma tesisinin ve bir yem fabrikası tesisi
nin açılması vesilesiyle Sakarya'da bulunuyorduk. O vesileyle, çitfçilerimiz de, bu yörede, bilhas
sa rutubetten dolayı çok miktarda indirim yapıldığını söylediler. Ben, oradaki ilgililerimize, çiftçi
lerimize, konuyu tekrar inceleyeceğimizi söyledim. 

Şu anda, Türkiye olarak, Çukurova'dan, İstanbul'dan -bilhassa yakın bir zamanda ikinci ürün 
hasadı başlayacak- ve Şanlıurfa'dan, bugün 3 bin ton olan alımımız, 5, bin tona kadar yükselecek
tir. Türkiye'nin bu seneki mısır üretimi 2 milyon ton veya 2,5 milyon ton olacaktır. Her yıl yaptı
ğımız ithalatı, inşallah, bu yıl yapmayacağız. 

Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri... Efendim... Kusura bakmayın. Bu ses cihazındaki hata... Doğrusu, ben, 

sayın hatibin konuşmalarını takip edemiyorum; yani, anlayamıyorum ne söylediğini. Halbuki, baş
kanların, konuşmaları çok yakından ve çok dikkatle takip etme mecburiyeti vardır; düzeltmek ge
rekebilir, uyarmak gerekebilir. Bu ses cihazının bozukluğundan dolayı yerinde takip etme imkânı 
bulamaz isek, bizi bağışlayın lütfen. Bu ses, şevkli, canlı, heyecanlı bu Parlamentonun sesi değil
dir; bu ses, bu aletlerin sesidir; kusura bakmayın. 
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Y. FEVZİ ARICI (İçel) - O aletleri değiştirmek elinizde efendim. 
BAŞKAN - Efendim... Efendim... Biraz da salon... 
Y.FEVZİ ARIĞI (İçel).-Derhal değiştirin efendim. 
BAŞKAN-Sayın Arıcı... Olur efendim... Peki efendim... 
TAYYAR ALTIKULAÇ (İstanbul) - Bazı arkadaşlar mikrofona yakın konuşuyorlar. 
BAŞKAN - Efendim, tabiî, bu mikrofon alışkanlığı ayrı bir şeydir. Sayın Altıkulaç, mikro

fon. .. Bir akrabalık ister onu ayarlamak için. 
ŞADAN TUZCU (İstanbul) - Sayın Başkan, söz almadan mı konuşuyorsunuz? 

. BAŞKAN - Efendim, gündemdışı biraz da biz konuşalım. Ne var yani... 
ŞADAN TUZCU (İstanbul) - Yani, söz almadan konuşmak serbest... 
BAŞKAN - Efendim, talebiniz olursa, yarın, zatı âliniz için teemmül ederiz efendim. 
ŞADAN TUZCU (İstanbul) - Allah razı olsun. 
3. - Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin gün

demdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci'nin cevabı 
BAŞKAN - Konya Milletvekili Sayın Nezir Büyükcengiz, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban

kasına olan ziraî kredi borçlarının ertelenmesiyle ilgili olarak gündemdışı söz istemişlerdir. 
Sayın Büyükcengiz, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çiftçilerimizin Zira

at Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan ziraî kredi borçlarının affedilmesi konusunda gün
demdışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisin siz değerli üyelerini saygıyla selam
larım. 

Sayın milletvekilleri, Refah-Yol Hükümetinin kuruluş aşamasında Başbakan Sayın Necmettin 
Erbakan, çiftçilerin Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının affedileceği
ni, yani, anapara ve faizlerinin kökten silineceğini açıkladı. 

Uzun yıllardır, tüm iktidarlar döneminde unutulup, ihmal edilen Anadolu köylüsü, bu açıkla
mayı bir müjde olarak algılayıp sevindi, mutlu oldu, yıllardır aradığımız, beklediğimiz başbakan ve 
hükümeti nihayet bulduk sanısına kapıldılar, o günden itibaren beklemeye geçtiler. 

Gel gör ki, bu mutluluk, zamanla yerini hayal kırıklığı ve umutsuzluğa bırakmaya başladı; 
çünkü, her konuda olduğu gibi, bu konuda da hayal ettiğini söyleyip bir süre sonra unutan Sayın 
Erbakan, bu hayalini de çabucak unuttu. Öyle sanıyorum ki, ortağı Sayın Çiller ve uzmanlar tara
fından "Hoca sen ne yapıyorsun, kimin parasını kime veriyorsun, hesap kitap yapmadan ne borcu 
sileceksin" diye Libya gezisinde Kaddafi'nin azarladığı biçimde azarlanmış olmalı ki, Kaddafi'nin 
karşısında suspus olduğu gibi çiftçilerimizin karşısında da hemen suspus oldu, bu konuyu bir daha 
ağzına almadı. , 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Ne alakası var!.. Edepli ol... Edepli ol... 
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) - Ama, çiftçilerimiz, Sayın Erbakan'ı her ne kadar eski

den beri iyi tanıyorlarsa da "taç giyen baş uslanır" atasözünden hareketle, artık başbakan oldu, her
halde doğruyu söylüyordur sanısına kapılarak, gerek ödeme güçlüğü içerisinde bulunmaları gerek
se çok az da olsa kendilerine bir yarar sağlama düşüncesiyle borçlarını vadesinde ödemediler, öde-
yemediler. 

Aradan geçen zaman içerisinde, bazı sayın bakanlar yaptıkları açıklamalarda "borçların tama
men silinmesinin söz konusu olamayacağını, sadece faizlerin affedilerek anaparanın ertelenebile
ceğini" belirttiler, bu açıklama da fiyasko ile sonuçlandı. 
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Borçların vadesi geldi. Ziraî kredilere uygulanan yüzde 50'Iik cari hesap faizleri Başbakanın 

aldatmasıyla, vadesinde yatırılamadığı için, 15 puan yükseltilerek, çiftçilerimiz mağduriyete itildi. 

Zaten, Anayol Hükümeti döneminde açıklanan hububat taban fiyatlarına kanarak, ürününü, 
Toprak Mahsulleri Ofisine teslim edip; Refahyol'un, Toprak Mahsulleri Ofisine yeterli kaynağı 
sağlamakta acze düşmesi nedeniyle alınteri, el emeği ürünlerinin karşılığını ikibuçuk ay alamayan; 
bu arada mazota iki kez, gübreye yüzde 50, ziraî ilaçlara yüzde 50 gibi zam vurgunu yiyen, sürek
li azan enflasyon, pazar, bayram dinlemeyen piyasa faizleri karşısında beli bükülen ve Sayın Baş
bakanın "borçlar affedilecek" şeklindeki vaadi karşısında umutlanan Anadolu çiftçisi, bu vaadin bir 
hayal olduğunu görmesiyle bir kere daha yıkıldı. 

Son günlerde de bazı Hükümet üyeleri "borç anaparası ve faizlerin affedilmeyeceğini; ancak, 
dolu, kuraklık, sel baskını gibi afetlerden zarar gören bölgelerde, tarım il müdürlükleri tarafından 
hasar tespiti yapılmış çiftçilerimizin borçlarının faiziyle birlikte bir yıl ertelenebileceğini" söyleme
ye başladılar. Böyle bir uygulama on yıllardır gelip geçmiş tüm hükümetler tarafından zaten yapıl
maktaydı. Yani, döne döne tekrar başa geldik. 

Şimdi, borçlarını ödeyemeyen veya ödemeyen yüzbinlerce çiftçimiz bekliyor. Bu insanları boş 
yere bekletmeyiniz; yazıktır, günahtır. Çıkıp, adam gibi bir açıklama yapınız "biz, her ne kadar 
böyle bir söz verdiysek de, araştırdık, hesabı kitabi yaptık, işin içerisinden çıkamıyoruz, sizin borç
larınızı affedemeyeceğimizi anladık, özür diliyoruz. Zaten kaynak bulmak için gece gündüz dua 
ediyoruz, inşallah Cenabı Allah dualarımızı bir dahaki hasat mevsimine kadar kabul edip, bol kay
nak verir, biz de o zamana kadar iktidarda kalabilirsek, sizin borçlarınızı seneye sileriz" dersiniz, 
olur biter. Cefakâr Türk köylüsü bunu da sineye çeker. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız; hemen bitirin efendim, lütfen. 
ABDULLAH ARSLAN (Tokat) - Duayı niye katıyorsunuz, ne alakası var!.. 
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devletimizin, 

cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün "milletin efendisidir" diye tanımladığı köylü
müz, Refahyol Hükümetinin bu tür yanlış ve çarpık uygulamalarıyla, hızla "milletin hizmetçisi du
rumuna itilmektedir. Alınteri, el emeğinin karşılığını hakkıyla alamayan, sürekli üvey evlat mu
amelesi gören, devletine bağlılığı ve saygısı tartışma götürmez Türk köylüsü, Türk çiftçisi patlama 
noktasındadır. Verdiğiniz söze sahip çıkarak, borçlarını ödeyemeyen çiftçilerimizin borçlarını sili
niz. Silmediğiniz takdirde, Türk köylüsü, Türk çiftçisi sizi öyle bir silecektir ki, bir daha adınız son
suza kadar hiçbir yerde okunmayacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Büyükcengiz, teşekkür ediyorum. 
Sayın Büyükcengiz'in gündemdışı konuşmasına cevap vermek üzere Tarım Bakanımız Sayın 

Musa Demirci. 

Sayın Demirci buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Konya Milletvekilimiz Sayın Nezir Büyükcengiz, çiftçilerimizin tarım kredi koopera
tiflerine ve Ziraat Bankasına olan borçlarının affedilmesini istemekte, Sayın Başbakanımızın ve 
Başbakan Yardımcımızın bu borçların affedileceği konusunda beyanda bulunduklarını ve çiftçile
rimizin de, bu beyana bağlı kalmak suretiyle, borçlarını ödemediklerini söylemektedir. -

Şimdi, kendileri bir senaryo yazmışlar, o senaryoya kendileri de inanmaktalar ve dolayısıyla, 
çiftçilerimize de, burada, hakikat dışı bilgiler vermektedirler. Gerek Başbakanımız ve gerekse Baş-
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bakan Yardımcımız, her ikisi de, yaptıkları basın toplantılarında ve ziraat odalarının, bilhassa, Baş
bakan Yardımcımızı makamlarında ziyaretlerinde, bendenizi de bu toplantıya çağırmak suretiyle, 
bu basın toplantısında açıkladılar ki, çiftçilerimizin, bilhassa, hasarları olan çiftçilerimizin Ziraat 
Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçları, faizsiz, bir yıl ertelenecektir. Tabiî, sayın 
milletvekilimizin bilmediği başka bir husus var. Bugüne kadar, çiftçilerimizin belki hasardan dola
yı borçları erteleniyor olabilir; ancak, bugüne kadar çiftçilerimizin borçlan, kanunda yazılı olduğu 
şekliyle faizli olarak ertelenmiş, faizsiz olarak ertelenmemiştir; ama, bu sene kararnameyle faizsiz 
olarak ertelenmiş ve şu anda, 50 bin ton tohum hazırlanmış ve bütün illerimize, çiftçilerimizin em
rine gönderilmiştir. (RP sıralarından alkışlar) 

İkinci bir şey; cumhuriyet tarihinde ilk defa -bakın, tekrar ediyorum, cumhuriyet tarihinde ilk 
defa- 1976 yılında çıkarılan 2090 Sayılı Kanunla, eğer çiftçilerimizin canlı varlıklarında, hayvana
tında herhangi bir hasar meydana gelirse, herhangi bir zarar meydana gelirse, onların, aslında taz
min edilmesi lazım; ama, bugüne kadar işletilmemiş; biz -54 üncü Hükümet- göreve gelir gelmez 
bu kanunu işlettik. Bırakın 1996'yı» 1995 yılında bile bu şekilde hasar görmüş çiftçilerimizin mad-. 
dî zararları karşılanmıştır ve 1996 yılında çiftçimizin canlı hayvanatında herhangi bir zarar meyda
na geldiyse, onların da bu zararları yüzde 100 Tarım Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. 

Bugüne kadar, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hububat çiftçisine ödediğimiz paranın mik
tarı 23 trilyon liradır. Hiçbir çiftçimize de hububattan dolayı borcumuz yoktur, tamamını ödedik. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Çiftçimizin bütün haşhaşını aldık, bütün borçlarımızı ödedik, şu anda borcumuz yoktur. 
Mısır alımları devam etmektedir. Biraz önce söyledim, borcumuzun yüzde 60'ını ödedik, di

ğerlerinde bir sıkıntımız yoktur, kaynağımız vardır, o çiftçilerimizin de alacakları ödenecektir. 

Bunun dışında, bilhassa hayvancılık konusunda, Hükümetimiz nüve işletmeler kurmak sure
tiyle, o işletmelerimize yüzde 20 faizli kredi vererek -orta, büyük ve küçük işletmeler şeklinde- da
mızlık ihtiyacını inşallah Türkiye'den karşılayacağız. Bunlar, Hükümetimizin aldığı kararlardır. Bu 
kararları Yüce Heyetimizin bilgisine sunuyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Konuşmama cevap alamadım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun efendim?.. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Cevap alamadığını söylüyor... Başka şeylerden 

bahsetti Sayın Bakan. 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakandan nasıl bir cevap istiyorsa, kuliste onun bir ölçülerini ver

sin, öyle bir cevap alsınlar. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı görüşmeler ve cevaplar faslı tamamlandı. 

Cumhurbaşkanlığının 6 adet tezkeresi vardır; değerli üye arkadaşım okuyacak ve bilgilerinize 
sunacağız. 

Buyurun efendim. / 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
]. - Portekiz'e gidecek olan İçişleri Bakam Mehmet Ağar'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 

Bekir Aksoy'un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/500) 
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7 Ekim 1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Konseyi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Bakanlar Konferansına katılmak üzere, 8 

Ekim 1996 tarihinde Portekiz'e gidecek olan İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın dönüşüne kadar; İçiş
leri Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Aksoy'un vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Mustafa Kalemli 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. - Romanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz.'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 

H. Ufuk Söylemez'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(31501) . 

7 Ekim 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) VIII. Dönem Toplantısına katılmak 
üzere, 9 Ekim 1996 tarihinde Romanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'ın dönüşüne 
kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez'in vekâlet etmesinin, Başbakan Ve
kilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Mustafa Kalemli 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. - Mısır, Libya ve Nijerya'ya giden Devlet Bakanı Abdullah Gül'e, dönüşüne kadar, Kültür 

Bakanı İsmail Kahraman'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/502) 

7 Ekim 1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 1.10.1996 gün ve Kan.Kar: 39-06-113-96-506 sayılı yazımız. 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Ekim 1996 tarihinden itibaren Mısır, Libya ve Nijerya'ya gi

den Devlet Bakanı Doç. Dr. Abdullah Gül'ün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Lütfü Esengün'ün vekâlet etmesi, ilgi yazıyla uygun görülmüştü. 

7 Ekim 1996 tarihinden itibaren, Devlet Bakanlığına, Kültür Bakanı İsmail Kahraman'ın vekâ
let etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Mustafa Kalemli 

Cumhurbaşkanı V. 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
4.- Azerbaycan Cumhuriyetine giden Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek 'e, dönüşüne kadar, 

Devlet Bakanı Işılay Saygın'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/503) 

7 Ekim 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 3.10.1996 gün ve Kan. Kar: 39-06-117-96-513 sayılı yazımız. 
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Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Ekim 1996 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine giden Dev

let Bakanı Namık Kemal Zeybck'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Nevzat Er
can'ın vekâlet etmesi ilgi yazıyla uygun görülmüştü. 

7 Ekim 1996 tarihinden itibaren Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın vekâlet et
mesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Mustafa Kalemli 

Cumhurbaşkanı V. 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. - İtalya'ya giden Devlet Bakanı Lütfü Esengün'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Gürcan 

Dağdaş 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/504) 
7 Ekim 1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Ekim 1996 tarihinde İtalya'ya giden Devlet Bakanı Lütfü 
Esengün'ün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Gürcan Dagdaş'ın vekâlet etmesi
nin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Mustafa Kalemli 

Cumhurbaşkanı V. 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. - İtalya'ya giden Devlet Bakanı Nevzat Ercan'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakam M. Salim 

Ensarıoğlu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/505) 
7 Ekim 1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Ekim 1996 tarihinde İtalya'ya giden Devlet Bakanı Nevzat 
Ercan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Salim Ensarioğlu'nun vekâlet et
mesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Mustafa Kalemli 

Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum: 
7. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı 'nın, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeli

ğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/74) 
8.10.1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz 

ederim. 
Saygılarımla. 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bir gensoru önergesi vardır. Önerge bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. Şimdi, önergeyi oku

tuyorum: : 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA

SI ÖNERGELERİ 
7. - Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 20 arkadaşının, dış politikanın belirlenme ve yü

rütülmesindeki tutarsızlıklar nedeniyle devletin küçük düşürüldüğü iddiasıyla Bakanlar Kurulu 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (1113) 

Türkiye Büyük Millet meclisi Başkanlığına 

Refah Partisi ile Doğru Yol Partisinin kurdukları koalisyon Hükümetince başlangıçtan beri ya
pılan dişpolitika hataları Başbakanın son Afrika gezisiyle birlikte tam skandallar gezisine dönüş
müş ve anayasanın 99 uncu maddesindeki gensoru mekanizmasının işletilmesini zorunlu kılan bir 
durum ortaya çıkmıştır. 

Dışpolitikanın belirlenmesi ve uygulanması, yürütme organının işlevleri arasında büyük bir 
dikkat ve özen isteyen işlevlerden biridir. Dışpolitika, çoğu zaman Hükümetin ortak sorumluluğu
nu gerektiren durumlar yaratabilmesi açısından Bakanlar Kurulunun bütün üyeleri arasında görüş 
ve tutum birliğini gerektirdiği gibi devletin temsili ve devlet organlarının uyumlu çalışması bakı
mından Cumhurbaşkanı ile dış güvenliği ve savunmayı ilgilendiren yönleri açısından Millî Güven
lik Kurulu ve Genelkurmay Başkanlığı arasında ciddî bir eşgüdüm sağlanmasını zorunlu kılar. 

Fakat, şimdiki koalisyonun ilk günlerinden başlayarak açıkça belli olmuştur ki, böylesine ge
niş çaplı bir uyumun gerçekleştirilmesi şöyle dursun, Hükümetin kendi içinde bile tutarlı bir dışpo
litika çizgisinin izlenmesi mümkün olmamıştır. Başbakan ve çevresi kendi dünya görüşlerine uy
gun bir doğrultuda birtakım geziler ve temaslar yoluyla birşeyler yapmaya çabalarken, Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı da bunlarla hiç ilgisi ve bağlantısı olmayan ilişkiler içinde gözük
müştür. 

Daha da önemlisi, Hükümetteki bu ikibaşlılığın dışpolitikada bilgi birikimi ya da uzmanlık ye
ri sayılması gereken ve siyasal kararlara zemin hazırlaması beklenen dışişleri Bakanlığı safdışı tu
tularak sürüp gitmesidir. Hatta, birçok durumda, gerek Başbakanın gerekse yardımcısının yabancı 
devlet adamlarıyla ve görevlilerce yaptıkları temaslara Dışişleri Bakanlığının görevlileri alınma
mış, görüşme tutanağı tutulmamış ve bütün bunlar devlet içindeki ilgili organların ilgisi dışında 
olup bitmiştir. 

Sonuç, Türk dışpolitikasının belirlenmesinde ve yürütülmesinde şimdiye kadar benzeri asla 
görülmemiş bir dağınıklığın, kopukluğun, savrukluğun ve tutarsızlığın ortaya çıkmasıdır. 

Ama, bütün bunlardan da vahim olanı, Başbakan ve Yardımcısının davranışlarında veya karşı 
karşıya kaldıkları durumlarda, onlar bu davranışları kendilerine yakıştırabilir ya da durumları ken
dilerince katlanılabilir bulsalar bile, türk halkının onurunu derinden yaralayan küçültücü ye aşağı
layıcı yönlerin bulunmasıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, dış politikanın belirlenmesindeki ve yürütülmesindeki boşluk
lar karşısında sessiz duramayacağı gibi, dünyanın gözleri önünde sergilenen gurur kırıcı tablolara 
da seyirci kalamaz. 

Bu bakımdan, Türk dış politikasının bugünkü duruma sokulmasında ortak sorumluluk taşıyan 
Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gensoru açılmasını saygıları
mızla öneririz. . . 

8.10.1996 
Mümtaz Soysal Zonguldak 
Mustafa İstemihan Talay İçel 
Ahmet Piriştina İzmir 
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Mehmet Cevdet Selvi İstanbul 
ZiyaAktaş İstanbul 
Atilla Mutman İzmir 
Fikret Uzunhasan Muğla -
Halil Çalık Kocaeli 
Ali Ilıksoy Gaziantep 
Ali Günay Hatay 
Hüsamettin Özkan İstanbul 
Zekeriya Temizel İstanbul 
Nali Çağan İstanbul 
Aydın Tümen Ankara 
Mustafa Yılmaz Gaziantep 
İsmail Cem Kayseri . 
Necati Albay Eskişehir 
Mahmut Erdir Eskişehir 
Mustafa Karslıoğlu Bolu 
Hikmet Sami Türk Trabzon 
Hayati Korkmaz Bursa 
BAŞKAN - Bu gensoru önergesine katılmak istediğini ifade eden Sayın Kâzım Üstüner Baş

kanlığımıza bir yazı göndermiştir; bu suretle, bu önergeye Sayın Üstüner de katılmış oluyor. 
Sayın milletvekilleri, gensoru önergesi bilgilerinize sunulmuştur. 
Önergenin görüşme günü Danışma Kurulu tarafından ayrıca belirlenecek ve Yüce Heyetinizin 

onayına arz edilecektir. 
Hudutlarımızın güvenliği konusundaki (10/7) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu

nun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkere vardır; okutuyorum: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
8. - (10/7) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev sü

resinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/506) 
\ 8.10.1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(10/7) esas numaralı Hudutlarımızın Güvenliği Konusunda Alınan ve Alınması Gereken Ted

birleri Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 14.10.1996 tarihinde sona ermektedir. Çalışmala-
• rımız henüz sonuçlandırılamadığından, komisyonumuz, 4 üncü toplantısında aldığı 4 numaralı ka
rarıyla, çalışma süremizin 15.10.1996 tarihinden geçerli olmak üzere, 1 ay süreyle uzatılmasının ta
lep edilmesini kararlaştırmıştır. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hanifi Demirkol 
Komisyon Başkanı 

Eskişehir Milletvekili 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu komisyon daha önce üç ay süre kullanmış, bu süre içe

risinde görevini ikmal edememiştir. İçtüzüğün 105 inci maddesine göre, araştırmasını üç ay içeri
sinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verileceği hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle, ko
misyona süre talebi hususunu bilgilerinize sunuyorum. 
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Bu suretle, bu komisyon, kesin süre olan bir ay içerisinde görevini yerine getirmiş olmalıdır. 
Diğer tezkereyi,okutuyorum: 
9. - (10/13-53) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 

süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/507) 
8.10.1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(10/13-53) esas No'lu Araştırma Komisyonumuz, ilgili kurum ve kuruluşlardan görevli olarak 

çağırdığı uzmanlarla taşkömürü üretimindeki sorunların çözümü yollarının tespiti ile Türkiye Taş
kömürü Kurumunun içinde bulunduğu durumla ilgili kurumlardan gelen raporlar üzerindeki çalış
maları devam etmektedir. 

Bu nedenle, Komisyonumuz görev süresinin 11.10.1996 tarihinden itibaren bir ay süreyle uza
tılması kararlaştırılmıştır. 

Gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Metin Arifağaoğlu 

Artvin Milletvekili 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu Komisyon, daha önce, üç ay süre kullanmıştır. İçtüzü
ğün ,105 inci maddesi, araştırmayı üç ay içerisinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre ve
rileceği hükmünü içermektedir. Bu nedenle, Komisyonun süre talebini bilgilerinize sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, 
oylarınıza sunacağım: 

10. - Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanının, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Dışişleri Komisyonu Başkanını davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/508) 

8 Ekim 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Dışişleri Bakanlığının 9 Nisan 1996 tarih ve 213 sayılı yazısında, Finlandiya Parlamentosu Dı
şişleri Komisyonu Başkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanını Fin
landiya'ya davet ettiği bildirilmiştir. 

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

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

TBMM Başkanı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tezkereyi dinlediniz; oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.-68 sıra sayılı Meclis Araştırma Komisyonu Raporunun gündemdeki yeri ve görüşme gü

nüne ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 
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Danışma Kurulu Önerisi 

No: 28 Tarihi: 4.10.1996 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Mustafa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
RP Grubu Bâşkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Salih Kapusuz Murat Başesğioğlu 
DYP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili 

Mehmet Gözlükaya H.Hüsamettin Özkan 
GHP Grubu Başkanvekili 

Nihat Matkap 

Öneri: 
1-68 sıra sayılı, Gazeteci Metin Göktepe cinayeti konusundaki Meclis Araştırması Komisyo

nu raporunun, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve görüşmeleri
nin Genel Kurulun 15.10.1996 Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu Danışma Kurulu önerisinde ittifak olduğuna göre, zan
nediyorum, söz talebi yok. 

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir başka Danışma Kurulu önerisi vardır; okutuyorum: 

2. - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
nin gündeme alınmasına ve sırasına ilişkin Danışma Kurulu Önerisi . 

Danışma Kurulu Önerisi 

No: 29 Tarihi: 9.10.1996 
8.10.1996 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 98 sıra sayılı Türkiye Bü

yük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifinin, 48 saat geçme
den, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının ikinci 
sırasına alınmasının Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Kamer Genç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
RP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Salih Kapusuz . Cumhur Ersümer 

DYP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili 
Mehmet Gözlükaya ' . ' H. Hüsamettin Özkan 

CHP Grubu Başkanvekili 
Nihat Matkap 

BAŞKAN - Öneri üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 

- 3 5 2 - . •• ' . 



T.B.M.M. B : 5 9 .10 .1996 0 : 1 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" bölümüne geçiyoruz. 

V. - SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. — (911), (912), (913) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonlarında açık bulunan üye

liklere seçim 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin bazı ihalelerinde 

usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığının tespit edilmesine karşın, gerekli işlemleri yapmayarak ihale
lerin belli firmalara verilmesini sağlamak suretiyle devleti zarara uğratarak görevini kötüye kullan
dığı iddiasıyla ilgili olarak eski Başbakan Sayın Tansu Çiller hakkında kurulan (9/1) esas numara
lı Meclis Soruşturması Komisyonunda boş bulunan ve Refah Partisi Grubuna düşen bir üyelik için, 
Anayasanın 100 üncü maddesine göre, bu parti grubunca 3 kat olarak gösterilen adaylar arasından 
adçekmek suretiyle seçim yapacağız. 

Refah Partisi Grubunun gösterdiği adayların adlarını okuyorum: Konya Milletvekili Sayın 
Veysel Candan, Malatya Milletvekili Sayın Fikret Karabekmez, Trabzon Milletvekili Sayın Şeref 
Malkoç. 

Refah Partisi Grubunca gösterilen üç adaydan birisinin ismini torbadan çekeceğiz; şimdi, kim 
çıkmak istiyorsa dua etsin. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Duasız olmuyor mu?.. 

İSMET ATALAY (Ardahan) - Duayla olmaz Başkanım; duasız çekelim. 
BAŞKAN - Olur efendim, olur... 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Siz bu duadan niye rahatsız oluyorsunuz?.. 

BAŞKAN - Sayın Ekinci... Sayın Ekinci... . . ' . ' • 
ÖNDER SAV (Ankara)-Duanızı gizli yapın... 
İSMET ATALAY (Ardahan) - Gereği var mı?.. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Niye batıyor size?!. 
BAŞKAN - Sayın Ekinci... Sayın Ekinci... Rica ediyorum... 
Efendim, Malatya Milletvekilimiz Sayın Fikret Karabekmez. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, (9/1) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Malatya Millet
vekili Sayın Fikret Karabekmez seçilmiştir; hayırlı olsun. 

Şimdi, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin (TEDAŞ) bazı ihalelerinde usulsüzlük ve yolsuzluk 
yapıldığının TEDAŞ Teftiş Kurulunca tespit edilmesine karşın, ihaleleri iptal etmek suretiyle dev
leti zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili olarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
eski Bakanı Sayın Şinasi Altıncr.hakkında kurulan (9/2) esas numaralı Meclis Soruşturması Komis
yonunda boş bulunan ve Refah Partisi Grubuna düşen bir üyelik için, Anayasanın 100 üncü mad
desine göre, bu Parti Grubunca 3 kat olarak gösterilen adaylar arasından adçekmek suretiyle seçim 
yapacağız. ,' ' ' 

Aday olarak gösterilen üç arkadaşımızın isimlerini okuyorum: Afyon Milletvekili Sayın Sait 
Açba, Kastamonu Milletvekili Sayın Fethi Acar, Eskişehir Milletvekili Sayın Hanifi Demirkol. 

İsimlerini okuduğum bu üç adayımızın isimlerinden bir tanesini torbanın içerisinden çekiyo
rum: Hanifi Demirkol. 

Sayın milletvekilleri, (9/2) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Eskişehir Millet
vekili Sayın Hanifi Demirkol seçilmiştir; hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

- 3 5 3 - • 



T.B.M.M. B : 5 9 .10 .1996 0 : 1 
Sayın milletvekilleri, şimdi de, Türk Otomobil Fabrikaları AŞ (TOFAŞ) ile TOFAŞ Oto Tica

ret AŞ'deki devlete ait hissenin satış yoluyla özelleştirilmesi sırasında nüfuzunu kullanmak ve iha
leye fesat karıştırmak suretiyle devleti zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili 
olarak eski Başbakan Sayın Tansu Çiller hakkında kurulan (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturma
sı Komisyonunda boş bulunan ve Refah Partisi Grubuna düşen bir üyelik için, Anayasanın 100 ün
cü maddesine göre, bu Parti Grubunca 3 kat olarak gösterilen adaylar arasından adçekmek suretiy
le seçim yapacağız. 

