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TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.
Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım, Habur Gümrük Kapısıyla ilgili sorulara ve alın
ması gereken önlemlere,
Denizli Milletvekili Hilmi Develi, esnaf ye sanatkârların sorunlarına, alınması gereken önlem
lere, teşvik ve vergi yönünden devletçe desteklenmelerinin gerektiğine,
İlişkin birer gündem dışı konuşma yaptılar.
Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, patates üreticilerinin sıkıntılarına ilişkin gündem
dışı konuşmasına Orman Bakanı Nevzat Ercan cevap verdi.
Rusya Federasyonuna gidecek olan Turizm Bakanı Işılay Saygın'a, dönüşüne kadar, Ulaştır
ma Bakanı Ömer Barutçu'nun vekâlet etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi ile;
(10/1; 10/14) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu,
Anayasa Komisyonu,
İçişleri Komisyonu,
Geçici Başkanlıklarının, Komisyonların başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yap
tıklarına ilişkin tezkereleri;
Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 31 Mart 1996 tarihinden itiba
ren üç ay süreyle uzatılmasına; Çokuluslu Güç'ün yapısı, Güç'e bağlı yabancı ülke sihanlı kuvvet
leri personelinin ülkemizde tabi olacağı statünün tayini, Türkiye'nin Güç'e katkısı ve bu Güç'ün
amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya ve gerektiğinde harekâtı so
na erdirmeye Bakanlar Kurulunun yetkili kılınmasına izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkere
si üzerindeki görüşmeleri takiben, istem üzerine yapılan açık oylamadan sonra kabul edildi.
ANAP Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın ko
nuşmasında, partisine, .
• İstanbul Milletvekili Mustafa Baş da, Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun konuş
masında, kendisine,
- Sataşmada bulunduğu iddialarıyla birer konuşma yaptılar.
(10/2) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun daha önce belirtilen gün, saat ve yerde
yaptığı toplantıda görev bölümü yapamaması nedeniyle, Başkanlıkça yeniden, Komisyonun baş
kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ye yere ilişkin du
yuruda bulunuldu.
2 Nisan, 1996 Salı günü saat 15.OO'tc toplanmak üzere, Birleşime 19.16'da son verildi.
H. Uluç Gürkan
:
Başkanvekili
M. Fatih Atay
Aydın
Kâtip Üye

'
'
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II. - GELEN KÂĞITLAR
29 . 3 .1996 CUMA
Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar
1. - 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile 3 Geçici Madde Eklenme
si Hakkında 18.1.1990 Tarih ve 3602 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince
. Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/4) (Anayasa ve Plan
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu dönemden)
2. - Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması
ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2.1993 Tarih ve 3867 Sayılı Kanun
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri
Gönderme Tezkeresi (1/11) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu dönemden)
3. - 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Mad
desi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/12)
(İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu dönemden)
Kanun Hükmünde Kararnameler
1. - Emniyet Genel Müdürlüğü İçin Kadro İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(1/54) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu dönemden)
2- - Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/88)
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu dönemden)
3. - Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (d) Bendine Bir Hüküm Eklenmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/89) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19
uncu dönemden)
4. - Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 5 inci Maddesinin Beşinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
(1/90) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu dönemden)
5. - 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kânuna Bazı Maddeler Eklenmesine DaiV Kanun Hükmünde
Kararname (1/99) (Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu
dönemden)
6. - Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna
me (1/100) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu dönemden)
7. - Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/106)
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu dönemden)
8. - Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 5 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
(1/109) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu dönemden)
9. - 190, 354 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Hükmünde Kararname (1/130) (Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 19 uncu dönemden)
10. - Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğuyla İlgili Birimler Kurulması ve
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
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Hükmünde Kararname (1/132) (Anayasa ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 19 uncu dönemden)
1 1 . - 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/165) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19 uncu dönemden)
12. - 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/173) (İçişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu dönemden)
13. - Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması Sebebi
ne Dayalı Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmün
de Kararname (1/175) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 un
cu dönemden)
14. - 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/176) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19 uncu dönemden)
15. - Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/177) (İçişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu dönemden)
16. - Olağanüstü Hal Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name (1/178) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu dönem
den)
17. - Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave
Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/179) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu dönemden)
18. - Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/180) (İçişleri ve Plan
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu dönemden)
19. - Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 in
ci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/181) (İçişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu dönemden)
20. - Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/210) (İçişleri ve Plan
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu dönemden)
21. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/217) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu dönemden)
22. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde kararname (1/227) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu dö
nemden)
23. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(1/230) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu dönemden)
24. - Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/266) (İçişleri ve Plan ve
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu dönemden)
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Teklifler
1; - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in; Kırıkkale İline Bağlı Çerikli Adıyla Bir İlçe Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/3) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş
tarihi: 10.1.1996)
2. - Sakarya Milletvekilleri Ersin Taranoğlu ve Ahmet Neidim'in; Sakarya İlinde Büyükşehir
Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/4) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına)
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1996)
3. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın; Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması
Hakkında 9 Eylül 1993 Tarih ve 504 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci Maddesinin 1
inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/7) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1996)
4. - İstanbul Milletvekili Emin Kul'un; 20.11.1981 Tarih ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kana
lizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesinin
(C) Bendi ile 22 nci Maddesi Matlabı ve Madde Metninin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
(2/10) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1996)
5. -Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Me
murlar Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanunlarına 1 Ek ve 2 Geçici Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/19) (İçişleri ve Millî Savunma komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :
\ 18.1.1996)
6. - Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın; Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurul
ması Hakkında 9 Eylül 1993 Tarih ve 504 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci Madde
sinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/32) (İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1996)
7. - Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 157 Arkadaşının; Köylere Genel Bütçe Vergi Gelir
lerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/33) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1996)
8. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın; Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dışında Bulu
nan Bazı Mahalli İdare Birimlerinin Statülerinin Sınırlarının Ve İdari Bağlılık Durumlarının Değiş
tirilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçine Alınması ve Bu Belediyenin Sınırlarının
Yeniden Belirlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/35) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 30.1.1996)
'
9. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 12 Arkadaşının; Kahramanmaraş İli
Merkezinde Büyükşehir Belediyesi, Aslanbey ve Kurtuluş Adıyla İki İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/40) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.1996)
10. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un; Elazığ İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/47) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş
tarihi: 2.2.1996)
'
11. - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Veri
lecek Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Teklifi (2/49) (İçişleri
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.2.1996)
12. -Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan'ın; Arıtaş ve Ilıca Adlarıyla İki İlçe Kurulma-.
sı Hakkında Kanun Teklifi (2/50) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 6.2.1996)
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13. - Konya Milletvekili Mehmet Kcçeciler'in; İl Özel İdaresi Kanunu Teklifi (2/55) (İçişleri
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1996)
14. - Konya Milletvekili Mehmet Kcçeciler'in; Büyükşehir Belediye Kanunu Teklifi (2/57)
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1996)
15. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in; Belediye Kanunu Teklifi (2/58) (İçişleri ye
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1996)
16. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın; Yeşildere Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/59) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1996)
17. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 11 Arkadaşının; Akçeşehir Adıyla Bir İlçe Kurulma
sı Hakkında Kanun Teklifi (2/60) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 7.2.1996)
18. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve
Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ((2/64) (İçişleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.2.1996)
19. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 4 Arkadaşının; Beyşehir'in İl Olması Hakkında
Kanun Teklifi (2/74) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :
16.2.1996)
20. - Niğde Milletvekili Akın Gönen'in; Karayolları Trafik Kanunu ile İçişleri Bakanlığı Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/77) (İçiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 26:2.1996)
21. -Konya Milletvekili Mehmet Kcçeciler'in; 3.11.1980Tarihi ve 2330'Sayılı Nakdi Tazmi
nat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna İki Madde' Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/83)
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996)
22. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in; 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Değişik 14
üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/87) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 28.2.1996)
'
•
23. - Bartın Milletvekili Koksal Toptan'in; Bartın İlinde Kozcağız, Kumluca ve Arıt Adları ile
Üç İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/93) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.3.1996)
24. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 Arkadaşının; Seydişehir'in İl Olması Hakkında
Kanun Teklifi (2/94) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.1996)
25. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in; İmrenler, İsmil ve Yeniceoba Adıyla Üç Yeni
İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/95) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 28.2.1996)
26. - Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın; 2 İlçe ile Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/99)
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1996)
27. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve.55 Arkadaşının; Elbistan İlçesinin İl 01rnası Hakkında Kanun Teklifi (2/100) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş
tarihi: 6.3.1996)
28. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 38 Arkadaşının; Suşehri İlinin Kurulması Hakkında
Kanun Teklifi (2/104) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :
7.3.1996)
29. - İzmir Milletvekilleri Atilla M utman ve Hakan Tartan'ın; İzmir İlinde Uzundere Adı ile
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/105) (İçişleri ve Plan. ve Bütçe komisyonlarına)
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.3.1996)
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30. - İzmir Milletvekilleri Atilla Mutman ve Hakan Tartan'ın; İzmir İlinde Yeşilyurt Adı ile
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/106) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına)
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.3.1996)
31. - İzmir Milletvekilleri Atilla Mutman ve Hakan Tartan'ın; İzmir İlinde Karabağlar Adıy
la Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/107) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına)
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.3.1996)
32. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın; Bartın İlinde Apdipaşa, Arıt, Kozcağız ve Kumluca
Adları ile Dört İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/108) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.3.1996)
33. -Konya Milletvekili Abdullah Gencer ve 14 Arkadaşının; Akşehir'in İl Olması Hakkında
Kanun Teklifi (2/109) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına), (Başkanlığa geliş tarihi :
7.3.1996)
34. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 26 Arkadaşının; Trabzon İli Merkezinde Ga
zipaşa, Fatih ve Çağlayan Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/115) (İçişleri ve
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 10 3.1996)
35. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın; Ayasofya Camiinin İbadete Açılması ve Topkapı
Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kuran Okunması ile İlgili Kanun Teklifi (2/117) (Ana
yasa, ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Millî Eğitim komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 12.3.1996)
36. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 33 Arkadaşının; 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/118) (İçişleri ve Millî Savunma komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12.3.1996)
37. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol ve 65 Arkadaşının; Şanlıurfa İlinde Büyükşehir Be
lediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/120) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.3.1996)
38. - Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve 47 Arkadaşının; Erciş İlçesinin İl Olması Hakkında
Kanun Teklifi (2/121) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :
13.3.1996)
39. - İçel Milletvekili Rüştü Kazım Yücelen'in; Üç İlçe ve Anamur İlinin Kurulması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/130) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :
18.3.1996)
' 40. - İçel Milletvekili Rüştü Kazım Yücelen'in; İki İlçe ve Silifke İlinin Kurulması Hakkında
Kanun Teklifi (2/131) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :
18.3.1996)
f
41. - İçel Milletvekili Rüştü Kazım Yücelen'in; Beş İlçe ve Tarsus İlinin Kurulması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/132) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :
18.3.1996)
' ' - • . |
, 42. - Hatay Milletvekilleri Ali Uyar ve Abdulkadir Akgöl'ün; Dörtyol'a (Hatay) Tarihi Anıt
ve Unvanı Verilmesi ile İlgili Kanun Teklifi (2/134) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 20.3.1996)
43. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 19 Arkadaşının; 2860 ve 3294 Sayılı Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/150) (İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.3.1996)
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2 . 4 . 1 9 9 6 SALI
Sözlü Soru Önergesi
1. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Anadolu Ajansı mahreçli bir habere ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/40) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.3.1996)
Yazılı Soru Önergeleri
1. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın Bakanlıkça belediyelere yapılan ödenek tahsisleri
ne ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/517) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.3.1996)
2. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, ÖSYM tarafından uygulanan çeşitli sınavlara katı
lanların sayısına ve elde edilen gelirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/518) (Başkan
lığa geliş tarihi : 28.3.1996)
3. -Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Dışişleri Konutuna ilişkin Başbakandan yazı
lı soru önergesi (7/519) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.3.1996)
4. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın belediyelere gönderilen ödenek miktarına ilişkin
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/520) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.3.1996)
5. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Tekel Genel Müdürlüğünün reklam giderlerine,
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/521) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.3.1996)
6. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Muğla - Fethiye - Çiftlik ve Kargı köylerindeki or
man arazilerinin işgal edildiği iddialarına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/522)
(Başkanlığa geliş tarihi : 28.3.1996)
7. -Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, Afyon'daki belediyelere Mahallî İdareler Fonundan
sağlanan kaynaklara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/523) (Başkanlığa geliş tari
hi : 28.3.1996)
8. - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, Afyon'daki belediyelere Çevre Kirliliği Fonundan
sağlanan kaynaklara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/524) (Başkanlığa geliş tarihi :
28.3.1996)
9. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya İline uçak seferleri yapılmasına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/525) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.3.1996)
10. - Bolu Milletvekili Feti Görür'ün, Çekiç Güce ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/526) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.3.1996)
11. - Bolu Milletvekili Feti Görür'ün, fındık ihracatından yapılan Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu kesintilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/527) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 28.3.1996)
12. - Bolu Milletvekili Feti Görür'ün, kaçak yollardan odun temin edildiği iddiasına ilişkin
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/528) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.3.1996)
13. - Bolu Milletvekili Feti Görür'ün, Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği
Kanununun uygulamalarına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/529) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 28.3.1996)
14. - Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, Ege adalarının durumuna ve 4 üncü Orduya
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/530) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.3.1996)
15. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşla
rınca belediyelere ve diğer kuruluşlara satılan malzemeye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/531) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.3.1996)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN : Başkanveldli Hasan KORKMAZCAN
KÂTİP ÜYELER : Salih KAPUSUZ (Kayseri), Kadir BOZKURT (Sinop)
— : — — © _