Refah Partisinin gösterdiği adayları okuyorum: Bolu Milletvekili Sayın Mustafa Yünlüoğlu, 
Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Özbey, İçel Milletvekili Sayın Mehmet Emin Aydınbaş. 

Şimdi, Refah Partisi tarafından gösterilen bu üç isimden birini torbadan çekiyorum: (9/3) esas 
numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna İçel Milletvekili Sayın Mehmet Emin Aydınbaş seçil
miştir; hayırlı, uğurlu olsun. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" bölümüne geçiyoruz. 
Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, İçtüzüğümüzde değişiklikler oldu, bilgilerimizi hep yeni

lemek zorundayız. İçtüzüğün 98 inci maddesine göre, sayın bakanlar, l'den fazla soruyu cevapla
yacaklarını Başkanlığa bildirmiş olurlarsa, birlikte hepsini birden cevaplayabilirler; birbirine ben
zer soruları aynı anda cevaplayabilirler. Bu hususta sayın bakanların bir talebi varsa, Başkanlığa, o 
sorunun sıra numarasını bildirirlerse, biz, sayın milletvekillerini, böylece uyarmış oluruz; sizin, şu 
şu sorularınız sayın bakan tarafından cevaplandırılacak deriz, milletvekili arkadaşlarımız da bura
da hazır olup, cevapları takip etme imkânını bulurlar diye bu ricada bulunuyorum. 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN Genel Müdürlüğüne ait bazı tele

fonların konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1) 
BAŞKAN - 1 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Dumankaya'nın, Ulaştırma Bakanından 

sorusu vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. 

Soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, i995 yılında iller itibariyle kaç kişiye ve han
gi miktarlarda hayvancılık kredisi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2) 

BAŞKAN - 2 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Dumankaya'nın, Sayın Başbakandan so
rusu vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 

Soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

3. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'tun, Seyranbağları Kreşi ücretlerine yapılan zamma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/60) 

BAŞKAN - 3 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Sayın Başbakandan 
sorusu vardır. 

Soruya, cevap?.. Yok. 

Soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

- 3 5 4 -



T.B.M.M. B : 5 9 .10 .1996 0 : 1 
4. -Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, 5 Nisan 1995 kararlarından sonra kamu kuruluşlarına 

alınan personele ve S.S.K. 'ya bağlı bazı hastane ve sağlık birimlerinin kadro ihtiyaçlarının karşı
lanmasına müsaade edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

BAŞKAN - 4 üncü sırada, Sivas Milletvekili Sayın Mahmut Işık'ın Sayın Başbakandan soru
su vardır. 

Soruya cevap ?.. Yok. 
Soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

5.•— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Antalya Kaleiçi Tesislerinde ücretsiz 
olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/65) 

BAŞKAN - 5 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Soruya cevap ?.. Yok. 

Soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

6. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Marmaris Tesislerinde ücretsiz ola
rak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/66) 

BAŞKAN - 6 ncı sırada,.İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakandan 
sorusu vardır. 

Soruya cevap ?.. Yok. 
Soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
7. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Turban Belek Tesislerinde ücretsiz olarak ka

lan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/67) 
BAŞKAN - 7 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakandan 

sorusu vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. 
Soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

-. 8. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Turban Bodrum Tesislerinde ücretsiz olarak 
kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/68) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Dumankaya'nın, Sayın Başbakandan 
sorusu vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 
Soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
9. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kemer Tesislerinde ücretsiz olarak 

kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/69) 
BAŞKAN - 9 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Dumankaya'nın, Sayın Başbakandan 

sorusu vardır. . - ' 
Soruya cevap?.. Yok. . 
Soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

10. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kuşadası Tesislerinde ücretsiz ola
rak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

BAŞKAN - 10 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Dumankaya'nın, Sayın Başbakandan 
sorusu vardır. 
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Soruya cevap?.. Yok. 
Soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

/ / . - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Elmadağ Tesislerine nakledilen ev
raklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

BAŞKAN - 11 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Dumankaya'nın, Sayın Başbakandan 
sorusu vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 

Soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

12. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1992-1995 yılları arasında Turban yöneti
mince alınan kararlar ve taşeron firmalara yaptırılan işler ile kiralanan, helikopterle re ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/72) 

BAŞKAN - 1 2 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Dumankaya'nın, Sayın Başbakandan so
rusu vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 
Soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

13. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Beldibi Tesislerinde ücretsiz olarak 
kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

BAŞKAN - 13 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Dumankaya'nın, Sayın Başbakandan 
sorusu vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 
Soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

14. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Eski Genel Müdürü Ömer Bilgin dö
neminde yapılan ihalelere ve personele verilen avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/74) ' " • ' . • ' • • 

BAŞKAN - 14 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Dumankaya'nın, Sayın Başbakandan 
sorusu vardın 

Soruya cevap?.. Yok. 
Soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

15.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın. Turban Eski Genel Müdürü Ömer Bilgin dö
neminde yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/75) • * 

BAŞKAN - 15 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Dumankaya'nın, Sayın Başbakandan 
sorusu vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. ' • ' " . - " ' " • • 
Soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

16. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turhan'ın İsparta'da seyahat acentası aç
masının nedenine ve Turban Tesislerinde indirim yapılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/76) . 

BAŞKAN - 16 ncı sırada, Sayın Dumankaya'nın, Sayın Başbakandan sorusu vardır. 
Soruya cevap?.. Yok 
Soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır, 
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/ 7. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Turban Abant Tesislerinde ücretsiz olarak 

kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/77) , 
BAŞKAN - 17 sırada, Sayın Dumankaya'nın, Sayın Başbakandan sorusu yardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 
Soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
18. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Amasya Tesislerinde ücretsiz olarak 

kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/78) 
BAŞKAN - 18 inci sırada, Sayın Dumankaya'nın, Sayın Başbakandan sorusu vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. 
Bu soru da yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
19. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Büyük Samsun Tesislerinde ücretsiz, 

olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 
BAŞKAN - 19 uncu sırada, Sayın Dumankaya'nın, Sayın Başbakandan sorusu vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. 
Bu soru da yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

BÜLENT H. TANLA (İstanbul) - Sayın Başkan, en değerli zamanlarımızı yitiriyoruz. Eğer, 
sözlü sorulardan cevap verilecek olanlar varsa, onları ele alalım, zaman yitirmeyelim; herkese ya
zık oluyor efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, mutlaka dikkatle takip buyurmuşsunıızdur. Bendeniz, sözlü sorular fas
lına geçmeden önce, hem Genel Kurula, hem de Sayın Hükümet Üyelerimize "cevaplayacağınız 
sorularınız varsa, Başkanlığa verin, Genel Kuruldaki üyeleri bilgilendirelim ve oradan cevaplaya
lım" dedim; ama, bir cevap gelmeyince, Başkanlığın yapacağı bir şey yoktur. 

Sıradan devam ediyoruz. 
BÜLENT H. TANLA (İstanbul) - Çok rutin oluyor efendim, bizi izleyenlerde maalesef olum

suz imaj kanaatine sahip oluyor. 
BAŞKAN - Efendim, tabiî, imaj derken, mesajınız alınmıştır. 
Teşekkür ediyorum. 
20. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Çeşme Tesislerinde ücretsiz olarak 

kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/80) 
BAŞKAN - 2 0 nci sırada, İstanbul Miletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakan

dan sorusu vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. 
Bu suretle, soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
21. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Çorum Tesislerinde ücretsiz olarak 

kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/81) 
BAŞKAN -21 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakan

dan sorusu vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. 
Bu suretle, soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

22. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Elmadağ Tesislerinde ücretsiz ola
rak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 
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BAŞKAN - 22 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakan

dan sorusu vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 

Bu suretle, soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

23.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Turban Erciyes Tesislerinde ücretsiz olarak 
kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

BAŞKAN - 23 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. • 

Soruya cevap?.. Yok. 
Bu suretle, soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
24. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın,. Turban Urfa Tesislerinde ücretsiz olarak ka

lan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/84) 
. BAŞKAN - 24 üncü sırada, istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakan

dan sorusu vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. 
Bu suretle, soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
25. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TurbanYalova Termal Tesislerinde ücretsiz 

olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/85) 
BAŞKAN - 25 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakan

dan sorusu vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. 
Bu suretle, soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
26. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Turban Ilıca Tesislerinde ücretsiz olarak ka

lan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/86) 
BAŞKAN - 26 ncı sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakan

dan sorusu vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. 
Bu suretle, soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
Sayın Bakan, Başkanlığa gönderdiğiniz notu aldım efendim; ama, oraya geİince -inşallah; ya

ni, zatı âlinize ilk sıra geldiği zaman-"şunları da cevaplayacağım" diyebilirsiniz, 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Peki efendim. 
27. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kilyos Tesislerinde ücretsiz olarak 

kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/87) . 
BAŞKAN - 27 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakan

dan sorusu vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. 
Bu suretle, soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
28. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Ürgüp Tesislerinde ücretsiz olarak > 

kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/88) 
BAŞKAN — 28 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakan

dan sorusu vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. . 
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Bu suretle, soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

29. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Akçay Tesislerinde ücretsiz olarak 
kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

BAŞKAN - 2 9 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halk Dumankaya'nın Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 

Bu suretle, soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

30. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Gümüldür Tesislerinde ücretsiz ola
rak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

BAŞKAN -.30 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. ^ 

Bu suretle, soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

31.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, milletvekili seçimlerinde aday olup seçileme
yen bürokratların kararnamelerinin bekletildiği iddialarına . ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/92) 

BAŞKAN - 31 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 
Bu suretle, soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. , 

32. -. İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 
1995 yılı reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/94) 

BAŞKAN - 32 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya ı 
dan sorusu vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 

İşbu soru da, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

33. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban ve bağlı işle tine'l 
dişlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 'ne verilen işlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/98) 

BAŞKAN - 3 3 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 
Bu soru da, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
34. - Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu 'nun, yurt dışından patates ve elma ithal 

edilip edilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/99) 
BAŞKAN - 34 üncü sırada, Niğde Milletvekili Sayın Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Sayın 

Başbakandan sorusu vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. 

Bu soru da, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
35. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban işletmelerinde bazı evrakların orta

dan kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61101) ' 

nın, Sayın Başbakan-

lerince Erten Mühen-
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BAŞKAN - 35 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakan

dan sorusu vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. 
Bu soru da, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
36. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TRT Genel Müdürüne ve bazı yöneticilere 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 
BAŞKAN - 36 ncı sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakan

dan sorusu vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. 
Bu suretle soru, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
37. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Gümrük Birliğine girdiğimiz tarihten itibaren 

ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5) 
BAŞKAN - 37 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali Şahin'in Sayın Başbakan

dan sorusu vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. 
Bu soru da, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
38. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan 'in, Toplu Konut Kredisine ilişkin Başbakandan sözlü so

ru önergesi (61152) 
BAŞKAN - 38 inci sırada, İzmir Milletvekili Sayın Hakan Tartan'ın, Sayın Başbakandan so

rusu vardır. ' . ' . . ' • • . - • 
Soruya cevap?.. Yok. 
Bu soru da, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
HAKAN TARTAN (İzmir) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz İçtüzüğün 98 inci maddesine 

göre söz istiyorum. 
BAŞKAN - Bu soru zatı âlinizin rni efendim? 
HAKAN TARTAN (İzmir) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Bir dakikanızı rica ediyorum. 
Tabiî efendim, sizin sorunuz, İçtüzüğün 98 inci maddesine göre gündemden çıkarılacağı için, 

5 dakikalık söz hakkınız var. 
HAKAN TARTAN (İzmir) - Sayın Başkan, ben, bugün, sözlü soruların görüşülmeyeceği dü

şüncesiyle notlarımı yanımda getirmedim. Müsaade ederseniz, söz hakkımı 10 dakika sonra kullan
mak istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, tekrar geri dönme imkânımız yok; ama, siz buyurun, bu soruyu hazır
larken eminim çok çalışmışsınızdır, hazırlığınız vardır, o size yeter zaten. 

HAKAN TARTAN (İzmir)-Peki efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 
HAKAN TARTAN (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, birkaç günden beri,,aslında, bu soru önergeleri konusunda süratli bir tra

fik yaşanıyor; ama, maalesef, bazı eleştirileri de, bu arada kendi içimizde gündeme getirmemizin 
gerektiği düşüncesindeyim. Ben, bu soru önergesini vercli aşağı yukarı altı ay kadar oluyor ve o 
dönemin koşulları içerisinde hazırlanmış bir soru önergesidir; ama, maalesef, bu Meclisin iç dina
miği içerisinde ancak altı ayda bana sıra gelebildi. 
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Bu arada, tabiî, bir ibret vesikası olarak ben gözlemleme durumundayım. İstanbul Milletveki

li arkadaşımız Bülent Tarila'nın da dile getirdiği gibi, hakikaten, vatandaş, bizden, Meclisten yasa
ların çıkmasını bekliyor, çeşitli konulardaki sorunların çözümlenmesini istiyor, halkın güncel sıkın
tılarının buradan yansıtılmasını istiyor, iç ve dış politikada çekilen sıkıntıların çözümlenmesi yo
lunda bazı şeylerin mutlaka dile getirilmesini istiyor; ama, aşağı yukarı 45 dakikadan beri,"hem so
ru önergesi veren hem de ona cevap verme durumunda olan bazı bakan dostlarımızın burada bu
lunmadıklarını da üzüntüyle izliyoruz. Eğer, soru önergenize sahip çıkmayacaksanız, niye verdi
niz? Eğer, soru önergesine burada yanıt veremeyecek bir hükümetle karşı karşıyaysak, vay halimi
ze!.. Öncelikle bunu dile getirmek istiyorum. 

Tabiî, insanların, özellikle Türkiye'de, en önemli sorunlarından biri de konut sorunudur. Tür
kiye'de, konut sorununun çözümlenmesi yolunda, maalesef, özellikle son on yıllık süreç içerisinde, 
hiçbir ciddî adım atılamadı, Toplu Konut Fonu har vurulup harman savruldu, nereye gittiği belli ol
mayan birtakım kaynaklar yaratıldı ve bugün, bu Toplu Konut İdaresinin yaptığı harcamalarının da 
yeterince yerinde kullanıldığı yolunda bir izlenim maalesef edinemiyoruz. Özellikle, toplukonut 
yoluyla dargelirli vatandaşlarımızın, işçilerin, emeklilerin ev sahibi olması yolunda adım atılacak
ken, maalesef, aşağı yukarı 1996'nın ilk günlerinden beri arka arkaya izlediğimiz hükümetler bu 
konuda hiçbir olumlu adım atamadı. 

Ben, bundan sonra, mevcut hükümetin, hiç olmazsa dargelirli yurttaşların ev sahibi olmaları 
konusunda önemli bir umut kapısı olan bu toplukonutla ilgili değerlendirmelerde daha ciddî, daha 
sağlıklı ve daha tutarlı bir yaklaşım içinde olmasını istiyorum. Bunu, sadece ben değil, sanıyprıım 
vatandaşlarımızın büyük bir bölümü de istiyor. 

Teşekkür ediyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Tartan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Tartan, 38 inci sırada yer alan sorusu cevaplandırılmadığı için, İçtüzüğün 98 inci mad

desine göre, 5 dakika konuşma süresini kullanmıştır. 
39. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan 'in, 24 Aralık seçimlerinden sonra yurt dışına giden Ba

kanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/153) 
BAŞKAN - Şimdi, 39 uncu sırada, yine Sayın Tartan'ın Sayın Başbakandan sorusu vardır. 

Cevap var mı efendim? Yok. 
Zatı âliniz yine bu hakkınızı kullanmak ister misiniz? 

HAKAN TARTAN (İzmir) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 
HAKAN TARTAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Gündeminin "Sözlü Sorular" faslında, 39 uncu sırada, benim, 24 Aralık seçimlerinden son
ra yurtdışına giden sayın bakanlarla ilgili bir soru önergem vardı. Bu soru önergesinde, seçildikten 
sonra, yani 24 Aralık seçimlerinden sonra gündeme gelen ve o kısa dönemde, yeni hükümet kuru
luncaya kadar geçen süre içinde, yeni hükümete görevini devredinceye kadar mevcut hükümetin ve 
o hükümetin sayın bakanlarının, yurtdışına yaptığı gezilerin dökümünü istemiştim. Aslında, bu ko
nuda, tabiî, kamuoyunda da büyük bir beklenti var; fakat, görüyorum ki, bu son dönemlerde, özel
likle gezi faslını, Meclisin en yoğun gündemi şekline getiren Refahyol Hükümeti de, geçmiş hükü
metleri aratmayan bir tablo çizdi. İki üç günden beri, Meclis oturumlarında, bol miktarda, yanların
daki geniş heyetlerle sayın bakanların, yurtdışına yaptığı gezilere ve bu geziler sırasında, yine ba
zı sayın bakanların bazı sayın bakanlara bıraktığı vekâlet dilekçelerini yoğun bir şekilde okuyoruz. 

- 3 6 1 -



T.B.M.M. B : 5 9 .10 .1996 0 : 1 
Benim, burada milletvekili olarak ve vatandaşlarımızın şunu öğrenme hakkı var: 24 Aralık se

çimlerinden bugüne kadar bu bakanlarımız nerelere gittiler? Bu bakanlarımız kaç kişilik heyetler
le yurtdışına gittiler ve bu heyetlerde kimler yer aldı? Öyle ilginç duyumlar bize bildiriliyor ki -ma
şallah- seçim bölgelerini tatmin etmek için, bazı bakanlarımız, çeşitli partilerin ilçe başkanlarını, il 
başkanlarını, yakın dostlarını, akrabalarını, eşlerini, dostlarını, yeğenlerini, devlet kesesinden, bol 
miktarda yurtdışına götürüyorlar, orada har vurup harman savuruyorlar. Ondan sonra dönüyoruz 
içeri, hiç biri, bu vatandaşlarımıza, halkımıza, orada şunu yaptık, orada şu başarıyı elde ettik; Tür
kiye'nin kalkınması için, Türkiye'nin gelişmesi için, Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların çözü
mü için şunları yaptık şeklinde bir kelime bile deme lütfunda bulunmuyorlar. Bir kere, bu yanlışı 
ortadan kaldırma durumundayız. 

Ben, bu soru önergesinin, sonuna kadar savunucusu olacağım. 
Bunun yazılı olarak mutlaka yanıtı gelecektir. Bu Meclisin yasama dışında, denetim yetkisini 

de artık iyi bir şekilde kullanma gerekliliği ortada. Bu yetkiyi kullanamazsak, ondan sonra, Millet 
Meclisine vatandaşın saygısını da oturtanlayız. Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisine halktan 
saygı bekliyorsak ve bu iradenin çok olumlu işler yapacağına inanç taşıyorsak, bu çatı altındaki in
sanların da hesap vermekten hiçbir şekilde kaçınmamaları gerektiğini düşünüyorum. İşte, bu yüz
den, bu 24 Aralık seçimlerinden sonra hangi bakanların, kimlerle, ne kadar harcama yaparak nere
lere gittikleri, bunun karşılığında ne başarılar elde ettikleri, kimlerle ne görüşmeler yaptıkları, bu 
yüce çatı altında mutlaka gözler önüne serilecektir. 

Bazı yazılı soru önergelerinde, siz A şeklinde bir şey soruyorsunuz, öbür taraftan, maalesef, 
aynı kalemden çıktığı izlenimi veren bir yazıyla B'nin yanıtı geliyor; yani, yasak savar niyetiyle, 
yasak savma mantığıyla, burada, bazı şeylerin, eğer gündemden çıkarılacağı yolunda bazı sayın ba
kanların ve Hükümet yetkililerinin -geçmiş dönemleri de buna katıyorum- düşünceleri varsa, bu 
önümüzdeki dönemlerde, Türk halkı engeli ile karşılaşacaklardır. Türk halkı, her şeyin bilincinde 
ve her şeyi çok iyi takip ediyor; içeride, dışarıda ne yapıldığının çok iyi bilincinde ve onları çok iyi 
irdeliyor. 

• İşte, son olarak gündeme gelen, Başbakan Sayın Erbakan'ın, Libya, Nijerya ve Mısır'ı kapsa
yan ye görkemli heyetlerle, Türkiye'nin itibarı iki paralık edilen bir şekilde gerçekleşen bu gezinin, 
Türkiye'ye maliyetinin ne olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz; ama, şunu burada açıklıkla 
ifade etmek istiyorum: Kim, ne şekilde olursa olsun, Türk Bayrağına da Türk insanına da Türki
ye'ye de hakaret etme hakkını kendinde bulamayacaktır., 

Hepinize saygılar sunarım. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Tartan'ın, ikinci sözlü sorusu vesilesiyle yaptığı konuşması tamamlanmıştır. 

40. -Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun, hayvan ithalatı ile ilgili olarak ileri sürü
len iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/108) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 40 inci sırada, Sayın Abdülkadir Aksu'nun, Sayın Başba
kandan sözlü soru önergesi vardır. - .-. , 

Sözlü soruya cevap?.. Yok. 
Bu soru da, yazılı soru önergesine dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
41. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'in, hayvancılığı teşvik kredilerine ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/109) 
BAŞKAN - 4 1 inci sırada, Sayın Okuyan'ın, Sayın Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. 
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Bu soru da, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
42. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, İzmir'de Menkul Kıymetler Borsası kurulup kurul

mayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/7) 
BAŞKAN - 4 2 nci sırada, JSayın Mutman'ın, Sayın Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sofuya cevap?.. Yok. 

Bu soru da, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
43. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Ekonomik Kültürel Eğitim ve Teknik İşbirliği 

Başkanlığının bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/154) 
BAŞKAN - 43 üncü sırada, Sayın Cemil Tunç'un, Sayın Başbakandan sözlü sorusu vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 
Bu soru da, yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
44. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, TÜGSAŞ ve bağlı kuruluşlarının bazı harca

malarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61156) 
BAŞKAN - 44 üncü sırada, Sayın Ahmet Cemil Tunç'un, Sayın Başbakandan sözlü soru öner

gesi vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. , 

Sözlü soru önergesi yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 

45. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Güven Sigorta T.A.Ş.'nin bazı harcamalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) 

BAŞKAN - 45 inci sırada, Sayın Ahmet Cemil Tunç'un, Sayın Başbakandan sözlü soru öner
gesi vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 

Sözlü soru önergesi yazılı soruya dönüşmüş ve gündemden çıkarılmıştır. 
'46. - Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, patates üreticilerinin elektrik borçla

rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/167) 
BAŞKAN - 46 ncı sırada, Sayın Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Sayın Başbakandan sözlü so

ru önergesi vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 

Sözlü soru önergesinin müzakeresi ertelenmiştir. 

47. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri 
Teşvik Fonundan verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/172) 
- BAŞKAN - 4 7 nci sırada, Sayın Mehmet Elkatmış'ın, Sayın Başbakandan sözlü soru önerge

si vardır. • ' • - • • 
Soruya cevap?.. Yok. 

Sözlü soru önergesinin müzakeresi ertelenmiştir. 

48. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Ankara Palas'ta verilen bir resepsiyonun fa
tura bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/176) 

BAŞKAN - 48 inci sırada, Sayın Ahmet Cemil Tunç'un, Sayın Başbakandan sözlü soru öner
gesi vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 
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Sözlü soru önergesinin müzakeresi ertelenmiştir. 

49. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz 'in, İş ve İşçi Bulma Kurumunda usulsüz atamalar yapıldı
ğı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/8) 

BAŞKAN - 49 uncu sırada, Sayın Şevki Yılmaz'ın, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin müzakeresi ertelenmiştir. 

50. - Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın 'in, Ordu-Mesudiye İmam-Hatip Lisesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/10) 

BAŞKAN - 50 nci sırada, Sayın Hüseyin Olgun Akın'ın, Sayın Başbakandan sözlü soru öner
gesi vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 

, Sözlü soru önergesinin müzakeresi ertelenmiştir. 

51. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'un tarihî ve kültürel varlıklarının ko
runmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) . - -

BAŞKAN - 51 inci sırada, Sayın Ahmet Cemil Tunç'un, Sayın Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin müzakeresi ertelenmiştir. 

52. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ tren yolu ve istasyonuna ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) 

BAŞKAN - 52 nci sırada, Sayın Ahmet Cemil Tunç'un, Sayın Ulaştırma Bakanından sözlü so
ru önergesi vardır. .. •'• 

Soruya cevap?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin müzakeresi ertelenmiştir. 

53. -Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Çimento Fabrikasının yerinin değişti
rilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/16) 

BAŞKAN - 53 üncü sırada, Sayın Ahmet Cemil Tunç'un, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin müzakeresi ertelenmiştir. 

54. -- Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, Rize Sağlık Meslek Okulunun kapatılacağı iddiasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/17) 

BAŞKAN - 54 üncü sırada, Sayın Şevki Yılmaz'a ait, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına 
yönelik sözlü soru önergesinin cevaplandırılmasına söz talebi?.. Yok. 

Sözlü soru önergesinin müzakeresi ertelenmiştir. 
55. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, demiryollarının modernizasyonuna ilişkin Ulaştır

ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) 
BAŞKAN - 55 inci sırada, Sayın Ayhan Fırat'ın, Sayın Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner

gesi vardır. 
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Soruya cevap?.. Yok. 

Önergenin müzakeresi ertelenmiştir. 

56. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, enerji sektöründe yapılacak yatırımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/19) 

BAŞKAN - 56 ncı sırada, Sayın Ayhan Fırat'ın, Sayın Başbakandan sözlü soru önergesi var
dır. 

Soruya cevap?.. Yok. 

Önergenin müzakeresi ertelenmiştir. 

57.- Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Gökova (Kemerköy) Santraline ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

BAŞKAN - 57 nci sırada, Sayın Ayhan Fırat'ın, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 

Önergenin müzakeresi ertelenmiştir. 
58. - Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Çukobirliğin borçlarına ve personeline ilişkin Sana-. 

yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 

BAŞKAN - 58 inci sırada, Sayın Sıtkı Cengil'in, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 

Önergenin müzakeresi ertelenmiştir. 
59. - Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlıı 'inin, Niğde İlindeki işsizlik sorununa iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 
BAŞKAN - 59 uncu sırada, Sayın Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Sayın Başbakandan sözlü 

soru önergesi vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 
Önergenin müzakeresi ertelenmiştir. 

60. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'in, bazı medya kuruluşlarına verildiği iddia edilen kredi
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

BAŞKAN - 60 inci sırada, Sayın Şevki Yılmaz'ın, Sayın Başbakandan sözlü soru önergesi 
vardır. 

Soruya cevap?.., Yok. 
Önergenin müzakeresi ertelenmiştir. 

61. -Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, S.S.K.'nın sağlık hizmetleri alanındaki örgütlen
mesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/23) 

BAŞKAN -61 inci sırada, Sayın Sema Pişkinsüt'ün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 

Önergenin müzakeresi ertelenmiştir. ' 

62. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Irak'a uygulanan ambargonun ekonomimize olan et
kilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/24) 
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BAŞKAN - 62 nci sırada, Sayın Azmi Ateş'in, Sayın Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. ' 
Önergenin müzakeresi ertelenmiştir. 

63. -Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, S.S.K. 'nın malî durumuna ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/25) 

BAŞKAN - 63 üncü sırada, Sayın Pişkinsüt'ün, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi vardır. , 

Soruya cevap?.. Yok. 
Önergenin müzakeresi ertelenmiştir. 
64. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'in, İl Sağlık Müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/26) 
BAŞKAN - 64 üncü sırada, Yozgat Milletvekili Sayın Kâzım Arslan'ın, Sayın Sağlık Baka

nından sözlü soru önergesi.vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. 
Önergenin müzakeresi ertelenmiştir. 
65. - Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu 'nun, dinî vecibelerini yerine getiren ordu men

suplarına yapılan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 
, BAŞKAN - 65 inci sırada, Sayın Yakup Hatipoğlu'nun, Sayın İçişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. 
Önerge ertelenmiştir. . ' . v 

66. - Konya Milletvekili Veysel Candan'in, Çevre Düzenlemesi Fonundan belediyelere yapı
lan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

BAŞKAN - 66 ncı sırada, Sayın Veysel Candan'ın, Sayın Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 
Önergenin müzakeresi ertelenmiştir. 
67. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya'nın bazı belediyelerine yapılan yardımlara 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 
BAŞKAN - 67 nci sırada, Sayın Veysel Candan'ın, Sayın Maliye Bakanından sözlü soru öner

gesi vardır. . 
Soruya cevap?.. Yok. 
Önergenin müzakeresi ertelenmiştir. 
68. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'in, öğretmenlerin eylemlerine ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soriı önergesi (6/30) 
BAŞKAN - 68 inci sırada, Sayın Avni Doğan'ın, Sayın İçişleri Bakanından sözlü soru öner

gesi vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. 

Önergenin müzakeresi ertelenmiştir. 

69. - Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın 'in, Ordu Sanayi Bölgesi arsasının kamulaştırma 
bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6131) 
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BAŞKAN - 69 uncu sırada, Saym Hüseyin Olgun Akın'ın, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanın

dan sözlü soru önergesi vardır. 

. Soruya cevap?.. Yok. 

Önergenin müzakeresi ertelenmiştir. 

70. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, dinî vecibelerini yerine getiren ordu mensup
larına yapılan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/32) 

BAŞKAN - 70 inci sırada, Sayın Mehmet Ali Şahin'in, Sayın İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 

Önergenin müzakeresi ertelenmiştir. 
71. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün 'ün, Vergi sistemine ilişkin Maliye Bakanından söz

lü soru önergesi (6/34) 
BAŞKAN - 7 1 inci sırada, Sayın İsmail Özgün'ün, Sayın Maliye Bakanından sorusu vardır. 