•

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31 inci Birleşimini açıyorum.
III.-YOKLAMA
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.
(Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu'ya kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekili arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
I. - İzmir Milletvekili Sulta Tanık'in, HABITAT-II toplantısıyla ilgili gündemdışı konuşması
ve Devlet Bakam Ünal Erkan'ın cevabı
BAŞKAN - İzmir Milletvekili Sayın Süha Tanık, İstanbul'da yapılacak olan HABITAT-II
toplantısıyla ilgili gündemdışı söz talebinde bulunmuştur; kendisine ilk sırada söz veriyorum.
Buyurun Sayın Süha Tanık.
Konuşma süreniz 5 dakikadır
SÜHA TANIK (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığının, bugün, HABITAT'la ilgili gündemdışı konuşmam için bana vermiş olduğu süreye
ve söze çok teşekkür ederim.
Yalnız, müsaade ederseniz -yine zamanımın içerisinde- bugün sabah saat 10.58'de meydana
gelen, merkez üssü İzmir Seferihisar İlçesi açıklan deniz, Kuşadası açıkları deniz olmak üzere,
Kandilli Rasathanesinin tespit ettiği 4,9 şiddetindeki depremle ilgili olarak, İzmir'deki tüm.arka
daşlarımıza, vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun diyorum. Yaklaşık 5 şiddetindeki bu deprem,
İzmir'de büyük bir korku yaratmıştır. İzmir Valiliğiyle yaptığım görüşme neticesinde, yalnız Men
deres İlçesinde bazıokulların camlarının kırıldığını öğrendik; Allah'a çok şükür hayatî bir tehlike
yok, hayatî bir kaybımız yok, fazla bir maddî kaybımız yok. Onun için, buradan, müsaade ederse
niz, geçmiş olsun temennilerimizi iletmiş olalım tüm İzmirlilere.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, bundan 6-7 ay önce ba
zı televizyon kanallarında, milyonlarca dünya insanının Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bir
araya geleceği konusunda bazı spot reklamlar dikkatimi çekiyordu. Hemen arkasından, dünyanın
tüm yerleşimlerinin, insanlar için sağlıklı, güvenli, adil ve yaşanılabilir kılmayı amaçlayan bir dün
ya zirvesinin; yani, HABITAT-II konferanslarının 20-25 bin kişiyle yapılacağı duyuruluyordu. İş
te, bu geçen zamanda, HABITAT-II zirvesiyle ilgili yoğun bir çalışma yavaş yavaş toplumun dik
katinin çekilmesine neden oldu; daha sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın "HABITAT-II bizim gu
rur vesilemizdir" beyanı, bu konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de, bir devlet konusu ola
rak ele alınmak mecburiyetinde olduğumuzun ilk işaretleri oldu.
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; birincisi, Kanada'nın Vancouver şehrinde 1976 senesinde
yapılan HABITAT-I'den sonra, şimdi, 3-14 Haziran 1996 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak
olan Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı, yani, HABITAT-II, 20 nci Yüzyılın son
büyük zirvesi olacaktır. Yaklaşık 25 bin yabancı ve yerli konuğun ağırlanacağı İstanbul'da, Türki
ye ev sahibidir.
Türkiye'nin insanı, acaba, HABITÂT-II'yle ilgili yeteri kadar bilgi sahibi midir; bu konuda,
, misafirler için ciddî ve yeterli çalışmalar yapılmakta mıdır? Dünyanın gözü, 20 nci Yüzyılın bu son
günlerinde yine Türkiye'nin üzerine çevrilmişken, acaba, Türkiye, gelecekte daha büyük organi
zasyonları üstlenebilecek ve bu imtihandan başarıyla çıkabilecek midir?.. Konferans bitiminden
sonra, başarılı olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu hep beraber yaşayabilecek miyiz yahut iş'
işten geçtikten sonra, şöyle yapsaydık, böyle etseydik diye, hüzünlü bir özeleştiriyle baş başa kala
cak mıyız?.. Bunları şimdiden görüp söylemek belki kâhinlik olur; ama, yapılan icraatlara bakarak
yapılması gerekenleri yapmak ve bunların takipçisi olmak bizim hepimizin görevi.
Bazı şeyleri temenni etmek, tahakkuk ve taahhüt etmek gibi değildir. Ancak, iyi netice alabil
mek için, yalnız temenniyle kalmamamız gerekir.
• . " '
HABITAT-II hazırlık çalışmalarını yürüten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, bütün gelişmeler
le ilgili, bazı siyasî parti gruplarımıza özet olarak bilgi vermektedir. Bence, bu konuyla ilgili, Hü
kümetin ve sorurhlu bakanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisine detaylı bilgi vermesi gerekmek
tedir.
Sayın milletvekilleri, HABITAT-II nedir; maalesef, çok üzücüdür ki, uygarlığın kaynağı olan
kentler, uygarlığı yok edebilecek bir noktaya gelmiştir. Kentsel yoksulluklar, evsizlikler, işsizlik,
etnik gerginlikler, şiddet, terör, trafik terörü, gürültü, yetersiz eğitim, susuzluk, altyapı yetersizliği,
salgın hastalıklar ve daha nice kentsel sorunlar yumağı, dünyanın tüm kentlerini, etkisi altına al
mışlardır.
' '•.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun...'
SÜHA TANIK (Devamla)-Teşekkür ederim.
Tokyo, Nevv-York, Londra, Paris, İstanbul, bunların başında gelmektedir. İşte bu sorunlar, tüm
dünya kentleri için, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferanslarının, yani, HABITAT-II'
nin konularını oluşturmaktadır.
HABITAT-II Kent Zirvesinin genel amaçları, toplumsal ilerleme ve ekonomik büyümenin
önemli gidişini oluşturan insan yerleşimlerini, dünya ölçülerinde bilinçlendirmektir.
Sayın milletvekilleri, konuşmama hızla devam ediyorum; zamanımı aşmak istemiyorum. Ko
nuşmamın başından beri söylediğim gibi, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı, bu kadar kalabalık mi
safirin geleceği bir toplantı da, acaba Türk misafirperverliğini bir kere daha göstermenin fırsatını
bulabilecek miyiz?.. Bu fırsat önümüze çıkmıştır, gelin, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirelim.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN - Sayın Süha Tanık'a teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
Biz de, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla, İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun di
leklerimizi iletiyoruz.
DEVLET BAKANI ÜNAL ERKAN (Ankara) - Sayın Başkan, HABITAT-II ile ilgili kısa bir
konuşma yapmak istiyorum.
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BAŞKAN - Sayın Süha Tanık'ın gündemdışı konuşmasına, Hükümet adına cevap vermek
üzere, Sayın Ünal Erkan söz istediler.
Buyurun Sayın Bakanım.
DEVLET BAKANI ÜNAL ERKAN (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yaklaşık
iki ay sonra, İstanbul'da gerçekleşecek olan HABITAT-II konusunu gündeme getirmiş oldukları ve
bana, bu konuda, Hükümet adına kısa bir açıklama yapma fırsatı verdikleri için, Sayın Süha Tanık'a şükranlarımı sunuyorum.
Bilindiği gibi, HABITAT-II, 3 Haziran 1996 tarihinde, İstanbul İlimizde başlamış olacaktır.
1994 yılında, Başbakanlıkça, Toplu Konut İdaresine, HABITAT-II ile ilgili hazırlık ve uygulama
çalışmalarını yürütmek üzere görev verilmiş ve bu hizmetlerin, bu hazırlıkların yürütülmesi için,
Kaynak Geliştirme ve Destekleme Fonundan, 10 milyon Amerikan Doları karşılığında bir kaynak
tahsis edilmiştir. Bu Konferansın İstanbul'da yapılacak olması, elbette, giderek konferanslar şehri
haline gelen, konferanslar şehri olmaya, yeni konferanslar düzenlemeye ve 2004 yılında yapılacak
olimpiyatlar için en kuvvetli aday olan İstanbul İlimiz için ve ülkemiz için, gerçekten de, büyük bir
şans ve fırsat olmuştur.
Konferansın konusu, konferansın içeriği, İstanbul'un içerisinde bulunduğu sorunları da içer
mesi itibariyle, ayrı bir önem arz etmektedir. Bu toplantı, hem Hükümet kuruluşları hem sivil top
lum örgütleri hem de yerel yönetimlerin böyle önemli bir konuya, böyle önemli bir meseleye top
luca yaklaşabilmelerine imkân vermiştir. Bu konuya ilişkin hazırlık döneminde, Toplu Konut İda
resince yürütülen çalışmada, muhtelif bakanlıklarımız, elbette, çalışmanın muhtelif alanlarını ken
di görev alanları içerisinde addederek, koordineli çalışma zorunluluğu da ortaya çıkmıştır. Bu ça
lışmada 13 bakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinden 2 komisyon, kamu kurum ve kuruluşların
dan 34 kuruluş, yüksek öğrenim kurumlarından bir bölüm, yerel yönetimlerden bir bölüm, odalar
ve meslekî kuruluşlardan bir bölüm, sendikalardan, konut yapım kooperatiflerinden, sivil toplum
örgütlerinden, kısacası, 212 resmî ve sivil kuruluştan oluşan bir komite meydana getirilmiştir.
Bir taraftan, bu toplantıda; yani, HABİTAT-II Zirvesinde ele alınacak ulusal raporlarla ilgili
olarak, Türkiye HABİTAT-II Ulusal Raporu ve Eylem Planı hazırlıkları başlamıştır. Bir süre ön
ce, biraz evvel kısaca arza çalıştığım, özellikle katılımcı sivil toplum örgütlerinin daha geniş bir
alana yayılması konusunda, özellikle parlamenterlerimizden ve muhtelif kuruluşlardan gelen istek
ler üzerine, Toplu Konut İdaresince, katılımcı sivil toplum örgütlerinin sayısını genişlettik ve ken
dilerine, bu organizasyona katılmaları çağrısında bulunduk. Katılım konusunda herhangi bir tahdit,
elbette, bugüne kadar söz konusu olmamıştır, bundan sonra da olması söz konusu değildir.
Ulusal raporla ilgili, geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri İstanbul'da son toplantı yapılmış
olup, şu an nihaî şekli verilmek üzere üzerinde çalışmalar sürdürülen Ulusal Rapor ve Eylem Pla
nı, muhtemelen, onbeş gün içerisinde tamamlanacak, nihaî şeklini almak üzere de Hükümete arz
edilecektir.
•
Raporla ilgili, elbette, kişi veya kuruluşların değişik açılardan eleştirileri ve endişeleri bizlere
de yansımaktadır. Bu endişelerin, elbette, ortadan kalkması açısından, daha sağlıklı bilgi verme zo
runluluğu ortadadır. Bu bakımdan, Parlamentoda grubu bulunan siyasî partilerimize, Toplu Konut
idaresince gerekli bilgiler verilmeye çalışılırken, tüm parlamenterlerimize de, önümüzdeki günler
de, HABITAT H'yle ilgili tüm çalışmaları içeren birer dosya takdim edeceğiz.
Raporla ilgili çalışmalar bu şekilde yürütülürken, elbette, diğer taraftan, konferansın yapılaca
ğı İstanbul'da -biraz evvel de değerli parlamenterimin ifade ettiği gibi- biz, bu organizasyonu na
sıl yapacağız; hangi mekânlarda yapacağız; bu mekânların standardı nedir; bu mekânların kapasi-
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tesi nedir ve programın bütün detayında karşılaşılması muhtemel problemler nasıl aşılacağı konu
larında da, yaklaşık birbuçuk yıldır sürdürülen çalışmaları, göreve başladığımızdan bu yana, bu hiz
meti yürüten değerli arkadaşlarımla, ilgili bakanlıklarla koordineli bir biçimde, konferansı, aksak
sız, eksiksiz, noksansız gerçekleştirebilmek için, daha sağlıklı, kısa periyotlarla değerlendirme ve
korodinasyon toplantıları yapmaktayız.
Son değerlendirme toplantısını geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaptık. Dışişleri Bakanlığımızın
ve ilgili bakanlıkların temsilcileriyle birlikte, evvela, İstanbul Vilayetince -ki, İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin ve ayrıca 4 belediyenin daha katılımı vardır- bu çalışmalar eksiksiz, aksaksız bir yön
de yürütülmekte olup, belediyenin, 2 trilyona yakın finans sıkıntısı olduğu tespit edilmiş, bu kay
nağın temini konusunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur.
Yer temini konusunda şu an bir sorunumuz yok görünmektedir; 17 bin civarında yatak temin
edilmiştir. Konferansa katılmak isteyen sivil toplum örgütlerinin sayısının 25 bin civarında olaca
ğı değerlendirilmektedir -ki, şu ana kadar resmî, sivil müracaatlar 2 bin civarındadır- yatak kapa
sitesini artırabilmek bakımından, sivil toplum örgütleri için öğrenci yurtları da dahil, değerlendi
rilmeye çalışacaktır. Şu an için yatacak yer sorunu yoktur.
Bunun yanında, gelecek resmî ve sivil teşekküllerin karşılanması, mihmandar tahsisi, bunların
vasıtayla, kalacakları mekânlara götürülmesi, yemek yeme organizasyonlarının gerçekleştirilmesi
ve toplantı mahallerine götürülmesine kadar yürütülecek çalışmalar detaylı bir biçimde planlanmış,
trafik ve güvenlik hizmetleri de yeni teknolojinin transferiyle, aksaksız bir biçimde yürütülmek
üzere hazırlıklar sürdürülmektedir.
Bu arada, güvenlik hizmetleri için, diğer hizmetlerde olduğu gibi, ne tür yeni teknolojiye ne
tür vasıtalara ihtiyaç olduğu konusu tespit edilmiş, bunların da giderilmesi konusunda çalışmalar
yürütülmektedir.
En önemli hususlardan biri, konferansın yapılacağı alanların hazır hale getirilmesidir ki, Bir
leşmiş Milletlerin yapacağı etkinliklerin ağırlıkla yürütüleceği Lütfi Kırdar Salonunun, hazırlıkları,
devletimizin tahsis ettiği imkânlarla son aşamasına gelmiştir; Nisan 15'te, salon, inşallah hazır ha
le gelecektir; biz, Mayıs 15'te Birleşmiş Milletlere salonu terk edeceğiz. Diğer salonların yapımı
-Taşkışla binası için olsun, askerî müze için olsun- diğer alanların onarım çalışmaları sağlıklı bir
biçimde yürütülmektedir, bir aksama söz konusu olmayacaktır. Önümüzdeki 15-20 gün içerisinde,
değerli parlamenterlerimizi ve kamuoyunu, yürütülen çalışmalar hakkında, inşallah rapora da son
şekil verildikten sonra, daha detaylı bir biçimde bilgilendirme söz konusu olacaktır.
Olayın tanıtım yönü de ihmal edilmemiştir. Birleşmiş Milletler, olayın dış tanıtımını tabiî ola
rak üstlenmekle birlikte, Toplu Konut İdaresince, hem dış tanıtım ve hem iç tanıtım konusunda ça
lışmalar başlatılmıştır. Tanıtıcı filmler, kasetler, broşürler yanında, bu hizmetin ihale edildiği fir
malarca, yurtdışında HABITAT'ın tanıtımı konusunda, televizyon, basın kuruluşlarının da aracılı
ğı ve yardımları konusunda veya bu işe katılmaları konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Bildi
ğiniz gibi, Türkiye'de de, bu tür çalışmalar, televizyonlarda ve gazetelerde sürdürülmektedir. Ay
rıca, dünyanın neresinde bir konferans söz konusu ise, Toplu Konut İdaresince dışişleri temsilciliklcriyle yürütülen çalışmalar sonunda, oralarda HABITAT-U'yi tanıtıcı çalışmalar sürdürülmekte
dir. Bu çalışmalar devam edecektir. Türkiye için gerçekten de önemli bir tanıtım fırsatı ve Türki
ye'nin konferanslar ülkesi olma yolundaki gelişmesi açısından da çok önemli bir fırsat olan HABI
TAT-U'yi en iyi biçimde değerlendirmek ve bu düşünce tarzına gölge düşürmemek bakımından,
yürütülen çalışmaları, tüm bakanlıklar, ilgili Toplu Konut İdaresinin personeli, dikkatle, titizlikle
sürdürmektedir. Bu konuda bize düşen görev de bu hizmetin eksiksiz olarak yürütülmesine bizzat
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katılmak, nezaret etmek değil, bizzat katılmaktır. Bu konudaki dikkatimizi, hatırlatmalarınıza da te
şekkür ederek, devam ettireceğimizi ifade ediyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Süha Tanık'ın gündemdışı konuşması üzerine Hükümet adına HABITATII hakkında açıklamalarda bulunan Devlet Bakanı Sayın Ünal Erkan'a teşekkür ediyorum.
2. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, eğitim sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması
BAŞKAN - Gündemdışı, ikinci sırada, Sayın Mehmet Sıddık Altay'ın konuşması var.
Sayın Altay, eğitim konulan hakkında gündemdışı konuşma yapacaklar.
Buyurun Sayın Altay. (RP sıralarından alkışlar)
Konuşma süreniz 5 dakikadır.
M. SIDDIK ALTAY (Ağrı) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; eğitim sorunlarıyla ilgili
olarak söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ülkemizin temel sorunlarından birisi eğitimdir. Her alanda olduğu gibi, eğitimde de bölgeler
arasında dengesizlik mevcuttur. Doğu ve güneydoğu bölgelerimizin eğitim yetersizliği bütün hızıy
la devam etmektedir. Bu eğitim yetersizliğinin meydana getirdiği sorunlar, Ağrı İlimizde de bariz
bir şekilde görülmektedir. Ağrı İlimiz, genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahiptir. 2000'e 4 kala,
hâlâ bu sorunun çözülmemiş olması, kabul edilebilir bir ihmal değildir.
Değerli milletvekilleri, bugün, Ağrı İlinde 680 ilkokul mevcuttur. Bunun 266 adedi kapalıdır.
2 300 öğretmen kadrosuna karşılık, 1 000 öğretmen, 140 da vekil öğretmen görev yapmaktadır. Bu
öğretmenlerin yüzde 80'i stajyerdir. 21 adet köy ortaokulu kapalıdır. 21 adet genel ve meslek lise
sinin öğretmen kadrosuna yüzde 50 oranında atama yapılmıştır. Bu öğretmenlerin de yüzde 90'ı
stajyerdir. Okulların büyük bir bölümünde laboratuvar yoktur. Bakımsız okullar, altyapı eksikliği,
boş geçen dersler, kalabalık sınıflar, nitelikli öğretmen eksikliği, maddî ve manevî değerlerden
yoksun öğretmen kitlesi... Sonuçta, geçmiş yıllarda olduğu gibi, 1995 yılında da, üniversite giriş sı
navında, Ağrı yüzde 1 oranında başarı göstermişjtir; bu da, Ağrı, halkını oldukça üzmektedir; çün
kü, biz inanıyoruz ki, ekonomik ve sosyal gelişmeler ve refah düzeyinin yükselmesi yetişmiş in
sanla mümkün olacaktır.
Bugün, fen liselerinde, askerî liselerde, Galatasaray Lisesinde bir Ağrılı öğrenci yoktur. Yine,
İstanbul Teknik Üniversitesinde, Boğaziçi'nde, Bilkent'te bir Ağrılı öğrenci yoktur. Neden olma
sın; neleri eksik?!. Fırsat eşitliği verildi de giremediler mi? Ağrı halkı olarak bunu kabul edemeyiz.
Anayasa, vatandaşlara, eğitimde fırsat eşitliği tanımıştır. Cumhuriyetin temel ilkelerinden biri, eği
timi, yurt düzeyinde eşit ve aynı kalitede yaymaktır. Hani nerede... Ağrı'da bu haklardan eser bile
yok. Son onbeş yılda Ağrı'ya bir Millî Eğitim Bakanı gelip de "haliniz nedir; ne yapıyorsunuz" di
ye sormamiştır; ama, Avrupa'nın herhangi bir derneğinden davetiye aldılar mı, apar topar koşuyor
lar. Sayın Bakanı Ağrı'ya davet ediyorum; gelsinler, öğretim kurumlarını beraberce gezelim, göre
lim, nelerin eksik olduğunu tespit edelim.
Lütfen, Bursa'ya verilen imkânların yarısı kadarını Ağrı'ya verin, hizmetteki samimiyetinize
inanalım. Ağrı'nın, dağına taşına asker gönderen Hükümet, acaba Ağrı'nın okullarına öğretmen
gönderemiyor mu?! Yine, TIR'lar dolusu cephane göndermesini bilen zihniyet, Ağrı'nın okulları
na araç.ve gereç gönderemiyor mu?!. Ağrı'nın il ve ilçelerinin tümünde hapishane yapmasını bilen
yetkililer, acaba, Ağrı'dakiokulları açmasını bilemiyorlar mı?!.
Sayın milletvekilleri, bu fırsat eşitsizliği karşısında ve bu çarpık eğitim sistemiyle, Ağrı halkı
olarak biz, sanayi toplumunda, bilgi toplumunda yerimizi alamayız; gelişen ve değişen teknolojiyi
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takip edemeyiz. Ağrı halkı, çocuklarının dağa çıkmasını istememektedir, Ağrı halkı, çocuklarının
hapishaneye girmesini istememektedir, Ağrı halkı, çocuklarının genç yaşta mezara girmesini iste
memektedir; Ağrı halkı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve bunun bir ifadesi olan anayasal fırsat eşit
liğini istemektedir.
Aynı zamanda, konsolide bütçe ve gayrı safî millî hâsıla içinde eşit pay ayrılmasını ve bunun
hayata geçirilmesini istiyoruz. Bugün binlerce gencimiz, işsiz güçsüz, kahve köşelerinde.sürün
mektedir. Sayın Başbakanın ifadesiyle "yalı çetesinin Amerika'ya kaçırdığı milyonlarca dolarlar
la" bugün, doğu ve güneydoğunun eğitimini 21 inci Yüzyıla taşımak mümkün olabilirdi; ama ol
madı. İnşallah, Refah iktidarında bu gerçekleştirilecektir.
Kısaca açıklamaya çalıştığım Ağrı.İlinin eğitim sorunlarının, Yüce Meclis ve Millî Eğitim Ba
kanlığınca en kısa sürede, öncelikle ve ivedilikle giderilmesini ümit eder, hepinize saygılarımı su
narım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Ağrı Milletvekili Sayın Sıddık Altay'a teşekkür ediyorum.
3. -Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ'un, 1995-1996 öğretim yılındaki öğrenci olaylarına
ilişkin gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney 'in cevabı
BAŞKAN - Gündemdışı son söz, Adana Milletvekili Sayın Tuncay Karaytuğ'un. (DSP sıra
larından alkışlar)
Sayın Karaytuğ, öğrenci olayları hakkında konuşacaktır.
Konuşma süreniz 5 dakikadır Sayın Karaytuğ; buyurun.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sayın Başkan, değerli üyeler; benim gündemdışı söz al
mamın nedeni, 1995-1996 öğretim yılının başlayışından bu yana, ivmesi her geçen gün artan öğ
renci olaylarıdır.
Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğu yıllarda, gençliğe yaptığı yatırım
larla iyi eğitilmiş bir insangücü elde etmiş ve o potansiyelle, Ulu Önder Atatürk'ün "Hayatta en ha
kiki mürşit ilimdir" sözünü şiar edinerek bugünlere gelmiştir. Bugünlere gelmemizi sağlayan ku
rumların başında da üniversitelerimiz yer almaktadır; fakat, günümüzde, üniversite, öğrenci için,
başlama ve bitirme arasındaki sorunlar zincirinden ibarettir. Bu sorunlar, daha başlamadan, bu ku
rumlara girmek için tabi olunan sınavlarda ortaya çıkmaktadır. Çok yüksek standartlarla eğitim ve
ren özel lise öğrencileriyle, sınırlı imkânlara sahip devlet lisesi öğrencilerinin aynı sınava girmele
ri, bu sınavı kazananlar arasındaki en büyük payın doğal olarak özel lise mezunlarına düşmesine
sebep olmaktadır. Bunun aşılması için, devletin her ferdine eğitimde fırsat eşitliği tanınması gerek
mektedir.
'• • , •
Bugün, üniversite öğrencilerini, temeli ekonomik olan yığınla sorun beklemektedir. Sistema
tik olarak, paralı eğitime doğru bir yol izlenmektedir. Bunun en açık örneği, 1995-1996 öğretim yı
lında örgünöğretimdeki harç artış oranının yüzde 350 olarak gerçekleştirilmiş olmasıdır.
,
Değerli milletvekilleri, .12 Eylülün susturmaya, tepkisizleştirmeye ve robotlaştırmaya çalıştığı
gençlik, son günlerde, örgütlenip sesini duyurmaya çalışıyor. Ne yazık ki, toplumumuzu oluşturan
ve sorumluluk sahibi olması gereken bireyler, yükseköğrenim gençliğinin sorunlarını öğrenmeye,
anlamaya ve çözüm aramaya çalışacaklarına, olayların sonuna eklenen ve herkesçe provokasyon
olduğu bilinen cam kırma görüntülerine bakıp, o noktayı eleştirmekle yetiniyorlar. Kırıp dökme el
bette hoş değil; ama, çözüm aramak yok mudur?!. Araya karışan kışkırtıcıları, maksatlıları öğren
ciden ayırmak gerekmez mi?!.
Ey insanlar, ey masa başında karar üretenler, yasaklamalarla, polisi gençlerin üstüne sürmek-.
le, copları indirip kaldırarak ortalığı sakinleştirmeyi çözüm olarak görenler, ey çocuklarını kurslar. -'620-
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la, özel öğretmenlerle, pahalı okulların 20-25 kişilik sınıflarında el bebek gül bebek yetiştirip, yur
tiçindeki ve yurtdışındaki yüksek harçlı üniversitelere göndcrebilen tuzu kuru analar babalar, hepi
miz artık gözlerimizi açmalıyız. Yükseköğrenim gençliği çözümsüz sorunlar içinde, sizler ve biz
ler, eli kolu bağlı, laf, eleştiri ve şiddet üretiyor, rüzgâr ektikçe fırtına, biçeceğimizi hiç mi hiç id
rak edemiyoruz. İş işten geçmeden sorunlara çözüm yaratmalıyız.
Sosyal bir devlette, sağlık ve eğitim, insana yakılan bir yatırımdır. Ödeyemeyenin canı çıksın
ya da ödemeyen okumasın diyemeyiz; buna hakkımız yok. Olanakları olmayan kesinlikle destek
lenmeli; bu, bir hak olmalı; veren, alan üzerinde baskı kurmamalı; dargelirli ailelerin binbir zorluk
la, binbir engeli aşarak yükseköğrenime dek gelmiş çocuklarına insanca yaşama olanakları tanın
malı.
Gençlerimizin sağlıklı ve eğitimli olmaları, geleceğimizin güvencesidir. Onların çağdaş ve de
mokratik bir düzende, hukukun egemen olduğu insanca davranışların, demokratik tepkilerin baskılanmayacağı bir ortamda, dövülmeden, coplanmadan, aşağılanmadan eğitim görmeleri sağlanmalı
ve bizim elimizle, yaşamdan, düzenden nefret ettirilmeleri ve tepkisiz olmaları önlenmelidir; her
şeyden önce, polisle barıştırılmalıdır; polisin de bizim çocuklarımız, öğrencilerimizin kardeşleri ol
duğu, olabileceği her iki tarafa da anlatılmalıdır. Üniversitelerde polis, öğrencileri, öbür çalışanla
rı ve öğrenim yerlerini korumak için vardır. Polis, bir gruba karşı öbür grubu korumak, bazılarını
ufak nedenlerle dövüp coplarken öbür saldırganları görmezden gelmek gibi bir görev anlayışında
olmamalıdır. Tüm kesimlere olan bu yanlı davranış varsayımı silinmelidir.
Değerli arkadaşlar, sorun, bugünkü devletimizi yönetenlerin sahip olduğu kafa yapısıyla ilgi
lidir. Devleti, hukuk devleti haline getiremediğimiz sürece, bu tür olaylarla çok karşılaşacak, çok
üzülecek, çok kızacak ve çok tepki göstereceğiz.
Şimdi, çok kısa bir tanımlama getirirsek; devlet, toplumun en üst düzeydeki örgütlü gücüdür
diyoruz. Devleti, hepimiz, tek tek bireyler olarak oluşturuyoruz; yani, devlet, elle tutulur, gözle gö
rülür bir şey değildir. Bizlerin oluşturduğu bu devlet, toplum düzenini sağlamak, hepimizin hak ve
hürriyetlerini korumak, adaleti sağlamakla görevlidir; bunu da hukukla, demokrasiyle gerçekleşti
rebilir. Devlet, bir ülke içerisinde yaşayan insanların bir tarafı değil, tamamıdır; ancak, şurası da bir
gerçek ki, devleti yönetenler, kendilerini, çoğu zaman, temsil ettikleri tüm halkın bir hizmetkârı
olarak değil de, devletin kendisi olarak görme alışkanlığından bir türlü kurtulamamaktadırlar. Böy
le olunca da, devletin temel niteliği olan hukuk, çoğu zaman bir kenara bırakılmakta ve devleti yö
netenler, her türlü hukuksuzluğu kendileri için hak saymaktadırlar.
Şimdi, olayı, polis ya da güvenlik güçleri düzeyine indirgeyelim. Polis, toplumda asayişi sağ
lamak, suçu önlemek üzere tedbirler almak,'eğer işlenmişse suçu ve suçluyu saptamakla görevli
dir. Suçun cezası ise, adalet tarafından takdir edilir. Oysa, kendisini devlet gibi gören ve bunda, ne
yazık ki, halkın büyük bölümünün destediğini de almayı başaran yöneticiler, işlerine gelmeyen du
rumlarda, devleti bir taraf olarak kullanmakta ve aslî görevi suçu ve suçluyu saptamak olan polise
yargı yetkisini de tanımaktadırlar. Böyle olunca da, polis, aldığı bu destekle, istenilmeyen eylem
lere karışanlara karşı -kim olursa olsun- en basit insanî kuralları çiğnediği gibi, hukuku da ayaklar
altına alan bir öfkeyle, şiddete başvurmaktadır. Son öğrenci olaylarında yaşanan acı olaylar hep bir
likte izlendi. Polisin davranışlarına, en katı yürekliler bile "olmaz böyle şey" demek durumunda
kaldı. Şimdi, deniliyor ki, öğrenciler arasında provokatörler var; onlar tahrik ediyor; tamam, kesin
likle doğru; ama, şunu da unutmayalım, polis, bir mahalle kavgasındaki taraflardan biri değildir.
Yani, o bana yumruk attı, taş attı, b^n de ona gününü göstereyim diyecek durumda değildir. Zaten,
polis, o adamlar yumruk attığı, taş attığı, etrafı kırıp döktüğü için var; eğer, öyle olmasa, polisi kal
dırır, yerine mahalle çeteleri kurarız, gücü gücü yetene, kıran kırana vuruştururuz.
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Değerli milletvekilleri, polis, hepimizin polisidir. Onu, korumak ve kollamak zorundayız; an
cak, polisin, hukuk kuralları çerçevesinde davranmasını da istemek en doğal haktır. Polisi, mahal
le kavgasındaki taraflardan biri olarak görme alışkanlığından vazgeçmek zorundayız. İşçileri, me
murları, öğrencileri, kısacası, hakkını bir şekilde aramaya çalışan kitleleri vahşete varan bir şiddet
le susturmaya çalıştığımız sürece, polis, duygulara da hâkim olamaz. O zaman da, polis -örnekle
rini sıkça görmeye başladığımız gibi- görev yapma bilinci yerine, kişisel nefrete dönüşen bir hırs
la bütünleşir. Bunun zararını da, bir gün "devlet benim" diyenler görecektir.
Sorun, artık, sadece bir harç sorunu olmaktan çikmak üzeredir değerli milletvekilleri; sistemin
dayanıklılığı sınanmaktadır. Bu soruna, elbirliğiyle çözümler üretmek zorundayız.
Sizleri saygıyla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar)
Süre için, Değerli Başkana teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Tuncay Karaytuğ'a teşekkür ediyorum.
Bu gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın Ülkü Güney söz iste
miştir.
Buyurun Sayın Güney.
İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Adana Milletvekili Sayın Tuncay Karaytuğ'un gündemdışı konuşmasına cevap vermek için huzur
larınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Milletvekili, kanımca, hem talihsiz hem de gerçekleri saptıran veyahut da olayları çok
iyi analiz etmeden, etüt etmeden, burada, bir konuşma yaptı. Konuşmasında ve sözlerinde haklı ta
raflar yok değildi; onlar vardı; işte, fırsat eşitliği, üniversiteye giren öğrencilerden parası olanların
özel ders alabildikleri, parası olmayanların daha geride kaldıkları, istedikleri eğitimi göremedikle
ri... Bunlar, ülkemizin bir gerçeğidir, bunu hepimiz biliyoruz. Bizler de kırsal kesimden geldik, biz
ler de üniversiteyi çok kötü şartlarda okuduk; İstanbul'daki liselerde veyahut da daha büyük lise
lerde, iyi liselerde okuyanlardan bizim ne farkımız vardı; ama okuduk. Üstelik, üniversiteyle ilgi
li, yapmış olduğu değerlendirmelerde, bana göre, olaya çok dar bir açıdan baktı ve polisimize de
büyük bir haksızlık yaptı, çok büyük bir haksızlık yaptı.
Muhterem arkadaşlarım, son, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesindeki olaya bir göz atalım baka
lım, acaba, buradaki olay, üniversiteli gençlerle polis arasında mı olmuştur, yoksa başka bir türlü mü
olmuştur?.. Ama, ondan evvel başka bir şey arz etmek istiyorum: Bugün, Türkiye'de, 1 milyon 450
bin üniversite, yüksekokul öğrencisi vardır; bu olaylara karışanların sayısı, tespitlerimize göre 2 500
ilâ 3000 arasıdır. Yani, buradan, şunu hemen söyleyebiliriz: Bugün, üniversitelilerin, bugünkü yö
netime karşı herhangi geniş veyahut da ciddî bir tepkileri yoktur. 1 milyon 450 bin öğrenci, öbür ta
rafta harçları bahane eden sadece 2 000-2 500 öğrenci ve onların da kim olduğunu söyleyeceğim.
Buradan, bir hafta evvel söylemiştim, tekrar söylüyorum. Bugün, üniversitelerde harç diye bir
mesele yoktur. Türkiye Cumhuriyetinde, bugün, hangi öğrencimiz olursa olsun, fakirliğini beyan
ettiği takdirde, Kredi ve Yurtlar Kurumundan harcını alabilir; para almasa da, ona verilecek belge
harç yerine geçip, üniversiteler tarafından kabul edilmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, ben bir üniversite öğretim üyesiyim, üniversiteden geldim, üniversi
teyi yakın tanıyorum, aşağı yukarı her gün onlarla temasım var; bana inanın ve açık ifade ediyo
rum, bugün, Türkiye'de harç diye bir mesele yoktur; çünkü, biz, bunun için, yirmi gün önce yaptı
ğımız toplantılarda bu sonucu aldık; bunu, bütün üniversitelere ilan ettik. Her öğrenci, bugün gidip
müracaat ettiği zaman Kredi ve Yurtlar Kurumundan bu belgeyi alıp, harcını yatırabilir; yeni öğrenciyse kaydını yaptırır, eski öğrenciyse kaydını tazeler. Aslında bu bahane yoktur.
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Şimdi, olaya gelelim. Elimizi vicdanımıza koyalım. Üniversite öğrencisi adı altındaki bu 2 000
kişinin diyelim ki 1 000 kişisi ayın 23'ünde toplandı. Bir, yaptıkları toplantı, 2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı -bakınız, biz, yasa yapan bir Meclisiz- bugün Türkiye'de
geçerli olan kanuna aykırı. 72 saat evvel müracaat etmesi lazım; etmiyor, aykırı bir eylem yapıyor.
O, hani onlara karşı ojan, hani taraf tutan, onları ezen polis ve yöneticiler "gençtirler, konuşsunlar,
bağırsınlar, boşalsınlar" diyor. Kanuna göre güzergah belli , o güzergâhın da dışına çıkılıyor, ona
da ses çıkarılmıyor ve o yürüyen insanları -biraz önce, burada konuşan arkadaşımın, polisi muahe
ze ettiği kesin- polis koruyor; etraftan koruyor, onların yanında, sıra olmuş bir halde onları koru
yor; onlarla birlikte bildiğiniz mekana kadar, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinin önüne kadar ge
liniyor. Bağrılıyor, çağrılıyor, pankartlar açılıyor, konuşuluyor, oturuluyor, marşlar söyleniyor...
Buraya kadar da tamam; bu da kanunsuz. Tam dağılınacağı zaman, bu üniversiteli gençler -burada
öyle söylenilen gençler- fakülteye giriyorlar -orada imtihan var- imtihan yapılan çocukların hakkı
nı ihlal ediyorlar. İmtihanda kargaşa çıkıyor, çocuklar dışarı çıkıyorlar, binayı tahrip ediyorlar. Bu
nu, hepiniz gördünüz...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Göremedik, kasetler alındı ellerinden.
İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Kaset bende; size vereceğim.
İşte bu noktada, polis müdahale ediyor. Dikkat edin, hangi noktada müdahale ediyor.
Muhterem milletvekilleri, üniversite bizim. O üniversitenin bütçesini biz veriyoruz. O fakir
fukara dediğimiz milletten kesilen paralarla o bütçe veriliyor. Bugün, oradaki tahribat 100 milyar
lira...
Ha, bunu kim yapıyor?.. O, hani, masum üniversite öğrenci hareketi!.. Ulus'tan yola çıkan in
sanlar... Radyoevine gelmeden yol kesiliyor, arama yapılıyor; 50 adet molotof kokteyli bulunuyor,
tespit ediliyor. Böyle bir yürüyüş yapan, iyi niyetle (!) harçları protesto eden o insanların elindeki
50 molotof kokteylini nasıl izah edebilirsiniz? Ben, devletin Bakanı, içinizden biri olarak, size res
mî rakamı veriyorum. Eğer onlar, o gün toplanmasaydı, bırakın 100 milyar lirayı, o üniversite ta
mamen yanmıştı...
Polis, burada, son kertede müdahale ediyor. Değerli arkadaşımın dediği gibi, orada, bir kıs
mını koruyor, bir kısmının üzerine atlıyor!.. İnsaf edin!.. İnsaf edin!.. Böyle bir şey olması müm
kün mü?
'
Hatta, orada, çok üzüntüyle belirttiğim ve hepinizin bildiği gibi, gözümüz kulağımız basını
mızdan da birkaç insan, istemeyerek bazı muamelelere tabi tutuldu. Böyle bir olayda ayırt etmek
mümkün mü? Orada da, polis, aslında, en asgarisini yaptı.
Düşünün, orada yakalanan insanların -250 kişi gözaltına alındı, ifadeleri alındı; bunların için
den 26 kişi tutuklandı- adreslerine baktığınız zaman; garson, boşta gezer, işçi... Evet, bunlar, üni
versite eylemini yapanlar; bizim polisimize karşı orada provakasyon yapan, polise, ağza alınmaya
cak küfürler eden, kaldırım taşlarını koparıp onların kafasına atan insanlar...
Değerli arkadaşım, polisimiz, burada, Türk polisine yakışır bir şekilde, hem tarafsız davran
mıştır hem de sinirlerinin en son anına kadar müdahale etmemiştir. Biz, burada, eğer, bu tip olay
larda, bir kesime, hem de çok dar bir kesime yanlış mesajlar verirsek, ülkeye iyi bir şey yapmış ol
mayız. Bunlar, iyi şeyler değildir.
Ben, sizden başka şey beklerdim; siz, burada şunu diyebilirdiniz: "Ey analar, ey üniversitede
okuyanların babaları, sizden rica ediyorum, çocuklarınızı takip edin." O gün, olaylar olduğu zaman,
anne ve babalar beni, gece sabaha kadar evimden aradılar; "acaba bizim çocuklarımız nerede..."
Ha, onları ikaz edelim, toplumu ikaz edelim, onlara güzel mesajlar verelim. Ben, sizden'bunu bek- 623 -
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lerdim. Yoksa, burada, gelip, "polis taraf tuttu, polis bir kısmını dövdü, dövmedi..." Buna, artık, hiç
kimse inanmaz; bu mesajınız yerini bulmadığı gibi, size de herhangi bir şey getirmez.
Muhterem arkadaşlarım, geliniz, başka şeyler yapalım. Üniversitelerimizin, üniversite gençli
ğimizin eksikleri varsa onun çaresi burasıdır; burada bulalım. Millî Eğitim bütçesi görüşülürken,
Yüksek Öğretim Kurulu bütçesi görüşülürken, harçlar için de fazla para koyalım veya hakikaten,
gençlerimiz için, tamamlanabilecek eksiklerimiz varsa onları da tamamlayalım.
Sizin de ifade ettiğiniz gibi, bunlar da bizim çocuklarımızdır, bunların da çoğu bunu yapmı
yorlar; ancak, basit bir kısır döngü içerisinde, burada, hakikaten, canlarını ortaya koyarak büyük bir
özenle, görev yapan yüce Türk polisinin bir kısmim töhmet altında bırakmanızı; hem size yakıştı
ramadım hem de doğru bulmuyorum.
.
,v
Son olarak şunu söyleyeyim: 130 bin polisimiz var. Her toplumda olduğu gibi, belki yanlış ya
panlar da olabilir; şimdiye kadar da yapılmıştır. Ben, İçişleri Bakanı olarak bunun takipçisiyim.
Hem o filmleri seyrediyorum hem bana gelen raporları okuyorum hem orada çekilen fotoğraflara
bakıyorum. Bir yanlışlık varsa, onu düzeltmek de bizim görevimizdir; Hükümetimizin görevidir.
Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Gündemdışı konuşma üzerine açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Sayın Ülkü
Güney'e teşekkür ediyorum.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sayın Başkan, bana söz hakkı doğdu...
M. CEVDET SELVİ (İstanbul) - Sayın İçişleri Bakanı konuşmanın dışına çıkmış ve olay çar
pıtılmıştır. Bu bakımdan, olayı aydınlığa kavuştursun.
İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Aynı cümlelerle cevap verdim Sayın Başkan...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Söz talep ediyorum, cevap hakkımın doğduğuna inanıyo
rum...
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, konu, gündemdışı konuşma çerçevesinde kürsüye getiril
miş ve açıklamalar da o konuşma kapsamı içerisinde yapılmıştır. Burada, kişisel bir sataşma-da söz
konusu değildir. Teşekkür ederim. (DSP sıralarından "Var, var, tahrik var" sesleri)
M. CEVDET SELVİ (İstanbul)-Tahrik var, tahrik...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sayın Başkan, konuşmamın içeriğini anlaması açısından
tutanağın bir nüshasının verilmesini rica ediyorum...
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, gündeme geçiyoruz.
Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum:
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. -Arnavutluk'a gidecek olan Millî Savunma Bakanı M. Oltan Sungurlu'ya, dönüşüne kadar,
İçişleri Bakanı Ülkü Güney 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/142)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Güney Balkanlar Savunma Bakanları Konferansına katılmak üzere, 31 Mart 1996 tarihinde
Arnavutluk'a gidecek olan Millî Savunma Bakanı M. Oltan Sungurlu'nun dönüşüne kadar; Millî
Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
' \
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum:
2. - Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen, Pakistan Meclis Başkanının resmî davetine ica
bet edecek milletvekiline ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/143)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Pakistan Meclis Başkanının davetine icabetle, İslamabad'da düzenlenecek Uluslararası Kadın
Parlamenterler Konferansına, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir bayan parlamenterimi
zin katılması hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilcrinin Düzenlenmesi Hakkında
3620 sayılı Kanunun,9 uncu maddesi uyarınca, Genel Kurulun 26.3.1996 tarih ve 28 inci Birleşi
minde kabul edilmiştir.
,
Doğru Yol Partisi Grubunca bildirilen İzmir Milletvekili Gencay Gürün'ün ismi, anılan Kanu
nun 2 nci maddesi uyarınca, Genel Kurulun bilgilerine sunulur.
Mustafa Kalemli
Büyük Millet Meclisi
Başkanı
BAŞKAN.- Bilgilerinize sunulmuştur.
Diğer tezkereyi okutuyorum:
3. — Parlamentolararası Birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grubumuzu
oluşturmak üzere, siyasî parti grup başkanlıklarınca aday gösterilen üyelere ilişkin Başkanlık tez
V
keresi (3/144)
• . ••"
. •-'
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesine göre, Parlamentolararası Birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil ede
cek grubumuzu oluşturmak üzere, siyasî parti grup başkanlıklarınca aday gösterilen üyelerin isim
leri, Genel Kurulun bilgilerine sunulur.
Mustafa Kalemli
Büyük Millet Meclisi
Başkanı
PAB Türk Grubu:
İrfan Köksalan