Soruya cevap?.. Yok. 

Önergenin müzakeresi ertelenmiştir. 

72. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, Konya 'daki belediyelere yapılan yardımlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/36) 

BAŞKAN - 72 nci sırada, Sayın Mustafa Ünaldı'nın, Sayın Başbakandan sorusu vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. 
Önergenin müzakeresi ertelenmiştir. 
73. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, Konya'daki belediyelere yapılan yardımlara iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6137) 
BAŞKAN - 73 üncü sırada, Sayın Mustafa Ünaldı'nın, Sayın Başbakandan sorusu vardır. 
Soruya cevap?.. Yok. . 
Önergenin müzakeresi ertelenmiştir. 
74. - Kayseri Milletvekili Recep Kırış'ın, dinî vecibelerini yerine getiren ordu mensuplarına 

yapılan uygulamalara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan'in cevabı (6/38) 
BAŞKAN - 74 üncü sırada, Sayın Recep Kırış'ın, Sayın Millî Savunma Bakanından sorusu 

vardır. 

^Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soruyu okutuyorum: . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Millî Savunma Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 
için gereğini arz ederim. 

Recep Kırış 
, Kayseri 

Sorular: 
1- 22 Mart 1996 tarihli bazı gazetelerde çıkan "Orduda İbadet Talimatı" başlıklı haber ve bu 

haberde konu edilen talimat doğru mudur; aslı var mıdır, yok mudur? 
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2-Aslı varsa, bu, yerinde bir talimat mıdır? Siz de bunu onaylıyor musunuz? 
3- Ordu-millet birliği açısından, milletin orduya olan sevgi, saygı ve güveninin artırılması,açı

sından bu türlü kararlar faydalı mıdır, zararlı mıdır? 

4- Muharip gücün, komuta kademesine candan bağlı olması ve moralleri açısından bunu fay
dalı mı görüyorsunuz? 

5- Mescitlere rütbeli personel ile sivil memur ve işçiler neden giremeyeceklerdir? Bunlar gi-
remeyecekse kimler girebileceklerdir? 

6- Resmî dairelerde cami ve mescit açılmasını engelleyen mevzuat nedir? Hangi yasalar bunu 
yasaklamıştır? 

7- Ezan, teşbih, seccade, camilere asılan bazı ayetler, Türk Silahlı Kuvvetleri için uğraşılma
sı, tedbir alınması gereken tehlikeli şeyler midir? 

8- Bunlarla bu şekilde uğraşılırken, masonluk gibi birtakım örgütlerin silahlı kuvvetlerimiz 
içindeki faaliyetleriyle ilgili ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

Mesela, silahlı kuvvetler mensuplarının mason localarına girmeleri serbest midir, değil midir? 
Bu konuda hassasiyet gösterilmekte midir? Genelkurmayımız, mason localarını ve bunların faali
yetlerini nasıl değerlendirmektedir? 

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. ' 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Kayseri Milletvekili Sayın Recep Kırış tarafından verilen soru önergesiyle, 22 Mart 1996 ta
rihinde bazı gazetelerde yer alan "Orduda İbadet Talimatı" konulu habere ilişkin olarak bilgi iste
nildiği anlaşılmaktadır. 

Silahlı kuvvetler personeli, aslî görevlerini aksatmamak ve kışla güvenliğini zafiyete uğratma
mak kaydıyla, ibadet ve dinî faaliyetlerini serbestçe icra edebilmektedir. Askerliğin temelini teşkil 
eden disiplini sağlamaya yönelik olarak, askerlerin moralini yüksek tutmanın en önemli ve birinci 
koşulu da karşılıklı saygı ve sevgiye dayanan bir ortamın oluşturulmasıdır. 

Anayasanın 14 ve 24 üncü maddeleri çerçevesinde, dinî inanç ve ibadet hürriyetinin de bu or
tamın sağlanmasında önemli katkılarda bulunduğunun bilinci içerisinde, silahlı kuvvetler persone
linin ibadetlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkânlar sağlanmaktadır. Bu amaçla, Türk Si
lahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan birlik, kışla ve kurumlarda cami ve mescitler açılmıştır; bun
dan sonra da ihtiyaç duyulduğu takdirde yenilerinin inşa edilebilmesi mümkün bulunmaktadır. 24 \ 
saatini kışla, karargâh ve kurumlarda geçirmek z'orunda olan personel, görevlerini terk etmeden, 
mesai cetvelinin elverdiği sürelerde, buralardaki cami ve mescitlerde ibadet edebilmektedirler. 

Diğer taraftan, erbaş ve erlerin, dinî konularda aydınlatılmalarını sağlamak amacıyla, eğitim 
programlarında, dinî konularla ilgili bölümlere yer verilerek, ramazan ayında oruç tutanlar için özel 
yemek tertipleri alınmakta ve teravi için mescitlerin yetersiz olması durumunda, sade, temiz ve dö
şeli mekânların tahsisine özen gösterilmekte, cami ve mescitlerin içerisindeki tertip ve düzen, di
siplin, sağlık ve güvenlik gerekleri göz önünde bulundurularak, birlik komutanlıklarınca belirlen
mektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyetinin, milletiyle ve devletiyle bölünmez bütünlü
ğünü ve doğrudan kendisini hedef alan her türlü bölücü ve yıkıcı faaliyet ve akımlara karşı en et
kin şekilde mücadeleye de devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde -Anayasada ifade
si bulunan- cumhuriyetin temel nitelikleri, demokrat, laik ve sosyal hukuk devleti olma niteliği, her 
zaman Anayasamızda ifadesini bulmuştur ve bu ifadeye inanmak ve bu ifadenin gereğini yapmak, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının görevidir. 
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Saygılarımla arz ediyorum. (DYP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

Sayın Kırış?.. Yok. 
Soru, bu suretle cevaplandırılmış oldu. 

Sayın milletvekilleri, sözlü sorular için ayırdığımız süre, bu suretle tamamlandı. 

Şimdi, gündemimizin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bö
lümüne geçiyoruz. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İliş
kin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/215) (S. Sa
yısı : 23) 

BAŞKAN - İlk olarak, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu ra
porunun müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon hazır mı?.. Komisyon hazır değil. 

Ertelenmiştir. 

2. - Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve Ada
na Milletvekili Veli Andaç Durak'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Üçüncü ve Dördüncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/174) (S. Sayısı: 98) (1) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bugün aldığınız bir kararla, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İdare Amirleri Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner ve Adana Milletvekili Sayın Veli Andaç 
Durak'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 
net Maddesinin Üçüncü ve Dördüncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Dı
şişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon hazır mı?.. 
Sayın Bakan?.. s 

ALİ COŞKUN (İstanbul)-Telefon çalıyor; kimin?!. 

BAŞKAN - Bu telefonlar konusunda birçok kere ikaz ettik, arkadaşlarımıza rica ettik, söyle
dik kerrat ile merrat ile, ne yapalım yani?!. Yani, bir değerli dostumuz telefonunu cebine koyduy
sa, ben de gördüysem, nasıl gördüm diyeyim !.. 

Hükümet hazır mı efendim?.. 
Hükümeti bir kere daha arıyorum, eğer Hükümet, bu kanun... 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Hükümeti bulursanız bize de haber verin. 

BAŞKAN - Hayır, var efendim, Hükümet nasıl olmaz?!. Hükümet çelik gibi var da; yani, bu 
kanun teklifinin görüşülmesine Hükümet iştirak etmiyorsa, bir defaya mahsus olmak üzere ertele
yeceğim; onun için Hükümeti arıyorum. Komisyonla istişare ediyorlar, istişarede bereket vardır, bir 
istişare etsinler bakalım. 

Buyurun, bak işte oldu!.. 

(/) 98 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Efendim, inşallah, bütün kanun teklif ve tasarılarımızda böyle ittifak olur; hep onu arzu ediyo

ruz. '••'••'• 
Komisyon hazır. 

Hükümet hazır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon rapo
runun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Okunması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde gruplar adına veya kişisel söz talebi var mı? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. , 

Şimdi, 1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 
6 ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 28.3.1990 tarihli ve 3620 numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişki
lerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının heyete başkanlık etmesi halinde, grubu bulunan tüm 
partiler İçtüzük hükümleri uyarınca kendilerine düşen oran nispetindeki sayıda üye ile heyette tem
sil edilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde... 

MUSTAFA KUL (Erzincan) - Devamı var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, tabiî, oradaki devamını bizim burada müzakere etme imkânımız yok; 

kusura bakmayın. 

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde okunduğu şekliy

le kabul edilmiştir. 

. 2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul-edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; hayır-' 

lı, uğurlu olsun. Bu, biraz da galiba, çok hızlı geçti gibi... 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - İlk defa, oybirliğiyle bir karar aldık. 
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3. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Sa

lahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ye İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/64) (S. Sayısı: 15) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" bölümünün 3 üncü sırasında bulunan -ki, yeni bir Danışma Kurulu önerisiyle, 
yeni bir teklif girdiği için, sıralamadaki teselsül değişti; yanlış takip edilmesin diye ifade ediyorum. 
Basılı gündemde 2 olan rakamı 3 olarak düşünmemiz lazım; çünkü, 2 numarayı çıkardık biraz ön
ce. O halde, 3 üncü sırada bulunan- Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner'in, 4.7.1934 Tarih 
ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu raporunun müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakere ertelenmiştir. 

4. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 22 Arkadaşının, Tütün Mamullerinin Zararları
nın Önlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine 
Dair 9.1.1991 Tarih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhur
başkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/70, 1/5) (S. Sayısı: 17) , . 

BAŞKAN - Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz ve 22 Arkadaşının, Tütün Mamul
lerinin Zararlarıyla ilgili kanun teklifinin müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Müzakere ertelenmiştir. 
5. - Yabancıların Türkiye 'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki Maddesinde Deği

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/385) (S. Sayısı: 30) 
BAŞKAN - Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki Maddesin

de-Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere ertelenmiştir. 
6. - Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 

Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (1/439, 1/428, 1/430) (S. Sayısı : 34) 

BAŞKAN - Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıla
rının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere ertelenmiştir. . 
7. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/386, 1/401) (S. Sayısı : 35) (I) 
BAŞKAN-Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Birer Maddesinde Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır. 

(1) 35 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Hükümet?.. Hazır. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Okunması hususu kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz talebi var mı efendim? 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Var efendim. 
BAŞKAN - Sayın Seçkiner, grup adına mı, kişisel mi efendim? 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Grup adına. 
BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yücel Seçkiner; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı hakkında Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimi açıklamak üzere huzurları
nızdayım; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, 1 inci maddeyle,Türkiye'de, 20nci Yüzyıla hazırlanan silahlı kuvvetle
rimizde, taburlar güçlendirilip alaylar kaldırılmaktadır. Biliyorsunuz, eskiden, üç tabur bir alaydı. 
Şimdi ise, taburlar güçlendirilip direkt olarak tugaylara bağlanmakta ve aradan alaylar kalkmakta
dır. Bu kanun tasarısıyla beraber, eskiden, alaylara verilen sancaklar şimdi tugaylara verilecektir. 
Biz, bu maddeyi müspet karşılıyoruz ve geç kalan bir maddedir. 

2 nci maddeyle, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 uncu maddesinin 3683 sa
yılı Kanunla değişik (b) fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan subay, askerî memur ve astsu
bayların, herhangi bir öğrenim veya yükseköğrenim yapmayan çocuklarında, Türk Silahlı Kuvvet
leri sağlık hizmetlerinden istifade edebilmeleri için aranan yaş haddi, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu hükümlerine paralel olarak 18'den 19'a çıkarılmaktadır. 

Bu konunun senelerdir mücadelesi yapılmaktadır; ama, bu, Meclisimize nasip olmuştur. 
Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Seçkiner, teşekkür ediyorum efendim. 
Başka söz talebi?..Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 38 
inci maddesinin 15.10.1980 tarihli ve 2318 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Sancak, hiçbir sebep ve bahane ile terk edilemez. Kuruluşunda alay teşkilatı (hudut alayları 
hariç) bulunmayan her tugay ile her alaya (deniz ve havada eşidi birliklere) yönetmeliğe göre bir 
sancak verilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi vur mı efendim? Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 2. - 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 

uncu maddesinin 3683 sayılı Kanunla değişik (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

3. Füru : Subay, askerî memur ve astsubayların ortaöğrenim yapmakta olan 20, yükseköğre
nim yapmakta olan 25 ve bunların dışında 19 yaşını doldurmamış ve evli olmayan erkek ve kız ço
cukları ile evli olmayan ve yardım edilmediği takdirde muhtaç duruma düşecek olan kız çocukları 
ile yaşları ne olursa olsun malul ve muhtaç erkek çocukları ve subay, askerî memur, ve astsubayla
rın ölümleri halinde bu kişilerden kendilerine yetim aylığı bağlanabilen erkek ve kız çocukları. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi var mı efendim? Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. , . 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. - Bu Kanlın yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi var mı? Yok. 

Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi var mı? Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü böylece kanunlaşmış oldu; hayırlı ve uğurlu olsun. . 
8. - Askerî-Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/410) (S. Sayısı : 
36) (1) 

BAŞKAN—Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma Komisyonu raporlarının müzake
resine başlıyoruz. 

Sayın Bakan, zatı âlinizin arzu ettiklerinden bir tanesi de bu muydu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul 

edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz talebi var mı? Yok. ,, 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

(I) 36 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 
Kanununun 21 inci maddesine (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş, (c) 
bendi de (d) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 

"c) Kamulaştırma yapılan güvenlik bölgelerine ve güvenlik bölgesi tesis edilen deniz sahası
na, buradaki tesislerde.görevli olanlarla, askerî güvenlik bölgelerinde yetkili komutanlığın, kamu 
ve özel kuruluşlara ait tesislerde ise, bu konuda yetkili makamın izin verdiği kişilerden başkası gi
remez ve oturamaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi var mı efendim? Yok. 
Değişiklik önergesi yok. . . . 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler;.. Madde ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi var mı? Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi var mı? Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu tasarı da kanunlaşmıştır; hayırlı hizmetlere vesile olur temennisi içerisindeyim. 
9. - Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (J/404) (S. Sayısı: 37) (1) 

BAŞKAN - 9 uncu sırada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporunun müzakeresi
ne başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon raporu
nun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz talebi var mı? Yok. 
Maddelere geçilmesi hususumu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler,.. Madde

lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

(I) 37 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1.-8.8.1977 tarihli ve 2092 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanunu

na aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"Ek Madde 1. - Olağanüstü hal bölgesi dışında olup da, mücavir ve hassas iller ile diğer il ve 

bölgelerde iç güvenlik harekâtı ile görevlendirilen personelin sıcak yemek yemelerinin mümkün ol
maması halinde, istihkakın 5 700 kaloriyi geçmeyecek şekilde konserve ve hazır yiyecek olarak ve
rildiği günlerde, 1776 sayılı Kuvvetli Tayın Kanununda belirtilen istihkakın iki katma kadar para
sal tutarda tabela düzenlenebilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş 

ve kanunlaşmıştır. 
Bu kanunun da ülkemize, milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını Cenabı Allah'tan ni

yaz ediyorum. 
Sayın Bakan, hayırlı olsun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN - Başka bir talebiniz var mı? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Evet, efendim; 10 uncu ve 16 ııcı 

sırada görüşülecek kanun tasarılarımız var. 
BAŞKAN - O talebinizin de is'afına gayret edelim; ama, sırası gelince efendim. 
İnşallah, Trafik Yasasını da bu süratle getiririz. Ben bekliyorum, yarın Genel Kurula gelirse, 

müzakeresini yapar, bitiririz inşallah; çünkü, bütün milllct onu bekliyor. Yarın, geç vakte kadar da 
olsa, biz çalışmaya hazırız. 

ALİ COŞKUN (İstanbul) - Bütçe Komisyonunda yarın görüşülecek Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, her işin bir anhası var, minhası var; arzu ederlerse, onun çaresini bulurlar. 
10. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (11412) (S. Sayısı : 38) (1) 

BAŞKAN -Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İliş-
(/) 38 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun müzakeresine 
başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerini aldı. -

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon rapo
runun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz talebi var mı efendim? Yok. 

Maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına 

İlişkin Kanun Tasarısı 
MADDE 1.-28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 

41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna 5.3.1992 tarihli 
ve 3785 sayılı Kanunla eklenen ek 3 üncü madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. . .. , 
Maddeyi oylarınıza... v 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Elimizde tasarı yok. 
BAŞKAN - Bir dakika... Arz edeyim efendim: Temmuz ayının 1 'inde dağıtmışız. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Temmuz ayından bugüne kadar tasarıyı cebimizde gezdire-

meyiz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Ünaldı, takdir buyurursunuz ki, biz de, her gün tasarı dağıtamayız. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Meseleleri tartışıyoruz. Takip imkânı olmuyor. 

BAŞKAN - Tedarik olundu mu efendim? 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Peki.. 

Madde üzerinde söz talebi var mı efendim? Yok. . . ' - ' ' 
Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

, Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştin 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

. BAŞKAN - Madde üzerinde söz; talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabuledenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü 

kabul edilmek suretiyle kanuniyet kesb etmiştir. Hayırlı hizmetlere vesile olur inşallah. 
Hayırlı olsun efendim. 
11. - İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 5 Arkadaşının; Genel Nüfus Tespiti Yapılması ve 

Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/216) (S. Sayısı: 40) . . • " . - . • 

BAŞKAN - İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 5 Arkadaşının Genel Nüfus Tespiti Yapıl
ması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları raporlarını müzakereye başlayacağız. 

Komisyon hazır mı efendim? Burada. ,. • . 
Hükümet hazır mı efendim? Yok. 
Müzakere ertelenmiştir. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Hem Hükümet hem komisyon yok. Onun için, uygun 

bulursanız, gruplarla da görüşüp... 
BAŞKAN - Yani, çok mu iş yaptık diye düşünelim... 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - İsterseniz devam edin... 
BAŞKAN-Evet, Başkanlığa bundan sonra serzeniş yok; biz hazırız... 
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Biz de hazırız... Komisyon ve Hükümet yok. 
BAŞKAN - ...ama, gruplar diyorlarsa ki... 
HAKAN TARTAN (İzmir) - Devam edelim Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Refah Partisi Grubumuz, Doğru Yol Partisi Grubumuz, Anavatan Partisi, Demok

ratik Sol Parti Grubumuz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubumuz ne buyururlar?.. 
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Çalışmaya geldik Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Bir istişare buyurun efendim. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Balıkesir)-Karar yetersayısının aranmasını isteriz. 
BAŞKAN - Komisyonlar temsil edilmeyecekse boş yere okumayalım. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın-Başkan, 16 ncı sıradaki tasarıyla ilgili olarak 

Sayın Millî Savunma Bakanımız buradadır. 16 ncı sıraya kadar devam edelim. 

BAŞKAN - Anladım efendim. 
Pekala; biz, kıraata devam edelim. 
12.- Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklen

mesine Daif Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (11465) (S. Sayısı : 41) 
BAŞKAN - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon hazır mı? Komisyon hazır değil. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
13. - Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı: 42) 
BAŞKAN - Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Kanun Ta

sarısının müzakeresine başlayacağız. 
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Komisyon hazır mı? Hazır değil. 

Müzakeresi ertelenmiştir. 

14. - Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 
55) 

BAŞKAN - Türk Ticaret Kanunundaki tadilata mütedair tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon hazır mı? Hazır değil. 

Müzakeresi ertelenmiştir. 
75. - 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/461) (S. 
Sayısı: 56) 

BAŞKAN - 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesiyle ilgili kanun tasarısının müzake
resine başlayacağız. 

Komisyon hazır mı? Hazır değil. 

Müzakeresi ertelenmiştir. 
16. - Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/423) (S. Sayısı: 59) (1) \ 
BAŞKAN - Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

MAHMUT IŞIK (Sivas) - Çalışkan Bakan nasıl yasalarını çıkarıyor. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa)-Sayenizde. 
BAŞKAN-Tasarının tümü üzerinde söz talebi var mı? Yok. 

Maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 25.10.1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum amiri, subay ve ast
subayların işledikleri suçlar dışında askerî kişilerin işledikleri suçlara ait suç evrakını, soruşturma 
yapılması istemiyle askerî savcılığa göndermek üzere askerî hâkim sınıfından olan adlî müşavirle
re yazılı yetki verebilir. Yetki verilen konularda kıta komutanı veya kurum amirine tanınan kanu
nî yetkiler adlî müşavirler tarafından kullanılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. 

(7) 59 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - 353 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. • -••• 

"A) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 81, 93, 94, 95, 100, 101 ve 102 nci 
maddelerinde yazılı suçlar;" 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. - 353 îayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 17. - Askerî mahkemelerde yargılanmayı gerektiren ilginin kesilmesi, daha önce iş

lenen suçlara ait davalara bu mahkemelerin bakma görevini değiştirmez. Ancak suçun; askerî bir 
suç olmaması, askerî bi • suça bağlı bulunmaması ve sanık hakkında kamu davası açılmamış olma
sı halinde askerî mahkemenin görevi sona erer." 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Değişiklik önerges yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. - 353 sayılı Kanunun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Asker olmayan ki filerin asker kişilerle müştereken işledikleri suçlarda yetkili askerî mahke

me, asker kişiler yönünden yetkili olan askerî mahkemedir. Asker olmayan kişilerin askerî mahke
melerde yargılanmalarını gerektiren diğer suçlarda ise, suçun işlendiği yere en yakın askerî mah
keme yetkilidir. Suçun işlendiği yer belli değil ise, yetkili askerî mahkeme Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda gösterilen usullere göre tayin edilir. 

Saklı, yoklama kaçağı ve bakaya suçlarından sanık erbaş ve erler ile sevk edildiği eğitim mer
kezine zamanında katılmamak suretiyle bakaya suçu işleyen yedek subay adayları, eğitimlerini ta
kiben verildikleri birlik veya kurumların tabi oldukları askerî mahkemede yargılanırlar. 

Saklı, yoklama kaçağı ve bakaya suçlarından sanık yedek subay aday adayları ile askerlik hiz
metini döviz veya bedel ödemek suretiyle yerine getirmiş sayılanlar ise, kayıtlı bulundukları asker
lik şubelerinin tabi olduğu askerî mahkemede yargılanırlar." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, maddeler müzakeresiz gittiği için, Divan üyesi arkadaşımızın oturma im

kânı olmuyor. Daha, uzun maddeler de var epeyce. İzin verirseniz, oturarak okumasını teklif edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. - 353 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 23. - Bir askerî birlik veya kurumda geçici olarak görevlendirilen veya harekât ko

mutasına verilen asker kişiler, bu görevlerinin devamı süresince, geçici olarak görevlendirildikleri 
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veya harekât komutasına verildikleri askerî birlik veya kurumun bağlı bulunduğu askerî mahkeme
nin yetkisine tabidirler." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. -353 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Askerî savcı (Askerî Yargıtayda Başsavcı), sanık, müdafi, şahsî davacı ve davaya katılan ile 
vekilleri hâkimi red isteminde bulunabilirler." ' 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. . 

Değişiklik önergesi yok. . 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. - 353 sayılı Kanunun 60 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 60. - Tanıklara, hazırlık soruşturması sırasında askerî savcı tarafından yemin verilir. 

Yemin ile dinlenilen tanığın, hazırlık soruşturmasında tekrar dinlenmesi gerekirse, yeniden yemin 
verilmeyip önceki yeminin hatırlatılmasıyla yetinilebilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. - 353 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir.. 

"Çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin rey ve mütalaasının alın
masına karar yerilir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözümlenmesi 
mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez. Bilirkişinin tayini ve zorunlu olmadıkça üçten fazla 
olmamak üzere adedinin tespiti, hazırlık soruşturmasında askerî savcıya, son soruşturmada askerî 
mahkemeye aittir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

. 9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. - 353 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Askerî savcı, tutuklamadan itibaren en geç otuzar günlük süreler içinde tutukluluk halinin de

vamına lüzum olup olmadığını doğrudan doğruya inceler; sanığın serbest bırakılmasını uygun bul
madığı takdirde, bir sonraki incelemenin ne zaman yapılacağını kararlaştırır ve sanığa bildirir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. -.-• 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Şahsîm adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

- 3 8 0 -



T.B.M.M. B : 5 9 .10 .1996 0 : 1 
OYA ARASLI (İçel) - Grup adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Oya Araslı; buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri 
saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak isterim. 

Önümüze getirilmiş olan madde metninde, Anayasaya aykırı birtakım yanlar görülmektedir. 
Anayasamız, yürütme erkinin, yargı erkinin, kanunlar çerçevesinde yerine getirilmesini emretmek
tedir. Halbuki, bu düzenlemeye baktığımız zaman, maddenin son cümlesinde "...bir sonraki incele
menin ne zaman yapılacağını kararlaştırır ve sanığa bildirir" denilmiştir askerî savcı için. Halbuki, 
bunun; en geç ne kadarlık bir süre için erteleneceğinin, açık ve seçik bir biçimde madde metninde 
gösterilmesi gerekmektedir. 

AHMET İYİMAYA (Amasya) - 30 gün:.. 
OYA ARASLI (Devamla) - Hayır; burada "30 gün" şeklinde bir sınırlama yapılmamıştır. 

Arkadaşım "30 gün" dediği için böyle bir açıklamaya gerek görüyorum; böyle bir sınırlama 
getirilmemiştir. Aslında, bu sınırlamanın gösterilmesi gereğine işaret etmek için söz almış bulunu
yorum. Böyle bir zaman sınırlaması getirilmediği takdirde, bu, yargı erkinin yasalar çerçevesinde 
kullanılacağını emreden Anayasa hükmüne aykırı olacağı gibi, savcıya, kendi yürürlüğe koyacağı 
kuralı kendi ihdas etmek gibi bir imkân sağlamaktadır. Böyle bir durumun, Anayasanın 19 uncu 
maddesinde ifadesini bulan "kişi özgürlüğü" açısından da çok büyük sakıncalar yaratacağı ve bu 
açıdan da Anayasayla bir uyum sağlayamayacağı ortadadır. 

Kişi hak ve özgürlüklerinin sınırları, bu sınırların ne ölçüde olduğu, yasalarda açık ve seçik bir 
biçimde ortaya konulmalıdır ve kişi hak ve özgürlüklerinin, yasa dışında, yargı makamlarınca ve
ya yürütme organı tarafından kendi koyacakları kurallarla sınırlandırılmasına imkân tanınmamalı
dır. Eğer böyle bir imkân tanınacak olursa, bu da, Anayasanın kişi hak ve özgürlüklerinin sınırlan
ması konusunda getirdiği birtakım hükümlere, kişi özgürlüğüyle ilgili düzenlemelere ve bunun ya
nında, yargı erkinin kanunlar çerçevesinde kullanılması doğrultusundaki Anayasa hükümlerine ay
kırı bir durum ortaya çıkarır. 

Bu nedenle, bu maddenin, kanun tasarısı metninden çıkarılması gerektiği görüşünde olduğu
muzu ve bu haliyle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu metin lehinde oy kullanamayacağı
mızı sayın üyelere açıklamayı arzu etmekteyim. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) . 
BAŞKAN - Sayın Araslı, teşekkür ediyorum efendim. 

Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok.-
Şahsı adına, Sayın Çelik; buyurun. ' 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli üyeler; görüşülmekte olan, As

kerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde şahsî görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Biraz önce, değerli CHP Grubu adııia konuşan sayın üyenin söylediklerine aynen katılıyorum; 
ayrıca, benim de ekleyeceklerim var. Görüşülmekte olan 353 sayılı Yasanın 75 inci maddesindeki 

-değişikliğe ve askerî savcıların, hakkında dava açılmamış olan sanıklar için 30'ar günlük süreyle 
tutukluluk durumu hakkında karar vermelerine karşıyım. Bu hüküm, Anayasanın 19 uncu madde
sine de aykırıdır. Zira, tutukluluk hali 15 günden fazla olamaz. Kişiler, ancak, hâkim kararıyla tu
tuklanabilir. Bu durumda, savcılar, kendilerini hâkimlerin yerine koyacaklardır. Bu, adalet, eşitlik 
ilkelerine de aykırıdır. Bu nedenle, benim de 9 uncu maddede reyim ret olacaktır. 

- 381 -



T.B.M.M. B : 5 9 .10 .1996 0 : 1 
Saygılar sunar; teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Çelik, teşekkür ediyorum. -
Madde üzerinde başka söz talebi var mı? 
MUSTAFA KUL (Erzincan)-Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Kul, buyurun efendim. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) - Arkadaşlar; Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usu

lü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde, özellikle 9 uncu maddeyle il
gili söz aldım; ama, aslında, Sayın Başkan, bugünkü çalışma usulümüzle ilgili birkaç şey ifade et
mek istiyorum. 

Tabiî ki, bu kanun tasarısı, 15.7.1996 tarihinde tüm milletvekillerine dağıtıldı, sizlerde olma
sı gerekiyor. Bu nedenle, şu anda, bu tasarı metnini elde edememeniz bizim için bir gerekçe olarak 
kabul edilmeyebilir diyebilirsiniz; ama, Sayın Başkan, şu anda, bu salonda görev yapan kavas ar
kadaşlar bile bu kanun tasarısının metnini bize getirmekte zorlanıyorlar. Sizin müzakereye başla
manızdan 15 dakika sonra, ancak bu tasarıyı elde edebildik. Tabiî, Meclisin bu şekilde süratle ça
lışmasında büyük yarar görmekteyiz. Bu yasalardan yararlanacak olan kişiler, ivedilikle bu yasala
rın çıkmasını bekliyor. Bizim aslî görevimiz de yasa yapmaktır, yasa çıkarmaktır. Geçmiş dönem
lerde olduğu gibi, bu yasalar, şu hükümet zamanında çıkarsa, bu Hükümeti oluşturan partiler bun
dan yarar sağlar gibi bir kıskançlık, bir kompleks içinde de değiliz. Yarım saat içerisinde 5 tane ya
sa tasarısı burada onaylandı, oylandı, geçti, çıktı. Daha önce çıkan yasaların hayırlı olmasını dili
yorum. Şu anda görüştüğümüz tasarı eski gündemin 15 inci maddesinde, şu anda ise 16 ncı mad
desinde yer almaktadır. Şu salonda bulunan milletvekili arkadaşlarımdan herhangi birisi, bu toplan
tıya, 16 ncı sıraya kadar görüşme gelmez düşüncesiyle, kendi odasında, çekmecesinde bulunan bu 
tasarı metnini yanına almadan buraya geldiler ve burada da bunu temin etmekte güçlük çektik. 