(Ankara)

Mustafa Kul

(Erzincan)

Zeki Ertugay

(Erzurum)

Ahat Andican

(İstanbul)

Azmi Ateş

(İstanbul)

Ahmet Tan

(İstanbul)

Mustafa Ünaldı

(Konya)

İsmail Karakuyu

(Kütahya)

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Sayın milletvekilleri, Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin Açıklığa Kavuşturulması ve Fail
lerinin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Kurulan (10/3,4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komis- 625 -
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yonu Geçici Başkanlığının, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine dair bir tezkeresi vardır;
okutuyorum:
4. - (10/3, 4) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun,
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/145)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Komisyonumuz, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi için 28.3.1996 Perşembe günü
saat 13.30'da toplanmış; kullanılan oy pusulalarının tasnifi sonucu, aşağıda adı, soyadı ve seçim
çevresi belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip
seçilmişlerdir.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımla.
' , - . . . - '

Komisyon Geçici Başkanı
Mahmut Yılbaş
Van

Başkan:

Mehmet Ali Şahin

(İstanbul)

7 oy

Başkanvekili:

Mahmut Yılbaş

(Van)

7 oy

Sözcü:

Hakan Tartan

(İzmir)

7 oy

Kâtip:

Metin Öney

(İzmir)

. 7 oy

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğündeki Usulsüzlük ve Yolsuzluk İddialarını Araştı
rarak Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Kurulan (10/6) Esas Numaralı Meclis
Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine dair
bir tezkeresi vardır; okutuyorum:
5. - (10/6) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun,
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/146)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğündeki Usulsüzlük ve Yolsuzluk İddialarını Araştı
rarak Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu,
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi için 28.3.1996 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmış
ve yapılan seçim sonucunda, aşağıda adı, soyadı ve seçim bölgeleri belirtilen üyeler, karşılarında
gösterilen oylarla, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtipliğe seçilmişlerdir.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Araştırma Komisyonu Geçici Başkanı
Evren Bulut
Edirne
Başkan : Erkan Kemaloğlu

(Muş)

6 oy

Başkanvekili : Tuncay Karaytuğ

(Adana)

6 oy

Sözcü : Nezir Büyükcengiz

(Konya)

6 oy

Kâtip: Ahmet Uyanık

(Çankırı)

6 oy
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Sait Halim Paşa Yalısında Meydana Gelen Yangının Nedenlerini ve TURBAN Genel Müdür
lüğüyle İlgili Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan (10/2) Esas Numaralı Meclis
Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine dair
bir tezkeresi vardır, okutuyorum :
6. - (1012) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun,
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/147)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Komisyonumuz, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi için 2.4.1996 Salı günü saat
14.30'da toplanmış, kullanılan 8 adet oy pusulasının tasnifi sonucu aşağıda adı, soyadı ve seçim
çevresi belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip
seçilmişlerdir.
Bilgilerinize sunulur.

'

•

•

' .

Saygılarımla.
Komisyon Geçici Başkanı
Ahmet Güryüz Ketenci
İstanbul
Başkan : Halit Dumankaya (İstanbul) 6 oy
Başkanvekili : Bahri Zengin (İstanbul) 6 oy
Sözcü : Ahmet Güryüz Ketenci (İstanbul) 6 oy
Kâtip : Mehmet Aydın (İstanbul) 6 oy
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Değerli arkadaşlarım, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Cumhuri
yet Halk Partisi Gruplarının, İçtüzüğün 19 uncu.maddesine göre verilmiş müşterek önerileri vardır;
önce okutup işleme alacağım, sonra da oylarınıza arz edeceğim.
V . - ÖNERİLER
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1. - 1996 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarılarının gündemdeki yeri; görüşme gün ve saatleri ile
konuşma sürelerine ilişkin DYP, ANAP, DSP ve CHP Gruplarının müşterek önerileri
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulunun 1 Nisan 1996 Pazartesi günü yapılan toplantısında, siyasî parti grupları
arasında oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın aşağıdaki müşterek önerilerinin, İçtüzüğün 19
uncu maddesi gereğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımızla arz ederiz.
Mehmet Gözlükaya

Zeki Çakan

DYP Grup Başkanvekili

ANAP Grup Başkanvekili

H. Hüsamettin Özkan

Nihat Matkap

DSP Grup Başkanvekili

CHP Grup Başkanvekili

Öneriler:
1.- 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarılarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin
"Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması; bütçe görüşmelerine 17 Nisan 1996 Çar- 627 -
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samba günü saat 10.00'da başlanması ve bitimine kadar, resmi tatil günleri de dahil, her gün saat
10.00'dan 13.00'e ve 14.00'ten günlük programın tamamlanmasına kadar devam olunması öneril
miştir. ,
,
2.- Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların
(Hükümetin sunuş konuşması hariç) birer saat (bu süre iki konuşmacı tarafından kullanılabilir) ki
şisel konuşmaların 15'er dakika ile sınırlandırılması önerilmiştir.
3.- Bütçe görüşmelerinin altı günde; bakanlık ve daire bütçeleri üzerindeki görüşmelerin, İç
tüzüğün 73 üncü maddesi gereğince 14 turda tamamlanması; ikinci , üçüncü ve dördüncü günlerde
dörder tur, beşinci günde iki tur yapılması, 14 üncü turun bitiminden, sonra Bütçe Kanunu Tasarı
larının maddelerinin oylanması önerilmiştir.
4.- Her turda, gruplar ve Hükümete 20'şer dakika (bu süre iki konuşmacı tarafından kullanı-*
labilir), şahıslara 10'ar dakika süre ile söz verilmesi, kişisel konuşmalarda her turda, İçtüzüğün 62
nci maddesine göre biri lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilmesi ve bir üyenin, bir
den fazla turda söz kaydı yaptıramaması önerilmiştir.
5.- Bütçe görüşmelerinde, soruların, gerekçesiz ve yazılı olarak Başkanlığa verilmesi ve soru.cevap işleminin, tur için öngörülen grup konuşma süresiyle sınırlandırılması önerilmiştir.
6.- Bütçe görüşmelerinin sonunda, gruplara ve Hükümete 45'er dakika süre ile söz verilmesi
(bu süre iki konuşmacı tarafından kullanılabilir); İçtüzüğün 87 nci maddesine göre yapılacak kişi
sel son konuşmaların 10'ar dakika olması önerilmiştir.
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, aleyhte söz istiyorum.
BAŞKAN - İçtüzüğe göre, öneri aleyhinde ve lehinde, istem üzerine, ikişer arkadaşımıza söz
verme imkânımız var.
Aleyhte, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar)
Konuşma süreniz 10 dakikadır efendim.