Sayın Başkan, tabiî ki, bu yasanın çıkması belki acildir, önemlidir; ama, özellikle bu maddey
le ilgili yeni bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır; çünkü, bu konuda 30'ar günlük sü
relerle, savcıya, tutukluluk halinin devamı konusunda yetki yerilmektedir. Halbuki, tutukluluk ko
nusunda karar verme, sadece hâkime ait bir yetkidir. Bu, aynı zamanda Anayasanın 19 uncu mad
desine de aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle -zannediyorum, Sayın Bakan da bu maddeyle il
gili bir düzeltme telaşı içerisindeler- eğer uygun görülürse, bu tasarı geriye çekilsin. Yarın, kaldı
ğımız yerden yeniden bu müzakerelere devam etme dileklerimi ifade ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kul, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri... -
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Oğuz, buyurun efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Efendim, madde üzerinde iki sayın üye konuştu ve bu hakkı kullandı... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Onlar aleyhte konuştular, ben lehte konuşacağım. 
BAŞKAN - Efendim, zatı âliniz çok iyi bilirsiniz, madde müzakerelerinde aleyhte, lehte diye 

bir husus yok ve sadece iki sayın üyeye söz verme imkânımız var; keşke olsaydı... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Fakat, ayrı ayrı partilerden efendim... 
BAŞKAN - Efendim, gruplar adına söz talebi olmadı, kişisel söz taleplerine geçtik Sayın 

Oğuz, bu bakımdan mümkün olmadı. Bir yol biliyorsanız, buluyorsanız, ben, zatı âlinizin talebini 
yerine getireyim diye cehdediyorum. 
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ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, yerimden arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN - Yerinizden çok kısa bir konuşmaya İçtüzük imkân veriyor. 
Buyurun efendim." 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Arkadaşlarım bir konuyu karıştırıyorlar. Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda bir hüküm vardır; tutuklanmış olan sanık hakkında, müdafi, belli süreler olmadıkça 
tahliye talebinde bulunur. Müdafi yok; sanık sahipsizdir. Kendisi de hapishaneden herhangi bir 
dilekçe gönderme imkânında değildir. Önünde dosyası olan savcı, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun gösterdiği müddetler içerisinde dosyayı incelemeye alır, bu tutukluluk halinin 
devamına mahal olup olmadığı hususunda görüş belirtir. Bu, savcının tutuklama yetkisi değildir; 
tutuklama manasında da değildir. 

Burada, iki aylık müddet bir aya indirilerek çok isabetli bir netice getirilmek istenmektedir. 

Madde, doğru şekillenmiştir; yanlış tarafı yoktur. 
Arz ederim. 
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, anlaşılıyor ki, gruplar arasında, Komisyon ve Hükümet arasında kısa bir 
istişareye ihtiyaç var. Bundan dolayı, saat 17.50'de yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriy
orum. 

ı • • 

Kapanma Saati: 17.33 

© 
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İKİNCİ OTURUM 

Saati: 17.56 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Kâzım ÜSTÜNER (Burdur), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

.16. — Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/423) (S. Sayısı: 59) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşülmekte olan kanun tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerini aldı. 

Müzakeresini tamamladığımız maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi vardır; okutuyorum 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesinin ikinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değişiti-
rilmesini öneriyoruz. 

"bir sonraki incelemenin 30 gün içinde ne zaman yapılacağını sanığa bildirir" 

Önder Sav Mehmet Gözlükaya 
Cumhuriyet Halk Partisi Doğru Yol Partisi 

Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
OyaAraslı Ahmet İyi maya 

Cumhuriyet Halk Partisi ' Amasya 

Grup Başkanvekili 
Atilâ Sav '. • 

Hatay • 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AHMET BİLGE (Ankara) - Katılıyo

ruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi, okunduğu şekliyle oylaııı^za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Önerge kabul edilmiştir. -
Müzakeresi tamamlanan maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oyla

rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilen önerge istikametindeki deği
şik şekliyle kabul edilmiştir. 
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10 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 10. - 353 sayılı Kanunun Birinci Kısmının Onbirinci Bölümünün başlığı "İfade Al
ma ve Sorgu" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 1 1 . - 353 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.' 

"Asker kişilerin getirilmesi :" 

"Asker kişiler, ifadelerinin alınması veya sorgulan için bağlı bulundukları askerî birlik komu
tanının veya askerî kurum amirinin emri ile getirilirler." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 12. - 353 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

. "Asker olmayan kişilerin getirilmesi :" 

"Asker olmayan kişiler, ifadelerinin alınması veya sorguları için davetiye ile çağrılırlar; gel
mezlerse, zorla getirilecekleri davetiyeye yazılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13.- 353 sayılı Kanunun 105 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 105. - Askerî savcı, 8 inci ve 95 inci maddeler gereğince kendisine intikal eden so

ruşturma evrakını inceledikten sonra, keyfiyeti soruşturmaya değer görmez veya yapılan hazırlık 
soruşturması sonunda kamu davası açılmasını haklı göstermeye yetecek sebep bulunmazsa, kovuş
turmaya yer olmadığına karar vererek sebepleri ile birlikte dosyasına koyar. 

Bu karar, teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum amirine, sa
nığa, suçtan zarar görene ve şikâyetçiye bildirilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. - 353 sayılı Kanunun 132 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 132.-Askerî mahkeme, duruşmanın tehir ve taliki halinde veya hüküm ile birlikle 71 
inci maddede yazılı hallerde tutuklama kararı verebilir. Tutuklama kararına karşı 74 üncü madde 
gereğince itiraz edilebilir. 
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Askerî mahkeme; tutuklu bulunan sanığın duruşmasında, tutukluluk halinin devamının gere

kip gerekmeyeceğini, her oturumda veya şartlar gerçekleştiğinde davanın açılmasından hükmün 
kesinleşmesine kadar askerî savcı veya sanığın istemi üzerine veya resen inceleyerek karara bağ
lar." 

BAŞKAN•- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15. - 353 sayılı Kanunun 142 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir. 

"Yasağa aykırı hareket edenler hakkında, asıl davaya bakan askerî mahkemece Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 377 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
16 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16. - 353 sayılı Kanunun 162 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Derhal beraat kararı verilebilecek hallerde duruşmanın tatili veya düşme kararı verilemez. 
Aynı konuda, aynı sanık için evvelce verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava var ise dava

nın reddine karar verilir." 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, bu madede teknik açıdan, belki de dil ifadesi açısından acaba 

bir eksiklik mi var?.. "Derhal beraat kararı verilebilecek hallerde duruşmanın tatili veya düşme ka
rarı..." deniyor. Yani, "duruşmanın tatiline veya düşürülmesine" biçiminde, yahut... 

Sanki orada bir Türkçe sıkıntısı var gibi geliyor bana. 

"Derhal beraat kararı verilebilecek hallerde duruşmanın tatili veya düşme kararı..." Yani, o 
halleri... • 

NECATİ ALBAY (Eskişehir) - İfade açık, hüküm çok net ifade edilmiş. 
BAŞKAN - Efendim, Türkçe açısından söylüyorum ben; yoksa, anlaşılıyor. Oradaki (i) hali 

ve (e) hali... Sanki orada bir şey var gibi geliyor bana. Yani, tatiline veya düşmesine... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Olabilir efendim. 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Efendim, ifade doğrudur; tatili kararına, düşme kararına... 
BAŞKAN - O zaman, o "kararı" tekrarlamamız lazım. 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Dil zaafı yok efendim; gerek yok. 
BAŞKAN - Peki; dil zaafı yok diyorsunuz... 
Efendim, madde üzerinde söz talebi?..Yok. 
Değişiklik Önergesi yok. 

Maddeyi, yazılı şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum:. 
MADDE 17. -353 sayılı Kanunun 166 nci maddesinin,beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
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"İddianamede gösterilen suçun temas ettiği kanun maddelerinde belirtilen cezadan daha az bir 

ceza verilmesini gerektiren hallerde; hazır bulunan sanıkla ilgili duruşma, ek savunma için talik 
edilmez. Sanık hazır bulunmuyorsa ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre meşruhattı 
davetiye teblrğine rağmen duruşmaya gelmez veyahut davetiye tebliğ edilemez ise, bu maddenin 
birinci fıkrası hükmü uygulanmaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi ?..Yok. 

Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Madde kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 18. - 353 sayılı Kanunun 180 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. -

"Hüküm fıkrasında; 162 nci maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun 
maddelerinin ve verilen cezanın nevi ile süresi ve miktarının, kanun yollarına başvurmanın müm
kün olup olmadığının, oturumun tarihinin ve bu oturumda bulunan askerî mahkeme kuruluna dahil 
olanların ve askerî savcı ile tutanak kâtibinin ad ve soyadlarının tereddüte yer vermeyecek şekilde 
açıkça gösterilmesi gerekir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Efendim, tabiî, arkadaşlarımız onu tartışıyorlar... Sayın İyimaya, herhalde onu tartışıyorsunuz. 

Yani, bu, benim hâlâ kafama yatmadı; geçti, ayrı şey... Eğer dediğiniz gibiyse, şöyle olmalı o: 
"Derhal beraat kararı verilebilecek hallerde duruşmanın tatiline veya davanın düşürülmesine karar 
verilemez." Doğru, tekniğe uygun ifade o olmalıydı, bana göre. 

Evet, 16 ncı maddeyi bir öyle teemmül buyurunuz... 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 19. - 353 sayılı Kanunun 196 ncı maddesinin son fıkrasının birinci cümlesi aşağı

daki şekilde değiştirilmiştir. 
"Sanığın kanunî mümessili ve eşi, sanığa açık olan kanun yollarına süresi içerisinde kendilik

lerinden başvurabilirler." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 20. - 353 sayılı Kanunun 205 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (1) ve 

(2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"1. İki milyon liraya kadar (iki milyon lira dahil) para cezalarına dair olan hükümler. 

2. Yukarı haddi on milyon lirayı geçmeyen para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen 
beraat hükümleri." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.;, Madde kabul edilmiştir. 
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21 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 21. - 353 sayılı Kanunun 212 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ek
lenmiştir. 

"Sanık ve müdafi dışındaki taraflar temyiz dilekçelerinde temyiz sebeplerini göstermemişler 
ise, temyiz isteğinin sanığın lehinde veya aleyhinde olduğunu açıkça belirtmeleri gerekir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. ' 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 22. - 353 sayılı Kanunun 214 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
"Temyiz istemi, kanunî sürenin geçmesinden sonra yapılmış veya temyiz edilemeyecek bir hü

küm temyiz edilmişse veya temyiz edenin buna hakkı yoksa, hükmü temyiz olunan askerî mahke
me bir karar ile temyiz istemini reddeder." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: '...>' 
MADDE 23. - 353 sayılı Kanunun 217 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Askerî Yargıtay, temyiz isteminin süresi içinde yapılmadığını veya hükmün temyiz edilemez 

olduğunu veya temyiz edenin buna hakkı Olmadığını görürse, temyiz istemini reddeder." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 24. - 353 sayılı Kanunun 220 nci maddesinin ikinci fıkrasının (İ) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki (J) bendi eklenmiştir. 

"İ) HarçlarKanununa ilişkin hükümlerin uygulanmasında veya avukatlık ücret tarifesi uyarın
ca mahkemelerce hükmedilecek vekâlet ücretlerinin tespitinde hata yapılmış ise, 

J) Hükümden sonra yürürlüğe giren kanun suçun cezasını azaltmış ve mahkemece suçluya ce
za tayininde artırma sebebi kabul edilmemiş veya yeni bir kanun ile fiil suç olmaktan çıkarılmış ise, 
birinci halde daha az bir cezaya hükmolunması ve ikinci halde de hiçbir ceza hükmolunmaması ge
rekirse." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 25. - 353 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"b) Disiplin mahkemelerinin görevi dışında kalan ve ağır hapis cezasını gerektiren haller ha

riç olmak üzere, Askerî Ceza Kanununun 130 uncu maddesinde yazılı suçlar," 

"c) Askerî Ceza Kanununun 137 nci maddesinde yazılı suç," 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. ' 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 26. - 353 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
"EK MADDE 2. -Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi ile diğer maddelerine ve hususî ka

nunlar hükmüne göre belirli eşyanın müsaderesi ve imhası yahut kullanımdan kaldırılması gerekli 
olan hallerde, kamu davası açılmamış veya kamu davası açılmış olup da esasla beraber bu hususta 
bir karar verilmemişse, bu tedbirlerin her türlü takipten ayrı olarak alınması için askerî savcı veya 
davacı tarafından yapılacak talep, esas davayı görmeye yetkili askerî mahkemece karara bağlanır. 
Duruşma ve karar hakkında duruşmaya müteallik hükümler uygulanır. 

Müsadere veya imha olunacak yahut kullanımdan kaldırılacak eşya üzerinde hakkı olan kim
seler de mümkünse duruşmaya davet olunur. Bunlar sanığın haiz olduğu hakları kullanabilirler ve 
vekâletnameyi haiz bir müdafi ile kendilerini temsil ettirebilirler. Davete uymamaları duruşmayı te
hir etmez ve hüküm verilmesine engel olmaz. 

Müsadere hükümlerine karşı askerî savcı, teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıta komutanı 
veya askerî kurum amiri ile davacı ve ikinci fıkrada belirtilen kişiler için kanun yolları açıktır. 

Suç konusu olmayıp münhasıran müsadereye tabi bulunan eşyanın müsaderesine askerî mah
kemenin hâkim sınıfından olan üyelerinden birisi tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir. 
Bu karar aleyhine en yakın askerî mahkemede itiraz edilebilir." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, kusura bakmayın; galiba, bugün, hep dile taktım gibime geli
yor. Maddede "davete uymamaları duruşmayı tehir etmez" deniliyor. "Duruşmanın tehirine sebep 
olmaz" demek lazım; yani, katılmamak, ettirgen değildir ki, bir sebeptir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Olabilir efendim, redakte edebi
liriz. . 

; ATİLÂ SAV (Hatay) - Haklısınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, ifade buyurur musunuz, "davete uymamaları duruşmayı tehir et
mez" yerine, "davete uymamaları, duruşmanın tehirine sebep teşkil etmez" biçiminde... 

HALİL CİN (İçel) - Yahut "tehirini gerektirmez" şeklinde... 
BAŞKAN - Yahut "tehir sebebi sayılmaz..." 
Efendim, düşüncenizi ifade buyurun; redaksiyonda dikkate alalım onu. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AHMET BİLGE (Ankara) - Sizin de
diğiniz şekle katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki efendim, Başkanlığın ifadesini Sayın Komisyon uygun buluyor; öyle anla
dım ben; redaksiyonda dikkate alınacaktır. 

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 

- 389 -



T.B.M.M. B : 5 9 .10 .1996 0 : 2 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Bir de "mümkünse" lafını çıkarmak gerekiyor. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Evet Sayın Başkan "mümkünse" tabiri kaldırılsın. 
ATİLA SAV (Hatay) - "Mümkünse" kelimesinin kalması lazım Sayın Başkan, adresi bilinme

yebilir. 

BAŞKAN - Efendim, bu imkân ve imkânsızlık, hukukî imkân ve imkânsızlıktır. 
AHMET İYİMAYA (Amasya ) - Sayın Başkan, usul hukukunda öyle bir şey yoktur. 

BAŞKAN - Efendim, zabıtlara geçmesi açısından burayı düzelterek tekrar ifade ediyorum: 
"Davete uymamaları duruşmanın tehirini gerektirmez." 

ATİLÂ SAV (Hatay) - Böyle güzel efendim. 

BAŞKAN - Tamam efendim, böyle. 

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ek madde 3'ü okutuyorum: 
"EK MADDE 3. - Bu Kanunda ve askerî yargı ile ilgili diğer kânunlarda yazılı "başkâtip" un

vanı "yazı işleri müdürü"; "nezdinde" kelimesi ise "teşkilatında" olarak değiştirilmiştir. Unvan de
ğişikliği sebebiyle ilgililerin yeniden atanmaları gerekmez." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi var mı? Yok. 

Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Efendim, gayet tabiî, Başkanlığın ek 2 nci maddede üç kelimelik bir düzeltmesi var -ki, zabıt

lara geçti, Komisyon da o düzeltmeye katıldı- o düzeltmeyle birlikte, çerçeve 26 ncı maddeyi ek
leriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler,.. Madde kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 27. - 353 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

"EK GEÇİCİ MADDE 4. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce başlamış bulunan soruş
turmalar hakkında, 353 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince yetkisizlik kararı verilemez." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştin 
Ek geçici madde 5'i okutuyorum: 
"EK GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanunun 25 inci maddesiyle değiştirilen 353 sayılı Kanunun 

ek 1 inci maddesi hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış kamu davaları hak
kında da uygulanır." . . 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Çerçeve madde 27'yi ekleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Ekleriyle birlikte çerçeve 27 nci madde kabul edilmiştir. 
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28 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 28. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 29'u okutuyorum: 

MADDE 29. - Bu Kanun hükümlerini BakanlarKurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 
Bu tasarının dahi, milletimizin ve ülkemizin hayrına hizmetlere vesile olmasını Cenabı Al

lah'tan niyaz ediyor, hepinize teşekkür ediyorum. 
Evet Sayın Bakan, daha başka var mı? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Çok teşekkür ederim Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN - Evet, iş istiyoruz, hadi bakalım... 
Sayın Yülek -bakın, ismen arıyorum zatı âlinizi- Plan ve Bütçe Komisyonunu bu gece topla

yın ve trafik kanunu tasarısını yarın getirin. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, 

bugün bitmez; çarşamba günü getirelim, düzeltilmesi gereken yerler var. 
BAŞKAN - Balan, bütün gruplarımız bu şevk ve heyecan içerisindeyken, getirin, geçirin; be

ni dinleyin; ne yapacaksınız... 
Sayın grup başkanvekilleri?.. / 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Kapatalım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, hayırlı uğurlu olsun; bugün, biri 29 maddeli, diğerleri de 3'er, 4'er mad-
deli olmak üzere, 6 tasarı geçti. 

• Çalışma saatimiz de dolmak üzere. 
Sayın milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 10 Ekim 1996 Perşembe günü 

saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.22 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
5 İNCİ BİRLEŞİM 9 . 10 . 1996 ÇARŞAMBA Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

,- 6 . 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Konya Milletvekili Mustafa ÜnalMı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve "değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECÎİS ARAŞTIRMASI' 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER • 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuru
luşlarının amaçlan dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) ' 

5.—• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

6. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

7. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ye 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (İ 0/25) 

8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T,R.T. ille il
gili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

9. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve-39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak 
su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

10, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

İ t — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de 
cevherden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdernir'in özelleştiril
mesinin saikmcalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

' YAPILMASINA BAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

12. — Nevşehir Milletvekili. Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik 
sektörünün sorııMarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

13v— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

14,, — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

15. —• İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı id
dialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

16. — izmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

17. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 vel05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

18. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanları
mız ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

2Ö< — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretiminde
ki sorunların araştırılarak alınması gereken Önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci.İçtüzüğün 104 vel05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/37) 

2Î!< — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI . 

YAPILMASINA.DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

22< — İstanbul Milletvekili Algan İHacalloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Ku-
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

23. — 'Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşının, PETLAS'm zarar 
etmesinin nedenleri ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmet
lerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

25\— Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel 
Müdürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

24, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gere
ken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 vel05 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

27. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

28 r — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvart ve et 
ithalatı yapıldığı iddiarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergemi (10/45) 

29, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Ulaştırma Ba
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

30. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve 
İşletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)) 

31U —• İçel Milletvekili Mehmet Emin Ayclmbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken 
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tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

32.— İstanbul Milletvekilli Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile İşbirliği an
laşmaları imzalandığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/49) 

33. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/50) 

34. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatif lerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

35. — İzmir Milletvekili Metin Öney ve 10 arkadaşının, ceza ve tevkif evleri ile 
tutuklu, hükümlü ve yöneticilerin içinde bulundukları durumu araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

36. — Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 18 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

37. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 13 arkadaşının, sağlık hizmetlerin
deki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

38. — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ve 28 arkadaşının* kumar
hanelerin maddî ve manevî tahribatlarının boyutlarını tespit etmek ve daha iyi 
denetlenmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/56) 

39. — Konya M illetveküi Veysel Candan ve 20 arkadaşının, iç ve dış borçlar 
ile alınan kredilerin nerelerde kullanıldığının tespiti amacıyla Anayasamn 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 
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40. —• İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 9 arkadaşının, doğal afetlerde mey
dana gelen can ve mal kaybını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

41 < — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 27 arkadaşının, Sivas İlinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

42V—• Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 9 arkadaşının, yargı bağımsızlığına 
gölge düşürdüğü iddia edilen olayları araştırarak alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

•43. —Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 17 arkadaşının, işsizlik soru
nunun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

44. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi inceöz ve 16 arkadaşının, korunmaya 
muhtaç çocukların sorunlarının araştırılarak gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 44 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiralanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/64) 

46. — Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 31 arkadaşının, Belediyelerin 
içinde bulundukları sorunların tespiti ve belediye hizmetlerinin daha verimli yapı
labilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/65) 

47. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 115 arkadaşının, başörtülü kız öğren
cilerin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

48. -— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 22 arkadaşının, ülkemizdeki petrol 
ve doğalgaz rezervlerinin tespit ve işletilmesi konusunda millî bir petrol politikası
nın oluşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 
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49. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 28 arkadaşının, Rusya ve Ukray
na'dan kalitesiz ve standartlara uygun olmayan sac ithal edildiği iddialarını ve bun
ların üretimde kullanılmasının sakıncalarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/69) 

50. — Çankırı Milletvekili ismail Coşar ve 42 arkadaşının, ülkemizin enerji tü
ketiminde ileride bir darboğazla karşılaşmaması için alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın-98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

51. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 21 arkadaşının, Refah Partisinin 
Uluslararası Yardım Teşkilatı (IHH) ile ilişkisinin araştırılması "ve bu teşkilatça 
toplanan kurban paralarının amacına ulaşıp ulaşmadığının tespiti amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

52. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, Refah Partisi üye
si oldukları iddia edilen iki kişinin kurban organizasyonu marifetiyle topladıkları 
paraların nerelerde kullanıldığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

53. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, bazı turizm şirket
lerinin hac organizasyonlarından sağladıkları gelirden Refah Partisine para akta
rılıp aktarılmadığını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

54. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 26 arkadaşının, Kırıkkale İli
nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

55. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 14 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) . • _ • 

56.-— Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 24 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
içinde bulundukları sorunların ve tütün politikamızın tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/76) 

57, — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 16 arkadaşının, ülke çıkarlarına uy
gun bir enerji politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 
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58H _ Burdur Milletvekıilli Kazım Üstüner ve 14 arkadaşının, hayvancılık sek
törünün sorunlarının ve uygulanan yanlış politikaların araştırılarak alınması gere
ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

59. — İstanbul Milletvekili H. Hüsamettin Özkan ve 14 arkadaşının, DYP Ge
nel Başkanı Tansu Çiller'in, yurt içi gezilerinde kullandığı ya'bancı hava siciline ka
yıtlı uçağın kullanımının Siyasî Partiler ve Türk Havacılık Kanunları karşısındaki 
.durumunun belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve İ05 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergemi (10/79) 

60j— İçel Milletvekili Oya Arash ve 20 arkadaşının, Refah Partisi Genel Baş
kanı Necmettin Ef bakan'ın mal varlığının ve kaynaklarının tespit edilmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi {10/80) 

6l\ — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 25 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmen ve öğrencileriımiziin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

62. —'Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 22 arkadaşının, otomotiv 
sanayiinin sorunlarının ve devrim otomobilinin üretilmemesinin nedenlerinin araştırıla
rak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/82) 

63. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel ve 28 arkadaşının, GAP İdaresi 
ile ya'bancı firmalar arasında yapılan anlaşmalardaki usulsüzlük iddialarını araştır
mak ve GAP'ın kısa sürede bitirilebilmesi için gerekli yöntemleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

64. —• İzmir Milletvekili Ahmet Piriştina ve 59 arkadaşının, kumarhanelerin 
daîha iyi denetlenebilmeler'i için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır-, 
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

0. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 26 arkadaşının, dengeli kalkınmayı 
olumlu etkileyecek bir ulaştırma politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/85) 

66. — Denizili Milletvekili Adnan Keskin ve 28 arkadaşının, Uğur Mumcu ci
nayetinin açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104. ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 
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67. —. Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz ve 23 arkadaşının, MKE Kuru
munun içinde bulunduğu durumun tespit edilmesi ve tam kapas'ite ile çalıştırılma
sını sağlamak için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/87) 

68. — Kocaeli Milletvekili Necati Çeltik ve 23 arkadaşının, EBK ve SEK'nun 
özelleştirilmeleri sonucunda meydana gelen Devlet kayıplarını belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

69, — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 23 arkadaşının, yasa ıdışı örgütlerin 
faaliyetlerinin boyutlarını ve varlığı iddia edilen kamu görevlileriyle olan ilişkilerini 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

70, — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 41 arkadaşının, Kastamonu İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

71'. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 21 arkadaşının, orta öğretimdeki so
runların araştırılarak Anayasal çerçeveye uygun bir millî eğitim politikasının belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inc'i maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

72. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, et ithali ko
nusunu araştırmak ve hayvancılığımızın geliştirilmesi 'için alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 26 arkadaşının, istanbul Per-
şemlbe Pazarı Ticaret Merkezi (PERPA)'nın içinde bulunduğu durumun araştırılarak 
ülke ekonomisine kazandırılalbilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

74. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 24 arkadaşının, Marmara 
Bank, Impexs Bank ve TYT Bank'm iflas nedenlerinin araştırılarak sorumlularının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

75., — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, Kazakistan'da 
bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin onarımında meydana gelen yolsuzluk ve 
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usulsüzlüklerin araştırılarak, sorumlularının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin Önergesi (10/97) 

?&,_ —• Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 22 arkadaşının, Kütahya Manyezit 
İşletmeleri A.Ş. • (KÜMAŞ)'ın özelleştirilmesi sırasında yapıldığı iddia edilen usulsüz
lük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak meydana gelen devlet kayıplarını belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

77. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 26 arkadaşının, Etibank tarafın
dan yapılan alümina ihalesinde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını 
araştırarak, madenlerimizin daha rantaibl işletilebilmesi için alınması gereken tedbir
leri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

78i — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 19 arkadaşının, Eskişehir E Tipi 
Cezaevinin kapatılmasının nedenlerini ve yapılan tadilatların gerekli olup olmadığını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

79. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Denizli İlinin içinde 
bulunduğu .durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

80. — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal.ve 20 arkadaşının, cezaevlerinde 
tutuklu ve hükümlüler tarafından sürdürülen ölüm orucunun nedenlerini ve istem
lerini açığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

81'. -— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 49 arkadaşının, orman yangınları
nın önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler ile yangınlardaki ihmal ve kusurların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

82. — Bartın Milletvekili Koksal Toptan ve 22 .arkadaşının, kumarhanelerin ya
rattığı maddî ve ahlakî tahribatların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

83. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı ve 23 arkadaşının, elektrik dağıtım 
müesseselerinin tahsil ettikleri gelirlerin, dağıtılmasında bir kuruma haksız kazanç 
sağlanmak suretiyle TEDAŞ'ın zarara uğratıldığı iddialarını araştırmak amacıyla 
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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) * 

84. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan ve 22 arkadaşının, Kahramanma
raş İlinin sorunlarını araştırmak ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

85. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 19 arkadaşının, Gediz Nehrinin kirlen
mesinin nedenlerini araştırmak ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

86. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 19 arkadaşının, polis tarafından dinle
nen telefonlar hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/108) 

87. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Pamukkale'nîn doğal 
güzellikleri ile kültürel mirasının korunması için alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

88. —İstanbul Milletvekili Mehmet Cevdet Selvi ve 2.1 arkadaşının, yasa dışı 
suç örgütleri ile bunların Devletle olan. bağlantıları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/5) , 

89. — Bitlis Milletvekili K'âmran İnan ve 22 arkadaşının, Hükümetin izlediği 
dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasina ilişkin önergesi. (8/6) 

- # -
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i. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN Genel Müdürlü
ğüne ait bazı telefonların konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1) (2) 

2.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1995 yılında iller itibariyle 
kaç kişiye ve hangi miktarlarda hayvancılık kredisi verildiğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/2) (2) 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Seyranbağları Kreşi ücretlerine 
yapılan zamma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/60) (2) 

4# _ Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, 5 Nisan 1995 kararlarından sonra ka
mu kuruluşlarına alınan personele ve S.S.K.'ya bağlı bazı hastane ve sağlık birim
lerinin kadro ihtiyaçlarının karşılanmasına müsaade edilmediği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/64) (2) 

5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Antalya Kaleiçi Te
sislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/65) (2) 

6. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Marmaris Teslislerin
de ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/66) (2) 

7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Belek Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) <2) 

8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Bodrum Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/68) (2) 

9. — İstanbul Milletvekili Halıit Dumankaya'nın, Turban Kemer Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/69) (2) : 

10, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kuşadası Tesislerin
de ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/70) <(2) 

1IV — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Elmadağ Tesislerine 
nakledilen evraklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71). {2} 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 

— 12 — 
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12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1992 -1995 yılları arasında 
Turban yönetimince alınan kararlar ve taşeron firmalara yaptırılan işler ile kiralanan 
helikopterlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/72) (2) 

13< —•' İstanbul Mülletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Beldibi Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) (2) 

14 —•• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Eski Genel Müdürü 
Ömer Bilgin döneminde yapılan ihalelere ve personele verilen avanslara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/74) (2) 

15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Eski Genel Müdürü 
Ömer Bilgin döneminde yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/75) (2) 

16. —'İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turhan'ın İsparta'da seyahat 
acentası açmasının nedenine ve Turban Tesislerinde indirim yapılan kişilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/76) (2) 

17. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Abant Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/77) (2) 

18. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Amasya Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) i(2) 

19. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Büyük Samsun Te
sislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/79) (2) 

20L, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Çeşme Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/80) ,{2) 

21'. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Çorum Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/81) (2) 

22. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Elmadağ Tesislerin
de ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/82) (2) 

23. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Erciyes Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/83) (2) 

— 13 — 
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24. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Urfa Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/84) (2) . 

25< —istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Yalova Termal Te
sislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/85) (2) 

2ÖH — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Ilıca Tesislerinde üc
retsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/86) (2) 

27. '-* İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Kilyos Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/87) (2) 

28<— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Ürgüp Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/88) (2) 

29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Akçay Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/89) (2) 

30. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Gümüldür Tesislerin
de ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/90) (2) 

31. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, milletvekili seçimlerinde aday 
olup seçilemeyen bürokratların kararnamelerinin bekletildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/92) (2) 

32. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Piyango İdaresi Genel 
Müdürlüğünün 1995 yılı reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/94) (2) 

33L — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban ve bağlı işletmelerin
ce Erten Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne verilen işlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/98) (2) 

34, — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, yurt d,ışından patates 
ve elma ithal edilip edilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/99) (2) 

35, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban işletmelerinde bazı 
evrakların ortadan kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/101) (2) 

• — 14.— 
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36. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TRT Genel Müdürüne ve ba-
zı yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) (2) 

37. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Gümrük Birliğine girdiğimiz 
tarihten itibaren ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/5) (2) 

38. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Toplu Konut Kredisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/152) (2) 

39. —-İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, 24 Aralık seçimlerinden sonra yurt 
dışına giden Bakanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/153) (2) 

40. — Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun, hayvan ithalatı ile ilgili 
olarak ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/108) (2) 

41. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, hayvancılığı teşvik kredilerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/109) (2) 

42. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, İzmir'de Menkul Kıymetler Borsası 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/7) (2) 

43. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Ekonomik Kültürel Eğitim ve 
Teknik İşbirliği Başkanlığının bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/154) (2) 

44< — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, TÜGSAŞ ve bağlı kuruluşları
nın bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öneregesi (6/156) (2) 

45. —' Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Güven Sigorta T.A.Ş.'nin bazı 
harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) (2) 

46. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, patates üreticilerinin 
elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/167) (1) 

47. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Yatırımları ve Döviz Kazan
dırıcı Hizmetleri Teşvik Fonundan verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/172) (1) 

48. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Ankara Palas'ta verilen bir 
resepsiyonun fatura bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/176) (1) 

49. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'm, İş ve İşçi Bulma Kurumunda usulsüz 
atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/8) (1) 

— 15 — 
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50, —' Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu - Mesudiye İmam -Ha
tip Lisesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/10) (1) 

511, — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'un tarihî ve kültürel 
varlıklarının korunmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) (1) 

52. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ tren yolu ile istasyonuna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) (l)1 

53. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Çimento Fabrikasının 
yerinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/16) (1) 

54. —• Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, Rize Sağlık Meslek Okulunun kapatı
lacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/17) (1) 

55. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, demiryollarının modernizasyonuna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) (1) 

56. —. Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, enerji sektöründe yapılacak yatırına 
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/19) (1) 

57H — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Gökova (Kemerköy) Santraline iliş
kin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) (1) 

58< — Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Çuköbirliğin borçlarına ve personeli
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) (1) 

519. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde ilindeki işsiz
lik sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) (1) 

6Ö< —• Rize Milletvekili Şevki' Yılmaz'ın, bazı medya kuruluşlarına verildiği id
dia edilen kredilere ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/182) (1) 

61\ — Aydın .-Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, S.S.ıK.'nın sağlık hizmetleri ala
nındaki örgütlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/23) (1) 

62, — İstanbul Milletvekilli Azmi Ateş'in, Irak'a uygulanan ambargonun eko
nomimize olan etkilerine ilişkin IBaş'bakandan sözlü soru önergesi (6/24) (1) 

63. — Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, S.S.K.'nın malî durumuna ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/25) (1) 

— 16 — 
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64.— Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, 11 SağUk Müdürlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/26) {1} 

6S4 — Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nun, dinî vecibelerini yerine 
getiren ordu mensuplarına yapılan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) (1) 

66. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Çevre Düzenlemesi Fonundan bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) (1) 

67, — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya'nın bazı belediyelerine ya
pılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 0 ) 

68., — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, öğretmenlerin eylemlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/30) (l) 

69,, — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akm'ın, Ordu Sanayi Bölgesi arsasının 
kamulaştırma bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/31) ı(l) 

7Ö< — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, dinî vecibelerini yerine getiren 
ordu mensuplarına yapılan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/32) (1) 

71', — Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Vergi sistemine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) (1) x 

72,—- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'daki belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/36) (1) 

73. -— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'daki belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/37) (1) 

74 — Kayseri Milletvekili Recep Kırış'm dinî vecîbelerini yerine getiren ordu 
mensuplarına yapılan uygulamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/38) (1) 

73., — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Anadolu Ajans,ı mahreçli bir habe
re ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/40) (1) 

76̂  — Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı'nın, DYP - CHP koalisyonu dö
neminde Devletten kredi ve teşvik alan medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/41) (1) 

7.7. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, et ithalatına ve kontrolüne ilişkin 
Tarım ve Köylşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) (1) 

17 — (5 inci Birleşim) 
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781 — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Yozgat - Yerköy'deki Beyazıtoğ-
lu Çiftliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) (1) 

79H ^—Ankara Milletvekili Ersönırnez Yarbay'ın, Mogan ve Eymir göllerinin ıs
lahına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44) ı(l) 

80. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, balıkçılarımızın, Ege Denizinin Ulus
lararası sularındaki av yasağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/46) (1) 

Sİ'. -— Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nun, Diyarbakır'daki elektrik 
kesintilerine ilişkin Enerji ve Taıbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/47)(l) 

82. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul ve Ankara Büyükşehir 
Belediyelerin in faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) (1) 

83. — Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nun, kamu alacaklarının faiz 
oranlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) (1) 

84. —* Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'dn, Türkiye - İsrail arasında ya
pıldığı iddia edilen anlaşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/50) (1) 

85.—Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncelin, Türkiye ile İsrail arasında 
yapıldığı iddia edilen Askerî Anlaşmaya ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/51) (1) 

861 — Ankara Milletvekilli Ersönmez Yarbay'ın, akaryakıt fiyatlarındaki artış
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

87v— İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş'ın, 15.4.1995 - 15.10.1995 tarih
leri arasında T.C. Emekli Sandığından emekli olan kamu görevlilerinin mağduriyet
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) (1) 

88% — Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı'nın, hayvan besicilerinin sorunla
rına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/55) (1) 

89. — İzmir Milletvekili Metin öney'in, ilaçtan alınan KDV'nin kaldırılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) (1) 

90,— Amasya Milletvekilli Cemalettin Lafçı'nın, İsrail'in, Lübnan'a yönelik sal
dırısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) (!1) 

91'J — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, kırsal kalkınma projelerine iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) (İ) 

__ 18 — 
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92. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Alyn'ın, Ordu Arıcılık Araştırma Ens
titüsüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) (1) 

93^ •— Ordu 'Milletvekili Hüseyin Olgun Akm'ın, fındık üretiminin planlanması 
ve dikim alanlarının belirlenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/112) (1) 

94^ — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı ve ilçelerinin okul, öğretmen ve per
sonel ihtiyaçlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/113) (1) 

95. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'm, Boks Federasyonu Başkanının 
sahte belge düzenlediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/114)1(1) 

96i — Adana Milletvekili Sıtkı CengiPin, «Dört Mevsim Kadın» isimli program 
çekiminde başörtülü öğrencilerin dışarı çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/115) (1) 

97. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu 11 Kültür Merkezi iha
lesine ve kütüphane hizmet binalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/118) 

98. — Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu'nun, basında çıkan bir habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

99. — Çankırı Milletvekili Ahmet Uyanık'ın, Engin Civan'ın mahkumiyet ceza
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) 

10Ö. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'da bir kayak tesisinin yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) 

1Ö11. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin bazı ilçelerine kapalı 
spor salonu yapılıp, yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/122) 

102, — Ağr(ı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'da bir stadyum yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 

103, — îstaribul Milletvekili Bahattin YücePin, T. C. Merkez Bankası Meclisi üye
lerinin yenileneceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/124) 

104, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin köy yollarının yapımına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

105, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin köylerindeki kapalı okul
ların açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

— 19 _ 
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.• 106.. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrıdaki yoksul vatandaşlarımızın 
çeşitli fonlardan sağlanan yardım miktarının artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/127) 

107. — Adana Milletvekili Tuncay Karay tuğ'un, İstanbul Atatürk Hava Limanı 
dış hatlar terminali ihalesindeki yolsuzluk iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/130) 

108. — İstanbul Milletvekili Meral Akşener'in, Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
ları A.Ş.'niri Özelleştirilmesi ile ilgili ihalenin iptaline ilişkin Başbakandan* sözlü soru 
önergesi (6/131) 

' • i ' ' ' • i • ' ' ' " ' • ' 

109. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, çiftçilerimize yapılacak yardım
lara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/132) 

'1'lflL — İŞanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Şanlıurfa'da Tedaş'ın bazı hizmet-
• • ı . • ' • • • 

lerindeki yetersizliğe ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/133) 

1İ1V-— Afyon Milletvekili Nuri Yalbuz'un, T. C. Merkez Bankası Van Gölü Eği
tim ve Dinlenme Tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/İ34) 

" • . ' : ' i . ' • . • • • • 

112. — Sinop Milletvekili Kaidir Bozkurt'un, Sinop Boyabat SSK Hastanesinin ne 
zaman faaliyete geçeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/135) 

113̂  —- Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop'ta nükleer santral kurulması 
ile ilgili bir projenin olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/136) 

114| — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop'a bağlı bazı ilçelerin yor ya
pım çalışmalarında ve köy konakları için ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

115. —- Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop'a bağlı Durağan ve Dikmen 
ilçelerinde yaşayan bazı kimselerin çocuklarını Bafra'da kurulmuş çocuk pazarında 
sattıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

116. — Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Tümosan Motor Fabrikasının 
özelleştirme kapsamında bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

117H — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, memurlara ödenen lojman 
tazminatlarının artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/140) 

— 20 — 
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118. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, kamu bankalarınca yapılan 
reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/141) 

119. — Ağrı', Milletvekili M. Sıcldık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesine Endüstri 
Meslek Lisesi açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/144) 

120. —Ağrı Milletvekili M. Sıcldık Altay'ın, yurt dışına işçi gönderilmesinde Ağ-
n'lı işsizlere öncelik verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/145) 

12İL — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Doğu ve Güneydoğu illerinden üni
versitede okuyan öğrenciler için öğrenim kredisi miktarının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

122., — Ağrı Milletvekili M. S,ıddık Altay'ın, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ne 
gibi ek destekler sağlanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

123L — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın ilçelerine vakıf yurtları açıl
masının planlanıp planlanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/148) 

124. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Emlakbank hesaplarının yabancı bir 
şirkete inceletildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/149) 

125. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun çiftçilere tarım girdilerinde uygu
lanan sübvansiyon nedeniyle yapılması gereken ödemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

126. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Boğaz Köprüsüne bariyer veya ko
ruyucu bir sistemin yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

127. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Havaalanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) 

128i — Şanlıurfa Milletvekili Zülfifcâr İzol'un, Harran Üniversitesinin kadro ih
tiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/187) 

129, — Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, tütün üreticilerine olan borçlarını 
ödemeyen tüccarlara karşı alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/188) 

130.—Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, hayvansal ürünlerin ithalatının 
durdurulması ile hayvancılık kredisi alan üreticilere ödemenin ne zaman yapılacağı
na ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 
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131'Ü — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Yeni Demokrasi Partisi eski Genel 
Başkanı Cem Boyner'in günlük bir gezetede yayımlanan konuşmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

132. — Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Konya Sosyal Sigortalar Ku
rumu bünyesinde sigorta müfettişlerinin yeniden görevlendirilip görevlendirilmeyeceği-
ne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 

133. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akm'ın, Ordu - Kurulkaya ve Çambaşı 
barajlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

134. — Ordu Milletvekilli Hüseyin Olgun Akın'm, Ordu - Mesudiye - Topçam 
Barajına ilşkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

135. —Oridu Milletvekili Hüseyin Olgun Akm'ın, Ordu Denizcilik Meslek Yük
sekokulunun kapanış nedenine ilişkin Milli Eğîtim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/194) 

136. —• Ordu'.Milletvekili'Hüseyin Olgun Akm'ın, Halk Bankası Genel Müdürlü
ğü tarafından verilen kredilere ilişkin. Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

137. — Muğla Milletvekili Zeki Çaıkıroğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumuna bağlı olarak çalışan kamu görevlilerinin fazla çalışma ücretlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/196) 

138.— Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu'nun, Bodrum'da yaptırdığı iddia 
edilen villaya ilişkin Başibakandan sözlü soru önergesi (6/197) 

139< — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'm, günlük bir gazetede yayımla
nan «Ataıtürk Havalimanında Filistinli Operasyonu» başlıklı haberde yer alan iddia
lara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/198) 

140., — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'm, günlük bir gazetede yayımla
nan «Atatürk Havalimanında Filistinli Operasyonu» başlıklı haberde yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) 

141'. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir önoel'in, Kur'an Kursu Hocası sınavını 
kazananların atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/200) 

142. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesinin spor 
kompleksi ve kapalı spor salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/202) 

143., —r Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'ya bir atletizm pisti yapılma
sına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) 

144. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Taşlıçay İlçesinde kapalı 
bulunan okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) 
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145. —• Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesine bağlı bazı 
köy, ve mezralarda kapalı bulunan okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/205) 

14'6İ — Ağrı Milletvekili M. S,ıddık Altay'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gesinde branş öğretmeni ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/206) , "• . 

147̂  — Ağa Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesinde yapımı 
devam eden lojmanlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/207) 

148. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur - Köşk ve Tükenmez 
köyleri arasındaki yola. köprü yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/208) 

149. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesindeki Sağlık 
Merkezine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

150. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın Ağrı'nın Hamur İlçesindeki Mer
kez Sağlık Ocağının onarım ve kalorifer tesisatı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/210) 

151 — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Sağlık kuruluşlarında, Sağlık Mes
lek Liselerinden mezun olanların görevlendirilmemelerine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/211) 

152i. — Ağrı Milletvekili M. S,ıddık Altay'ın, Ağrı'nın, Taşlıçay İlçesindeki has
tane ve lojman inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

153. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinin kütüphane ihti
yacına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/214) 

154, — Ağrı Milletvekili M. Sı'ddık Altay'ın,. Doğu Anadolu Bölgesinde turizmi 
geliştirmeye yönelik program ve projelere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/215) 

155.— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Yatılı Bölge Kur'an Kursunun 
müdür ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

156, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın bazı köylerine cami ve mi
nare yapımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

157, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesinde Kur'an 
Kursu açılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) 

158, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Patnos'da Büyük Klima İs
tasyon Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/219) 
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159, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Eleşkirt Meteoroloji İstasyo
nunun ne zaman açılacağına ilişkin Devlet Bakanm'dan sözlü soru önergesi (6/220) 

160, — Ağrı Milletvekili M., S,ıddık Altay'ın, Ağrı - (Hamur /İlçesine Meteoroloji 
istasyonu kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

1611. — Ağrı Milletvekili ıMr Sıddık Altay'ın, Patnos Devlet (Hastanesi ve lojman 
inşaatına ilişkin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesli (6/222) 

162.— Ağrı MiUetvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Patnos Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

163/— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur ilçesi Ceylanlı - Ka
mışlı köyleri arasında bağlantıyı sağlayacağı belirtilen köprü yapımına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

164H —• Ağrı Milletvekili M. Sıiddık Altay'.üı, Ağrı ili ve ilçelerindeki elektrik 
kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/225). 

165, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, OYAK'ın üyelerine yaptırmak iste
diği konutlarla ilgili birim fiyatına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/226) 

166̂  — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağtı - Diyadin İlçesinin spor saha*-
sı ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

167, —'Ağrı Milletvekili iM. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Diyadin ilçesinde bulunan 
kaplıcaların, sosyal tesis ihtiyacına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/229) 

168. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Şekerova Barajı projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

169.— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Doğubayazıt İlçesi Yalınsız 
Köyünde yapılan Afet konutlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/231) 

1701. — Ağrı MilletJvekiii M. Sıddık Altay'ın, E - 80 Karayoluna ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

• 171'v — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Doğubayaz,ıt İlçesinde yapı
mına başlanan sağlık ocağına ve sağljk personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/233) 

172. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinde yapımı devam 
eden hastane ve sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

1731 — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Eleşkirt İlçesindeki Devlet 
hastane ve sağlık ocaklarındaki sağlık personli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/235) 
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174̂  — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Ağrı - Eleşkirt İlçesindeki il kütüp
hanesinin hizmet binası ihtiyacına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/236) 

175. -T- Ağrı Milletvekili ıM. Sıddık, Altay'm, Ağrı - Doğubayazıt İlçesinde yapı
mı sürdürülen kültür sitesi inşaatına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/237) . 

176. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Ağrı İlçelerinde öğretmen evi ya
pılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

177i —• Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Ağrı Eleşkirt İlçesinde yapımı de
vam eden İmam Hatip Lisesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/239) 

178. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Doğubayazıt İlçesinde yapı
mı devam eden İmam Hatip Lisesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/240) - . 

179* — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, bazı enerji nakil hatlarının iha
lesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) 

180., — Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçü'krün, köy koaıcularına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

181'H — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Türkiye'ye çeşitli kaynaklardan ya
pılacak yardımlardan Doğu ve Güneydoğu- bölgelerine bir pay ayrılıp ayrılmayaca
ğına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/243) 

182.—'Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Sigorta Hastanesinin sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/244) 

İ 83., — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesinin bazı köy
lerinin imam ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/245) 

184, —• Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ'un, Mersin Gümrüğü ve limanında
ki bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldığı iddiasına ,ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/246) 

185., — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in, Fırat Nehri üzerinde bir köprü ya
pılmasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) 

186. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in, Adıyaman'da yapımı süren hava 
meydanının hizmete açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) 

1'87. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bir gazetede yayımlanan, «Pat
rikhane TC'yi takmıyor» başlıklı haberde yer alan iddialara üişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/249) 
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188, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Patnos Barajı ve Patnos Ovası su
lama inşaatlarının personel yetersizliğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergeesi (6/250) 

189. —- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Kıbrıs T.C. Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş'ın bir gazetede yer alan bazı sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/251) 

19Öİ — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye - İsrail Askerî Eğitim 
İşbirliği Anlaşması ile ilgili basına yansıyan bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/252) 

l£>l'-s — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Hollahda'idiaki İslam Kolejlerin
den mezun olanların bu okullarda geçen öğretim sürelerinin Türkiye'de eksik değer
lendirildiği iddiasına ilişkin Millî' Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

192. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Ağrı Hine bağlı köy ve mezralarda
ki göçleri önlemeye yönelik projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/254) 

193. —Ağrı'• Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, kalkınmada öncelikli yörelerdeki 
çiftçilere ek kredi verilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi-(6/255) 

194; _ Ağrı Milletvekili M. Sıddık Aitay'ııı, 1996-1997 Hububat Alım Karar
namesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/256) 

195. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı iil sınırları içindeki bazı akar
sular üzerinde baraj yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/257) 

196, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Ağr,ı Yazıcı Barajı projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

197„ — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın," Eleşkirt - Âydıntepe, Tutak - Nadir 
Şeyh, Tutak - Karahalit barajlarının yapımına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/259) 

198H — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İli sınırları içinde bulunan 
Murat nehri üzerinde bir baraj yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/260) 

199.— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Patnos İlçesinde bulunan 
Badişan Deresi üzerinde bir baraj yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 

200̂  — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, gazetelerde yer alan «İsrail nük
leer deneme için Türkiye'yi seçti» şeklindeki habere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/262) 
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2011, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, BM Genel Sekreteri Butros Gali' 
nin Habitat toplantılarında Türkiye ile ilgili beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/263) 

202. — Konya Milletvekili Nezir Büyükeengiz'in, kamu kurum ve kuruluşların
da değişik pozisyonlarda çalışıp aynı işleri yapan personel arasındaki ücret farklılığı
na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) 

203. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, hayvan besicilerinin borçlarının er
telenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

204. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur - Antalya demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/266) 

205. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli 11 Müdürlüğüne bağlı sera 
sebzeciliği ve çiçekçiliği üretme istasyonu kurulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/269) 

206i — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli ilinde Bakanlığa bağlı bir 
serakent kurulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/270) 

207, — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinin karayolunun otoyola 
dönüştürülmesine ilişkin Bayındıırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

208, — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli Organize Sanayi Bölgesi-Çar-
dak arası duble yol yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/272) 

209. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Sarayköy - Babadağ yol yapımına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

210. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Pamukkale - Akköy - Sarayköy yol 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/274) 

211'4— Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli Belediyesinin Büyükşehir 
Belediyesi statüsüne kavuşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

212< — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Pamukkale Elektrik Dağıtım A.Ş. 
adıyla bir şirket kurulmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/276) 

213. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İline bir kültür sitesi ya
pılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 

214, — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde yapımı devam eden 
görme özürlüler okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/278) 
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215. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Çardak Havaalanının iyileştirilme
sine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

2V6. — İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'nin* ilaçtan alınan KDV'nin kaldırıl
masına ve ilaç reklamlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

217- — Çanakkale Milletvekilli Hikmet Aydın'm, Etimesgut Belediyesince Erya-
man 4, Etap konutlarına yapı kullanma izninin verilmeyiş nedenine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/282) 

218, — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli Hinde bir Gümrük Müdür
lüğü Hizmet Binası ve Sundurması yapımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

219., —• Denizli Milletvekili Otlmi Develi'nin, Denizli İlinde bir gümrük kimya
gerliğinin kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/İ268) 

22Ö< — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Honâz Dağı'na bir kayak merkezi 
tesisi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/279) 

2211. •— Rize Milletvekilli Ahmet Kabil'in, Çay Kurumundan kuru çay alan ve 
bedelini ödemeyen bayilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

222. — Rizo Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay Kurumundan kuru çay alan ve be
delini ödemeyen bir bayiye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 

' 223< — Yalova: Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, hayadan orman alanı renkli fotoğ
raf çekimi ile ilgili ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/285) 

224. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Atatürk Hava Limanında yaşan
dığı iddia edilen bazı olumsuzluklara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/286) '•••',• 

225. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Başbakanın Konya mitinginde, 
Konya Valisinin protokol kurallarına uygun davranmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/287) 

226., — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, hazinenin örtülü ödenek davasın
da müdahir olmaktan vazgeçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/288) 

227, — Yalovaı Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, gerçekleştirilmesi vaaıd edilen icra
atların hangi kaynaklardan karşılanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/289) 

228. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Türkiye - İsrail Askerî Eğitim An
laşmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/290) 
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229., — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyanın, Kürt Parlamentosu adı altındaki 
toplantıların önlenmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/291) 

230< — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Irak'taki Türkmenlerin durumla
rına ve Türkiye'ye gelenlerinin oturma ve çalışma izinlerine ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/292) 

2311, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kuzey Irak'ta insanî yardım adı 
altında faaliyet gösterdikleri iddia edilen casusluk kuruluşlarına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/293) 

' 232< —-.Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Gayrdresmî RP'li bir heyetin Su-
riye'li yetkililerle görüştükleri iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

233. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın; basına yönelik bazı uygulamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü' soru önergesi (6/295) 

234J — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Maliye Bakanının bazı açıklamala
rının ekonomi üzerinde olumsuz etki yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) 

235. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, RP'M heyetin iran'ı, Dışişleri Ba
kanlığının bilgisi dışında ziyaret ettiği ve yetkililerle görüştüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/297) 

236. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Diyarbakır Devegeçidi Barajının 
ham petrol ve kimyasal madde atıklarıyla kirletildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/298) ' 

237. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Türkiye Motor Sanayi (TİMO-
SAN)'nin Türkiye traktör üretimindeki payına ve zarar nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/299) 

23&, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, hazine arazilerine RP'ye yakınlığı 
ile bilinen grupların talip olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/300) 

239.'—Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Sivas Belediyesine aktarılan para 
miktarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) 

24Ö. •—• Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, kaybolan insanların bulunması için 
yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/302) 

241'̂  •— Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, ithalat ve ihracatımızın durumuna 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
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242, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Antbirİikte çalışmadan maaş aldık
ları iddia edilen kişilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/304) 

243L — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, et. ithalatına ilişkin Tarım ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

244i —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, pamuk üreiticilerinin desteklenme
sine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergemi (6/306) 

245.—Yalova Milletvekilli Yaşar Okuyan'ın, devlet televizyonunun bir kanalın
da Kürtçe yayın için hazırlık yapıldığı iddiasına ilişkin Baş/bakandan sözlü soru öner
gesi (6/307) 

246. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında ya
pılması düşünülen atama ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/308) 

247H —• Yaîova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Güllük Karakolunun İran askerle
rince tarandığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/309) 

248<—• Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, çıkarılması düşünülen vergi affı 
kapsamına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

2491. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, ülkemizin elektrik ihtiyacının han
gi kaynaklardan karşılanacağına ilişildin. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/311) 

250. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, proje ihalesi yapılan bazı otoyol
ların yapımından neden vazgeçildiğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/312) 

251'. -—Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Atatürkçü Düşünce Derneği Kas
tamonu - Cide tlçe şubesince asılan bir pankartın Emniyetçe indirildiği iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/313) 

252. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Güney İlçesi - Hamidiye 
Köyü içme suyu projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

2531.—Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Yenicekent - Ertuğrul -
Cindere arasındaki yolun asfalt yapımı ve Güney - Parmaksızlar Yolu onarımına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

254. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Güney - Çamrak Köprü 
sü ve Koparan Köyü Deresi ile Karagöz Köyü Yoluna Menfez yapımına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 



7. 
SÖZLÜ SORULAR 

255̂  — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli güney şelalesine ilişkin Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) • 

256.— Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli'nin bazı ilçelerinin kalkın
mada öncelikli yöreler kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/318) 

257. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Güney - Ertuğrul Köyü 
Trafosunun büyütülmesine ilişkin Enerji ve TaJbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/319) 

258. — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, Topkapı Sarayında bulunan tarihî 
eserlerin envanterine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru pnergesi (6/320) 

259< — tzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'nin, Malezya'da düzenlenen Müslüman 
Kadın Parlamenterler Konferansına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/321) 

260, — Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'ın, S.S.K. Ok Meydanı Has
tanesinde vuku bulduğu iddia edilen tecavüz olaylarına ve bu konuda alınacak ted
birlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü sora önergesi (6/322) 

2611. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin • Barbakandan sözlü soru öner
gesi (6/323) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1'. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 12.6.1996) 

2. — Ankara. Milletvekili'• Yücel Seekraer'in, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Po
lis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14.5.1996) 

% — Tokat 'Milletvekili Ahmet Feyzi İriçeöz ve 22 Arkadaşının, Tütün Ma
mullerinin Zararlarının önlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Tütün ve Tütün Ma
mullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 Tarih ve 3694 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkaninca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/70, 1/5) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 16.5.1996) 

4. — Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu, Ra
poru (1/385) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 27.6.1996) 

5. — Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/439,1/428, 1/430) (S. Sayısı: 34) (Dağıtma tarihi: 1.7,1996) 

6. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Birer Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/386, 1/401) (S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

7., — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyon
ları raporları (1/410) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

8!. — Türk; Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eldenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/404) (S. Sayı
sı : 37) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

9.; — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin. Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/412)'(S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

. ;X 10. — İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 5 Arkadaşının; Genel Nüfus Tespiti 
Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ana-
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/216) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma'tarihi : 
8.7.1996) 

ll'« — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/465) (S. Sa
yısı: 41) (Dağıtma tarihi: 8.7.1996) 

12. — Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçlar,ın Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 
9.7.1996) 

T3< — Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları 
raporları (1/297) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

14< — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

15. — Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/423) (S. Sayısı : 
59) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

16. — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapimasma Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/292) S. Sayısı : 60) (Dağıtma ta
rihi : 15.7.1996) 

17. — Ateşti Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bü
tün ve 19 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11 Ar
kadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443, 
1/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

18. — Türkiye Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460)'(S. Sayısı: 62) Dağıtma tarihi : 24.7.1996) 

19. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996) 

20. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Yabancıların Türkiye'de İkâ
met ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişilik Yapılması Hakkın-
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da/Kanun-Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma ta
rihi : 28.8.1996) 

21. —. Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (1/456) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

22. — Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezar
ları Ha'kkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

23* — Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma ta
rihi : 28.8.1996) 

24.— Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

25. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

26.! — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve (İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) " ' '• 

27 < —> Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/466) (S. Sa
yısı : 75) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

28. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı ; 76) ((Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

29. r— Türkiye Emekli Suhaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Mamulü Gaziler, 
Şehit, Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/393) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

•X 30j — Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve "Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri :.ve Plan ve Bütçe koomisyonları rapor
ları (1/440) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

X 31. -r- Türkiye Cumhuriyeti ve Belarus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve (Bütçe komisyonları rapor
ları(1/294) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 
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X 32. —Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/357) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve. Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/311) (S, Sayısı : 81) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İliş
kin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/310) (S, Sayısı : 82) (Dağıtma ta
rihi : 28.8.1996) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/361) (S. Sayısı : 83) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti vo Litvanya Cumlıuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/365) (S. Sa
yısı : 84) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

X 37/.— Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun (Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

38., — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi: 28.8.1996) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

ft*1 "WB|Ogw ' *9 
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Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 98) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Ankara Milletvekili 
Yücel Seçkiner ve Adana Milletvekili Veli Andaç Durak'ın, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunun 6 ncı Maddesinin Üçüncü ve Dördüncü Fıkralarının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (2/174) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı 

Maddesinin Üçüncü ve Dördüncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçe
si ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Yücel Seçkiner Veli Andaç Durak 
Ankara Adana 

GENEL GEREKÇE 

Yabancı parlamentolara yapılacak ziyaretlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı heyete 
başkanlık ediyor ise, mensup olduğu siyasî partideki bu heyete katılacak olan üyelerden bir eksiği 
heyete iştirak ettirilmektedir. Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafsız bir kişiliğe sa
hiptir. Bu nedenle, Başkan hangi siyasî partiden olursa olsun heyete katılacak siyasî parti grubu 
üyelerinin oranları nispetinde temsili daha demokratik olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Anayasa ve İçtüzük hükümleri gereğince 
tarafsız bir kişiliğe sahiptir. Bu hususun, vaki yabancı parlamento davetleri çerçevesinde de geçer
li olması cihetiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının mensubu bulunduğu siyasî parti gru
bunun heyette oran nispetinde temsili bir zarurettir. 