,

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce okunan,
Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaşkanvekiUerinin yapmış olduğu öneri, 1996 yılı bütçe müzakerelerinin, Genel Kurulda hangi usule
göre görüşüleceğini belirlemektedir.
•
Bu öneriden de anlaşıldığı gibi, bütçe müzakerelerinin süresi kısaltılmaktadır ve Genel Kurul
da, altı günde, bütün bakanlık ve daire bütçelerinin görüşülmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Böy
lesine bir müzakere sürecini kısaltma olayı ilk defa yaşanmaktadır ve ilk kez 1996 bütçesi müna
sebetiyle Genel Kuruldaki bütçe görüşmeleri böylesine altı güne sıkıştırılmış olacaktır. Cumhuri
yet tarihi boyunca bunun bir örneği de yoktur. Bunun ilk uygulamasını, bu seneki 1996 bütçesi üze
rinde yapacağız; ancak, hemen şunu belirtmek gerekir ki: Bütçeler, demokrasilerin gelişmesi açı
sından önemli bir olaydır. "Bütçe hakkı" denilen bir kavram vardır. Bu kavramın ortaya çıkışıyla,
demokrasilerin gelişmesi, kökleşmesi ve yerleşmesi arasında yakın ilişki vardır.
İdarenin, keyfî olarak, vatandaşlardan istediği kadar vergi alma çabalarına karşı başlayan top
lumsal direnmeler, sonunda, yöneticileri, belli bir noktaya çekmişve parlamentoların ortaya çık
masına sebep olmuştur. Halktan toplanacak vergilerin miktarına ve bileşimine karar verme yetki
sinin halk temsilcilerine ait olması gerektiği ilkesi benimsenmiştir. Daha sonraki dönemlerde mey
dana gelen gelişmelerde ise, bu olay, kamu giderlerine de teşmil edilmiş, toplanan vergilerin, han
gi hizmetlere tahsis edilmesi gerektiğine de, halk temsilcilerinin karar vermesi gerektiği noktasına
ulaşılmıştır. İşte, bütçe dediğimiz olay, böylesine önemli, parlamentoları ortaya çıkaran ve demok
rasinin gelişmesine zemin hazırlayan bir olaydır.
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İlk kez yaşayacağımız, 1996 yılı bütçesinin Genel Kuruldaki müzakere sürelerinin kısaltılma
sı olayı ise, gerçekten üzerinde durulması gereken bir noktadır.
Bildiğiniz gibi, 1982 Anayasasına göre bütçeler, Türkiye Büyük Millet Meclisine, yetmişbeş
gün önce verilmektedir. Bu süre, 1961 Anayasasında daha uzundur. 1961 Anayasasına göre, dok
san günlük bir parlamento süreci öngörülmüştü. Bu doksan günlük süre, daha sonraki dönemlerde,
uzun görüldüğü için, 1982 Anayasasıyla kısaltılmış ve yetmişbeş güne indirilmiştir. Ancak, 1982
Anayasası dikkatli bir şekilde incelendiği takdirde, 162 nci madde, bu yetmişbeş günlük sürenin,
Genel Kurulda ve Plan ve Bütçe Komisyonundaki miktarını belirlemektedir. 162 nci maddenin ilk
fıkrasına göre, bütçeler, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunulur; ancak, Komisyon, bu sürenin ellibeş gününü kullanabilirden fazla ellibeş gün içeri
sinde müzakerelerini tamamlar ve Genel Kurula intikal ettirir.
Demek ki, Anayasa, bütçenin Genel Kurulda müzakeresi için veya en azından, Plan ve Bütçe
Komisyonu müzakerelerini tamamladıktan sonra, yirmi günlük bir süre vermiştir; ancak, sayın
grup başkanvekillerinin imzasıyla buraya intikal ettirilen öneri dikkatlice incelenecek olursa, Plan
ve Bütçe Komisyonundan, 1996 yılı bütçesi çıktıktan sonra, Genel Kurulda, maalesef, Anayasanın
öngördüğü bu sürede müzakeresine fırsat verilmemektedir, süre kısaltılmaktadır ve açıkçası, Ana
yasa ihlali yapılmaktadır.
1996 bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan 15 Nisanda çıkmış olacak ve 22 Nisanda da, Ge
nel Kurulda müzakereler tamamlanmış olacaktır ki, -Anayasa, yirmi günlük bir süre tanımış olma
sına rağmen, sadece, bir hafta içerisinde, Genel Kuruldaki görüşmeler tamamlanmış olacaktır- bu,
açıkça, Anayasanın ihlali anlamına gelmektedir.
Aynı şekilde, bu usul, İçtüzüğün 73 üncü maddesine de aykırıdır; çünkü, İçtüzüğün 73 ün
cü maddesinde, müzakerelerin, her konu itibariyle yapılacağı açıkça ifade edilmiştir; ancak, tas
lak olarak hazırlanan programda görüldüğü gibi, belli bir konu bütünlüğü olmaksızın, birbirin
den farklı birkaç dairenin bütçesi, farklı bakanlıkların bütçesi, tek bir tur halinde tanzim edilmek
tedir ve konu esasına göre görüşülme prensibi, 1996 yılı bütçesinin müzakerelerinde açıkça ih
lal edilmektedir.
İçtüzüğün 73 üncü maddesi, her turda, farklı bakanlık ve daire bütçelerinin birlikte görüşülme
sine müsait değildir. Her konunun ve her bakanlık bütçesinin ayrı ayrı görüşülmesi gerektiği konu
sunda amir bir düzenleme, İçtüzükte mevcuttur. Dolayısıyla, biz, açıkçası, diğer grup başkanvekilleri tarafından sunulan önerinin, hem Anayasaya hem de İçtüzüğe aykırı olduğu görüşünde ve dü
şüncesindeyiz.
*
Bu bakımdan, Anayasa ve İçtüzük ihlali niteliğinde düşünülecek, görülecek bir müzakere usu
lünün Genel Kurulda sürdürülmesini doğru bulmuyoruz ve bunun kabul görmemesini temenni edi
yoruz.
Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Şener'e teşekkür ediyorum.
Aleyhte, Sayın Mustafa Ünaldı söz talebinde bulunmuşlardır.
Buyurun Sayın Ünaldı. (RP sıralarından alkışlar)
Konuşma süreniz 10 dakikadır efendim.

,

,

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe görüşmelerinin Genel Kurulda kısa tutulması, kı
sa sürede bütçe çıkarma çabası nedeniyle, aleyhteki düşüncelerimi ifade etmek için söz almış bu-.
lunuyorum; önce, Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
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Anayasa gereği, geçici bütçe bittikten sonra, ülkede bir kuruşluk harcama yapmak mümkün
değil; bunu biliyoruz; ama, yine, aynı Anayasa, yürürlüğe girmeden yetmişbeş gün önce bütçe ha
zırlanmasını ve yetmişbeş günlük sürede, bütçenin Meclis tarafından irdelenmesini, tartışılmasını,
konuşulmasını, rakamlarının Mecliste gerçekleştirilmesini amir durumdadır.
Durum böyle iken, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda gerekse Genel Kurulda bütçe görüş
melerinin süresini kısaltmak, birçok yönden sakıncalıdır. Bu sakıncalardan birincisi, Anayasanın
bu hükmüne aykırıdır. İkincisi ise, yeterince tartışma yapılmadan, ülkemizin insanının mutluluğu
nu sağlayabilecek şekilde, bir yıllık harcamaları düzenli hale getirmeden, bürokrasinin üzerinde si
yasî iradeyi gerçek manada ortaya koymadan bir bütçe hazırlanmasına, herhalde, "demokratik bir
tavırdır" demek mümkün değildir. (RP sıralarından alkışlar)
Bütçe müzakerelerini de, aynı zamanda, hükümet politikaları yönünden tartışmaların yapıldı
ğını, görüşmelerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Aslında, bu, ananeleşmiş bir durumdur. Bütçeler,
Plan ve Bütçe Komisyonuna gelip, orada rakamlar üzerinde görüşler belirtilip, önergeler verilirken,
aynı zamanda, hem geçmiş zamandaki uygulamalar hem de gelecekteki düşünceler, üyeler tarafın
dan ortaya konulur; böylece, bir manada, Meclisin bir yıl içerisinde izlemek istediği politika, o söy
lemler içerisinde ifade edilmiş olur.
Aynı şekilde, bütçeler, Genel Kurula geldiği zaman da, gruplar adına yapılan konuşmalarda,
yine, hem geçmişe ait yanlışlar, tecrübeler değerlendirilir, ortaya konulur hem de önümüzdeki gün
lerde nasıl bir politika istiyoruz, bunlar ifade edilir. Bunlara imkân vermemek veya bu şekildeki ko
nuşmaları kısa tutmak için gayret göstermek, yine, demokratik bir ifade, demokratik bir tavır ola
rak değerlendirilemez.
Bu kısıtlamaların, özellikle muhalefetin sesini kısmak olarak değerlendirilmesi gerektiği kana
atindeyim. Halbuki, sık sık demokrasiden bahsediyoruz; sık sık şeffaflıktan, açıklıktan bahsediyo
ruz; öyleyse, muhalefete söz hakkı tanınması gerekir, muhalefetin konuşması gerekir, muhalefetin
düşüncelerini ortaya koyması gerekir. İktidarın yaptığını, krallarda yapar, iktidarın yaptığını meş
rutiyetler de yapar, herhangi bir despot da yapar; nihayet, bir icrayı ortaya koymak, harcamalarda
bulunmak, vergiler almaktan ibarettir; ama, eğer, demokrasiden söz edeceksek, muhalefet olması
gerekir, muhalefetin sözü olması gerekir. .
Onun için, muhalefetin sözünü kısmayı kabullenmiyoruz, reddediyoruz ve Heyetinizden de,
muhalefetin sesinin kısılmasına destek vermemenizi diliyoruz.
Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Ünaldı'ya teşekkür ediyorum.
Önerinin lehinde, Sayın Mehmet Gözlükaya; buyurun.
Konuşma süreniz 10 dakikadır.
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başın
da, hepinize saygılarımı sunuyorum.
Dört grup başkanvekili tarafından verdiğimiz, Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinin altı gü
ne indirilmesiyle ilgili önergenin lehinde söz almış bulunuyorum.
Bildiğiniz üzere, Genel Kuruldaki görüşmeler çok uzun sürüyor; muhalefet, maksadını aşan,
seçmene selamdan ileri gitmeyen, daha doğrusu, bütçe üzerinde bile durulmayan birtakım sözler
sarf ediyor. Bu, genel olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin geçmiş yıllardan beri konuştuğu bir
konudur; ancak, bugüne kadar başarılamamıştır. Bugün ise, zaruretten doğan, acele gündeme getir
me olayı hâsıl olmuştur. Sebebi de, hepinizin bildiği gibi, seçimlerin erken yapılması, arkasından
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hükümet teşkilinin gecikmesi ve nisan ayı içerisinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay
ramı ve Kurban Bayramı gibi önemli günlerin, tatillerin bulunması ve nisanda da -yahut şöyle di
yelim, en geç 27 Nisanda- bütçenin çıkıp, memurlarımıza maaş verebilme ve diğer yatırımları ya
pabilme imkânının hâsıl olması gibi zaruretlerden doğan bir durumdur. Aleyhinde konuşmak müm
kün değil.
Geçmiş yıllardan hatırlayacaksınız, bu salonlar boştu. Meclisimiz, lüzumsuz yere meşgul edil
mektedir. Muhalefetin sözü kısılıyor gibi bir iddiayı kabul etmek mümkün değil; çünkü, hazırlanan
öneride, her grup, her bütçe üzerinde görüşebiliyor. Gruplar, ilk görüşmelerde -genel başkanlar ve
ya grupların Önereceği kişiler- 1 'er saat konuşuyor, son görüşmelerde 45'er dakika konuşuyor, tur
larda 20'şer dakika konuşuyor; bunu ikiye de bölebiliyorlar. Yani, nereden kaynaklanıyor bu söz?..
Artık dünyada parlamenterler meramını beş dakikada anlatır hale gelmiş. Şimdi, 20 dakikada, eğer
bir grup veya bir sözcü meramını anlatamıyorsa; mümkün mü bu!.. Burada ne işi var!.. Onun için,
muhalefetin sesinin kısılması gibi bir iddiayı kabul etmek mümkün değildir.
Artık, Parlamentomuzu da çağdaş ve çalışır hale getirmenin zarurî olduğunu, gününün geldi
ğini belirtiyor; Grubumuzun bu öneriye müspet oy vereceğini ifade ediyor, saygılar sunuyorum.
(DYP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Gözlükaya'ya teşekkür ediyorum.
Değerli milletvekilleri, şimdi, müşterek önerileri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.
Önerinin birinci bölümünü okutuyorum:
1.- 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarılarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin
"Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması; bütçe görüşmelerine 17 Nisan 1996 Çar
şamba günü saat 10.00'da başlanması ve bitimine kadar, resmî tatil günleri dahil, her gün saat
10.00'dan 13.00'e ve 14.00'ten günlük programın tamamlanmasına kadar devam olunması öneril
miştir.
BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... (RP sıralarından "Karar yetersayısrvar mı" sesleri") Kabul Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İkinci bölümünü okutuyorum:
2.- Başlangıçta, bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların
(Hükümetin sunuş konuşması hariç) l'er saat -bu süre iki konuşmacı tarafından kullanılabilir- ki
şisel konuşmaların 15'er dakikayla sınırlandırılması önerilmiştir.,
BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Üçüncü bölümünü okutuyorum:
3 . - Bütçe görüşmelerinin altı günde; bakanlık ve daire bütçeleri üzerindeki görüşmelerin, İç
tüzüğün 73 üncü maddesi gereğince 14 turda tamamlanması; ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerde
dörder tur, beşinci günde iki tur yapılması, 14 üncü turun bitiminden sonra, Bütçe Kanunu Tasarı
larının maddelerinin oylanması önerilmiştir.
BAŞKAN -Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Dördüncü bölümünü okutuyorum:
4 - Her turda, gruplar ve Hükümete 20'şer dakika (bu süre, iki konuşmacı tarafından kullanı
labilir), şahıslara 10'ar dakika süreyle söz verilmesi; kişisel konuşmalarda, her turda, İçtüzüğün 62
nci maddesine göre, biri lehte biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilmesi ve bir üyenin bir
den fazla turda söz kaydı yaptıramaması önerilmiştir.
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BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Beşinci bölümünü okutuyorum:
5 - Bütçe görüşmelerinde, soruların, gerekçesiz ve yazılı olarak Başkanlığa, verilmesi ve sorucevap işleminin, tur içinde öngörülen grup konuşma süresiyle sınırlandırılması önerilmiştir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi, son bölümü okutuyorum:

< .

6 - Bütçe görüşmelerinin sonunda, gruplara ve Hükümete 45'er dakika süreyle söz verilmesi
(bu süre iki konuşmacı tarafından kullanılabilir); İçtüzüğün 87 nci maddesine göre yapılacak kişi
sel son konuşmaların 10'ar dakika olması önerilmiştir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Böylece, dört siyasî parti grubu tarafından getirilen, bütçenin Genel Kuruldaki görüşme süre
leri ve usulleriyle ilgili öneri kabul edilmiş bulunmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, oylamaya geçtikten sonra, bazı arkadaşlarımızın karar yetersayısı olup
olmadığı yönünde tereddütlerini haber aldım. Karar yetersayısı talebinin, İçtüzüğümüze göre, oy
lamaya geçilmeden önce ortaya konulması gereklidir. Bununla beraber, tutanaklarda yer alması ba
kımından İfade edeyim; salonumuzda, karar yetersayısının üzerinde milletvekili arkadaşımız bu
lunmaktadır.
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.
Bu bölümde, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarına üye seçimi yapacağız.
Komisyon üyelikleri için siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların listesi bastırılıp, sayın
üyelere dağıtılmıştır.
Şimdi, İçtüzüğün 21 inci maddesine göre, Her komisyonun aday listesini ayrı ayrı okutup, oy
larınıza sunacağım.
Adalet Komisyonu Üyelikleri Aday Listesini okutuyorum:
VI. - SEÇİMLER
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ
1.-Adalet Komisyonuna üye seçimi
ADALET KOMİSYONU ÜYELİKLERİ ADAY LİSTESİ (25)
RP(7)
Ahmet Tekdal

Ankara Milletvekili

Ertuğrul Yalçınbayır

Bursa Milletvekili

Hasan Belhan

Elazığ Milletvekili

Mustafa Kamalak

Kahramanmaraş Milletvekili

Fikret Karabekmez

Malatya Milletvekili

Bülent Arınç

Manisa Milletvekili

Şeref Malkoç

Trabzon Milletvekili
DYP (6)

İ. Cevher Cevheri

Adana Milletvekili

Cemil Erhan

Ağrı Milletvekili

Turhan Güven

İçel Milletvekili
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Necati Çetinkaya

O:1

Konya Milletvekili

Aysel i Göksoy

Manisa Milletvekili

İrfan Demiralp

Samsun Milletvekili
ANAP (6)

Erkan Mumcu

İsparta Milletvekili

M. Cavit Kavak

İstanbul Milletvekili

Metin Öney

İzmir Milletvekili

Murat Başesgioğlu

Kastamonu Milletvekili

Yaşar Topçu

Sinop Milletvekili

İsmail Durak Ünlü

Yozgat Milletvekili .
DSP (4)

Tamer Kanber

Balıkesir Milletvekili

Ali Giinay

Hatay Milletvekili

Emin Karaa

Kütahya Milletvekili

Ayhan Gürel

Samsun Milletvekili
CHP (2)
İstanbul Milletvekili
Kahramanmaraş Milletvekili

Ahmet Güryüz Ketenci
Ali Şahin

BAŞKAN - Okunan Adalet Komisyonu listesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Böylece, Adalet Komisyonumuz Genel Kurul tarafından seçilmiş bulunmaktadır.
Şimdi, Millî Savunma Komisyonu Üyelikleri Aday Listesini okutuyorum:
.2. -1 Millî Savunma Komisyonuna üye seçimi
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ÜYELİKLERİ ADAY LİSTESİ (25)
RP (7)
M. Sıddık Altay

Ağrı Milletvekili

Ahmet Bilge

Ankara Milletvekili

Rıza Ulucak

'

Ankara Milletvekili

Metin Işık

İstanbul Milletvekili

Hüseyin Arı

Konya Milletvekili

Remzi Çetin

Konya Milletvekili
DYP (6)

Mahmut Nedim Bilgiç

Adıyaman Milletvekili

Nevzat Köse

Aksaray Milletvekili

Ali Osman Sönmez

Bursa Milletvekili

M. Kemal Aykurt

Denizli Milletvekili

A. Sezai Özbek

Kırklareli Milletvekili

Necmettin Dede

Muş Milletvekili
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ANAP (6)

Cengiz Altınkaya

Aydın Milletvekili

Burhan Kara

Giresun Milletvekili

Ali Coşkun

İstanbul Milletvekili

Şadan Tuzcu

İstanbul Milletvekili

Akın Gönen

Niğde Milletvekili

Şükrü Yürür

Ordu Milletvekili
DSP (4)

Şerif Çim

Bilecik Milletvekili

Yüksel Aksu

Bursa Milletvekili

Bekir Yurdagül

Kocaeli Milletvekili

Hasan Gülay

Manisa Milletvekili
CHP. (2).

Haydar Oymak

Amasya Milletvekili

Fuat Çay

Hatay Milletvekili

BAŞKAN-Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Böylece Millî Savunma Komisyonu üyelikleri seçimi de tamamlanmış olmaktadır.
Dışişleri Komisyonu Üyelikleri Aday Listesini okutuyorum:
3.-Dışişleri

Komisyonuna üye seçimi
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU ÜYELİKLERİ ADAY LİSTESİ (25)
RPö)
Cevdet Akçalı

Adana Milletvekili

Cemal Külahlı

Bursa Milletvekili

Ahmet Cemil Tunç

Elazığ Milletvekili

Hüseyin Kansu

İstanbul Milletvekili

Osman Yumakoğulları

istanbul Milletvekili

Abdullah Gül

Kayseri Milletvekili

Temel Karamollaoğlu

Sivas Milletvekili
DYP (6)

İsmet Sezgin

Aydın Milletvekili

Bekir Aksoy

Çorum Milletvekili

Sedat Al oğlu

İstanbul Milletvekili

Hasan Tekin Enerem

İstanbul Milletvekili

Cefi Jozef Kamhi

İstanbul Milletvekili

Gencay Gürün

İzmir Milletvekili
ANAP (6)
Ankara Milletvekili

Mehmet Sağdıç
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Kâmran İnan

Bitlis Milletvekili

İlhan Kesici

Bursa Milletvekili

Bülent Akarcalı

İstanbul Milletvekili

Cemal Özbilen

Kırklareli Milletvekili

Enis Sülün

Tekirdağ Milletvekili

0:1

DSP (4)
Ali Rahmi Bey reli

Bursa Milletvekili

Mustafa İstemihan Talay

İçel Milletvekili

Bülent Tanla

İstanbul Milletvekili

Bayram Fırat Dayanıklı

Tekirdağ Milletvekili
CHP (2)

Hikmet Çetin

Gaziantep Milletvekili

Ercan Karakaş

İstanbul Milletvekili

BAŞKAN - Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
ştir.
Böylece, Dışişleri Komisyonumuz da seçilmiş bulunmaktadır.
Millî Eğitim Komisyonu Üyelikleri Aday Listesini okutuyorum:
4. - Millî Eğitim Komisyonuna üye seçimi
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELİKLERİ ADAY LİSTESİ (25)
RP (7)
Cemalettin Lafçı

Amasya Milletvekili

Hasan Hüseyin Ceylan

Ankara Milletvekili

Şaban Karataş

Ankara Milletvekili

Ömer Vehbi Hatipoğlu

Diyarbakır Milletvekili

Ömer Özyılmaz

Erzurum Milletvekili

Hasan Dikici

Kahramanmaraş Milletvekili

Mikail Korkmaz

Kırıkkale Milletvekili
DYP (6)

Tayyar A İti kul aç

İstanbul Milletvekili

Namık Kemal Zeybek

İstanbul Milletvekili

Mehmet Sağlam

Kahramanmaraş Miletvekili

İsmail Kalkandelen

Kocaeli Milletvekili

Mustafa Dedeoğlu

Muğla Milletvekili

Yusuf Bacanlı

Yozgat Milletvekili
ANAP (6)

Sadi Somuncuoğlu

Aksaray Milletvekili

Yusuf Ekinci

Burdur Milletvekili
-635-

T.B.M.M.

B:31

2.4.1996

0:1

Ahat Andican

İstanbul Milletvekili

İbrahim Yılmaz

Kayseri Mi 11 ctveki 1 i

Ömer Ertaş

Mardin Milletvekili

Lale Aytamatl

Muğla Milletvekili
DSP (4)

Tuncay Karaytuğ

Adana Miletvekili

Sema Pişkinsüt

Aydın Milletvekili

Erdal Kesebir

Edirne Milletvekili

Halil Çalık

Kocaeli Milletvekili
CHP (2)

Celal Topkan

Adıyaman Milletvekili

Ali Haydar Şahin

Çorum Milletvekili

BAŞKAN - Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
V
Böylece, Millî Eğitim Komisyonumuz da seçilmiş bulunmaktadır.
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Üyelikleri Aday Listesini okutuyorum:
5. - Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna üye seçimi
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİSYONU ÜYELİKLERİ ADAY
LİSTESİ (25)
RP (7)
Sıtkı Cengil

Adana Milletvekili

Osman Hazer

Afyon Milletvekili

M.Ziyattin Tokar

Ağrı Milletvekili,

Kahraman Emmioğlu

Gazjantep Milletvekili

Ekrem Erdem

İstanbul Milletvekili

Teoman Rıza Güneri

Konya Milletvekili

Bekir Sobacı

Tokat Milletvekili
DYP (6)

Abdülkadir Cenkçiler

Bursa Milletvekili .

Haluk Müftüler

Denizli Milletvekili

Hasan Denizkurdu

İzmir Milletvekili

Osman Çil sal

Kayseri Milletvekili

Bayar Ökten

Şırnak Milletvekili

Hasan Karakaya

Uşak Milletvekili
ANAP (6)

Mehmet Ali Bilici

Adana Milletvekili

İrfan Köksalan

Ankara Milletvekili
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Rasim Zaimoğlu

Giresun Milletvekili

Refik Araş

İstanbul Milletvekili

Adem Yıldız

Samsun Milletvekili

Mustafa Bayram

O

Van Milletvekili
DSP (4)

Hilmi Develi

Denizli Milletvekili

ZiyaAktaş

İstanbul Milletvekili

Osman Kılıç

İstanbul Milletvekili

Necdet Tekin

Kırklareli Milletvekili
CHP (2)

Nezir Büyükcengiz

Konya Milletvekili

Mahmut Işık

Sivas Milletvekili

BAŞKAN - Okunan listeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
Böylece, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeleri de seçilmiş bulunmaktadır.
Şimdi, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyelikleri Aday Listesini okutujm:

,

-

6. - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna üye seçimi
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU ÜYELİKLERİ
ADAY LİSTESİ (25)
RP (7)
Mahmut Sönmez

Bingöl Milletvekili

Tevhit Karakaya

Erzincan Milletvekili

Abdulilah Fırat

Erzurum Milletvekili

Süleyman Metin Kalkan

Hatay Milletvekili

SabahattinYıldız

Muş Milletvekili

Mustafa Hasan Öz

Ordu Milletvekili

İsmail İlhan Sungur .