Parlamentolar arasındaki dostluk ilişkilerinin, siyasî parti mülahazalarından bağımsız olması 
ve halkların yasal temsilcileri arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirmeye yönelik olması açısından 
bu madde değişikliği öngörülmüştür. 

Madde 2. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 3. - Yürütme maddesidir. 



Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No.: 21174 
Karar No. : 1 

4.10.1996 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı 

Maddesinin Üçüncü ve Dördüncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi Komisyonu
muzun 3.10.1996 tarihli toplantısında görüşülmüştür, 

Teklifle, yabancı parlamentolara yapılacak ziyaretlerde heyet başkanı olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanının mensup olduğu partiye bakılmaksızın, Mecliste grubu bulunan tüm par-
lerin kendilerine düşen oranda üye ile heyete katılmaları esası getirilmektedir. 

Komisyonumuzca, bu esasın Meclis Başkanının tarafsızlığı ilkesine uygun olduğu düşünüle
rek, Teklif Komisyonumuzca benimsenmiş, ancak; 1 inci maddenin 3 üncü fıkrası metinden çıka
rılmış, dolayısıyla teklifin başlığı ve 1 inci maddesinin çerçevesi bu değişikliğe paralel şekilde dü
zenlenmiştir. , 

Raporumuz Genel Kurulur» onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Sedat Aloğlu 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Sağdıç 

Ankara 

Üye ; 

İlhan Kesici 
Bursa 

Üye 
Hasan Tekin Enerem 

İstanbul 

. Üye 
Osman Yumakoğulları 

İstanbul 

Üye 
Yaşar Canbay 

Malatya 

Başkanvekili 
Cemal Külahlı 

Bursa 
Üye 

Kâmran İnan 
Bitlis 

(İmzada bulunamadı.) 
Üye 

Halil Yıldız 
İsparta 

Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Üye 

Bayram Fırat Dayanıklı 
Tekirdağ 

(İmzada bulunamadı.) 

Sözcü 
Cefi JozefKamhi 

İstanbul 

Üye 
Ali Rahmi Beyreli 

Bursa 

.Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Üye 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Üye 

Abdullah Gencer 
Konya 

Üye 

Enis Sülün 
Tekirdağ 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İDA
RE AMİRLERİ ANKARA MİLLETVEKİLİ 
YÜCEL SEÇKİNER VE ADANA MİLLET
VEKİLİ VELİ ANDAÇ DURAKTN TEKLİFİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İliş
kilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanu

nun 6 ncı Maddesinin Üçüncü ve Dördüncü 
Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 28.3.1990 tarihli ve 3620 
numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış 
İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 
6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 
heyete başkanlık etmesi halinde, grubu bulunan 
tüm partiler İçtüzük hükümleri uyarınca kendi
lerine düşen oran nispetindeki sayıda üye ile 
heyette temsil edilir. 

Daveti yapan parlamento ile karşılıklı 
Dostluk Grupları kurulmuş ise, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Dostluk Grubu Başka
nını, bir Dostluk Grubu henüz kurulmamış ise 
uygun gördüğü bir milletvekilini bu heyete da
hil edebilir. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3 . - Bu Kanun hükümlerini Tür
kiye Büyük Millet Meclisi yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İliş
kilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanu
nun 6 ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrasının 

Değiştirilmesi Hakkında 
, Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 28.3.1990 tarihli ve 3620 nu
maralı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış 
İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 
6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 
heyete başkanlık etmesi halinde, grubu bulunan 
tüm partiler İçtüzük hükümleri uyarınca ken
dilerine düşen oran nispetindeki sayıda üye ile 
heyette temsil edilir. 

MADDE 2. - Teklifin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Teklifin 3 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 59) 

Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu (1/423) 

T.C. 
Başbakanlık 3.5.1996 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKGI196-34211847 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 
1/871 Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı. 
T.C: 

Başbakanlık 26.6.1995 • 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 

Sayı.-B.02.0.KKG/101-887/3063 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
31.5.1995 tarihinde kararlaştırılan "Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim» 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda, ülkenin değişen şart ve 

ihtiyaçlarına cevap verebilmak amacıyla zaman zaman bazı değişiklikler yapılmış, adliye mahke
melerinde ortaya çıkan yargılama usulüne dair bazı sorun ve uyuşmazlıklar çözümlenmeye çalışıl
mış, davaların kısa sürede bitirilmesini ve yargılama kolaylığını sağlayan yeni hükümler getirilmiş
tir. Anılan Kanunda yapılan yeni düzenlemelerin askerî yargının bünyesine uygun düşen ve askerî 
mahkemeleri ilgilendiren bölümlerinin yansıtılması, davaya taraf olan kişilerle ilgili hak ve yetki
lerin askerî mahkemelerdeki yargılamalar için de getirilerek, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanunu ile 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri ara
sında bu açıdan paralelliğin sağlanması, ayrıca 353 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan ve za
man zaman içtihatlar ile kapatılmaya çalışılan boşlukların yasal baza oturtulması amacıyla, 353 sa
yılı Kanundaki bazı hükümlerde değişiklik yapılması veya yeni düzenlemeler, getirilmesi ihtiyacı 
duyulmuş ve Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır. 
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Tasarı ile; yargılamanın süratle sonuçlandırılması, zaman israfının önlenmesi ve bürokratik iş
lemlerin azaltılması bakımından, kendilerine kıta komutanı veya askerî kurum amiri tarafından ya
zılı yetki verilen hâkim sınıfından olan adlî müşavirlerin askerî savcıya soruşturma açtırma husu
sundaki yetkilerini artıran ve aynı zamanda yetki verilen konularda kıta komutanı veya kurum ami
rine tanınan kanunî yetkileri kullanabilmelerine imkân sağlayan yeni hükümler getirilmekte; hazır
lık soruşturmasında tanıklara yemin verdirilmesi, tutukluluk halinin incelenmesi, bilirkişilerin ta
yin ve tespiti, hükümde yer alması gereken unsurlar, duruşmanın tatili veya düşme kararı verileme
yecek haller, davanın reddine karar verilecek haller, yayım yasağına aykırı hareket edenlere uygu
lanacak cezaî müeyyide, ek savunma işlemleri, temyiz incelemesine esas para cezalarının miktar
ları ve temyiz incelemesinin reddi, isteme bağlı temyiz layihası, sanığın eşine kanun yollarına baş
vurma hakkı tanınması, askerî hâkim sınıfından olan üyelerden birisi tarafından bakılabilecek suç 
ve davaların mahiyeti, müsadere esasları gibi konularda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile pa
ralellik sağlanmakta; ayrıca askerî mahkemelerin görev sınırları ve yetkileri, kovuşturmaya yer ol
madığı kararlarının tebliği, duruşma ve hüküm safhalarında tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk 
durumlarının askerî mahkemelerde doğrudan incelenebilmesi hususları yeniden düzenlenmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - 25.10.1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usu

lü Kanununun 8 inci ve 95 inci maddeleri uyarınca askerî yargıya tabi kişilerden suç işleyenlere ait 
suç evrakı, teşkilatında askerî mahkeme kurulu komutan veya askerî kurum amirlikleri adlî müşa-
virlerince komutana arz edilmekte ve komutan tarafından incelenip, soruşturma açılması uygun gö
rülenlere ilişkin bu evrak, bizzat komutanca imzalanan bir soruşturma açılma istemi yazısına bağ
lanarak adlî kovuşturmanın yapılması için askerî savcılıklara gönderilmekte, dolayısıyla askerî yar
gıda, askerî savcıların "ağır cezalı veya gecikmesinde sakınca umulan hallerde" soruşturma açılma 
yazısı olmaksızın olaya el koymaları imkânı dışında suçlu kişinin askerî savcılığa şevki yöntemi 
genelde bu şekilde olmaktadır. 

Ancak, 28.6.1984 tarihli ve 3034 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce soruşturma aç
tırmak münhasıran, nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum amirinin 
yetkisinde iken, anılan Kanunla "kıta komutanı veya askerî kurum amirlerinin soruşturma açma 
yetkisi ile adlî müşavirlerin görevlerini belirleyen 353 sayılı Kanunun 8 inci maddesine" yeni bir 
fıkra eklenerek komutanlara tanınan soruşturma açtırma yetkisinin adlî müşavirlerce hangi suçlar
da ve nasıl kullanılabileceği hususu düzenlenmiştir. Buna göre adlî müşavirler, komutan veya as
kerî kurum amirinin yazılı yetki vermesi halinde istisnaları dışında, Askerî Ceza Kanununun 63, 
66, 68,76 ve 137 nci maddelerinde yazılı suçları işleyen kişilere ait suç evrakını askerî savcılıkla
ra soruşturma yapılmak üzere gönderebileceklerdir. Ancak subay ve astsubayların işledikleri suç
lara ilişkin suç evrakı ile yukarıda yazılı suçların ağır hapis ve ölüm cezasını gerektiren hallerine 
ilişkin suç evrakı ve askerî eşyayı hasara uğratmak suçunun işlenmesi halinde verilen zararın 
50 000 TL.'sını geçmesi haline ilişkin suç evrakı bu yetki kapsamı dışında bırakılmaktadır. Keza, 
Silahlı Kuvvetlerdeki hiyerarşik yerleri ve rütbeli personel olmaları dolayısıyla, subay ve astsubay
ların işledikleri suçlar yetki kapsamı dışında tutulduğu gibi, komutan veya askerî kurum amirince 
devredilen yetkinin mutlaka askerî hâkim sınıfından olan adlî müşavirlerce (uygulamada adlî mü
şavirlik görevini vekâleten yürüten ve askerî hâkim sınıfından olmayan subaylar mevcut olduğun
dan) kullanılması şartı konularak, işlenen suçun ve sanığın askerî savcılıklarca soruşturulacak nite
likte olup olmadığı hususunda düşülebilecek yanılgılar ve takdir hatalarından kaçınılması amaç
lanmaktadır. 
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Adlî müşavirler yukarıda belirtilen yetki kapsamına giren suçlarla ilgili soruşturma açtırabil-
dikleri halde, cezası daha az olan askerî suçlar ile kabahat nevinden olsa dahi Türk Ceza Kanunu
nun kapsamına giren suçlar için soruşturma emri verememektedirler. Keza soruşturma emri vere
bilen adlî müşavirler, tutuklama isteminde bulunamadıkları gibi soruşturma sonucu askerî savcılık-
larca ve dava açılmışsa askerî mahkemelerce verilmiş bulunan kararlara karşı da kanun yollarına 
(itiraz-temyiz) başvuramamaktadırlar. Zira adlî müşavirler kendilerine verilen yetkiye dayanarak 
soruşturma açtırmış olsalar dahi, askerî savcılar tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığı, yet
kisizlik ve görevsizlik kararlarına karşı itiraz, keza dava açılması durumunda askerî mahkemeler
ce verilen kararların temyizi konularında yetki halen nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komu
tanı veya askerî kurum amirleri uhdesinde bulunmaktadır. Belirtilen bu durum çelişki yaratmakta
dır. Diğer taraftan, adlî soruşturma açtırma yetkisini haiz komutanların, özellikle Genelkurmay 
Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, ordu ve kolordu komutanlıkları
nı deruhte eden komutanların gerek yoğun iş hacimleri, gerekse denetleme, tatbikat, manevra ve 
protokol gereklerinden dolayı karargâhlarında bulunmadıkları zamanların fazlalığı nedeniyle, im
zalanması gereken suç evrakı birikmekte ve dolayısıyla adlî mercilere intikali gecikmektedir. 

Madde ile, 353 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin değişik beşinci fıkrası değiştirilerek, adlî 
müşavirlerin soruşturma açtırma hususundaki yetkileri artırılmakta, nezdinde askerî mahkeme ku
rulan kıta komutanı veya askerî kurum amirinin yazılı yetki vermesi halinde, subay ve astsubayla
rın işledikleri suçlar dışında, askerî kişilerin işledikleri suçlara ait suç evrakını soruşturma yapılma
sı istemiyle askerî savcılığa gönderme konusunda askerî hâkim sınıfından olan adlî müşavirlere im
kân sağlanmakta, bu düzenleme yapılırken askerî yargıya tabi suçların mahiyeti ve öngördüğü ce
zalar konusunda herhangi bir ayrım yapılmadığı gibi, yetki verilen konularda kıta komutanı veya 
kurum amirine tanınan kanunî yetkilerin (tutuklama istemi, itiraz, temyiz, vs.) adlî müşavirler tara
fından da kullanılabilmesi imkânı getirilmektedir. Aynı zamanda, yargılamanın süratle sonuçlandı
rılması, zaman israfının önlenmesi, bürokratik işlemlerin azaltılması, teşkilatında askerî mahkeme 
kurulu komutan veya askerî kurum amirlerinin adlî görevlerine ilişkin iş hacminin hafifletilmesi de 
amaçlanmaktadır. 

Madde 2. - Askerî Ceza Kanununun 148 İnci maddesinin (b) fıkrasının Türk Ceza Kanununun 
141 ve 142 nci maddelerine atıf yaptığı, Türk Ceza Kanununun söz konusu maddelerinin ise 3713 
sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olması karşısında, Askerî Ceza Kanu
nunun. 148 inci maddesinin (B) fıkrası hükmünün artık uygulama olanağı kalmadığı dikkate alına
rak, madde ile, 353 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (A) fıkrasında yer alan "Askerî Ceza Kanu
nunun 148 inci maddesinin (B) fıkrasında yazılı suçlar" ibaresi kapsamdan çıkarılmaktadır. 

Madde 3. - 353 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre; askerî mahkemelerde yargılanmasına 
başlanan sanığın statüsünün değişmesi, işlenen suçun askerî bir suç olmaınasrveya askerî bir suça 
bağlı bulunmaması halinde, yargılamaya devam edilmeyerek, dava hakkında görevsizlik kararı ve
rilmekte ve dava adliye mahkemelerine intikal ettirilmektedir. 

Yargılanmasına başlanan, delilleri toplanan hatta hüküm verilme safhasına gelen davanın, sa
nığın statüsünün veya suç vasfının değişmesi nedeniyle adliye mahkemelerine gönderilmesi, dava 
ekonomisi ve tabiî hâkim ilkesi ile bağdaştırılamamaktadır. 

Yapılan değişiklik ile, suçun askerî mahkemelerde yargılanmasının gerekmesi nedeniyle so
ruşturmasına başlanmış ve askerî mahkemede kamu davası açılmış ise, sonradan meydana gelen 
değişiklikler sebebiyle yargılamanın yarıda bırakılması önlenmekte, böylece zaman ve emek isra
fının önlenmesi ve sanığın öncelikle tabiî olduğu hâkim önünde yargılanması amaçlanmaktadır. 
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Madde 4. - Askerî mahkemelerin yetkileri 353 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde düzenlen
miş, ancak, aynı Kanunun 11 inci maddesine göre askerî mahkemelerde yargılanması gereken as
ker olmayan kişiler için yetkili olacak askerî mahkeme belirtilmemiştir. 

Keza, askerî mahkemelerin yetkisi, asker kişilerin mensubu bulunduğu karargâh, kıta ve kuru
ma göre tespit edildiğinden, Askerî Ceza Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan bakaya, saklı 
ve yoklama kaçağı suçları yönünden bazı güçlükler doğmaktadır. Zira bu suçlar, sanık henüz birli
ğine katılmadan işlenmektedir. 

Uygulamada doğan tereddütleri gidermek maksadıyla söz konusu maddeye üç fıkra eklenerek, 
asker olmayan kişilerin asker kişilerle müştereken işledikleri suçlarda yetkili askerî mahkemenin, 
asker kişiler yönünden yetk,ili olan askerî mahkeme olduğu, bunların askerî mahkemelerde yargı
lanmalarını gerektiren diğer suçlarında ise, suçun işlendiği yere en yakın askerî mahkemenin yet
kili olduğu, suçun işlendiği yerin belli olmaması halinde yetkili askerî mahkemenin, Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununda gösterilen usûllere göre tespit edileceği belirtilmekte; yoklama kaçağı, 
saklı ve bakaya kalmak suçundan sanık erat ile eğitim merkezine geç katılan yedek subay adayla
rının eğitimlerini takiben verildikleri birlik veya kurumların tabi oldukları askerî mahkemede yar
gılanacakları açıklanmakta; ayrıca, döviz veya bedel ödemek suretiyle askerlik hizmetlerini yerine 
getirmiş sayılanların işledikleri benzer suçlar için de yetkili mahkeme belirlenmektedir. 

Madde 5. - 353 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi, geçici ojarak görevlendirilen asker kişile
rin, adlî yetki açısından da geçici olarak görevlendirildikleri komutan veya kurum amiri nezdinde-
ki askerî mahkemeye tabi olacaklarını belirtmektedir. 

Ancak, Silahlı Kuvvetler personeli zaman zaman yapılan uygulamalarla, adlî, idarî ve lojistik 
hizmetler yönünden, aslî komutanlıklarıyla bağlantıları kesilmeksizin, başka komutanlıkların hare
kât komutasına verilmekte ve bu durumlarda tabiî olacakları askerî mahkeme yönünden problem
ler doğmaktadır. 

Madde ile, bu personelin de harekât komutasına verildiği askerî birliğin veya kurumun bağlı 
bulunduğu askerî mahkemenin yetkisine tabi olacağı belirlenmekte ve sorun çözümlenmektedir. 

Madde 6. - Halen yürürlükte bulunan 353 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası
nın birinci cümlesi, hükmüne göre, şahsî davacı vekili ile davaya katılan (Müdahil) vekilinin hâki
mi red isteminde bulunabilme hakkı bulunmamaktadır. Madde metninde müdafıden bahsedilme-
mekle birlikte, uygulamada müdafinin de hâkimi red isteminde bulunma hakkı kabul edilmektedir. 

Madde ile, müdafi ile şahsî.davacı ve davaya katılanların vekillerine de hâkimi red isteminde 
bulunabilme hakkı verilerek, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda 3842 sayılı Kanunla yapılan 
düzenlemeye paralellik sağlanmaktadır. 

Madde 7. - 353 sayılı Kanunun 60 inci maddesinde, suçüstü haller ile geciktirilmesinde zarar 
umulan haller dışında hazırlık soruşturmasında tanıklara yemin verilmesi benimsenmemiştir. Mad
de ile, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 59 uncu maddesinde yapılan değişikliğe uygunluk 
sağlanması bakımından söz konusu 60 inci maddede değişiklik yapılarak, hazırlık soruşturması sı
rasında tanıklara askerî savcı tarafından yemin verdirilmesi esası getirilmektedir. 

Madde 8. - Madde ile, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 66 ncı maddesine uygunluk 
sağlanması maksadıyla, 353 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek, çözü- . 
mü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin rey ve mütalaasına başvurulabilece
ği, hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konu-
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larda bilirkişi dinlenemeyeceği ve zorunlu olmadıkça bilirkişi adedinin üçten fazla olamayacağı be
lirtilmektedir. 

Madde 9. - B.u maddede, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 112 nci maddesine paralel
lik sağlanması maksadıyla, 353 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin değişik birinci fıkrası değiştiri
lerek, askerî savcının tutuklamadan itibaren en geç otuzar günlük sürelerle tutukluluk halini ince
lemesi sağlanmakta ve evvelce iki aya kadar uzayabilen süre kısaltılarak, tutuklu sanıkların durum
larının sık sık incelenmesi suretiyle mağdur edilmelerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 10. - Hâkim sınıfı tarafından savunması alınmayan şahsın sanık sıfatı bulunmamakta
dır. Onbirinci bölüm, askerî savcılık ile birlik komutanlığı ve askerî kurum amirliklerince alınan 
ifadeyi de kapsadığından, madde ile, Kanunun Birinci Kısmının Onbirinci Bölümünün başlığı bu 
durumu içerecek biçimde "İfade Alma ve Sorgu" olarak değiştirilmektedir. 

Madde 11. - Madde ile, ifadesi alınacak asker kişilerin de birlik komutanı veya askerî kurum 
amirinin emri ile adlî mercilere getirilecekleri hususu düzenlenmektedir. 

Madde 12. - Madde ile, ifadesi alınacak asker olmayan kişilerin de davetiye ile çağrılacakla
rı hususunda düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 13. - Bir suçun işlendiğinin öğrenilmesi ve ilk tedbirler çerçevesinde, askerî savcıların 
hangi şartlarda kendiliklerinden soruşturmaya başlayabilecekleri, 353 sayılı Kanunun 95 inci mad
desinin dördüncü fıkrasında düzenlenmektedir. 353 sayılı Kanunun "Kovuşturmaya yer olmadığı 
karan" başlıklı 105 inci maddesinde yer alan "ihbar ve şikâyet" ibaresi, yukarıda belirtilen haller 
dışında da askerî savcıya ihbar ve şikâyette bulunulabileceği gibi hatalı bir anlatımı içermektedir. 
Bu konuda hâsıl olan tereddütleri gidermek ve maddeye açıklık kazandırmak amacıyla madde ye
niden düzenlenmekte, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 164 üncü maddesine paralel olarak 
getirilen yeni hükümle de, askerî savcı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kara
rın sanığa, suçtan zarar görene, şikâyetçiye ve sanık hakkında soruşturma açılması emrini veren 
teşkilatında askerî mahkeme kurulu kıta komutanı veya askerî kurum amirine tebliğ edilmesi sağ
lanarak, tarafların hak ve yetkilerini kullanmalarına imkân sağlanmaktadır. 

Madde 14. - 353 sayılı Kanunun 132 nci maddesinde, askerî mahkemenin duruşmanın tehir 
ve taliki halinde veya hüküm ile birlikte 71 inci maddede yazılı hallerde tutuklama karan verebile
ceği belirtilmekle, beraber, hükümle birlikte yapılan tutuklamalara itiraz konusunda herhangi bir 
hüküm yer almamaktadır. Yine askerî mahkeme duruşma öncesinde sanık hakkında gerektiğinde 
tutuklama kararı verebilmekte, keza bu kararı yine askerî mahkeme kaldırabilmektedir. Ancak, 353 
sayılı Kanunda tutukluluk halinin hangi zamanlarda incelenebileceği açık ve kesin biçimde düzen
lenmediğinden uygulamada sorunlar çıkmakta ve bu boşluk içtihatlarla kapatılmaktadır. Özellikle 
toplu suçlarda, hükmün verilmesi sırasında da tutukluluk hali devam eden sanıkların, hükmün ke
sinleşmesine kadar durumlarının incelenmesi sorun olmakta ve bu kişiler zaman zaman, tayin edi-. 
len ceza miktarından daha uzun süre tutuklu kaldıklarından mağdur olmaktadırlar. 

Madde ile, 353 sayılı Kanunun 132 nci maddesi iki fıkra halinde yeniden düzenlenerek, hü
kümle birlikte yapılan tutuklamalara itiraz kanun yolu (Askerî Yargıtay içtihatları ile de kabul edil
diği üzere) yasal dayanağa kavuşturulmakta ve bu konuda hâsıl olan tereddütler giderilmekte, ay
rıca yukarıda konu edilen sanıkların tutukluluk durumlarının askerî mahkemece gerek duruşmada, 
gerekse davanın açılmasından hükmün kesinleşmesine kadar incelenebilmesi imkânı getirilerek, bu 
konudaki mağduriyetlerin sona erdirilmesi amaçlanmaktadır. 
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Madde 15. -Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 377 nci maddesinde yayım yasağına ay
kırı hareket edenler hakkında uygulanacak müeyyide belirtilmektedir. 353 sayılı Kanunda ise bu 
ahvalde Basın Kanunu hükümlerinin uygulanması öngörülmektedir. Her iki kanun arasında para
lellik ve uyum sağlamak maksadıyla 353 sayılı Kanunda da düzenleme yapılarak, Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 377 nci maddesine atıfta bulunulmakta ve böylece Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda bu hususda yeni bir değişiklik olması durumunda, değişikliğin otomatikman 353 
sayılı Kanuna da yansıması imkânı sağlanmaktadır. 

Madde 16. - 353 sayılı Kanunun 162 nci maddesinde askerî mahkemelerce duruşma sonunda 
verilecek hükmün hangi kararlan kapsadığı, keza hangi hallerde duruşmanın tatiline ve davanın 
düşmesine karar verileceği hususlarında hükümler vazedilirken, davanın reddine karar verilecek 
haller ve duruşmanın tatili veya düşme kararı verilemeyecek haller konusunda herhangi bir düzen
lemeye rastlanmamaktadır. Halbuki 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 253 üncü 
maddesinde bu konularda da hükümler yer almaktadır. 

Madde ile, 353 sayılı Kanunun 162 nci maddesine yeni fıkralar eklenerek, derhal beraat kara
rı verilebilecek hallerde duruşmanın tatili veya düşme kararı verilememesi, keza aynı konuda, ay
nı sanık için evvelce verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava var ise davanın reddine karar veril
mesi hususlarında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 253 üncü maddesine pararlel şekilde ye
ni hükümler getirilmekte ve 353 sayılı Kanunun 162 nci maddesine açıklık kazandırılmaktadır. 

Madde 17. - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 258 inci maddesinde, iddianamede gös
terilen suçun temas ettiği kanun maddelerinde belirtilen cezalardan daha az bir ceza verilmesini ge
rektiren hallerde, sanığın davete rağmen duruşmaya gelmemesi durumunda, sanığa ek savunma 
hakkı verilmesine gerek olmadığı hükme bağlanmaktadır. 

353 sayılı Kanunun 166 nci maddesinin son fıkrası da, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
258 inci maddesinin son fıkrasına paralel olarak değiştirilmekte ve bu suretle dâvaların sürünceme
de kalmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 18. - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 268 inci maddesine paralel olarak 353 
sayılı Kanunun 180 inci maddesinin üçüncü fıkrasını değiştiren bu maddede, hüküm fıkrasında yer 
alacak hususlara açıklık getirilmektedir. 

Madde 19. - Halen yürürlükte bulunan 353 sayılı Kanunun 196 nci maddesinin dördüncü fık
rası hükmüne göre; sadece koca, karısı aleyhinde görülmekte olan dava sebebiyle kanun yoluna 
başvurabilmektedir. Karının da kocası aleyhinde görülmekte olan dava sebebiyle kanun yollarını 
kullanamaması kadının kocasını koruyamayacağı anlamına geldiğinden, eşitlik ilkesi de gözetile
rek, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 3842 sayılı Kanunla değişik 291 inci maddesine para
lel bir düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 20. - 353 sayılı Kanunun 205 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, temyiz olu
namayacak hükümleri belirlemektedir. Söz konusu bendin (1) ve.(2) numaralı alt bentlerinde yazı
lı olan para cezalarının miktarları bugün için ekonomik bir değer ifade etmediğinden, yüksek yar
gı organlarının iş hacimlerinin azaltılması düşünülerek, mevcut para cezası miktarları yükseltil
mektedir. 

Madde 21. - Madde ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 3206 sayılı Kanunla değişik 
314 üncü maddesinin birinci fıkrasına paralel bir düzenleme yapılmakta, 353 sayılı Kanunun 212 
nci maddesinin birinci fıkrasına bir cümle eklenerek, sanık ve müdafi dışındaki tarafların, temyiz 
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dilekçelerinde temyiz sebeplerini göstermemeleri halinde temyiz isteğinin sanığın lehinde veya 
aleyhinde olduğunu açıkça belirtmeleri zorunluluğu getirilmektedir. 

Madde 22. - 353 sayılı Kanunun 214 üncü maddesinde, temyiz isteminin kanunî süresi geç
tikten sonra yapılması halinde askerî mahkemenin bu istemi reddedeceği belirtilmiş, temyiz edile
meyecek bir hüküm için temyiz isteminde bulunulmuş olması hali ile temyiz edenin buna hakkının 
olmaması hali konusunda bir hüküm getirilmemiştir. Söz konusu boşluğun doldurulması ve Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 315 inci maddesine uygunluk sağlanması bakımından, 353 sayı
lı Kanunun 214 üncü maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak, askerî mahkemeye, tem
yiz edilemeyecek bir hükmün temyiz edilmesi veya temyiz edenin buna hakkının olmamasıhalle-
rinde de, bir karar ile temyiz istemini reddetme yetkisi verilmektedir. 