Trabzon Milletvekili
DYP (6)

Osman Berberoğlu

Antalya Milletvekili

Ahmet Bilgiç

Balıkesir Milletvekili,

Faris Özdemir

Batman Milletvekili

Mustafa Dedeoğlu

Muğla Milletvekili

Tahsin Irmak

Sivas Milletvekili

Yusuf Bahadır

Trabzon Milletvekili
ANAP (6)

Sebgetullah Seydaoğlu

Diyarbakır Milletvekili

Yusuf Namoğlu

İstanbul Milletvekili
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Yusuf Pamuk

O

İstanbul Milletvekili

Bülent Atasayan .

Kocaeli Milletvekili

Ahmet Alkan

Konya Milletvekili

Nizamettin Sevgili

Siirt Milletvekili
DSP (4)

Veli Aksoy

İzmir Milletvekili

Fikret Ünlü

Karaman Milletvekili

Çetin Bilgir

Kars Milletvekili

Tahsin Boray Baycık

Zonguldak Milletvekili
CHP (2)

Zeki Çakıroğlu

Muğla Milletvekili

Şahin Ulusoy

Tokat Milletvekili

BAŞKAN - Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Böylece, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyelikleri için seçim yapılmış
bulunmaktadır.
.
Şimdi, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyelikleri Aday Listesini okutuyorum:
7. - Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna üye seçimi
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU ÜYELİKLERİ
ADAY LİSTESİ (25)
RP (7)
Muhammet Polat

Aydın Milletvekili

Ömer Naimi Barım

Elazığ Milletvekili

Nurettin Aktaş

Gaziantep Milletvekili

Lütfi Yalman

Konya Milletvekili

Hüseyin Yıldız

Mardin Milletvekili

Latif Öztek

Samsun Milletvekili

Musa Demirci

Sivas Milletvekili
DYP (6)

Evren Bulut

Edirne Milletvekili

Zeki Ertugay

Erzurum Milletvekili

Ömer Demir

Kırşehir Milletvekili

Mehmet Korkmaz

Kütahya Milletvekili

M.Fevzi Şıhanlıoğlu

Şanlıurfa Milletvekili

Mahmut Yıl baş

Van Milletvekili
ANAP (6)

Sami Küçükbaşkan

Antalya Milletvekili

Mete Biilgün

Çankırı Milletvekili
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Muzaffer Arslan

Diyarbakır Milletvekili

Necati Güllülü

Erzurum Milletvekili

Halil Cin

İçel Milletvekili

Abdullah Akarsu

0:1

Manisa Milletvekili
DSP (4)

Cafer Tufan Yazıcıoğlu

Bartın Milletvekili

Mustafa İlimen

Edirne Milletvekili

Necati Albay

Eskişehir Milletvekili

Abdullah Turan Bilge

Konya Milletvekili
CHP (2)

Yusuf Öztop

Antalya Milletvekili

Ahmet Küçük

Çanakkale Milletvekili

BAŞKAN - Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Böylece, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonumuz da seçilmiş bulunmaktadır.
Şimdi, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Üyelikleri Aday Listesini okutuyorum:
8. - Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna üye seçimi
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU ÜYELİKLERİ .
ADAY LİSTESİ (25)
Sacit Günbey

Diyarbakır Milletvekili

Turhan Alçelik

Giresun Milletvekili

Memduh Büyükkılıç

Kayseri Milletvekili

Ahmet Demircan

Samsun Milletvekili

Ahmet Feyzi İnceöz

Tokat Milletvekili

Kemal ettin Göktaş

Trabzon Milletvekili

Kazım Arslan

Yozgat Milletvekili
DYP (6)

Nevzat Köse

Aksaray Milletvekili

Ali Uyar

Hatay Milletvekili

Fevzi Arıcı

İçel Milletvekili

Haluk Yıldız

Kastamonu Milletvekili

Mahmut Duyan

Mardin Milletvekili

Doğan Baran'

Niğde Milletvekili
ANAP (6)

Aslan Ali Hatipoğlu

Amasya Milletvekili

Mustafa Balcılar

Eskişehir Milletvekili

Y.Selahattin Bcyribey

Kars Milletvekili

Avni Kabaoğlu

Rize Milletvekili
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Mehmet Salih Yıldırım

Şırnak Milletvekili

Ali Kemal Başaran

Trabzon Milletvekili
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DSP. (4)
Mustafa Güven Karahah

Balıkesir Milletvekili

Mustafa Karslıoğlu

Bolu Milletvekili

Erol Karan

Karabük Milletvekili

Mehmet Yaşar Ünal

Uşak Milletvekili

CHP (2)
Yılmaz Ateş

Ankara Milletvekili

Bekir Kumbul

Antalya Milletvekili

BAŞKAN - Okunan aday listesini oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Böylece, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu, Genel Kurul tarafından seçilmiş bulunmaktadır.
Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Üyelikleri Aday Lis
tesini okutuyorum:
.
9. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonuna üye seçimi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONU
ÜYELİKLERİ ADAY LİSTESİ (11)
RP (3)
Mehmet Altan Karapaşaoğlu

Bursa Milletvekili

İsmail Coşar

Çankırı Milletvekili

Mustafa Köylü

İsparta Milletvekili
DYP (3)

Haluk Yıldız

Kastamonu Milletvekili

Hacı Filiz

Kırıkkale Milletvekili

Mehmet Korkmaz

Kütahya Milletvekili
ANAP (3)
Artvin Milletvekili

Süleyman Hatinoğlu
Ahmet Neidim

Sakarya Milletvekili

Şerif Bedirhanoğlu

Van Milletvekili
DSP (1)
Manisa Milletvekili

Cihan Yazar
CHP(l)
Mehmet Moğultay

. İstanbul Milletvekili

BAŞKAN - Okunan aday listesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu da Genel Kurul ta
rafından seçilmiş bulunmaktadır.
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Şimdi, Dilekçe Komisyonu Üyelikleri Aday Listesini okutuyorum:
70. - Dilekçe Komisyonuna üye seçimi
DİLEKÇE KOMİSYONU ÜYELİKLERİ ADAY LİSTESİ (9)
RP (3)
Hayrettin Dilekcan

Karabük Milletvekili

Abdullah Özbey

Karaman Milletvekili

Necmettin Aydın

Zonguldak Milletvekili
DYP (2)

Yahya Uslu

Manisa Milletvekili

Muzaffer Arıkan

Mardin Milletvekili
ANAP (2)

İlker Tuncay

Ankara Milletvekili

Yüksel Yalova

Aydın Milletvekili
DSP(l)

Zerrin Yeniceli

İzmir Milletvekili
CHP(l)
Kocaeli Milletvekili

Onur Kumbaracıbaşı

BAŞKAN - Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Böylece, Dilekçe Komisyonu seçimi tamamlanmış bulunmaktadır.
Şimdi, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelikleri Aday Listesini okutuyorum:
11.-İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna üye seçimi
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU ÜYELİKLERİ
.

ADAY LİSTESİ (25)
RP (7)

Musa Okçu

Batman Milletyekili

Kâzım Ataoğlu.

Bingöl Milletvekili

Zülfikâr Gazi

Çorum Milletvekili

Mehmet Bedri İncetahtacı

Gaziantep Milletvekili

Bahri Zengin

İstanbul Milletvekili

Cafer Güneş
Şevki Yılmaz

Kırşehir Milletvekili

v

Rize Milletvekili
DYP (6)

Ümran Akkan

Edirne Milletvekili

Demir Berberoğlu

Eskişehir Milletvekili

Cefi Jozef Katnhi

İstanbul Milletvekili

Bahattin Yücel

İstanbul Milletvekili

Osman Çil sal

Kayseri Milletvekili

İrfettin Akar

Muğla Milletvekili
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ANAP (6)
Yılmaz Karakoyunlu

İstanbul Milletvekili

Metin Öney

İzmir Milletvekili

Süha Tanık

İzmir Milletvekili

Lale Aytaman

Muğla Milletvekili

İbrahim Cebi

Trabzon Milletvekili

Yaşar Okuyan

Yalova Milletvekili
DSP (4)

İbrahim Yavuz Bildik

Adana Milletvekili

Kubilay Uygun

Afyon Milletvekili

Abdülbaki Gökçel

İçel Milletvekili

Hakan Tartan

İzmir Milletvekili
CHP (2)

Sabri Ergül

İzmir Milletvekili

Erdoğan Yetenç

Manisa Milletvekili

BAŞKAN - Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Böylece, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu da seçilmiş bulunmaktadır.
Şimdi, Çevre Komisyonu Üyelikleri Aday Listesini okutuyorum:
12.-Çevre Komisyonuna üye seçimi
ÇEVRE KOMİSYONU ÜYELİKLERİ ADAY LİSTESİ (25)
RP (7)

' - . ' . .

Abdulhaluk Mutlu

Bitlis Milletvekili

Mustafa Yünlüoğlu

Bolu Milletvekili

Mehmet Sılay

Hatay Milletvekili

Azmi Ateş

İstanbul Milletvekili

İsmail Yılmaz

İzmir Milletvekili

Mustafa Kemal Ateş

Kilis Milletvekili

Osman Pepe

Kocaeli Milletvekili
DYP (6)
Adana Milletvekili

Mustafa Küpeli
Abdulkadir Akgöl

Hatay Milletvekili

Ömer Bilgin

İsparta Milletvekili

Ayscli Göksoy

Manisa Milletvekili

Sedat Edip Bucak

Şanlıurfa Milletvekili

Mehmet Tatar

Şırnak Milletvekili
ANAP (6)

H. İbrahim Özsoy

Afyon Milletvekili

Hüsnü Sıvalıoğlu

Balıkesir Milletvekili
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Abbas Inceayan

O: 1

Bolu Milletvekili

Feridun Pehlivan

Bursa Milletvekili

Levent Mıstıkoğlu

Hatay Milletvekili

Mehmet Ali Altın

Kırşehir Milletvekili
DSP (4)

Mehmet Büyiikyılmaz

Adana Milletvekili

Hayati Korkmaz

Bursa Milletvekili

Fikret Uzunhasan

Muğla Milletvekili

Fevzi Aytekin

Tekirdağ Milletvekili
CHP (2)

Metin Arifağaoğlu

Artvin Milletvekili

İrfan Gürpınar

Kırklareli Milletvekili

BAŞKAN - Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Böylece, Çevre Komisyonu seçilmiş bulunmaktadır.
Şimdi, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu (İyelikleri Aday Listesini okutuyorum:
13. - Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna üye seçimi
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU ÜYELİKLERİ
ADAY LİSTESİ (35)
RP (10)
Yakup Budak

Adana Milletvekili

İsmail Özgün

Balıkesir Milletvekili

Suat Pamukçu

Bayburt Milletvekili

Naci Terzi

Erzincan Milletvekili

Saffet Benli

İçel Milletvekili

Gürcan Dağdaş ,

İstanbul Milletvekili

Veysel Candan

Konya Milletvekili

Ahmet Derin

Kütahya Milletvekili

Mehmet El katmış

Nevşehir Milletvekili

İlyas Arslan

Yozgat Milletvekili
DYP (9)

Nuri Yabuz

Afyon Milletvekili

İlyas Yılmazyıldız

Balıkesir Milletvekili

Edip Safder Gaydalı

Bitlis Milletvekili

Ahmet Uyanık

Çankırı Milletvekili

Cihan Paçacı

Elazığ Milletvekili

Şamil Ayrım

İğdır Milletvekili

Halil Yıldız

İsparta Milletvekili
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Sabri Güner

0:1

Kars Milletvekili

Necmettin Dede

Muş Milletvekili
ANAP (8)

Yavuz Köymen

Giresun Milletvekili

Halit Dumankaya

İstanbul Milletvekili

Ali Doğan

Kahramanmaraş Milletvekili

Recep Mızrak

Kırıkkale Milletvekili

Hayrettin Uzun

Kocaeli Milletvekili

Erkan Kemaloğlu

Muş Milletvekili

Nabi Poyraz

Ordu Milletvekili

Cemal Alişan

Samsun Milletvekili

'

DSP (5)
Arif Sezer

Adana Milletvekili

Mahmut Erdir

Eskişehir Milletvekili

Ahmet Piriştina

İzmir Milletvekili

Hadi Dilekçi

. Kastamonu Milletvekili

Hasan Gemici

Zonguldak Milletvekili
CHP (3)

İsmet Atalay

Ardahan Milletvekili

D. Fikri Sağlar

İçel Milletvekili

Ayhan Fırat

Malatya Milletvekili

BAŞKAN - Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Böylece, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu seçimi tamamlanmış bulunmaktadır.
Değerli milletvekilleri, İçtüzüğümüzün 20 nci maddesinde öngörülen Meclis komisyonlarının
seçimini bugün tamamlamış bulunuyoruz. Bu komisyonlarda iki yıl süreyle görev yapacak değerli
milletvekili arkadaşlarımın hepsine başarılar diliyorum.
Komisyonların, toplanarak, İçtüğüzün 25 inci maddesine göre, başkan, başkanvekili, sözcü ve
kâtip üyelerini seçmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, Adalet, Millî Savunma, Dışişleri; Tarım, Or
man ve Köyişleri; Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal İşler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hasaplarını
İnceleme, Dilekçe, İnsan Haklarını İnceleme ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonları, 4 Ni
san 1996 Perşembe günü saat 11.00'de; Çevre; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sanayi ve
Teknoloji ve Ticaret Komisyonları ise, 4 Nisan 1996 Perşembe günü saat 14.00'te kendi salonla
rında toplanacaklardır.
Ayrıca, geçen toplantısında görev bölümü yapamamış olan, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde
Meydana Gelen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarını Araştırmak ve Alınması Gereken Tedbirleri
Belirlemek Amacıyla Kurulan 10/5 Esas Sayılı Meclis Araştırma Komisyonu üyelerinin de, 3 Ni
san 1996 Çarşamba günü (yarın) saat 14.00'te, ana bina, birinci bodrum, Genel Evrak karşısındaki
475 numaralı Meclis araştırması komisyonları salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü
ve kâtip üye seçimini yapmalarını rica ediyorum.
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Komisyonların toplantı yer ve saatleri, ayrıca ilan tahtalarına asılmıştır.
Değerli milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair
Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz.
VII. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI
VE MECLİS ARAŞTIRMASI
A) ÖNGÖRÜŞMELER
1. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 14 arkadaşının, Lions Kulüpleri ile yan kuruluşla
rının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10)
2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Rotary Kulüplerinin faaliyetlerinin
araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11)
3. -Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Bilderberg Kulübünün faaliyetleri
nin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12)
BAŞKAN - Birinci sırada yer alan, Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 14 arkadaşının, Li
ons Kulüpleri ile yan kuruluşlarının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin
öngörüşmelerine başlıyoruz.
Hükümet?.. Burada.
Hükümet yerini almıştır.
Sayın milletvekilleri, bu önerge ile 2 nci ve 3 üncü sıralarda yer alan, Konya Milletvekili Mus
tafa Ünaldı ve 15 arkadaşının (10/11) ve (10/12) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin ko
nulan benzerlik arz etmektedir. Bu nedenle, Genel Kurulun uygun görmesi halinde her 3 önerge
birlikte görüşülecektir.
Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, önergeler uzun olduğu için, uygun görürseniz, Sayın Divan Üyemizin
önergeleri oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Teşekkür ederim.
Şimdi, önergeleri tekrar okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Lions dernekleri (kulüpleri) ve bunların yan kuruluşları, Liones ve Leo kulüpleri, milletimizin
ve Meclisimizin yeterince bilgi ve kanaat sahibi olmadığı kuruluşlardandır. Bunların faaliyetlerinin
ne olduğu, bu faaliyetlerinin tüzükleriyle bağdaşıp bağdaşmadığı, yurtdışında üst kuruluşlarının
bulunup bulunmadığı, varsa ilişkilerinin ne şekilde ve seviyede olduğu, kamuoyundan gizleniyormuş gibi bir görüntünün hangi sebeplerden ileri geldiği gibi noktaların ve Türkiye Cumhuriyeti me
ri kanunlarına göre durumlarının incelenmesi için, Anayasanın 98 inci Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasınivsaygılarımızla arz ve teklif ederiz.
,
'

Mustafa Ünaldı
(Konya) ve arkadaşları

Gerekçe:
Anayasada yer alan çeşitli hak ve hürriyetler arasında dernek kurma hürriyetinin de yer aldığı
bilinmektedir. Anayasanın çizdiği bu nazarî çerçeve ise, diğer yasalarla ve en başta Dernekler Ya-645-
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sasıyla düzenlenmiştir. Dernekler Yasası incelendiğinde, buradaki hükümlerin bir düzenlemeye yö
nelik olmadığı, Anayasanın sağladığı iddia edilen dernek kurma hak ve hürriyetlerinin kullanılma
sının en aza indirilmesinin amaçlandığı izlenimi edinilmektedir. Özellikle, memurların, kamu gö
revlilerinin, öğrencilerin bu hak ve hürriyetlerden yararlanmaları son derece güç hale getirilmekte
dir. Bütün bunların yanında, dernek kurarken uyulması gereken şartlar ve formaliteler, kişiyi, bu
hakkı kullanmaktan bezdirecek seviyede karışıklık ve güçlükler arz etmektedir.
Bu kadar titizlikle tahdit edilmiş olan dernek kurma hak ve hürriyetleri, yapılan uygulamalar
incelendiğinde belli bazı dernekler için, gerek amaçları gerekse çalışma yöntemleri açısından ayrı
calıklı bir görüntü vermekte, birinci kategoride bulunanları kıskandıracak seviyede bir çifte stan
dart örneği, ikinciler lehine sergilenmektedir.
Burada kastedilen derneklerden özellikle birisi üzerinde durmak istiyoruz. Lions Kulüpleri
adıyla da bilinen Lions Dernekleri ve bunların yan kuruluşları olan Lioness ve Leo Kulüpleri.
Bu dernekler, resmî kuruluş statülerine göre serbest meslek sahipleri ve ticaret erbabı arasın
da uluslararası ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek amacıyla yurtdışında kurulmuşlardır. Ancak, et
rafımıza baktığımızda, birçok üniversite öğretim üye ve görevlilerinin, üst düzey yönetici ve bü
rokratların ve birçok politikacının uzun bir süredir faaliyette bulunan bu derneklere üye oldukları
nı görmekteyiz.
Diğer yandan, yurdumuzda meydana gelen toplumsal, siyasî çalkantılarda, bölücü eylemlerde
dış güçlerin rolleri birçok ilgili tarafından dile getirilmekte, ülkemiz çıkarlarının bazı gayri millî
odaklarca nasıl ve hangi mekanizmalarla talan edilmekte olduğu ve insanlarımızın hem maddî hem
manevî bakımdan sömürüİdüğü gitgide daha açık bir biçimde herkes tarafından anlaşılmaktadır.
Bu noktada, mutlaka araştırılıp aydınlatılması gereken hususlar ortaya çıkmaktadır.
Bu dernekler, tüzüklerinde belirttikleri amaçlara uygun bir şekilde mi faaliyet göstermekte
dirler?
,
Yurtdışı bağlantıları kimlerle olmakta ve ilişkileri hangi konular etrafında yoğunlaşmaktadır?
Siyasî birtakım bağlantıları veya etkinlikleri mevcut mudur? Varsa ne seviyededir?
Üyeleri kimlerdir? Üye kaydetmede hangi kriterler dikkate alınmaktadır, bunları açıklamakta
bir beis görmekte midirler?
İleride başarılı olma ve yükselmiş potansiyeli taşıyan öğrencileri, gençleri çeşitli metotlarla
bünyelerine almaya çalıştıkları iddiaları ne derecede doğrudur?
Bazı toplantılar esnasında, dernek üyeleri, âdeta üniforma vasfı taşıyan özel kıyafetler giymek
te midirler? Eğer giyiyor iseler, ne sebepledir ve, bu durum, Dernekler Kanunu hükümleri ile çeliş
mekte midir?
"Kamuya yararlı dernek" statüsünü kazanmışlar mıdır? Kazanmışlarsa, hangi faaliyetleri so
nucunda kazanmışlardır? Ülkemizde, tüzüğü gereği benzer etkinliklerde bulunan başka derneklere
bu statü verilmiş midir, verilmişse bunlar hangileridir?
Lions derneklerinin mason dernekleri ile herhangi bir bağlantısı var mıdır, varsa hangi seviye
dedir? Bu derneklerin mason locaları için âdeta "hazırlık sınıfı" mahiyetinde bir örgütlenme için
de oldukları ve faaliyette bulundukları iddiaları ne derece doğrudur?
Görüldüğü gibi, Lions derneklerinin ve yan kuruluşlarının hakkındaki bilgiler son derece ye
tersiz kalmakta, doğru veya yanlış birçok fikir ve iddia kamuoyunun zihnini işgal etmektedir. İşte,
bu ve benzeri konuların açıklığa kavuşması, kısaca bu derneklerin kuruluş amaçlarının, ülkemizde
ki çalışma konularının, yurtdışı bağlantılarının, halihazırdaki üyelerinin kimler olduğunun araştı rıl-646-
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ması ve bu derneklerin Türkiye Cumhuriyeti meri kanunlarına göre durumlarının incelenmesi, ka
muoyunun ve Meclisin doğru'bilgilere sahip olması için, bir Meclis araştırması açılmasının gere
ğine inanıyoruz.
Mustafa Ünaldı
(Konya) ve arkadaşları
BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Rotary dernekleri (kulüpleri) milletimizin ve Meclisimizin yeterince kanaat sahibi olmadığı
kuruluşlardandır. Bunların faaliyetlerinin ne olduğu, bu faaliyetlerinin tüzükleri ile bağdaşıp bağ
daşmadığı, yurtdışında üst kuruluşlarının bulunup bulunmadığı, varsa ilişkilerinin ne şekilde ve se
viyede olduğu kamuoyundan gizleniyormuş gibi bir görüntünün hangi sebeplerden ileri geldiği gi
bi noktaların ve Türkiye Cumhuriyeti meri kanunlarına göre durumlarının incelenmesi için, Ana
yasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci ve 103 üncü maddeleri gere
ğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı
(Konya) ve arkadaşları
Gerekçe:
Anayasada yer alan çeşitli hak ve hürriyetler arasında, dernek kurma hürriyetinin de yer aldı
ğı bilinmektedir. Anayasanın çizdiği bu nazarî çerçeve ise diğer yasalarla ve en başta Dernekler
Yasasıyla düzenlenmiştir. Dernekler Yasası incelendiğinde, buradaki hükümlerin bir düzenlemeye
yönelik olmadığı; Anayasanın sağladığı iddia edilen dernek kurma hak ve hürriyetlerinin kullanıl
masının en aza indirilmesinin amaçlandığı izlenimi edinilmektedir. Özellikle memurların, kamu
görevlilerinin, öğrencilerin, bu hak ve hürriyetlerden yararlanmaları son derece güç hale getiril
mektedir. Bütün bunların yanında, dernek kurarken uyulması gereken şartlar ve formaliteler kişiyi
bu hakkı kullanmaktan bezdirecek seviyede karışıklık ve güçlükler arz etmektedir.
Bu kadar titizlikle tahdit edilmiş olan dernek kurma hak ve hürriyetleri, yapılan uygulamalar
incelendiğinde, belli bazı dernekler için, gerek amaçları gerekse çalışma yöntemleri açısından ay
rıcalıklı bir görüntü vermekte, birinci kategoride bulunanları kıskandıracak seviyede bir çifte stan
dart Örneği, ikinciler lehine sergilenmektedir.
Burada kastedilen derneklerden özellikle birisi üzerinde durmak istiyoruz: Rotary kulüpleri
adıyla bilinen Rotary dernekleri.
Bu dernekler, resmî kuruluş statülerine göre, serbest meslek sahipleri ve ticaret erbabı arasın
da uluslararası ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek amacıyla yurtdışında kurulmuşlardır. Ancak, et
rafımıza baktığımızda, birçok üniversite öğretim üye ve görevlilerinin, üst düzey yönetici ve bü
rokratların ve birçok politikacının, uzun bir süredir faaliyette bulunan bu derneklere üye oldukları
nı görmekteyiz.
Diğer yandan, yurdumuzda meydana gelen toplumsal, siyasî çalkantılarda, bölücü eylemlerde,
dış güçlerin rolleri, birçok ilgili tarafından dile getirilmekte, ülkemiz çıkarlarının bazı gayri millî
odaklarca nasıl ve hangi mekanizmalarla talan edilmekte olduğu ve insanlarımızın hem maddî hem
de manevî bakımdan sömürüldüğü gitgide daha açık bir biçimde herkes tarafından anlaşllmaktadır.
Bu noktada mutlaka araştırılıp aydınlatılması gereken hususlar ortaya çıkmaktadır.
Bu dernekler, tüzüklerinde belirttikleri amaçlara uygun bir şekilde mi faaliyet göstermekte
dirler?
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Yurtdışı bağlantıları kimlerle olmakta ve ilişkileri hangi konular etrafında yoğunlaşmaktadır?
Siyasî birtakım bağlantıları, veya etkinlikleri mevcut mudur? Varsa, ne seviyededir?
Üyeleri kimlerdir; üye kaydetmede hangi kriterler dikkate alınmaktadır; bunları açıklamakta
bir beis görmekte midirler?
İleride başarılı olma ve yükselmiş potansiyeli taşıyan öğrencileri, geçleri çeşitli metotlarla
bünyelerine almaya çalıştıkları iddiaları ne derecede doğrudur?
Bazı toplantılar esnasında, dernek üyeleri, âdeta üniforma vasfı taşıyan özel kıyafetler giymek
te midirler? Eğer giyiyor iseler, ne sebepledir ve bu durum dernekler kanunu hükümleriyle çeliş
mekte midir?
"Kamuya yararlı dernek" statüsünü kazanmışlar mıdır? Kazanmışlarsa, hangi faaliyetleri so
nucu kazanmışlardır? Ülkemizde tüzüğü gereği benzer etkinliklerde bulunan başka derneklere bu
statü verilmiş midir; verilmiş ise bunlar hangileridir?
Rotary derneklerinin mason dernekleriyle herhangi bir bağlantısı var mıdır; varsa hangi sevi
yededir? Bu derneklerin rnason locaları için âdeta "hazırlık sınıfı" mahiyetinde bir örgütlenme için
de oldukları ve faaliyette bulundukları iddiaları ne derece doğrudur?
Görüldüğü gibi, Rotary derneklerinin ve yan kuruluşlarının hakkındaki bilgiler son derece ye
tersiz kalmakta, doğru veya yanlış birçok fikir veya iddia kamuoyunun zihnini işgal etmektedir. İş
te, bu ve benzeri konuların açıklığa kavuşması, kısaca bu derneklerin kuruluş amaçlarının, ülkemiz
deki çalışma konularının, yurtdışı bağlantılarının, halihazırdaki üyelerinin kimler olduğunun araş
tırılması ve bu derneklerin, Türkiye Cumhuriyeti meri kanunlarına göre durumlarının incelenmesi,
kamuoyunun ve Meclisin doğru bilgilere sahip olması için, bir Meclis araştırması açılmasının ge
reğine inanıyoruz.
BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

,

Doğrudan veya dolaylı olarak ülkemizi alakadar eden konularda önemli etkinlikler gösteren
Bilderberg Kulübü, milletimizin ve Meclisimizin yeterince bilgi ve kanaat sahibi olmadığı kuruluş
lardan birisidir.
Yurtdışında kurulmuş ve faaliyet gösteren bu örgütün Türkiye Cumhuriyeti uyruklu üyeleri
nin kimler oldukları; bunların, kamuoyundan gizleniyormuş gibi bir izlenim vermelerinin hangi se
beplerden kaynaklandığı ve bu kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti meri kanunlarına göre durumlarının
incelenmesi ile kulübün faaliyetlerinin ülke çıkarlarına olan etkilerinin araştırılması amacıyla, Ana
yasanın 98 inci Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci ve 103 üncü maddeleri gere
ğince, bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı
(Konya) ve arkadaşları
Gerekçe:
Faaliyetleri ve üyelerinin kimlikleri yönünden şeffaflaşması gereken yurtdışı merkezli kuru
luşlardan birisi de Bilderberg Kulübüdür.
Gerek iç gerekse dış merkezlerimizi ilgilendiren konularda, bu örgütün rolünün aydınlığa ka
vuşturulması, yaptırım gücünün ne olduğu ve bunu hangi mercileri, ne şekilde etkileyerek sağladı
ğı aydınlığa kavuşturulmalıdır.
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Bilderberg üst yönetiminin, tamamen, siyonist ideolojiyi benimsemiş kişilerden müteşekkilolduğu; böylece, bu örgüt faaliyetlerinin, diğer konularda olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devle
tiyle ilgili konularda da siyonizmin çıkarlarına paralel yürütüldüğü iddiaları hangi ölçüde doğru
dur?
. Ülkemizde bu kulübün üyeleri olarak bilinen kişilerin, aynı zamanda, mason localarına kayıt
lı oldukları da ileri sürülmektedir. Ülkemiz vatandaşlarından kimler bu kuruluşun üyesidir ve bu
şahsiyetler, şu anda hangi görevleri yürütmektedirler; katıldıkları kulüp toplantılarında, ülkemiz
kaderini doğrudan veya dolaylı ilgilendiren konularda ne gibi kararların alınmasında etkili olmuş
lardır; ya da, hangi kararların çıkmasına engel olmuşlardır?
'
Mandadan uzak, bağımsız, kendi başına hareket eden, millî çıkarlarını kendi iradesiyle belir
leyen ve savunan bir devlet olabilmenin önde gelen şartlarından birisinin de, yukarıda, şüphe du
yulan türden ilişkilerin araştırılarak açıklığa kavuşturulması ve tedbirlerinin alınması olduğunu dü
şünüyoruz.
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, okunan önergeler üzerinde tek bir müzakere yapacağız.
İçtüzüğümüze göre Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, Hükümete, si-,
yasî parti gruplarına ve önergelerdeki birinci imza sahiplerine veya onların göstereceği bir diğer
imza sahibine söz verilecektir.
İlk sözü, Hükümet adına, Sayın İçişleri Bakanı talep etmişlerdir; buyurun Sayın Güney.
Konuşma süreniz 20 dakikadır Sayın Bakan.
İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kon
ya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı ve arkadaşları tarafından, Lions Kulüpleri ve yan kuruluşla
rı ile Rotary Kulüpleri ve Bilderberg Kulüplerinin faaliyetlerinin araştırılması için, Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Başkanlık makamına verilmiş olan Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önerge üzerinde Hükümet adına söz almış bulunuyorum; bu vesiley
le, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Muhterem arkadaşlarım, söz konusu önergeleri incelediğimizde, bu önergeler; Lions kulüple
ri ve yan kuruluşlarıyla Rotary kulüplerinin faaliyetlerinin, tüzüklerinde belirttikleri amaçlara uy
gun olup olmadığını, üye kaydetmede dikkate aldıkları kriterleri, yurtdışındaki üst kuruluşları ile
ilişkilerin seviyesini, Mason dernekleriyle olan bağlantılarını araştırmak; ayrıca, Bilderberg Kulü
bünün, gerek.iç gerekse dış meselelerimizi ilgilendiren konulardaki rolünü ve yaptırım gücünü,
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu üyelerinin kimler olduklarını belirlemek; yine her üç derneğin du
rumları hakkında kamuoyunun ve Yüce Meclisimizin yeterli bilgi ve kanaat sahibi olup olmadık
larını araştırmak amacıyla verilmiştir.
Muhterem milletvekilleri, bilindiği üzere, derneklerin oluşumu, kazanç paylaşma dışında, ka
nunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir gayeyi gerçekleştirmek üzere, en az 7 gerçek kişinin
bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmeleriyle mümkündür. 2908 sayılı Dernekler Kanu
nunda, dernek kurma .hakki, derneklerin kuruluşu, işleyişi, organlarıyla görev ve yetkileri, denet
lenmeleri, tüzelkişiliğinin sona ermesi, üyelik, üyelerin hak ve görevleri, yasak ve izne tabi faali
yetler, cezalar ile diğer tüm ilgili konular açıklıkla düzenlenmiştir.
Değerli zamanınızı daha fazla almamak için, konuyla ilgili bu yasal düzenlemelere ayrıntıla
rıyla değinmek istemiyorum; doğrudan doğruya, söz konusu önergelere geçiyorum. Bu önergeler
de belirtilen hususlara ana hatlarıyla değinerek, açıklık getirmeye gayret edeceğim.
Hemen şunu ifade edeyim ki, Emniyet Genel müdürlüğündeki kayıtların tetkikinden, ülkemiz
de/genel merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde olan Bilderberg kulüplerinin her hangi bir kuru'
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luşunun olmadığı, resmî kayıtlarımızdan anlaşılmıştır; ayrıca, ülkemizde kurulu derneklerce, bu
kulüp ve kuruluşlarla, Dernekler Kanununun 43 üncü maddesi uyarınca, ilişkide bulunulduğuna da
ir, her hangi bir kayda da rastlanmamıştır.
Diğer yandan, önergede belirtilen Bilderberg Kulübünün faaliyetlerinin, Türkiye Cumhuriye
ti Devletiyle ilgili konularda, siyonizm çıkarlarına paralel olarak yürütüldüğü hususunda, Bakanlı
ğımız kayıtlarına bugüne kadar her hangi bir bilgi intikaletmemiştir.
Türkiye Cumhuriyetinin gerek içeride, gerekse dışarıda izlediği politika, kendine özgüdür;
Atatürk ilkeleri, iç ve dış politikalarımızın temeli olmuştur ve bundan böyle de olmaya devam ede
cektir. Kurucusu kim olursa olsun, dernek yöneticilerinin ülkemiz üzerinde bir yaptırım gücüne sa
hip bulunması, ülkemizi yakından ilgilendiren konularda yetkili mercilerimizi etkilemesi, asla söz
konusu olamaz. Türkiye/üyesi olduğu bütün milletlerarası örgütlerde ve dış ilişkilerinde, kendine
has poliikasıyla aktif faaliyetlerde bulunan büyük bir ülkedir; aksini iddia etmek elbette mümkün
değildir.
Muhterem arkadaşlarım, bu kısa açıklamadan sonra, Lions ve Rotary kulüpleriyle ilgili husus
lara geçmek istiyorum. "Lions"un sözlükteki Türkçe karşılığı "aslanlar" olup, özel bir anlamı bu
lunan İngilizce sözcükler topluluğunun başharflerinin meydana getirdiği bir simgedir; Türkçesi,
"özgürlük, anlayış, ulusumuzun güvenliği"dir.
Parolasının anlamı "hizmet ediyoruz" olan Lions Kulübü, ülkemizde ilk defa, 1962 yılında İs
tanbul'da kurulmuştur; adı İstanbul Lions Kulübü Derneğidir. Bunu müteakiben, 1964 yılında An
kara'da, Ankara Lions Kulübü Derneği kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda kurulan Lions, Liones
ve Leo dernekleriyle, bugün için, bu sayı 404'e ulaşmıştır.
Lions kulüplerinin üst kuruluşu, Amerika Birleşik Devletlerinin Illinois Eyaletinin merkezi,
Chicago'da 1917 yılında kurulan Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğidir. Ülkemizdeki Lions der
neklerinin dış bağlantıları, genelde bu birlikle olmakta ve ilişkiler, tüzüklerinde belirtilen amaçlar
etrafında yoğunlaşmaktadır.
Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara katıl
mak üzere, Kanunun 11 inci maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunca izin verilen Lions dernekleri
nin adedi 190'dır.
Muhterem arkadaşlarım, gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde kurulan Lions Kulübü
derneklerinin genel amacı, tüzüklerinde "insanlığa yardım ve çevreye hizmettir" şeklinde belir
tilmiştir.
Önergede belirtilen kamu yararına çalışan dernek statüsü, bugüne kadar Lions derneklerinden,
sadece Etiler Lions Kulübü Derneğine verilmiştir; yani, ülkemizdeki sayısı l'dir. Kanunun 58 ve
59 uncu maddeleri uyarınca, bu statü, Bakanlar Kurulunun kararıyla kazandırılmaktadır. Adı geçen
dernek, bu hakkı, tüzüğünde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin, ülke
çapında yararlı sonuçlar verecek nitelik ve ölçüde görülmesi sonucunda kazanmıştır.
Değerli milletvekilleri, diğer önergenin konusunu oluşturan Rotary Kulübü derneklerine gelin
ce; Rotary Kulübü, ilk olarak, 23 Şubat 1905 tarihinde, Amerika Birleşik Devletlerinin Illinois Eya
letinin Chicago Kentinde, bir avukat tarafından kurulmuştur; 1911 yılında, Kanada Rotary Kulübü
nün katılmasıyla uluslararası nitelik kazanmıştır.
Ülkemizde, bugüne kadar kurulan ve halihazırda faaliyet gösteren Rotary derneklerinin sayısı
206'dır. Tek tip tüzük kullanan Rotary derneklerinin tüzüklerinde belirtilen genel amaçlar, hizmet
idealini, kendi kişisel iş ve toplum hayatına uygulayarak, çevresine katkıda bulunmak; dünya ça
pında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle, milletlerarası karşılıklı anlayışı, iyi niyeti ve barış sevgi
sini yaşatmaktır.
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Söz konusu dernekler, bir işin, topluma hizmet idealine dayandığı oranda değer kazanacağı an
layışını benimsemişler, kendinden önce başkasına hizmet prensibini genel bir ilke olarak kabul et
mişlerdir.
Değerli milletvekilleri, ülkemizde kurulmuş olan Rotary derneklerinin ilişkileri, genelde, İli—
i
nois Eyaletindeki uluslararası Rotary Kulübüyle olmaktadır.
Bugüne kadar, Dernekler Kanununun 11 inci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararıyla,
bu derneğe üye olma izni verilen ülkemizdeki Rotary derneklerinin sayısı da 148'dir. Önergede be
lirtilen, kamu yararına çalışan derneklerden sayılan, Rotary derneği olup olmadığı hususuyla ilgili
olarak kayıtlarımız üzerinde yaptığımız tetkiklerden, bu statüyü kazanmış Rotary derneğinin mev
cut olmadığı anlaşılmıştır.
Değerli milletvekilleri, gerek Lions dernekleri gerekse Rotary derneklerinin ülkemizdeki du
rumlarıyla ilgili olarak yapılan incelemelerden, tüzüklerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda faali
yette bulunmaya büyük bir özen gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bunlardan, kanunun 11 inci madde
si uyarınca, yurtdışındaki derneklere üye olmasına veya işbirliğinde bulunmasına izin verilenler de,
ilişkilerini aynı anlayış içerisinde sürdürmektedirler.
Lions ve Rotary derneklerinin, üyeliğe kabul etme, üyeliğin sona erdirilmesi ve üyelere yöne
lik diğer işlemleri de tamamıyla kanunlara ve tüzüklerinde belirtilen esaslara uygun bulunmakta
dır. Üyeleri, genelde saygınlığı olan çeşitli iş ve meslek gruplarına mensup kişilerdendir. Üyeleri
nin, dürüst, çalışkan, saygın, iyi ahlak sahibi ve mesleklerinde başarı kazananlardan olmasına özen
göstermektedirler. Ayrıca, bu dernekler, üyelerinin açıklanmalarında herhangi bir sakınca görme
mektedirler; zaten, genel kurul toplantısı sırasında, üyelerinin birer listesini toplantı yerindeki mül
kî amirliğe ve Hükümet Komiserine vermekte, ayrıca, herkesin görebileceği mekânlara asmakta
dırlar.
Muhterem arkadaşlarım, söz konusu derneklerin tüzüklerinde, ileride başarılı olma ve yüksel
me potansiyeli taşıyan öğrencileri ve gençleri bünyelerine almaya yönelik herhangi bir hüküm bu
lunmamaktadır; ancak, her dernek gibi, Lions dernekleri ve Rotary dernekleri de amaçlarına ulaşa
bilmek için, eğitim ve öğretim yönünden başarılı ve yükselme potansiyeli taşıyan gençleri, kendi
lerine üye yapmak isteyebilirler. Böyle bir davranışın, yasalarımıza aykırılık teşkil eden bir yönü
de bulunmamaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, önergelerde yer alan bir diğer husus da, bu kulüp ve derneklerin üye
lerinin, üniformaya benzer özel bir kıyafet giyip giymedikleridir. Gerek Lions gerekse Rotary der
neklerinin üyelerinin toplantılarında özel bir kıyafet veya üniforma benzeri bir şey giydiklerine da
ir Bakanlığımıza bugüne kadar herhangi bir bilgi intikal etmemiştir; ayrıca, tüzüklerinde de böyle
bir hüküm bulunmamaktadır. Zaten, Dernekler Kanununun 40 inci maddesi de buna müsaade et
memektedir.
Yine, bu derneklerin mason dernekleriyle bağlantıları olduğu hususunda bugüne kadar Bakan
lığımız kayıtlarında herhangi bir bilgi ve bununla ilgili bir müracaat da bulunmamaktadır.
Değerli milletvekilleri, bu •dernek ve kulüpler de, ülkemizdeki tüm derneklerin tüzüklerinde
belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri hususları başta olmak üzere, yö
netim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri, Dernekler Kanu
nunun 45 ve 46 ncı maddelerine istinaden düzenli olarak denetime tabi tutulmaktadır. Bu denetim
ler, gerek Bakanlığımızca görevlendirilen elemanlar ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde
oluşturulan Dernekler Özel Denetleme Grubu gerekse vali ve kaymakamlarımız tarafından, bizzat
veya görevlendirdikleri memurlar aracılığıyla hassasiyetle yürütülmektedir.
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Söz konusu denetlemeler sırasında, Kanunun 11 inci maddesi uyarınca, kurulmalarına, şube.
açmalarına ve faaliyette bulunmalarına izin verilen derneklerin, kanunlarımıza, ulusal çıkarlarımı
za ve kuruluş amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunup bulunmadıkları hususları üzerinde, özenle ve
ciddiyetle durulmaktadır. Belirtilen bu hususlara aykırı olarak faaliyette bulundukları belirlenenler
hakkında, verilen iznin geri alınması veya kapatılmaları yolunda, yasal gereği, tereddütsüz olarak,
tabiî ki yapılır.
;
Kısacası, başta Dernekler Kanunu olmak üzere, yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında, hiç
bir derneğe veya mevkii ne olursa olsun hiç kimseye, herhangi bir ayrıcalık tanınması söz konusu
değildir; zaten, bu, mümkün de değildir.
Muhterem arkadaşlarım, buraya kadar yapmış olduğum açıklamalardan da anlaşılacağı üzere,
ülkemizdeki Lions ve Rotary Kulübü Derneklerinin tamamı, 2908 sayılı Dernekler Kanunu hü
kümlerine uygun olarak kurulmuşlardır. Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda incelenmiş olan
tüzüklerinde ve kurucularının hukukî durumlarında, kanuna aykırılık veya herhangi bir noksanlık
görülmemiştir. Ayrıca, bugüne kadar gösterdikleri faaliyetler de, yürürlükteki mevzuata ve tüzük
lerinde belirtilen amaçlara uygun bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, bu nedenle, Konya Milletvekili Sayın Mustafa ve arkadaşları tarafın
dan Meclis Başkanlığına sunulan önergelerde yer alan konularda bir Meclis araştırması açılmasını
Hükümet olarak benimsemiyoruz, uygun bulmuyoruz.
Konuyu, Yüce Meclisin takdirlerine arz eder, hepinizi en içten saygılarımla selamlarım.
(ANAP ve DYP sıralarından alkışlar)
•
BAŞKAN - Hükümet adına konuşan İçişleri Bakanı Sayın Ülkü Güney'e teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, önergeler üzerinde gruplara sırayla söz vereceğim.

•'

İlk sözü, Refah Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sılay istemiş bulun
maktadır; buyurun efendim.