Madde 23. - Madde ile, 353 sayılı Kanunun 217 nci maddesi değiştirilerek, gerek aynı Kanu
nun 214 ve gerekse Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 317 nci maddesine uyum sağlanması 
için, Askerî Yargıtaya, hükmün temyiz edilemez olduğunu veya temyiz edenin buna hakkı olmadı
ğını görmesi halinde temyiz istemini reddetme imkânı getirilmektedir. 

Madde 24. - 353 sayılı Kanunun 220 nci maddesinde, Askerî Yargıtayın hükmü bozması ha
linde davanın esasına da hükmedeceği haller belirlenmekte, maddenin (i) bendinde, Harçlar Kanu
nu hükümlerine aykırı hareket edilmiş olması da bu haller arasında sayılmaktadır. Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 322 nci maddesine 3206 sayılı Kanunla yapılan bir ilave ile yargılama gi
derleri ve Avukatlık Kanununa göre düzenlenen ücret tarifesine aykırılık halinde, Yargıtayın boz
ma yerine bu aykırılıkları düzeltme imkânı getirilmiştir. 353 sayılı Kanunun 256 ncı maddesinde -
yargılama giderlerinin Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacağı belirtildiğinden, yargı
lama giderlerinin ödenmesi karan verilmemektedir. Bu sebeple madde ile, 220 nci maddenin (İ) 
bendi değiştirilerek, Avukatlık Ücret Tarifesi uyarınca mahkemelerce hükmedilecek vekâlet ücret
lerinin tespitinde hata yapılmış olması hali de madde kapsamına alınmaktadır. 

Ayrıca, hüküm verildikten sonra yürürlüğe girecek olan yeni bir kanunun sanık lehine hüküm
ler içermesi halinde, Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi uyarınca bu hükümler sanık lehine uy
gulanacağından, bu uygulamanın temyiz incelemesi sırasında Askerî Yargıtayca yapılmasını ve bu 
suretle bozmadan sonra esasa da hükmedilmesini sağlamak, dosyanın bozularak mahalline gönde
rilmesinin yaratacağı zaman kaybını önlemek maksadıyla, 220 nci maddeye bir bent eklenerek, hü
kümden sonra yürürlüğe giren kanunla suçun cezasının azaltılması ve mahkemece suçluya ceza ta
yininde artırma sebebi kabul edilmemesi veya yeni bir kanunla fiilin suç olmaktan çıkarılmasından 
dolayı birinci halde daha az bir cezaya hükmedilmesi ve ikinci halde hiç bir cezaya hükmolunma-
ması gerektiği hallerde de Askerî Yargıtayın davanın esasına hükmedeceği esası getirilmiştir. 

Madde 25. - 353 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde, belirli suçları işleyenlerin davalarına 
askerî mahkemelerin hâkim sınıfından olan üyelerinden birisi tarafından bakılabileceği belirtilmek
tedir. Bu suçlar arasında, disiplin mahkemelerinin görevi dışında kalan ve kıymeti 50 000 TL.'sını 
geçmeyen askerî hizmete mahsus eşya ile ilgili Askerî Ceza Kanununun 130 uncu maddesinde ya
zılı suçlar ile tutarı 50 000 TL.'sını geçmeyen hasarlara ilişkin Askerî Ceza Kanununun 137 nci 
maddesinde yazılı şuç da bulunmaktadır. Anılan ek 1 inci maddede, subay ve astsubayların işledik
leri suçlara ait davalar ile ağır hapis ve ölüm cezasını gerektiren haller konusunda istisna getirilmiş, 
bu davalara mutlaka heyet tarafından bakılması öngörülmüştür. 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun gerek 130 ve gerekse 137 nci maddelerinde öngörülen 
şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalardan olan hapis cezasının azamî haddi 3 yıldır. Adlî mahkemelerde 
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3 yıl veya daha fazla hapis cezalarını gerektiren suçlara ait davalara tek hâkim tarafından bakıla-
bilmektedir. Yukarıda sözü edilen ek madde bu hükümlere paralel olarak düzenlenmiştir. 

Tasarının bu maddesi ile, 353 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) 
bentlerinde değişiklik yapılarak, Askerî Ceza Kanununun 137 nci maddesinde düzenlenen suça iliş
kin davalarla disiplin mahkemelerinin görevi dışında kalan ve ağır hapis cezasını gerektiren halle
ri hariç olmak üzere askerî hizmete mahsus eşya ile ilgili Askerî Ceza Kanununun 130 uncu mad
desinde yazılı suçlara ilişkin davalara askerî mahkemelerin hâkim sınıfından olan üyelerinden bi
risi tarafından bakılabilmesi imkânı getirilirken, Askerî Ceza Kanununun 130 uncu maddesi ile il
gili askerî eşyanın kıymeti ve aynı Kanunun 137 nci maddesine ilişkin hasar tutarı konusundaki 
50 000 TL.'sı olarak belirlenen azamî sınır kaldırılmaktadır. Askerî mahkemelerin iş hacminin 
önemli bir bölümünü oluşturan bu davalara tek hâkim tarafından bakılması esâsı getirilmek sure
tiyle davaların süratle neticelendirilmesi ve dava birikiminin önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 26. - Türk Ceza Kanununun 36 nci maddesi veya diğer maddeleri ile özel kanun hü
kümlerine göre belirli bir eşyanın müsaderesi gereken hallerde yapılacak işlemler hakkında, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 392 nci maddesine benzer bir hüküm, 353 sayılı Kanunda bulun
mamaktadır. Bu boşluğun giderilmesi ve belirli bir eşyanın müsaderesi gerekip de kamu davası 
açılmamış veya kamu davası açılmış olmakla beraber bu hususta bir karar verilmemiş olması ha
linde uygulanacak hükümler, 353 sayılı Kanuna bir madde eklenmek suretiyle düzenlenmektedir. 
Madde ile, bu gibi eşya için askerî savcı veya davacı tarafından yapılacak talebin asıl davayı gör
meye yetkili askerî mahkemece karara bağlanacağı, duruşma ve karar hakkında duruşmaya dair hü
kümlerin uygulanacağı, bu eşyalar üzerinde hakkı olan kimselerin de mümkünse duruşmaya çağrı
lacağı ve bunların sanığın sahip olduğu hakları kullanabilecekleri, çağrıya uymamalarının duruş
manın tehirine sebep teşkil etmeyeceği, askerî savcı, teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıta ko
mutanı veya kurum amiri ile davacı ve ilgili kişilerin kanun yollarına başvurabilecekleri, kararın 
askerî mahkemenin hâkim sınıfından bir üyesi tarafından duruşmasız olarak verileceği ve karara 
karşı en yakın askerî mahkemeye itiraz edilebileceği esası getirilmektedir. 

353 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde askerî mahkemeler ile askerî savcılıkların kalem teşki
latının başında amir olarak bir başkâtibin bulunacağı belirtilmektedir. Aynı şekilde Askerî Yargı
tay Kanununun lOuncu maddesinde kalem teşkilatının, başında amir olarak başkâtibin bulunacağı 
açıklanmıştır. Buna mukabil 2661 sayılı "2556 sayılı Hâkimler Kanununun Adı ile Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun"un ek 
geçici 8 inci maddesi ile, diğer kanunlarda geçen "adliye başkâtipliği" unvanı "yazı işleri müdürü" 
olarak değiştirilmiştir. 2556 sayılı Kanun da 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile yürürlük
ten kaldırılmış olup, halen yürürlükte olan 2802 sayılı Kanunda ise "başkâtiplik" unvanı "yazı işle
ri müdürü" olarak yer almıştır. Uygulamada beraberliği sağlamak maksadıyla 353 sayılı Kanuna 
eklenen ek 3 üncü maddede, 353 sayılı Kanunda ve askerî yargı ile ilgili diğer kanunlarda geçen 
"başkâtip" unvanının herhangi bir atamaya gerek kalmadan "yazı işleri müdürü" olarak değiştirildi
ği belirtilmektedir. 

1982 tarihli T.C. Anayasasında ve Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra kabul edilen 
bazı kanunlarda; askerî mahkemelerin komutanlıklar "teşkilâtında" kurulacağı, önceki kanun me
tinlerinde ve bu arada 353 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinde ise komutanlıklar "nezdinde" kuru-
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lacağı belirtilmektedir. Anayasa hükümlerinin üstün hukuk kuralları olduğu gerçeği de dikkate alı
narak uygulamada terim birliğinin sağlanması açısından, yine aynı maddede, gerek 353 sayılı Ka
nunda ve gerekse askerî yargı ile ilgili diğer kanunlarda geçen "nezdinde" kelimesi "teşkilatında" 
olarak değiştirilmektedir. 

Madde 27. - Bu Kanunun 5 inci maddesi ile, bir askerî birlik veya kurumda geçici olarak gö
revlendirilen veya harekât komutasına verilen asker kişilerin hangi mahkemelerde yargılanacakla
rı hususunda düzenleme getirilmektedir. 

Bu madde ile de, 353 sayılı Kanuna ek geçici 4 üncü madde eklenerek, yukarıda belirtilen ki
şilerin işledikleri suçlar hakkında başlatılmış bulunan soruşturmaların yeni düzenlemeye istinaden, 
yetkisizlik kararı ile gönderilmesinde fayda bulunmadığı ve adlî işlemlerin yeniden yapılması yü
zünden doğacak emek ve zaman israfının önlenmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden, yapılan 
düzenlemeyle sanıkların mağdur edilmelerine engel olunması amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, madde ile 353 sayılı Kanuna eklenen ek geçici 5 inci maddede, bu Kanunun 25 nci 
maddesiyle tek hâkimin yetki ve görev alanına dahil edilen suçlara ait davalara, daha önce açılmış 
olsa bile tek hâkim tarafından bakılabilmesi imkânı sağlanmaktadır. 

Madde 28. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 29. - Yürütme maddesidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 28.6.1996 
Esas No. : 1/423 
Karar No. : 27 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Askerî Mahkemeler Kuruluşu ye Yargılama usulü Kanununda değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, Adalet ve Millî Savunma bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla, Komisyo
numuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesine karar veril
miştir. 

Tasarının çerçeve 2 nci maddesiyle, 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin değiştirilmesi öngörülmekte
dir. Bu nedenle çerçeve maddede bu doğrultuda değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının çerçeve 4 üncü maddesiyle 353 sayılı Kanunun 21 inci maddesine eklenen ilk fıkra
da yer alan "suçlarında" ibaresi "suçlarda" olarak değiştirilmiştir. ' . , . 

Tasarının diğer maddeleri, Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Qenel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 

M. Necati Çetinkaya Metin Öney 

Konya İzmir 
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Kâtip 
İsmail Durak Ünlü 

Yozgat 

Üye 
Hasan Belhan 

Elazığ 
Üye 

Erkan Mumcu 
İsparta 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 

Üye 
Bülent Arınç 

Manisa 

Üye 
Ayhan Gürel 

Samsun 

Üye 
İ. Cevher Cevheri 

Âdâna 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ali Günay 

Hatay 
Üye 

Turhan Güven 
İçel 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

(Muhalifim, muhalefet şerhim eklidir.) 
Üye 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

(Bazı maddelere muhalefetim) 
Üye 

Ergun Özkan 
Niğde 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Halil Cin 
İçel 

MUHALEFET ŞERHİ 
Görüşülmekte olan 353 sayılı Yasanın 75 inci maddede değişiklikle Askerî Savcıların hakkın

da dava açılmamış olan sanıklar için 30 günlük süre ile tutukluluk durumu hakkında karar verilme^ 
lerine karşıyım. 

1. Bu hüküm Anayasamızın 19 uncu maddesine aykırı, zira tutuklunun 15 gün içinde hâkim 
huzuruna çıkarılması gerekir. 

2. Kişiler ancak hâkim kararı ile tutuklanır. Tutukluluk durumunda karar verme yetkisi savcı
nın mütalaası alınarak yargıca aittir. Zira bu uygulama savcıyı hâkim yerine geçme veya hâkim yet
kisini kullanma anlamını taşır. 

Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 59) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 25.10.1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum amiri, subay ve ast
subayların işledikleri suçlar dışında askerî kişilerin işledikleri suçlara ait suç evrakını, soruşturma 
yapılması istemiyle askerî savcılığa göndermek üzere askerî hâkim sınıfından olan adlî müşavirle
re yazılı yetki verebilir. Yetki verilen konularda kıta komutanı veya kurum amirine tanınan kanu
nî yetkiler adlî müşavirler tarafından kullanılır." 

MADDE 2. - 353 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"A) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 81, 93, 94, 95, 100, 101 ve 102 nci 
maddelerinde yazılı suçlar;" 

MADDE 3. - 353 sayılı Kanunun 17 nef maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 17. - Askerî mahkemelerde yargılanmayı gerektiren ilginin kesilmesi, daha önce iş
lenen suçlara ait davalara bu mahkemelerin bakma görevini değiştirmez. Ancak suçun; askerî bir 
suç olmaması, askerî bir suça bağlı bulunmaması ve sanık hakkında kamu davası açılmamış olma
sı halinde askerî mahkemenin görevi sona erer." 

MADDE4. - 353 sayılı Kanunun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Asker olmayan kişilerin asker kişilerle müştereken işledikleri suçlarda yetkili askerî mahke
me, asker kişiler yönünden yetkili olan askerî mahkemedir. Asker olmayan kişilerin askerî mahke
melerde yargılanmalarını gerektiren diğer suçlarında ise, suçun işlendiği yere en yakın askerî mah
keme yetkilidir. Suçun işlendiği yer belli değil ise, yetkili askerî mahkeme Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda gösterilen usullere göre tayin edilir. 

Saklı, yoklama kaçağı ve bakaya suçlarından sanık erbaş ve erler ile sevk edildiği eğitim mer
kezine zamanında katılmamak suretiyle bakaya suçu işleyen yedek subay adayları, eğitimlerini ta
kiben verildikleri birlik veya kurumların tabi oldukları askerî mahkemede yargılanırlar. 

Saklı, yoklama kaçağı ve bakaya suçlarından sanık yedeksubay aday adayları ile askerlik hiz
metini döviz veya bedel ödemek suretiyle yerine getirmiş sayılanlar ise, kayıtlı bulundukları asker
lik şubelerinin tabi olduğu askerî mahkemede yargılanırlar." 

MADDE 5. - 353 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde. 23. - Bir askerî birlik veya kurumda geçici olarak görevlendirilen veya harekât ko
mutasına verilen asker kişiler, bu görevlerinin devamı suresince, geçici olarak görevlendirildikleri 
veya harekât komutasına verildikleri askerî birlik veya kurumun bağlı bulunduğu askerî mahkeme
nin yetkisine tabidirler." 

MADDE 6. - 353 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Askerî savcı (Askerî Yargıtayda Başsavcı), sanık, müdafi, şahsî davacı ve davaya katılan ile 
vekilleri hâkimi red isteminde bulunabilirler." ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - 353 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"A) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 81, 93, 94, 95, 100, 101 ve 102 nci 
maddelerinde yazılı suçlar," 

MADDE 3. -Tasarının 3 üncümaddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - 353 sayılı Kanunun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Asker olmayan kişilerin asker kişilerle müştereken işledikleri suçlarda yetkili askerî mahke
me, asker kişiler yönünden yetkili olan askerî mahkemedir. Asker olmayan kişilerin askerî mahke
melerde yargılanmalarını gerektiren diğer suçlarda ise, suçun işlendiği yere en yakın askerî 
mahkeme yetkilidir. Suçun işlendiği yer belli değil ise, yetkili askerî mahkeme Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununda gösterilen usullere göre tayin edilir. 

Saklı, yoklama kaçağı ve bakaya suçlarından sanık erbaş ve erler ile sevk edildiği eğitim mer
kezine zamanında katılmamak suretiyle bakaya suçu işleyen yedek subay adayları, eğitimlerini ta
kiben verildikleri birlik veya kurumların tabi oldukları askerî mahkemede yargılanırlar. 

Saklı, yoklama kaçağı ve bakaya suçlarından sanık yedek subay aday adayları ile askerlik hiz
metini döviz veya bedel ödemek suretiyle yerine getirmiş sayılanlar ise, kayıtlı bulundukları asker
lik şubelerinin tabi olduğu askerî mahkemede yargılanırlar." 

MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. -Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 59) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
MADDE 7. - 353 sayılı Kanunun 60 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 60. T- Tanıklara, hazırlık soruşturması sırasında askerî savcı tarafından yemin verilir. 

Yemin ile dinlenilen tanığın, hazırlık soruşturmasında tekrar dinlenmesi gerekirse, yeniden yemin 
verilmeyip önceki yeminin hatırlatılmasıyla yetinilebilir." 

MADDE 8. - 353 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin rey ve mütalaasının alın
masına karar verilir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözümlenmesi 
mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez. Bilirkişinin tayini ve zorunlu olmadıkça üçten fazla 
olmamak üzere adedinin tespiti, hazırlık soruşturmasında askerî savcıya, son soruşturmada askerî 
mahkemeye aittir." 

MADDE 9. - 353 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Askerî savcı, tutuklamadan itibaren en geç otuzar günlük süreler içinde tutukluluk halinin de
vamına lüzum olup olmadığını doğrudan doğruya inceler; sanığın serbest bırakılmasını uygun bul
madığı takdirde, bir sonraki incelemenin ne zaman yapılacağını kararlaştırır ve sanığa bildirir." 

MADDE 10. - 353 sayılı Kanunun Birinci Kısmının Onbirinci Bölümünün başlığı "İfade Al
ma ve Sorgu" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 11. - 353 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Asker kişilerin getirilmesi:"• 
"Asker kişiler, ifadelerinin alınması veya sorguları için bağlı bulundukları askerî birlik komu

tanının veya askerî kurum amirinin emri ile getirilirler." 
MADDE 12. - 353 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. 
"Asker olmayan kişilerin getirilmesi:" 
"Asker olmayan kişiler, ifadelerinin alınması veya sorguları için davetiye ile çağrılırlar; gel

mezlerse, zorla getirilecekleri davetiyeye yazılır." 
MADDE 13. - 353 sayılı Kanunun 105 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 105. - Askerî savcı, 8 inci ve 95 inci maddeler gereğince kendisine intikal eden so

ruşturma evrakını inceledikten sonra, keyfiyeti soruşturmaya değer görmez veya yapılan hazırlık 
soruşturması sonunda kamu davası açılmasını haklı göstermeye yetecek sebep bulunmazsa, kovuş
turmaya yer olmadığına karar vererek sebepleri ile birlikte dosyasına koyar. 

Bu karar, teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum amirine, sa
nığa, suçtan zarar görene ve şikâyetçiye bildirilir." 

MADDE 14. - 353 sayılı Kanunun 132 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 132. - Askerî mahkeme, duruşmanın tehir ve taliki halinde veya hüküm ile birlike 71 

inci maddede yazılı hallerde tutuklama kararı verebilir. Tutuklama kararına karşı 74 üncü madde 
gereğince itiraz edilebilir. 

Askerî mahkeme; tutuklu bulunan sanığın duruşmasında, tutukluluk halinin devamının gere
kip gerekmeyeceğini, her oturumda veya şartlar gerçekleştiğinde davanın açılmasından hükmün 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 59) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. -Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. -Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. - Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. -Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. -Tasarının 11 inci maddösi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. -Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. -Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. -Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 59) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
kesinleşmesine kadar askerî savcı veya sanığın istemi üzerine veya resen inceleyerek karara bağ
lar." 

MADDE 15. - 353 sayılı Kanunun 142 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Yasağa aykırı hareket edenler hakkında, asıl davaya bakan askerî mahkemece Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 377 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır." 

MADDE 16.. - 353 sayılı Kanunun 162 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Derhal beraat karan verilebilecek hallerde duruşmanın tatili veya düşme kararı verilemez. 
Aynı konuda, aynı sanık için evvelce verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava var ise dava

nın reddine karar verilir." 
MADDE 17. - 353 sayılı Kanunun 166 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
"İddianamede gösterilen suçun temas ettiği kanun maddelerinde belirtilen cezadan daha az bir 

ceza verilmesini gerektiren hallerde; hazır bulunan sanıkla ilgili duruşma, ek savunma için talik 
edilmez. Sanık hazır bulunmuyorsa ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre meşruhatıı 
davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmez veyahut davetiye tebliğ edilemez ise, bu maddenin 
birinci fıkrası hükmü uygulanmaz." 

MADDE 18. - 353 sayılı Kanunun 180 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
. ğiştirilmiştir. 

"Hüküm fıkrasında; 162 nci maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun 
maddelerinin ve verilen cezanın nevi ile süresi ve miktarının, kanun yollarına başvurmanın müm
kün olup olmadığının, oturumun tarihinin ve bu oturumda bulunan askerî mahkeme kuruluna dahil 
olanların ve askerî savcı ile tutanak kâtibinin ad ve soyadlarınm tereddütc yer vermeyecek şekilde 
açıkça gösterilmesi gerekir." 

MADDE 19. - 353 sayılı Kanunun 196 nci maddesinin son fıkrasının birinci cümlesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Sanığın kanunî mümessili ve eşi, sanığa açık olan kanun yollarına süresi içerisinde kendilik
lerinden başvurabilirler." 

MADDE 20. - 353 sayılı Kanunun 205 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (1) ve 
(2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1. İki milyon liraya kadar (iki milyon lira dahil) para cezalarına dair olan hükümler. . 
2. Yukarı haddi on milyon lirayı geçmeyen para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen 

beraat hükümleri." 
MADDE 21. - 353 sayılı Kanunun 212 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ek

lenmiştir. ' 
"Sanık ve müdafi dışındaki taraflar temyiz dilekçelerinde temyiz sebeplerini göstermemişler 

ise, temyiz isteğinin sanığın lehinde veya aleyhinde olduğunu açıkça belirtmeleri gerekir." 
MADDE 22. - 353 sayılı Kanunun 214 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
"Temyiz istemi, kanunî sürenin geçmesinden sonra yapılmış veya temyiz edilemeyecek bir hü

küm temyiz edilmişse veya temyiz edenin buna hakkı yoksa, hükmü temyiz olunan askerî mahke
me bir karar ile temyiz istemini reddeder." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 59) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15. -Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. -Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. -Tasarının 17 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. -Tasarının 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. -Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. - Tasarının 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. -Tasarının 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. -Tasarının 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
MADDE 23. - 353 sayılı Kanunun 217 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Askerî Yargıtay, temyiz isteminin süresi içinde yapılmadığını veya hükmün temyiz edilemez 

olduğunu veya temyiz edenin buna hakkı olmadığını görürse, temyiz istemini reddeder." 
MADDE 24. - 353 sayılı Kanunun 220 nci maddesinin ikinci fıkrasının (İ) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki (J) bendi eklenmiştir. 
"İ) Harçlar Kanununa ilişkin hükümlerin uygulanmasında veya avukatlık ücret tarifesi uyarın

ca mahkemelerce hükmedilecek vekâlet ücretlerinin tespitinde hata yapılmış ise, 
J) Hükümden sonra yürürlüğe girer} kanun suçun cezasını azaltmış ve mahkemece suçluya ce

za tayininde artırma sebebi kabul edilmejniş veya yeni bir kanun ile fiil suç olmaktan çıkarılmış ise, 
birinci halde daha az bir cezaya hükmolunması ve ikinci halde de hiçbir ceza hükmolunmaması ge
rekirse." 

MADDE 25. - 353 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Disiplin mahkemelerinin görevi dışında kalan ve ağir hapis cezasını gerektiren haller ha
riç olmak üzere, Askerî Ceza Kanununun 130 uncu maddesinde yazılı suçlar," 

"c) Askerî Ceza Kanununun 137 nci maddesinde yazılı suç," 
MADDE 26. - 353 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
"EK MADDE 2. - Türk Ceza Kanununun 36 nci maddesi ile diğer maddelerine ve hususî ka

nunlar hükmüne göre belirli eşyanın müsaderesi ve imhası yahut kullanımdan kaldırılması gerekli 
olan hallerde, kamu davası açılmamış veya kamu davası açılmış olup da esasla beraber bu hususta 
bir karar verilmemişse, bu tedbirlerin her türlü takipten ayrı olarak alınması için askerî savcı veya 
davacı tarafından yapılacak talep, esas davayı görmeye yetkili askerî mahkemece karara bağlanır. 
Duruşma ve karar hakkında duruşmaya müteallik hükümler uygulanır. 

Müsadere veya imha olunacak yahut kullanımdan kaldırılacak eşya üzerinde hakkı olan kim
seler de mümkünse duruşmaya davet olunur. Bunlar sanığın haiz olduğu haklan kullanabilirler ve 
vekâletnarrıeyi haiz bir müdafi ile kendilerini temsil ettirebilirler. Davete uymamaları duruşmayı te
hir etmez ve hüküm verilmesine engel olmaz. 

Müsadere hükümlerine karşı askerî savcı, teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıta komutanı 
veya askerî kurum amiri ile davacı ve ikinci fıkrada belirtilen kişiler için kanun yolları açıktır. 

Suç konusu olmayıp münhasıran müsadereye tabi bulunan eşyanın müsaderesine askerî mah
kemenin hâkim sınıfından olan üyelerinden birisi tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir. 
Bu karar aleyhine en yakın askerî mahkemede itiraz edilebilir." 

"EK MADDE 3. - Bu Kanunda ve askerî yargı ile ilgili diğer kanunlarda yazılı "başkâtip" un
vanı "yazı işleri müdürü"; "nezdinde" kelimesi ise "teşkilatında" olarak değiştirilmiştir. Unvan de
ğişikliği sebebiyle ilgililerin yeniden atanmaları gerekmez." 

MADDE 27. - 353 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 
"EK GEÇİCİ MADDE 4. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce başlamış bulunan soruş

turmalar hakkında, 353 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince yetkisizlik kararı verilemez.", 
"EK GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanunun 25 inci maddesiyle değiştirilen 353 sayılı Kanunun 

ek 1 inci maddesi hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış kamu davaları hak
kında da uygulanır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 59) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 23. -Tasarının 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. - Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. - Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. - Tasarının 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. -Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 28. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 29» - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. ' 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanrve Başb. Yrd. 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
A. E. Kıratlıoğlıı 

Devlet Bakanı 
A. Hacaloğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
E. Şahin 

Ulaştırma Bakanı 
A. Ş. Erek 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı V. 
E. Şahin 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
/. Gürpınar 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı . 
O. Kumbaracıbaşı 

Devlet Bakanı 
A. Baykal 

DevletBakanı 
N.Kurt 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
Z. Halis 

. Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
- ;M Gölhan 

Dışişleri Bakanı V. 
O. Kumbaracıbaşı 

Millî Eğitip Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
D. Baran *;Y 

Tarım ve KöyişlerrBakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H.Akyol 

Kültür Bakanı 
M. E. Karakaş 
Orman Bakanı 

H. Ekinci 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 28. - Tasarinın 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. - Tasarının 29 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

=Q 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 59) 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 38) 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 
Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/412) 
T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG/196-342/1847 3.5.1996 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığımıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulu'nca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

1/765 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı (S. Sayısı: 791) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI101-226/04033 21.9.1994 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
5.7.1994 tarihinde kararlaştırılan "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GEREKÇE 

2809 sayılı Kanuna 5.3.1992 tarihli ve 3785 sayılı Kanunla eklenen ek 3 üncü madde gereğin
ce kurulan Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyetinin 9.11.1993 tarihli oturumunda aldığı 4 nolu 
kararla, Üniversitenin fizikî yapısının oluşturulup faaliyete geçirilmesinin ve öğretimini sürdürme
sinin birtakım güçlüklerden dolayı mümkün olamayacağı belirtilerek, kuruluşunun iptali istenmek
tedir. 
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Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 28.12.1993 tarihli ve 93.46.2329 sayılı Kararında da adı 
geçen Üniversiteyle ilgili kuruluş hükmünün iptali uygun görülmüş ve bu hususta Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı teklifte bulunmuştur. 

2809 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine işlerlik kazandınlamayacağı anlaşıldığından yürür
lükten kaldırılması yerinde görülerek, bu Tasarı hazırlanmıştır. 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 

Esas No.: 1/412 25.6:1996 
Karar No.: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca; 10.5.1996 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Yükseköğretim Kurum
lan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/412)", Komisyo
numuzun 20.6.1996 tarihli 3 üncü Birleşiminde Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan ve müşavirleri 
ile YÖK temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, Vakıf Üniversitesi statülü "Kadir Has Üniver
sitesinin" çeşitli sebeplerden dolayı eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmesinin mümkün olmadığı ve 
bununda gerek üniversitenin mütevelli heyetinin ve gerekse Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 
aldığı kararlar doğrultusunda söz konusu üniversiteyle ilgili kuruluş hükmünün iptali uygun görül
müş olup, bu konudaki yasal prosedürünün tamamlanmasını teminen, 2809 sayılı kanuna 5.3.1992 
tarihli ve 3785 sayılı kanunla eklenen Ek-3 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılması öngörülmek
tedir. 

Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da uygun görülmüş olup maddelerine geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ait 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuz
ca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, genel kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Sözcü 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Üye 

Tuncay Karaytuğ 
Adana 

Başkanvekili 
Yusuf Ekinci 

Burdur 
Kâtip 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Üye 

Celal Topkan 
Adıyaman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 38) 
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Üye 

Sadi Somuncuöğlu 

Aksaray 

tjye . 