-

Konuşma süreniz 20 dakikadır,
RP GRUBU ADINA MEHMET SILAY (Hatay) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri;
Lions, Rotary ve Biİderberg Kulüplerinin faaliyetlerine ilişkin Meclis araştırması konusunu takdim
etmek üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Hepinizin bildiği gibi, aslında, ülkemizin gündemi dopdolu. Şimdi, çocuklarının karnını duyu
ramadığı için, geleceklerinden ümidini kesip kendini trenin altına atan gencecik annelerin hukuku
nu sorgulamak varken, bu araştırma konusunun önceliği neydi diyebilirsiniz. Bu insafsız sömürü
ortamında emeği gasbedilip umutsuzluk içerisinde kendini yakarak intihara kalkan, şantiye damla
rından kendini atmak suretiyle intihara kalkan gençlerimizin hakkını sorgulamak varken; özellikle
taşra esnafı ve halkı zamlar ve adaletsiz vergiler canından bezdirip işyerleri birer birer kapanırken;
hastane kapılarında, parası olmadığı için, âdeta, canlı yayınla ölüme terkedilen insanlarımızın kul
hakkını soruşturmak varken; vatandaşlık hakkını, yaşama hakkını sorgulamak ve Meclis olarak ça
re üretmek varken; bir zamanlar devleti ebed müddetin çocukları olan gençliğimizi, dünyaperestliğin, hedonizmin pençesinde sevgisiz ve idealsiz yetiştirip, bugün, bölücü ve kışkırtıcıların eline tes
lim eden sistemi sorgulamak varken; biz, çöplüklerden topladığı ekmekle iftar eden kardeşlerimiz,.
vatandaşlarımız varken, kulüp veya derneklerle ilgili bu Meclis araştırmasının, acaba önceliği ney
di demiyoruz. Çünkü, yasaların egemen olduğu çoğulcu katılımcı rejimlerde, baskı gruplarına rağ
men her türlü yaptırımın, teorisi ve pratiğiyle, halkımızın ve Yüce Meclisimizin bilgisi dahilinde
olması'esastır.
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Gerekçeyi bir kere daha, özetleyerek takdim etmek istiyorum: Şüphesiz, düşünce özgürlüğü,
düşündüğünü ifade etme özgürlüğüyle paralel yaşanırsa bir mana ifade eder. Türkiye Cumhuriye
tinin bir vatandaşının bütün hakları, sorumlulukları ve özgürlükleri, Anayasamızın 13 üncü mad
desinde açıklığa kavuşmuştur. Millî birliğimiz, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve iç barışa hiz
met ettiği ölçüde, her vatandaşımız dernek kurabilir, çalışabilir; vakıf, sendika ve siyasî parti kura
bilir ve bu demokratik kitle örgütlerine üye olabilir, çalışabilir.
Anayasamızda çizilen bu nazarî çerçeve, en belirgin şekliyle, Dernekler Yasasıyla düzenlen
miştir. Ancak, ifade edildiği gibi, Dernekler Yasası incelendiğinde, hükümlerin, sathi bir düzenle
meden ziyade, dernek kurma hak ve özgürlüğünün, sanki, en aza indirilmesinin amaçlandığı izle
nimini vermektedir.
Özellikle, memurların, kamu görevlilerinin ve öğrencilerin bu özgürlüklerden yararlanması,
son derece zorlaştırılmıştır. Hatta, dernek kurarken uyulması gereken kırtasiye ve formaliteler, va
tandaşlarımızı, neredeyse bu hakkını kullanmaktan bezdirecek kadar karışıklık ve güçlük arz et
mektedir; fakat, böylesine titizlikle sınırlandırılmış olan dernek kurma hakkı, dernekler için ayrıca
lıklı bir görüntü vermektedir; bu da, elbette, vatandaşlar ve dernekler arasında bir çifte standart ör
neği olarak ortaya çıkıyor. Bu derneklerden bazıları -az önce Sayın Bakanımızın da ifade buyur
dukları gibi- Lions, Rotary ve Bilderberg Kulüpleridir.
Biz, ayrıcalığı olan dernekleri, Rotary, Lions Kulüpleri adıyla bilinen dernekleri ve bunların
yan kuruluşları olan Leo ve Rotarakt kulüplerini işaret etmek istiyoruz.
Değerli milletvekilleri, Rotary ve Lions Kulüpleri, resmî kuruluş statüsüne göre, serbest mes
lek sahipleri ve ticaret erbabı arasında uluslararası ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek amacıyla,
yurtdışında kurulmuştur; yani, dış orijinlidir. Mesela, Rotary Kulübünün merkez bürosu, Amerika
Birleşik Devletlerinin Illinois Eyaletinin Evanston Şehrindedir; diğeri de -az önce ifade edildi- Chi
cago Şehrindeydi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün, yapılan bir teklif üzerine -hayattayken- kökü dışarıda olan gayri
millî derneklerin kuruluşuna izin vermediğini hatırlayınız; ancak, değerli milletvekilleri, bugün,
yakın çevremize baktığımız zaman, saygın kişilerin, sevilen bazı üniversite öğretim üye ve görev
lilerinin yahut yönetici ve bürokratların, hatta, bazı subay ve politikacıların bu derneklere üye ol
duklarını görüyoruz.
Bilderberg toplantılarından bir örnek vereyim: 1977 yılında Çeşme Altınyunus'ta Sayın Ecevit'i, 1992 yılında Avusturya'da yapılan toplantıda Sayın Erdal İnönü'yü, Sayın Mesut Yılmaz'ı ve
Türk finans çevreleri adına, Sayın Selahattin Beyazıt Beyefendileri görüyoruz. Yine, geçen sene,
Haziran 1995'te, Sayın Hikmet Çetin ve Cem Boyncr'i görüyoruz.
Diğer taraftan, yurdumuzda meydana gelen bölücü eylemlerde olduğu gibi, toplumsal ve siya- .
sal çalkantılarda, öğrenci olaylarında dış kaynaklı güç odaklarının oynadığı olumsuz roller, yetki
lilerce açık seçik ifade ediliyoj. Millî çıkarlarımız ve ülke kaynaklarının dış orijinli güçlerce nasıl
talan edildiği, Türkiye'nin siyasal hayatına nasıl müdahale edildiği, halkımızın madden ve moral
bakımından nasıl sömürüldüğü, halkımızca, artık, yavaş yavaş bilinmektedir, düşünülmektedir. O
zaman, istiklâl ve cumhuriyetimizin geleceği açısından, mutlaka araştırılıp aydınlatılması gereken
şu hususlar ortaya çıkmaktadır; halkımız bu soruları bize yöneltiyor:
1- Rotary, Lions ve Bilderberg Kulüplerinin yurtdışı bağlantıları kimlerle olmaktadır; ilişkile
ri hangi konular etrafında yoğunlaşmaktadır?
2- Üye kaydetmekte hangi kriterleri dikkate alıyorlar? Üyeleri kimlerdir; açıklamakta bir sa
kınca mı görüyorlar?
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3- Az önce ifade edildi, Lionsların 400 küsur şubesinden yalnız biri kamuya yararlı dernektir,
Rotary Kulüplerinin hiçbirinin kamuya yararlı dernek statüsünde olmadığını öğrenmiş olduk. Ül
kemizde, tüzüğü gereği benzer etkinliklerde bulunan başka derneklere de bu statü verilmiş midir;
verilmişse, hangileridir?
4- Tüzüklerinde belirttikleri amaçlara uygun şekilde mi faaliyet gösteriyorlar?
Değerli milletvekilleri, bu kuruluş hangi ülkede açılırsa, kurulursa, önce o ülkenin dernekler
yasasına göre tüzüğünü hazırlıyor; ancak, Amerika'da basılan, hazırlanan Manual Of Procedure ad
lı yasalarına göre faaliyet gösteriyorlar; bu bir iddiadır.
5- Bazı toplantılarda, dernek üyelerinin, âdeta üniforma vasfı taşıyan özel kıyafetler giydikle
ri haber alınıyor; bu durum dernekler kanunu hükümleriyle çelişmiyor mu?
6- Bilderberg, Rotary ve Lionsların, mason derneklerle bir bağlantısı var mıdır? Varsa hangi
düzeydedir? Rotary ve Lionsların, âdeta birer mason locaları için, âdeta, birer anaokulu veya ha
zırlık sınıfı mahiyetinde bir örgütlenme içinde oldukları ve faaliyette bulundukları iddiası ne dere
ce doğrudur?
7 - Siyon emperyalizminin uluslararası gençlik örgütü müdür?
Saygıdeğer milletvekilleri, halkımızın bizlere yönclltiği sorular yeterli ve sağlıklı cevaplar
beklemektedir. Kuruluş ve faaliyetleriyle ilgili, doğru veya yanlış iddia ve düşünceler, bugün, Türk
kamuoyunun zihnini işgal etmektedir. Bunların açıklığa kavuşması, kuruluş amaçları, faaliyetleri,
yurtdışı bağlantılarının araştırılması ve bu derneklerin, Türkiye Cumhuriyeti meri ve millî kanun
larına göre yasal durumlarının incelenip, halkımız ye Yüce Meclisin bilgilerine sunulması gerekti
ğine inanıyoruz.
Değerli milletvekilleri, halkımızın bu masum ve haklı sorularından sonra size bir şema gös
termek istiyorum; gizli dünya devletiyle ilgili bir şema;, ancak, önce, Anayasaya tekrar göz atmak
istiyorum. Anayasamızın 2 nci maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokratik, laik ve
sosyal bir hukuk devletidir. Yine, Anayasanın 6 ncı maddesine göre, egemenlik kayıtsız, şartsız
milletindir ve millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kul
lanır. Yine Anayasamıza göre, egemenliğin kullanılması hiçbir kişiye, hiçbir zümreye veya sınıfa
bırakılamaz. Anayasaya göre, yasama organı, milletin iradesini temsil eden en üst organdır.
Çokpartili demokratik düzende halkın iradesinin parlamentoya ve parlamento vasıtasıyla, bü
tün devlet icraatına yansıması gerekirken, Türkiye'de, her ne hikmetse, halkın iradesine aykırı, hal
kın menfaatlarına aykırı, halkın beklentilerine aykırı icraatlar yapılmaktadır. Peki, kimdir ve hangi
mekanizmadır bu millî hedefleri saptıran?! Örneğin, bölücü terör örgütü PKK'ya silah veren, lojis
tik ve istihbarat desteği veren bir Çekiç Güç'ün Türkiye'den bir an öce çekip gitmesini halkımız
isterken, kalmasını isteyen ve karar organlarını etkileyen güç hangi güçtür ve kimlerdir bu içimiz
deki Truva atları?.. Kafası ve yüreği emperyalist kültürün işgali altında olanlar kimlerdir?.. (RP şı
ralarından alkışlar)
Sosyal bir devlet olarak; fakir ve yoksul halkın dertlerine çare bulacak, işsizlere iş, aşsızlara
aş temin edecek, ortadireğin belini doğrultacak kanunları çıkarmak varken, bu kanunların çıkarıl
ması yerine, rantiyecilerin menfaatına olan kanunları öne geçiren güç hangi güçtür?
Değerli milletvekilleri, Türk Parlamento tarihinde ilk defa 54 kişiyle Türk tıpbının kurmayla
rı olan hekim arkadaşlarımız Meclise girmiştir ve şüphesiz Türkiye'de ilaç sömürüsünün boyut. larını en iyi onlar bilirler. Ancak, geçenlerde bu Mecliste, geçim şartlan bakımından sıkıntılar için
deki halkımızın menfaatini korumak için ilaç piyasasındaki cari sömürüyü araştırmak ve bulmak
amacıyla verilen bir araştırma önergesini, özel çabalarla reddettiren güç, hangi güçtür ? ( RP sıra
larından alkışlar)
'
'•' - 6 5 4 -

•

T.B.M.M.