H. Hüseyin Ceylan 
Ankara 

Üye 

Sema Pişkinsüt 
Aydın 

Üye 

Ö. Vehbi Hatipoğlu 
Diyarbakır 

Üye 

Ömer Özyılmaz 
Erzurum 

Üye 
N. Kemal Zeybek 

İstanbul 
Üye 

Halil Çalık 
Kocaeli 

Üye 

Yusuf Bacanlı 
Yozgat 

• Ü y e 

Cemalettin Lafçı 
Amasya 

Üye 

Şaban Karataş 
Ankara 

Üye 

Ali Haydar Şahin 
Çorum 

Üye 

Erdal Kesebir 
Edime 

Üye 

Tayyar Altıkulaç 
İstanbul 

Üye 

Mikail Korkmaz 
Kırıkkale 

Üye 

Ömer Ertaş 
Mardin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 38) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 

41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna 5.3.1992 tarihli 
ve 3785 sayılı Kanunla eklenen ek 3 üncü madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

•MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
M. Karayalçıh 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 

İ. Tez 
Devlet Bakanı 

T. Akyol 
Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 

N. Tekinel 
Adalet Bakanı 

M. S. Oktay 
İçişleri Bakanı 

N. Menteşe 
Maliye Bakanı 

İ.Attila 
Bay. ve İskân Bakanı 

O. Kıımbaracıbaşı 
Ulaştırma Bakanı 

M. Köstepen 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

V. Atasoy 
Turizm Bakanı 

A. Ateş 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz . 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
M. K. Dinç 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 38) 



MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Haklanda 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edil

miştir. 
MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edil

miştir. 
MADDE 3. -Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edil

miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 38) 



D ö n e m : 20 Yasama Yı l ı : 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 37) 

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 

(1/404) 
T.C. 

Başbakanlık 3.5.1996 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.0.KKGI 196-34211847 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA • 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

1/663 Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kamın Ta
sarısı (S. Sayısı: 598) 

T.C. 
Başbakanlık 5.1.1994 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG/101-660/07357 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 

13.12.1993 tarihinde kararlaştırılan "Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde iç güvenlik harekâtı ile görevlendirilen Türk Silahlı 
Kuvvetleri birlikleri, 25.10.1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun ek 2 nci madde
sinin birinci ve üçüncü fıkralarına göre 1776 sayılı Kuvvetli Tayın Kanununa göre iaşe edilmekte 
ve istihkakın 5 700 kaloriyi geçmeyecek şekilde konserve ve hazır yiyecek olarak verildiği günler
de, bunlara 1776 sayılı Kanunda belirtilen istihkakın iki katına kadar parasal tutarda tabela düzen
lenebilmektedir. Bu nedenle, olağanüstü hal bölgesinde görev yapan birliklerin gerek kazandan, ge
rekse bedelen beslenmeleri durumunda, günlük istihkaklarının yetersizliği konusunda herhangi bir 
sorun bulunmamaktadır. 

Ancak, olağanüstü hal bölgesi dışında olup da mücavir ve hassas iller ile diğer il ve bölgeler
de iç güvenlik harekâtında görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri 2935 sayılı Kanun kap
samına girmediklerinden, görev yaptıkları süre içinde sıcak yemek yemelerinin mümkün olmama-



sı halinde, konserve ve hazır yiyeceklerle iaşe edildikleri günlerde, istihkakları günlük verilen gı
da tutarına göre yetersiz kalmakta (günlük ihtiyacın % 50'sini ancak karşılayabilmekte) ve anılan 
personelin beslenmesi hususunda zafiyet meydana gelmektedir. 

Tasarı ile; olağanüstü hal bölgesi dışında olup da mücavir ve hassas iller ile diğer il ve bölge- • 
lerde iç güvenlik harekâtı ile görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin (olağanüstü hal 
bölgesindeki personel gibi görev yaptıkları nazara alınarak) beslenmelerindeki zafiyetin giderilme
si, iaşelerinin iyileştirilmesi ve ayrıca anılan personelin moral gücünün de yüksek seviyede tutul
ması amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Madde ile, olağanüstü hal bölgesi dışında olup da mücavir ve hassas iller ile diğer 
il ve bölgelerde iç güvenlik harekâtında görevlendirilen personelin sıcak yemek yemelerinin müm
kün olmaması halinde, istihkakın 5 700 kaloriyi geçmeyecek şekilde konserve ve hazır yiyecek ola
rak verildiği günlerde, bunlara 1776 sayılı Kuvvetli Tayın Kanununda belirtilen istihkakın iki ka
tma kadar parasal tutarda tabela düzenlenebilmesi imkânı sağlanarak, 2935 sayılı Olağanüstü Hal 
Kanununa 427 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasın
da belirtilen hükme paralel bir düzenleme getirilmektedir. 

Madde 2. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 3. - Yürütme maddesidir. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Millî Savunma Komisyonu 25.6.1996 
Esas No. : 1/404 
Karar No. : 16 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 10.5.1996 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Türk Silahlı Kuvvetleri 
Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" Millî Savunma Baka
nı Mahmut Oltan Sungurlu ve bu Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzun 
20.6.1996 tarihli 5 inci Birleşiminde incelenip görüşüldü. 

Tasarı ile; olağanüstü hal bölgesi dışında olup da mücavir ve hassas iller ile diğer il ve bölge
lerde iç güvenlik harekâtı ile görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, olağanüstü hal 
bölgesindeki personel gibi görev yaptıkları nazara alınarak, sıcak yemek yemelerinin mümkün ol
maması halinde, istihkakın 5 700 kaloriyi geçmeyecek şekilde konserve ve hazır yiyecek olarak ve
rildiği günlerde, istihkakın iki katına kadar parasal tutarda tabela düzenlenebilmesi önerilmektedir. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da be
nimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının"1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 37) 
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Sözcü 
Şükrü Yürür 

Ordu 

Üye 

Ahmet Bilge 
Ankara 

Üye 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 
Üye 

Yüksel Aksu 
Bursa 

Üye 

Metin Işık 
İstanbul 

Üye 

Hasan Gülay 
Manisa 

Üye 

Akın Gönen 
Niğde 

Kâtip 
Mahmut Nedim Bilgiç 

Adıyaman 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Rıza Ulucak 

Ankara 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Şerif Çim 
Bilecik 

Üye 
Fuat Çay 

Hatay 

(İmzada bulunaniadı) 
Üye 

Hüseyin Arı 
Konya 

Üye 

Necmettin Dede 
Muş 
Üye 

Abdullah Örnek 
Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 37) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METÎN 
Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. -8.8.1977 tarihli ve 2092 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri özel "Beslenme Kanunu

na aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"Ek Madde 1. - Olağanüstü hal bölgesi dışında olup da, mücavir ve hassas iller ile diğer il ve 

bölgelerde iç güvenlik harekâtı ile görevlendirilen personelin sıcak yemek yemelerinin mümkün ol
maması halinde, istihkakın 5 700 kaloriyi geçmeyecek şekilde konserve ve hazır yiyecek olarak ve
rildiği günlerde, 1776 sayılı Kuvvetli Tayın Kanununda belirtilen istihkakın iki katına kadar para
sal tutarda tabela düzenlenebilir." 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
M. Kar ay alçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 

İ. Tez 
Devlet Bakanı 

T.Akyol 
Devlet Bakanı 

N.Kurt 
Devlet Bakanı 

C. Erhan 
Devlet Bakanı 

E. Şahin 
Devlet Bakanı 

Ş. Erdem 
Millî Savunma Bakanı V. 

N. Ayaz 
Dışişleri Bakanı 

H. Çetin 
Millî Eğitim Bakanı 

N. Ayaz 
Sağlık Bakanı 

M. K. Dinç 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

R. Şahin 
Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 

İ. Tez 
Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 

N. Tekinel 
Adalet Bakanı -

M.S.Oktay 
İçişleri Bakanı 

N. Menteşe 
Maliye Bakanı 

/. Attila 
Bay. ve İskân Bakanı 

O. Kumbaracıbaşı 
Ulaştırma Bakanı 

M. Köstepen 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

V. Atasoy 
Turizm Bakanı 

A. Âteş 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 37) 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme KanununalBir Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı | 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. - Tasannın 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 37) 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 36) 

Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
içişleri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/410) 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 3.5.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/196-342/1847 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

7/759 Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 828) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 21.9.1994 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-761/03930 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
30.6.1994 tarihinde kararlaştırılan "Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı "ile gerekçesi ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GEREKÇE 

Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile yurt savunması, sınırlarımızın gü
venlik ve gizliliğinin korunması ve hayatî önemi haiz kamu ve özel sektöre ait tesislerin emniyeti
nin sağlanması amaçlanarak, kara, deniz ve hava askerî yasak bölgeleri ile güvenlik bölgelerinin 
tesisine imkân sağlanmıştır. 

Yasak bölgelerin güvenliğine ilişkin olarak uygulanacak esaslar Kanunda belirlenmiş olması
na rağmen, güvenlik bölgelerinin güvenliğinin sağlanması, bölgeye giriş gibi hususlara ilişkin esas
ların yönetmelikte gösterileceği hükme bağlanmıştır. 
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Kanunda birinci derece deniz,askerî yasak bölgelerin, en az 100 m. en çok bir deniz mili uzak
lıktan geçirilen noktaların birleştirilmesiyle tespit edileceği ve bu bölgelere buradaki görevlilerle, 
yetkili komutanlığın izin verdiği Türk uyruğundaki diğer görevlilerden başkasının giremeyeceği 
hükme bağlanmıştır. İkinci derece yasak bölgeleri ise 4 km.'ye yakın bir mesafeyi kapsamakta 
olup, alanın geniş olması nedeniyle bu bölgede balıkçılık, süngercilik gibi su ürünlerinin avlanma
sı, deniz dibindeki doğal kaynakların araştırılması ve işletilmesi Türk vatandaşları için serbest bı
rakılmış, ancak tesislere zarar verebilecek araç ve gerecin bölgeye sokulmasına yetkili komutanlık
ça mani olunabileceği esası getirilmiştir. 

Askerî yasak bölge ihdas edilmesine gerek görülmeyen fakat emniyetinin sağlanması amacıy
la Silahlı Kuvvetlere ait tesisler ile yurt ekonomisi, millî güvenlik ve toplum hayatına önemli etki
si olabilecek kamu ve özel kişilere ait tesislerin sabotaj, istihbarata karşı koyma, tahrip, baskın gi
bi eylemlere karşı korunmaları için bu tesislerin çevresinde en az 100 m. en fazla 400 m.'lik gibi, 
yasak bölgeye nazaran çok sınırlı bir alanda güvenlik bölgesi ihdas edilmesi öngörülmüştür. Gü
venliğe ilişkin esasların Yönetmelikle tespiti gerektiğinden, bu hüküm uyarınca, kamulaştırma ya
pılan güvenlik bölgelerine ve güvenlik bölgesi tesis edilen deniz sahasına, buradaki tesislerde, gö
revli olanlarla askerî güvenlik bölgelerinde yetkili komutanlığın, kamu ve özel kuruluşlara ait te
sislerde ise, bu konuda yetkili makamın izin verdiği kişilerden başkasının giremeyeceği ve otura-
mayacağı Yönetmelikte belirtilmiştir. Ancak özel güvenlik bölgelerinin deniz bölümündeki emni
yet, balık avlamak amacı ile balıkçılar tarafından ihlal edilmekte, deniz trafiğinde sorun yaratmak
ta, liman hizmetlerini aksatmakta ve muhtemel sabotaj tehdidi oluşturmaktadır. Yakalanan balıkçı
lar yerel kolluk kuvvetlerine teslim edilmelerine rağmen Kanunda müeyyidesi öngörülmediğinden 
serbest bırakılmaktadır. 

Bu bölgelerde balık avlama çabalarının önlenememesinin, terör amaçları için sabotörlere sız
ma kolaylığı yaratabileceğinden endişe duyulmaktadır. 

Bu nedenlerle hazırlanan Tasarı ile; demirçelik fabrikaları, rafineriler, pertol, doğal gaz ve iç
me suyu boru hatları ile arıtma tesisleri, petrol kuyuları, büyük liman ve hava meydanları, barajlar, 
elektirk santralları, trafo merkezleri gibi hayatî önemi haiz tesislerin çevresinde yasak bölgeye gö
re daha dar olan ve en fazla 400 m. gibi bir alanda kurulan güvenlik bölgelerine giriş izne bağlana
rak, aksine hareket edenlere cezaî müeyyide uygulanmasına imkân sağlanmıştır. 

İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 21.6.1996 
Esas No. : 1/410 

Karar No. : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak, 21.9.1994 tarihinde 19 uncu dönem TBMM Baş

kanlığına Bakanlar Kurulunca havale edilen ve 26.9.1994 tarihinde Başkanlık tarafından İçişleri 
Komisyonuna havale edilen "Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı", İçişleri Komisyonunun 16.3.1995; Millî Savun
ma Komisyonunun 6.4.1995 tarihli toplantılarında görüşülerek Genel Kurulun gündemine intikâl 
ettirilmiş, ancak, 19 uncu dönem içinde görüşülememiştir. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Ge
nel Müdürlüğünün 3.5.1996 tarih ve B.02.0.KKG/196-342/1847 sayılı yazısı ile Bakanlar Kurulun
ca yenilenmesi uygun görüldüğü bildirilen Tasarı Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilmiş; 
Komisyonumuz, 20.6.1996 tarihli yedinci toplantısında, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ba
kanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 36) 



' Tasarı ile, demirçelik fabrikaları, rafineriler; petrol doğalgaz ve içmesuyu boru hatları ile arıt
ma tesisleri, petrol kuyulan, büyük liman ve hava meydanları, barajlar elektrik santralları, trafo 
merkezleri gibi hayatî önemi haiz tesislerin çevresinde en fazla 400 m gibi bir alanda kurulan 
güvenlik bölgelerine giriş izne bağlanmakta ve aksine hareket edenlere cezaî müeyyide uygulan
ması imkânı getirilmektedir. Bu suretle, terörist amaçlı eylemlerin ve sabotajların önüne geçilmesi 
sağlanmış olmaktadır. 

Komisyonumuz, Tasarı ile gerekçesini olumlu bulmuş ve geneli üzerindeki görüşmeleri ta
mamladıktan sonra maddelerinin görüşülmesine geçilmesini kararlaştırmıştır. Tasarının yukarıda
ki düzenlemeyi içeren 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri ay
nen kabul edilmiştir. 

Başkan 
Korkut Özal 

İstanbul 
Üye 

Ersönmez Yarbay 
Ankara 

Üye 
Hanifi Demirkol 

Eskişehir 
Üye 

Hayrı Kozakçıoğlu 
İstanbul 

Üye 
Erdoğan Toprak 

İstanbul 
Üye 

Müjdat Koç 
Ordu 

Başkanvekili 
Ahmet Uyanık 

Çankırı 
Üye 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Üye 
Mehmet Aydın 

İstanbul 
Üye 

Göksal Küçükali 
İstanbul 

Üye 
Kemal Albayrak 

Kırıkkale 
Üye 

Yalçın Gürtan 
Samsun 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 25.6.1996 

Esas No. : 11410 
Karar No.: 17 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 3.6.1996 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Askerî Yasak Bölgeler ve 

Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı" Komis
yonumuzun 20.6.1996 tarihli 5 inci Birleşiminde Millî Savunma Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu 
ile bu Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşüldü. 

Tasarı ile; demirçelik fabrikaları, rafineriler, petrol, doğalgaz ve içme suyu boru hatları ile arıt
ma tesisleri, petrol kuyuları, büyük liman ve hava meydanları, barajlar, elektrik santralları, trafo 
merkezleri gibi hayati önemi haiz tesislerin çevresinde yasak bölgeye göre daha dar olan ve en faz
la 400 metre gibi bir alanda kurulan güvenlik bölgelerine giriş izne bağlanarak, aksine hareket 
edenlere cezaî müeyyide uygulanmasına imkân sağlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 36) 
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Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benim
senerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 
Sözcü 

Şükrü Yürür 
Ordu 
Üye 

Ahmet Bilge 
Ankara 

Üye 
Cengiz Altınkaya 

Aydın 
Üye 

Yüksel Aksu 
Bursa 

Üye 
Hüseyin Arı 

Konya 
Üye 

Necmettin Dede 
Muş 

Üye 
Abdullah Örnek 

Yozgat 

Kâtip 
Mahmut Nedim Bilgiç 

Adıyaman 
Üye 

Rıza Ulucak 
Ankara 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Şerif Çim 
Bilecik 

Üye 
Fuat Çay 

Hatay 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Hasan Gülay 

Manisa 
Üye 

Akın Gönen 
Niğde 

(İmzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 36) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎĞİ METİN 

Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1.-18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 
Kanununun 21 inci maddesine (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş, (c) 
bendi de (d) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 

"c) Kamulaştırma yapılan güvenlik bölgelerine ve güvenlik bölgesi tesis edilen deniz sahası
na, buradaki tesislerde görevli olanlarla, askerî güvenlik bölgelerinde yetkili komutanlığın, kamu 
ve özel kuruluşlara ait tesislerde ise, bu konuda yetkili makamın izin verdiği kişilerden başkası gi
remez ve oturamaz." 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Prof. Dr. T. Çiller 

Başbakan 
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı 

M. Karayalçın N. Cevheri 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Y.Aktuna A. Ş. Erek 
Devlet Bakanı 

B.S. Daçe 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı 
A. Ataç 

Devlet Bakanı 
N. Tekinel 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
O. Kumbaracıbaşı 
Ulaştırma Bakanı 

M. Kös tepen 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

V. Atasoy 
Turizm Bakanı 

A. Ateş 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 

Devlet Bakanı 
/. Tez 

Devlet Bakanı 
T. Akyol 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
A.A. Doğan 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakan 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı V. 
M. Moğultay 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı. 
M. K. Dinç 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı V. 
A. Ateş 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 36) 
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İÇÎŞLERÎ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi, 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi, 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi, 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi, 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi, 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi, 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 36) 



Dönem: 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 35) 

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Birer Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve Millî Savunma Komis

yonu Raporu (1/386,1/401) 

T.C. 
Başbakanlık 2.5.1996 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-515/1837 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
18.4.1996 tarihinde kararlaştırılan "Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 38 inci maddesinin 15.10.1980 tarih ve 2318 

sayılı Kanun ile değişik ikinci fıkrası; kuruluşunda alay teşkilatı bulunmayan her tugay ile her ala
ya (deniz ve havada eşidi birliklere) Yönetmeliğe göre bir sancak verilmesi hükmünü amir bulun
maktadır. 

Kuruluşunda daha önce alay bulunmayıp, 1988 ve 1990 yıllarında kuruluşlarına 1, 2, 3 ve 4 
üncü Hudut Alayları giren 39 uncu Mekanize Tugay, 5 inci Zırhlı Tugay, 20 nci Zırhlı Tugay ve 
70 inci Mekanize Piyade Tugay komutanlıklarının sancakları, yukarıda belirtilen yasa hükmü ge
reğince İstanbul Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığına teslim edilmiş bulunmaktadır. Gele
cekte de ihtiyaç duyulması halinde, yeni hudut alaylarının teşkil edilmesiyle bu alayların kuruluşu
na dahil edildikleri tugayların sancaklarının geri alınması yine aynı yasa hükmü gereğince kaçınıl
maz olacaktır. -

Alay ve tugayların moral kaynağı, şeref timsali olan ve üstün başarıları nedeniyle kazandıkla
rı madalyalarını takarak gurur duydukları, törenlerde birliğin en önünde geçerek yöre halkının da 
moral kaynağı olan sancaklarının, bu nedenle geri alınmasının birlik personeli üzerinde olduğu ka
dar yöre halkı üzerinde de olumsuz etkiler yarattığı değerlendirilmektedir. 

Diğer taraftan; hudut alayları, görevleri gereği konuşlandırıldıkları yerlerde sabit olarak görev 
yapmaktadırlar. Kuruluşunda bulundukları tugaylar ise, taktik durumun gerektirdiği her bölgede, 
her türlü görevi yapan birlikler olup, konuşlu bulundukları yerden görev bölgelerine intikal ettikle
rinde, kuruluşlarında bulunan hudut alaylarından ayrıldıkları halde görev özellikleri ve etkinlikleri 
azalmamakta, diğer tugaylar gibi her türlü görevi başarı ile icra edebilmektedirler. 

Belirtilen nedenlerle; kuruluşlarına hudut alayları giren tugaylara da sancak verilmesinin ya
rarlı ve uygun olacağı değerlendirildiğinden, Taslak ile bu%maç doğrultusunda bir düzenleme ya
pılmaktadır. 



MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Madde ile; genel gerekçede belirtilen nedenlerle, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hiz

met Kanununun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılarak, kuruluşunda hudut alay
ları bulunan tugaylara da sancak verilebilmesine imkân sağlayacak birdüzenleme yapılmaktadır. 

Madde 2. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. - Yürütme maddesidir. 

f . c . • • ' . ' • ' ' 

Başbakanlık 3.5.1996 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKGI196-34211847 . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve içtüzüğün 78 inci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

~ Başbakan 

1/528 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 345)' 

. T.a • ' . . ' • . . • • • • 

Başbakanlık '•'-.. 29.3.1993 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG/101-515/03097 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
3.3.1993 tarihinde kararlaştırılan "Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 uncu maddesi
nin (b) fıkrasının (3) numaralı bendine göre, subay ve astsubayların herhangi bir ortaöğrenim veya 
yükseköğrenim kurumuna devam etmeyen erkek ve kız çocukları, 18 yaşını doldurmamak ve evli 
olmamak kaydıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık hizmetlerinden istifade edebilmektedirler. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurların aynı durumdaki çocukları ise, bu Ka
nunun 206 ve 209 uncu maddelerine göre, sağlık hizmetlerinden 19 yaşını dolduruncaya kadar ya
rarlanabilmektedirler. 

Yukarıda belirtildiği üzere, aynı konuda ilgili kanunlarda farklı düzenlemelere yer verildiğin
den, bu husus, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin aleyhine bir durumun doğmasına ve bu perso
nelin mağduriyetine neden olduğu gibi, eşitlik prensibine de uygun düşmemektedir. 

Taslak ile; Silahlı Kuvvetler personeli aleyhine mevcut olan bu durumun giderilmesi ve bu 
personel ile devlet memurlarının çocuklarının sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaları hususunda 
ilgili mevzuatla paralellik sağlanması amaçlanmaktadır. -

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Bu madde ile; 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 uncu 
maddesinin (b) fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan, subay, askerî memur ve astsubayların 
herhangi bir ortaöğrenim veya yükseköğrenim kurumunda öğrenim yapmayan çocuklarının Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin sağlık hizmetlerinden istifade edebilmeleri için aranan yaş haddi 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu hükümlerine paralel olarak 18'den 19'a çıkarılmaktadır. Halen yürür
lükteki hükme göre, yukarıda belirtilen durumdaki çocuklar 18 yaşını doldurmamış olmak kaydıy
la bu sağlık hizmetlerinden yararlanmakta iken, yapılan bu düzenleme ile 19 yaşını dolduruncaya 
kadar Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık hizmetlerinden yararlanmaları mümkün hale gelmektedir. 

Madde 2. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 3. - Yürütme maddesidir. 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 25.6.1996 

Esas No.: 11386, 11401 
Karar No.: 11 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 7.5.1996 ve 10.5.1996 tarihlerinde Komisyonumuza havale edilen "Türk Si

lahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rıları" Komisyonumuzun 20.6.1996 tarihli 5 inci Birleşiminde Millî Savunma Bakanı Mahmut Ol
tan Sungurlu ile bu Bakanlık üst düzey görevlilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşüldü. 

Tasarılardan; 1/386 Esas Kayıt Numaralı .olanı, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının, 1/401 Esas Kayıt Numaralı olanı ise, aynı Kanu
nunun 69 uncu maddesinin (b) fıkrasının (3) numaralı bendinin değiştirilmesini önermektedir. Ko
misyonumuz, aynı Kanunun iki ayrı maddesinde değişiklik yapan tasarıların birleştirilerek görüşül
mesini kabul etmiştir. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerde her iki tasarı da müspet mütalaa edilmiş ve maddelerin 
incelenmesine geçilmiştir. 

Komisyonumuzca kabul edilen metnin 1 inci maddesi ile 1/386 Esas Numaralı Tasarının 1 in
ci maddesi aynen kabul edilerek kuruluşlarına hudut alayları giren tugaylara da sancak verilmesi 
hususu hükme bağlanmıştır. 

1/401 Esas Numaralı Tasarının 1 inci maddesinde yer alan subay, askerî memur ve astsubay
ların herhangi bir ortaöğrenim veya yükseköğrenim kurumunda öğrenim yapmayan çocuklarının 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık hizmetlerinden istifade edebilmeleri için aranan yaş haddinin, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine paralel olarak 18'den 19'a çıkarılmasına dair hü
küm, Komisyonumuzun kabul ettiği metnin 2 nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin çerçe
vesinde yer alan "(b) fıkrasının" ve "(3) numaralı bendi" ibareleri, kanun yapma tekniğine uygun
luğu sağlamak amacıyla "(b) bendinin" ve "(3) numaralı alt bendi" şeklinde düzeltilmiştir. 

3 ve 4 üncü maddelerde yürürlük ve yürütme hükümleri düzenlenmiştir. 

Tasarının başlığı her iki maddeyi de kapsayacak şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 
Sözcü Kâtip 

Şükrü Yürür Mahmut Nedim Bilgiç 
Ordu , Adıyaman 
Üye Üye 

Ahmet Bilge Rıza Uluçak 
Ankara ; Ankara 

(İmzada bulunamadı) 
Üye Üye 

Cengiz Altınkaya Şerif Çim 
Aydın Bilecik 
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Üye Üye 
Yüksel Aksu Fuat Çay 

Bursa Hatay 
(İmzada bulunamadı) 

Üye • Üye 
Metin Işık Hüseyin Arı 
İstanbul Konya 

Üye Üye 
Hasan Gülay Necmettin Dede 

Manisa . Muş 

Üye Üye 
Akın Gönen Abdullah Örnek 

Niğde Yozgat 
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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 38 
inci maddesinin 15.10.1980 tarihli ve 2318 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Sancak, hiçbir sebep ve bahane ile terk edilemez. Kuruluşunda alay teşkilatı (hudut alayları 
hariç) bulunmayan her tugay ile her alaya (deniz ve havada eşi di birliklere) yönetmeliğe göre bir 
sancak verilir." 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 . -Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Mesut Yılmaz .. 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
N. Menteşe 

Devlet Bakanı 
A.Aksu 

Devlet Bakanı V. 
M. Ağar 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
Ü. Erkan 

Adalet Bakanı 
M. Ağar 

Dışişleri Bakanı V. 
N. Menteşe 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
M. Keçeciler 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
/. Attila 

Enerji ve Tab. Kay. Bakanı V. 
R. Saraçoğlu 

Orman Bakanı 
N. Ercan 

Devlet Bakanı 
R. Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 
H.Ü. Söylemez 
Devlet Bakanı 

/. Aykut 
Devlet Bakanı 
/. Y. Dedelek 

Devlet Bakanı 
E. Taranoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. O. Sungurlu 
Maliye Bakanı 

L. Kayalar 
Sağlık Bakanı 

Y. Aktuna 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

E. Kul 
Kültür Bakanı 
A. O. Güner 

Devlet Bakanı 
A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
E. Aşık 

Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Devlet Bakanı 
A. T. Özdemir 
Devlet Bakanı 
M. H. Dağlı 

İçişleri Bakanı 
Ü. G. Güney 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Tayan 

Ulaştırma Bakanı 
Ö. Barutçu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y.Erez 

Turizm Bakanı 
I. Saygın 

Çevre Bakanı 
M. R. Taşar 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. -.4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 38 
inci maddesinin 15.10.1980 tarihli ve 2318 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Sancak, hiçbir sebep ve bahane ile terk edilemez. Kuruluşunda alay teşkilatı (hudut alayları 
hariç) bulunmayan her tugay ile her alaya (deniz ve havada eşidi birliklere) yönetmeliğe göre bir 
sancak verilir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1.-41.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 

uncu maddesinin 3683 sayılı Kanunla değişik (b) fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"3. Füru : Subay, askerî memur ve astsubayların ortaöğrenim yapmakta olan 20, yükseköğre
nim yapmakta olan 25 ve bunların dışında 19 yaşını doldurmamış ve evli olmayan erkek ve kız ço
cukları ile evli olmayan ve yardım edilmediği taktirde muhtaç duruma düşecek olan kız çocukları 
ile yaşları ne olursa olsun malul ve muhtaç erkek çocukları ve subay, askerî memur ve astsubayla
rın ölümleri halinde bu kişilerden kendilerine yetim aylığı bağlanabilen erkek ve kız çocukları." 

MADDE2.-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demire! 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. V. 
İ.Tez 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
Prof.T.Akyol 
Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

E. Şahin 
Adalet Bakanı 

\ M. S. Oktay 
Dışişleri Bakanı 

H. Çetin 
Bay. ve İskân Bakanı 

Prof. O. Kumbaracıbaşı 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

N. Cevheri 
Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

E. Faralyalı 
Orman Bakanı 

V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakam 
/. Tez 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 
Devlet Bakanı 

Ö. Barutçu 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Millî Savunma Bakanı 

N. Ayaz 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

S.Oral 
Sağlık Bakanı 

Y. Aktuna 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Moğultay 
Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 
Devlet, Bakanı 

A. Gönen 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

İçişleri Bakanı 
7. Sezgin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Turizm Bakanı 
Prof A. Ateş 

Çevre Bakanı Y. 
V. Tanır 
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MILLI SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 2. - 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 
uncu maddesinin 3683 sayılı Kanunla değişik (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

3. Füru : Subay, askerî memur ve astsubayların ortaöğrenim yapmakta olan 20, yükseköğre
nim yapmakta olan 25 ve bunların dışında 19 yaşını doldurmamış ve evli olmayan erkek ve kız ço
cukları ile evli olmayan ve yardım edilmediği takdirde muhtaç duruma düşecek olan kız çocukları 
ile yaşları ne olursa olsun malul ve muhtaç erkek çocukları ve subay, askerî memur ve astsubayla
rın ölümleri halinde bu kişilerden kendilerine yetim aylığı bağlanabilen erkek ve kız çocukları. 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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