B:31

2.4.1996

0:1

Muhterem milletvekilleri, işte, şu anda görüştüğümüz araştırma önergeleri kabul edildiği tak
dirde halka rağmen, Meclise,'Hükümete ve bürokrasiye hâkim olan bu gücün sırrı çözülmüş ola
caktır.
İşte, size bu konuyu tüm açıklığıyla ortaya koyan bir şema gösteriyorum. Bu şema, gizli dün
ya devletinin semasıdır. Bu şema, Amerika Birleşik Devletleri Doları üzerindeki piramidin izahı
nı yapan bir formüldür, "Gizli Dünya Devleti" kitabının yazarı tarafından hazırlanmıştır. Görüldü
ğü gibi, arzu edildiği takdirde fotokopisi çıkarılıp arkadaşlarımıza dağıtılabilir.
Etu dünya devletinin hedefi, sınırları, belli bir coğrafî bölge değildir, bir ulus değildir, bir aşi
ret değildir; sömürüye muhatap olan 6 milyar insanlıktır. 13 kademeden oluşan bu formülün üze
rinde hemen alt kademeler ortaya çıkıyor; bunlar, halkın içine giren ve yukarının emirlerini uygu
layan saçaklardır. Sırayla söylüyorum: -üç adet- Birincisi, önlüksüz masonlar; bunlar iyi insanlar,
uygar, diyalog kurabilen insanlar, saygın ve sevilen insanlar; hemen üzerinde, mavi localar; onun
da üzerinde, bugün konumuz olan Rotary ve Lions Kulüplerini görüyoruz.
Değerli milletvekilleri, bunun üzerinde, ucu görülen, büyük kısmı gizli olan kademeler başlı
yor: İşte bunlar sırayla, Alman, İngiliz, Rus ve Fransız Mason Localarıdır. Bu localar üzerinde, ara
koordinasyon ve yönetim kademesinin başında, Bilderberg gelmektedir.
Değerli milletvekilleri, hemen onun üzerindeki, piramidin tepesine doğru uzanan çizgideki,
hiç görünmeyen kısımları izah edeceğiz: Bir 300'ler Kulübü, 33'ler Meclisi ve 13'ler Meclisi;
onun da üzerinde, 3 Kabalist, en üst komuta idaresi var ve piramidin en üstünde de mason ila
hının gözü.
Değerli arkadaşlarım, bu şema doğrultusunda bir araştırma yapılmadıkça, gerçekler görülme
dikçe, Türkiye'ye ve dünyaya egemen olan gücün hangi güç olduğunu anlamak mümkün olmaz.
Bir diğer önemli nokta: Anayasanın başlangıç kısmında, hiçbir düşünce ve mülahazanın millî
menfaatlardan üstün tutulamayacağı ilkesine yer verilmiştir. Ayrıca, Anayasamızın 5 inci madde
sinde, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamanın, devletin gö
revi olduğu ifade edilmektedir.
Son yıllarda, bir yandan dışpolitikada globalleşme, dünyayla beraber olma söylemleri, diğer
taraftan, söz konusu Lions, Leo, Rotary, Rotarakt, Bilderberg ve Mason Dernekleri ve Kulüpleri
vasıtasıyla, millî ve dinî duyguları zayıflatan, bu duygular yerine "hümanite (insanlık ve insanlar
için)" sözleriyle propaganda yapan kuruluşlar, bütün bu devlet görevllierini çalışmaz ve devleti iş
lemez hale getirdiği gibi, Anayasanın 10 uncu maddesinde ifadesini bulan insanî zenginlikleri de
tahrip etmektedir. Peki, bunları nasıl yapıyorlar; -bir iki cümleyle ifade ediyorum- önce, saygın in
sanları, zenginleri ve etkin insanları seçiyorlar. Bu insanları suyun başına getiriyorlar; arkadan, bu
derneklerle bir dayanışma grubu oluşturuyorlar ve onlar vasıtasıyla halkı etkiliyorlar. Bunlar, halk
içindeki saçaklardır; az önce şemada ifade ettim. Daha üst kademedekilerse, siyasî partileri, hükü
metleri ve ülkenin genel siyasetini etkiliyorlar. İşte, yine, bu tabloda ucu gözüken ve birkısmı gö
zükmeyen Bilderbergler... Hiç göriipmeyenlerse, dünyayı yönetiyorlar, dünyayı idare ediyorlar;
bunlar konumuz dışında kalıyor.
Muhterem milletvekilleri, biz, bu Meclis araştırmamızla, işi, elbette en tepe noktasına kadar
belki götüremeyiz; ama, hiç değilse, Türk siyasetine egemen olan ve bir avuç.rantiyecinin, vurgun
cunun, bir avuç zalimin hizmetini önplanda tutup, halkı unutturan mekanizmanın görünmeyen kı
sımlarını ortaya çıkarmayı başarırız ve bununla en büyük tarihî görevi yaparız ve gerçek Atatürk
çülüğün bir gereğini yerine getirmiş oluruz.
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Değerli milletvekilleri, Meclisin alnında bir yazı var "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir."
Ben, inanıyorum ki, bu araştırmayı kabul ettiğiniz takdirde, bu söz daha güçlü bir anlam kazana
caktır. Vicdanlarınızı dinleyin, çağa tanıklık edin, yüreklerinizi ortaya koyun ve gelin bu araştırma
yı kabul edin.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına konuşan Hatay Milletvekili Mehmet Sılay'a teşekkür
ediyorum,
Gruplar adına ikinci söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Aydın Milletvekili Fatih Atay konuşacaktır; buyurun.
(CHP sıralarından alkışlar)
Sayın Atay, konuşma süreniz 20 dakika.
CHP GRUBU ADINA M. FATİH ATAY (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ül
kemizdeki Lions, Bilderberg, Rotary Derneklerinin faaliyetlerinin araştırılması konusundaki öner
ge üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum.
Gündemimizde bulunan bu konu gerçekten çok ilginç. Bakınız, ülkemizde binlerce dernek fa
aliyet gösterdiği halde, önergede imzası bulunan arkadaşlarımın, her nedense, bu üç derneğin faali
yetlerinin araştırılmasını istemeleri son derece ilginçtir.
Bu dernekler kimler tarafından kurulmuştur, amaçları nelerdir, kimler yönetmektedir, faaliyet
leri nelerdir? Sizlere bu konuda, her nq kadar Sayın Bakan bilgi verdiyse de, ben de biraz bilgi ver
mek istiyorum; öncelikle, Rotary Dernekleriyle ilgili bilgi vermek istiyorum:
Uluslararası Rotarynin çekirdeği veya başka bir deyimle, kuruluşu 1905 yılına uzanmaktadır.
Poul Harris adında bir avukat, Chicago kentinde yeni dostluklar edinip yeni arkadaşlıklar kurmak
ve kendinden önce hizmet idealini paylaşan kimselerle bu amacına ulaşabilmek gayesiyle, 4 arka
daşıyla, Rotarynin temelini atmıştır. Ülkemizde ise, 1954 yılında, Dernekler Yasasına uygun bir şe
kilde fa diyetlerine başlamıştır Rotary. Halen, 158 ülkede hizmet veren kulüplerin toplam sayısı 27
500'dür; üye sayısı ise 1 milyon 250 bindir.
Değerli milletvekilleri, bu kulüpler, sadece ve sadece demokratik ülkelerde hizmet üretmekte
dirler. Rotarynin amacı toplumdan aldığını topluma vermektir. Bunun için de, Rotary kulüpleri,
toplumun ihtiyacı olan projeleri üreterek hizmet vermektedirler. Rotarynin hiçbir kuruluş ve der
nekle fiziksel ye organik bağlantısı yoktur; faaliyette bulunduğu her ülkenin yasalarına göre kuru
lur; toplantılarında, hiçbir zaman, dil, din, ırk ve milliyet farkı konuşulamaz ve tartışılamaz; herke
sin dinine karşı saygılı olmak, birlik ve beraberlik tek şaşmaz prensipleridir. Tüm Rotaryliler, ken
di yörelerine hizmet götürmek zorundadır. Bunun içinde, gençlere karşılıksız burs sağlamak, genç
lerin yurtiçinde ve dışında beraberliklerini temin etmek, sağlık taramalarını her kademede uygula
mak, özürlü çocukların cğitimlcriyle ilgilenmek gibi hizmetler bulunmaktadır.
Ülkemizdeki Rotarycnlerin Uluslararası Rotaryle işbirliği yaparak sağladığı imkânlarla, çocuk
felci aşısı gerçekleştirilmiştir. Sadece geçen yıl, 125 milyar değerinde aşı, Uluslararası Rotary Vak
fından sağlanmış, UNICEF vasıtasıyla, Sağlık Bakanlığımız emrine verilmiştir. 17 nisanda başla
yacak olan bu yılki aşı kampanyası için de, Sağbk Bakanlığımız emrine, yine Türk Rotarysinin ön
cülüğünde, Rotary Vakfından, 100 milyar değerinde aşıyı sağlamak mümkün olabilecektir.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Devlet ne kadar sağlayacak, onlar ne kadar sağlıyor
Sayın Sözcü?
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M. FATİH ATAY (Devamla) - Ayrıca, Gazi Üniversitemizin Göz Bankası gereksinimi, Ha
cettepe Üniversitemizin Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Bölümünün son sistem cihazlarla teçhizi için
800 bin dolarlık imkân, yine Türk Rotarysi tarafından, Uluslararası Rotary Vakfından sağlanmak
üzeredir.
Rotarylerin, uluslararası tüm çalışmaları takdir edilmiştir; bunun da en güzel göstergesi, geçen
yıl, Avrupa Konseyi, Uluslararası Rotaryi bir temsilciyle bünyesine kabul etmiştir. *
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de, sizlere Bilderberg Kulübünün toplantı ve
amaçlarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum: Bilderberg toplantıları ilk kez 1954 yılında, Hollanda'da,
uluslararası sorunlara informel yollardan çözüm bulunması amacıyla toplandı. 1954 yılından son
ra, her yıl başka bir ülkede yapılan toplantılara, uluslararası büyük sermaye sahipleri, uluslararası
kuruluşların yöneticileri, devlet ve hükümet liderleri katıldılar. Toplantılarda daha çok uluslararası
veya bölgesel, politik, ekonomik ve askerî problemlere çözümler üretilmeye çalışılmaktadır.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Gizli toplantılar...
M. FATİH ATAY (Devamla) - Toplantıların gündemini ve toplantı yerini, devamlı, bir yöne
tici bclirliyor. Şu anda da bu yöneticiliği, Britanya eski Dışişleri Bakanı ve NATO Genel Sckreteı. Lord Carrington yürütmektedir. Toplantılara katılanlardan, üyelik bağıyla bağlamları istenmiyor;
dolayısıyla, bir üyelik aidatı da bulunmuyor. Yapılan organizasyon giderleriyle ilgili harcamalar,
organizasyonun yapıldığı ülkedeki üyeler tarafından, bağışlarla karşılanıyor.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Altınyunus'takine Sayın Eccvit katılmıştı, 1977 yı
lında.
M. FATİH ATAY (Devamla) - Söyleyeceğim efendim.
Sayın Refah Partili arkadaşım herhalde yanılmışlar; o toplantı 1977 yılında değil, 24-28 Nisan
1975 tarihleri arasında yapılmıştır. Sayın sözcü arkadaşım, ülkemizde yapılan toplantının gündem
maddelerini de söylemedi. İsterseniz, ben, onu hatırlatmak amacıyla, sizlerin de bilgi dağarcığının
genişlemesi için bilgilendireyim.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - O zaman, Sayın Eccvit bir açıklama...
M. FATİH ATAY (Devamla) - Evet, önemli olan, Sayın Ecevit'İn o toplantıya katılmak iste
yip istememesi değil; o toplantıya davet edilir; davet üzerine, Türkiye'deki politik çizgide olan in
sanlar, liderler katılırlar; bundan alınganlık duymanıza gerek yok. (CHP sıralarından alkışlar)
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Kapalı bir toplantıydı; herkes biliyor...
M. FATİH ATAY (Devamla) - 1975 yılındaki bu toplantının gündemini, enflasyonun ülkeler
üzerindeki ekonomik, politik sonuçları, Arap-İsrail sorununa çözüm getirilebilecek yollar.ve b.ı so
runun NATO ülkelerine yansımasıyla, genel hatlarıyla ülkelerarası dış politika oluşturmaktaydı. Bu
toplantıya katılanlar arasında, Britanya eski Başbakanı Margaret Thatcher, NATO eski Genel Sek
reteri Joscph Luns, Dünya Bankası eski Başkanı Robert Mc Namara, ülkemizden, dönemin Dışiş
leri Bakanı rahmetli Sayın İhsan Sabri Çağlayangil, yine rahmetli Prof. Turan Fcyzioğlu gibi bir
çok siyasetçi, bilim adamı ve işadamları bulunmaktaydı.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Hepsi oradalar...
M. FATİH ATAY (Devamla) - Ben bilgileri aktarıyorum efendim, bilgi dağarcığınızın geliş
mesi için; rahatsız olmayın. (RP sıralarından "Hayattakileri de say" sesleri)
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Yaşasın Atatürkçüler.
M. FATİH ATAY (Devamla) - Yalnız Atatürk kaldı elimizde, onu da almaya çalışıyorsunuz;
müsaade edin Atatürk'ü de biz savunalım.
-
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Geçen sene, 5-12 Haziran tarihleri arasında yapılan toplantıya Sayın Hikmet Çetin de katıldı
lar. Bu toplantının ana konularını, ben size anlatmaya çalışayım:
1-Refah devletinin gerçek maliyeti nedir? Korumacılık kaçınılmaz mı?
2-Birleşmiş Milletlerin barışı sağlama kapasitesi nedir?
3-Avrupa Birliği daha ileri bir entegrasyona gitmeli mi?
4- Herkes için iş var mı?
Ayrıca, toplantılarda, Bosna'daki çatışmaların durdurulma ve Bosna sorununa çözüm yollan
da irdelenmiştir.
;
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Konuları bunlarsa niçin gizli yapıyorlar; bunlar malum şey
ler?!.
•
M. FATİH ATAY (Devamla) - Bildcrberg toplantıları, Davos tipi, çok taraflı zirve toplantıla
rını andırıyor; çünkü, Davos toplantılarında olduğu gibi, Bilderberg toplantılarında da, uluslarara
sı kuruluş başkanları, ulusal siyaset ve devlet adamları, bilim adamları bir araya geliyorlar.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son olarak Lions Dernekleri hakkında bilgi vermek isti
yorum. Diğer dernekler gibi Lions Dernekleri de, 2908 sayılı Yasa hükümlerine göre kurulmuş ve
aynı yasaya göre denetlenen, 1.4.1963 tarih ve 6/1607 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla uluslarara
sı ilişki izni alınmış hizmet kuruluşlarıdır.
Lionsların amaçları şöyle sıralanıyor...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Görünen amaçları...
M. FATİH ATAY (Devamla) - a) Toplumun uygar, kültürel, sosyal ve ahlakî kalkınmasına
etkin katılımda bulunmak.
b) İyi yönetim ve iyi vatandaşlık ilkelerinin geliştirilmesini sağlamak.
c) Hizmete yatkın kişilerin, maddî karşılık beklemeden, toplumlarına yararlı olmalarını teşvik
etmek, yeterliliğini özendirmek ve ticarî, sınaî, meslekî ve kamu hizmetleriyle özel girişimlerde
yüksek törel ilkelerini yerleştirmektir.
d) Politikada taraf tutan ve dinî inanç farkı gözeten hususların dışında kalan ve toplumun ya
rarlarını ilgilendiren tüm konularda, dernek üyelerinin serbest tartışmalar yapabilecekleri bir orta
mı oluşturmak.
e) Dünya ulusları arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmek.
f) Kulüpleri, yani demekleri, dostluk, arkadaşlık ve karşılıklı anlayış bağlarıyla birleştirmektir.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Millî duyguları ortadan kaldırmak! '
M. FATİH ATAY (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işte, amaçlarını ve faali
yetlerini saymaya çalıştığım Lions Dernekleri, amaçları gereği, insanlara hizmet etmeye yönelik
çalışmaktadırlar; öyle görülüyor. Lions Derneklerinin bugüne kadar amaçlarının dışında faaliyet
gösterdiklerine rastlanmamıştır.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - İtalya'dakinden bahset...
M. FATİH ATAY (Devamla)-Türkiye'dekini konuşuyoruz efendim...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Aynı kök...
M. FATİH ATAY (Devamla) - İtalya'yı konuşmuyoruz.
İnsanlara daha iyi olanaklar sunmaya çalışan bu Dernek üyeleri, toplumsal bir hizmet yapmak
tadırlar.
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Dernek, Bakanlar Kurulunun, 1963 tarihinde, 1607 sayılı izniyle uluslararası faaliyetlerde bu
lunma hakkını elde etmiştir. Bugün, birçok derneğin uluslararası faaliyetleri vardır. Bu durum, kü
reselleşen dünyamızda çok doğal bir durumdur ve hatta, çok faydalıdır. Bundan da herhangi bir çe
kinti duymamalıyız.
Lions derneklerinin siyasî bir bağlantıları yoktur...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Çok masumlar!..
M. FATİH ATAY (Devamla) - Ya da, Lions Dernekleri, bugüne kadar, hiçbir toplantılarında
ya da herhangi bir faaliyetlerinde, dolaylı ya da dolaysız olarak, herhangi bir siyasî partiyi destek
lediklerini belirtmemişlerdir.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Belirtemezler de...
M. FATİH ATAY (Devamla) - Kamu görevlisi olmalarına karşın, birtakım din görevlilerinin
cumhuriyetimizi yıkmaya yönelik çabalarının yanında, Lionslar, cumhuriyetimizi korumayı amaç
layan, demokrasimizin gelişmesine katkı yapan, laikliğe ve Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çık
tıklarını her fırsatta tekrarlayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıdır. (CHP ve DSP sıralarından al
kışlar, RP sıralarından gürültüler)
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Lions Derneklerinin üyeleri, bizim insanlarımızdır. Bu
Dernekleri, yurtdışından gelerek ülkemizi yok etmeye çalışan insanların kurmadığı da açıktır.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Çok açık!..
M. FATİH ATAY (Devamla) - Bir şey, sanki, çok karmaşık ya da daha açık bir deyimle gizemliymiş gibi geliyor. Lions Derneklerine üye olmak gerçekten çok mu zor? Lions Derneklerine
üye olmak için, çok ünlü mü olmak gerekiyor ya da çok mu zengin olmak gerekiyor ya da elit ta
baka diye adlandırılan bir toplum kesiminden mi olmak gerekiyor? İşte, bu konu, sanki çok bilin-'
meyenli denklem gibi geliyor insana; ama, değerli milletvekilleri, ben, biraz araştırdım; hiç de öy
le değil. Lions Derneklerine üye olmak o kadar zor değil.
Bakınız, üye olmanın şartları neler:
1- Reşit olmak, yani, 18 yaşını bitirmiş olmak temel şart.
2- Çevresinde iyi ün yapmış olmak. Dolandırıcı olmayan, yani, yurtiçinden ve yurtdışından,
savaşta mağdur olmuş Müslümanlar için toplanan paraları, belirli bir siyasal görüşe nakletmeyen,
. yurtiçi ve yurtdışındaki yurttaşlarımızı dolandırmayan (CHP sıralarından alkışlar, RP sıralarından
sıra kapaklarına vurmalar) Atatürk ilkelerine ve laikliğe bağlı her kişi, Lions Derneklerine üye ola
bilir.
İnsanlara hizmet götürmeyi amaçlayan temel hedefleri doğrultusunda bir araya gelen yurttaş
larımız, bir dernek kurmuşlardır. Bu derneği, eğer, ülkemizi yok etmeye yönelik faaliyetlerde bu
lunuyor diye suçlarsak yanılırız; çünkü, Lions Dernekleri sadece bizim ülkemizde örgütlenmemiştir. Dünyada ve...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Lion musun sen?
M. FATİH ATAY (Devamla) - Değilim, ben, daha Lion olamadım. (RP sıralarından "ol, ol"
sesleri) Daha fırsatım olmadı Lion olmaya. Bu ülkeye, şeriat özlemi içerisinde olup da, şeriatı ge
tirmek isteyenlere karşı yaptığım mücadele nedeniyle zamanım olmadı Lion olmaya. (CHP sırala
rından alkışlar)
Lionslar, kendilerinden daha az şanslı insanların, daha iyi bir ortamda yaşamalarını, iyi bir eği
tim görmelerini ve gereken sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamayı amaçlayan, şüphe
duymayı gerektirmeyen faaliyetler de göstermektedirler.,
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Lions Derneklerinin, her dernekte olduğu gibi, kendi yö
netim kuralları vardır. Bu kuralların ne olduğu, nasıl uygulandığı çok önemli değildir. Önemli olan,
bu Derneğin faaliyetlerinin yasalara uygun olup olmadığıdır. Lionslar, faaliyetlerini sürdürürken,
cumhuriyetimize sahip çıkıyorlar mı, demokrasinin gelişmesine katkı yapıyorlar mı, ülkemizin bö
lünmez bir bütün olduğunu savunuyorlar mı, Lions Dernek üyeleri laik mi, çağdaş insanlar mı?..
İşte, bizce önemli olan bu. Eğer, bu soruların yanıtına evet diyorsak...
' .
Biz, herhangi bir sorun olduğunu sanmıyoruz. Bu nedenle, biz, Lionsların, bugüne kadar, ül
kesinin bölünmez bütünlüğünü, cumhuriyeti yok etmeye yönelik faaliyetlerde bulunduklarını gör
mediğimizden, herhangi bir rahatsızlık da duymuş değiliz. Sanıyorum, bu önergeyi veren arkadaş
larımın, yanlış bilgilenmeden dolayı, biraz da şartlanmadan dolayn kendilerini bu konuda bilgi sa
hibi yapmalarında yarar var diye düşünüyorum.
Bakınız, bu Dernek, birçok vakıflar kurmuş; Türk Lioris Vakfını kurmuş, Göznurunu Koruma
Vakfı, Türk Böbrek Vakfı, Türkiye Kalp Vakfı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, 21
inci Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Tuzak... Tuzak... Bunların hepsi tuzak.
M. FATİH ATAY (Devamla) - . . . TÜLBEK Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı, Altı Nokta Körler Vakfı, Eğe Akdeniz Hizmet Vakfı, TİKREV Türkiye İşitmeyi Koruma Rehabilitasyon
Vakfı, Türkiye Körler Vakfı. Bu vakıfları kurarak, belirli faaliyetlerde bulunuyor bu Dernek.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Çok masum...
M. FATİH ATAY (Devamla) - Evet.
Bugün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yönetiminde olan Belediye Hastanesinin tüm teçhi
zatı bu Lionslar tarafından karşılanmış. Bu arada, kullanılan bütün bu malzemeler de, Türkiye'de
ki Lions Derneklerinin bir hediyesi olarak toplumun hizmetine sunulmuş; Ankara Numune Hasta
nesinin kan ünitesini kurmuşlar, topluma sağlık hizmeti getiriyorlar.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Devlet nerede?.. Devlet ölmüş mü?..
M. FATİH ATAY (Devamla) - 1990 yılında, Hakkâri Valisinin istemi üzerine, 10 ton ilacı
Hakkâri'ye götürüp, topluma, halkımıza dağıtmışlar. Bunlar güzel şeyler. Dernekler, toplumun
sağlığıyla uğraşmak, topluma hizmet etmek için bir faaliyette bulunuyor.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Saflığınızdan...
M. FATİH ATAY (Devamla)-Ben, bunları saymaya çalıştım.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu hizmetleri üreten Lions Dernek üyelerinin kimler ol
duğu, tüm diğer derneklerin üyelerinde olduğu gibi, eksiksiz olarak İçişleri Bakanlığı kayıtlarında
mevcuttur.
'
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Yoktur. Bir tane veremez; ben sordum.
M. FATİH ATAY (Devamla) - Sayın Bakan burada, o, onun sorunu. Hükümet o.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Herhalde...
BAŞKAN - Sayın Atay, Genel Kurula hitaben konuşacaksınız; 2 dakikalık süreniz kaldı.
M. FATİH ATAY (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan.

•

Tüm Lions Derneklerinin üyelikleri, çalışmaları ve harcamaları Türkiye Cumhuriyeti meri ka
nunlarına ve tüzükleri ndeki amaçlara tam uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği de her
yıl, valilikler tarafından, emniyet müdürlükleri aracılığıyla yasalar gereğince düzenli olarak ince
lenmelidir, incelenmesi gerekmektedir.
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Lions Kulüplerinin en önemli özelliklerinden olan uluslararası niteliğe gelince: Ülkemizin,
kültürel, sosyal ve siyasal menfaatları açısından uluslararası itibarlı büyük kuruluş ve organizas
yonlarda temsil edilmesi, onların içinde yer alması, devletimize büyük güç ve kazanç sağlamak
tadır.
Türk Leonları, yılda bir defa yapılan Avrupa Leons Forumunda, yine yılda bir defa dünyanın
değişik bir ülkesinde yapılan uluslararası Lions Konvansiyonunda ve ülkeler geçit töreninde Türk
Bayrağımızla ülkemizi temsil ediyorlar.
Turizm Bakanlığımızdan almış oldukları broşür ve belgeleri, çeşitli geleneksel, kültürel ve
folklorik ürünlerimizi de kullanmak suretiyle, Türk konukseverliğini, Türk kültürünü, manevî de
ğerlerini, örf ve âdetlerini tanıtıyorlar.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - O kadar temizse, o zaman oy vereceksiniz araştıra
lım diye...
BAŞKAN - Sayın Hatip, toparlayın lütfen...
M.FATİH AT AY (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özet olarak, bu Dernek
ler, politikada taraf tutmayan, din, dil, ırk, mezhep ve renk ayırımı yapmayan, "özgürlük, anlayış
ve ulusumuzun güvenliği" parolası ve "hizmet ediyoruz" sloganıyla devletimizin sınırlı imkânıyla
yetişemediği sosyal, sağlık ve eğitim konularında kendilerinden daha az şanslı insanlarımıza ve in
sanlığa hiçbir karşılık beklemeden destek ve yardım sağlayan, hizmet götüren, uluslararası plat
formlarda Türkiye'nin kültürünü ve haklarını tanıtıcı çalışmalar yapan üyelerin oluşturdukları; Ata
türk ilkelerini, laik cumhuriyetimizi, demokrasimizi, millletimizin bölünmez bütünlüğünü savunan,
hiçbir dernek ve kuruluşla ilişkisi olmayan, bağımsız, yasal, sivil toplum kuruluşlarıdır; modern
dernekçilik konusunda Türkiye'nin dünyaya açılmış bir penceresi gibi görüyoruz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; araştırılması istenilen bu derneklerin yasal faaliyetler
de bulunduğu kanısındayız. Bu nedenle, Cumhuruyet Halk Partisi olarak bu önergeye ret oyu ve
receğiz.
Sözlerimi bitirirken, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar)
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Çok ayıp...
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Ne olduğunuz ortaya çıktı...
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan Aydın Milletvekili Sayın Fatih
A tay 'a teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, hatibin konuşmasını kesmemek için yerinden müdahale eden arkadaşla
rıma herhangi bir şey söylemedim; ama, dikkat çekici müdahaleler oldu; bundan sonra, bunun te
kerrür etmemesini rica ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
Şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Süha Tanık konuşacaklar; bu
yurun Sayın Tanık. (ANAP sıralarından alkışlar)
Konuşma süreniz 20 dakikadır.
ANAP GRUBU ADINA SÜHA TANIK (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Konya
Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 14 arkadaşının, Lions Kulüpleri ile yan kuruluşlarının faaliyetleri
nin, Rotary Kulüplerinin faaliyetlerinin ve Bildcrberg Kulüplerinin faaliyetlerinin araştırılmasıyla
ilgili, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 nci ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması
açılmasına ilişkin, esas numaralan (10/10, 10/11, 10/12) olan önergelerine cevap vermek ve Ana
vatan Partisi Grubu adına görüşlerimizi beyan etmek üzere kürsüye çıkmış bulunuyorum.
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Şimdi, öncelikle, 20 dakikalık süremi de pek fazla kullanmak istemiyorum. Zaten, aşağı yuka
rı yarım saat sonra, Genel Kurul, çalışmalarını tamamlamış olacak.
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı arkadaşımı geçen dönemden de tanıyorum; beraber çalış
tığımız, seydiğimiz bir arkadaşımız; bu konuda düşünmüş, taşınmış, bu iki Meclis araştırması öner
gesini Meclis Başkanlığına sunmuş. Bugünkü gündemde, aşağı yukarı", 40 Meclis araştırması öner
gesi var; bunların 11 'i Mustafa arkadaşımızın; çalışmalarını sevgiyle, saygıyla takip ettiğimiz titiz
bir arkadaş; ama, müsaade ederseniz, ben, yine, Refah Partili konuşmacı arkadaşımızın bu kürsü
den gayet güzel değindiği bazı noktalara değinmeden sözlerime başlamak istemiyorum.
Bugün, Türkiye'nin, bu Parlamentonun, bu 20 nci Dönemin, fevkalade önemli olduğuna inan
dığımız bu 20 nci Dönemin, hatta, seçim konuşmalarımızda, Türkiye'de 1 inci Parlamento Döne
mi kadar önemli olduğuna inandığımız bu 20 nci Dönemin, bu Genel Kurul toplantılarında, bu kıy
metli günlerde, bu kıymetli saatlerde, böyle, birtakım Meclis araştırmalarına, yani, çok basit olay
lara indirgenmesi doğru mu...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Çok basit mi?!.
SÜHA TANIK (Devamla) - Efendim, bakınız, oraya geleceğim...
Sizleri, sevgi ve saygıyla dinledim.

.

,

AHMET DERİN (Kütahya) - Dört yıldır niye...
SÜHA TANIK (Devamla) - Bakınız... Müsaade edin... Bendeniz, 1983 senesinde Anavatan
Partisi kadrolarına girmiş, ilçe teşkilatlarından il başkanlığına ve milletvekilliğine gelmiş bir arka
daşınızım; Parlamentoda üçüncü dönemdir görev yapıyorum. İlerde söyleme konusunda arkadaşla
rımız yanılmasınlar diye baştan da şu hususların altını çizeyim: 1983 senesinde Anavatan Partisi
üyesi olmuşum; 1985-1986 yıllarında İzmir Konyalılar Derneği üyesi olmuşum; daha sonra, Kosova-Rumeli Göçmenler Derneği üyesi olmuşum; Buca Atlı Spor Kulübünün üyesi olmuşum; Türk
Parlamenterler Birliği üyesi,olarak görev yapmışım ve Anadolu Kulübü üyesiyim; bunların dışın
da, başka hiçbir kulübe üye değilim.
Burada, hiç kimsenin avukatlığını yapmak üzere bu kürsüye çıkmış biri değilim; ama, 1985
senesinin bir yaz ayında, İzmir'in Çeşme İlçesinde, bir trafik kazasında, arabanın tekerlekleri ara
sına yuvarlanmış, bir arkadaşımın çocuğunu, İzmir Çeşme Devlet Hastanesine götürdüğümde, dok
torların müdahale ederken kullandıkları aletlerin, Lions Kulüpleri tarafından alındığını görünce,
hayranlık duymamak elde değildi. Evet, o aletler...
Mustafa kardeşim aranızda yok, göremiyorum. Bu Rotary Kulüpleriyle, bu Lions Kulüpleriy
le ilgili bir araştırma yaptım sizler gibi; gündeme gelince, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini,
burada, bilinç doğrultusunda size anlatabilmek için hemen araştırma yaptım. İzmir'de Rotary Ku
lüplerindeki -arkadaşlarım var içerisinde, dostlarım var - arkadaşlarımı aradım "nedir sizin esası
nız, ne yapıyorsunuz siz" diye sordum. Geçen ay içerisinde, yine, Çeşme'de faaliyet gösteren Çiz
gen Akad Devlet Hastanesine 2,5 milyarlık yeni bir cihaz, aparat almışlar.
Şimdi soruyorum arkadaşlar; Tabiî, aramızda çok varlıklı arkadaşlarımız var, hiç şüphemiz
yok, çok daha iyi imkânlarla, kamuya yararlı birtakım hizmetler yaparlar; ama, bu tipte faaliyet
gösteren kuruluşların içerisinde yalnız ve yalnız topluma hizmet aşkı için bir araya gelen; yine, bi
raz evvel, Sayın Atay'ın söylediği gibi, her birisi Türk vatandaşı olan, biraz önce, sayın arkadaşı
mızın yazdığı önergede beyan ettiği, özellikle altını çizdiği bu derne ki erdeki, resmî kuruluşlar sta
tüsüne göre serbest meslek sahipleri, bizim içimizden arkadaşlarımız, ticaret erbabı, yine bizim içi
mizden. Bunlar, uluslararası ilişkileri olan, uluslararası düzeyde işbirliği yapan arkadaşlarımız,
yüksek düzeyde bürokratlar, üniversite öğrencileri, öğretim üyeleri, parlamenterler... Bunlar bizim
arkadaşlarımız.
-662-

T.B.M.M.
B : 31
2.4.1996
O:1
Bugün, yalnız Lions Kulüplerde 15 bin civarında üye var; Rotary Kulüplerde de bir o kadar
üye var. Şimdi, eğer, bunlar bir yanlışlık yapıyorlarsa, bunlar hakkında bir Meclis araştırması ge
rekiyorsa, gelin, hep beraber araştıralım; ama, esas, o değil. (RP sıralarından "Araştırılsın" sesleri,
alkışlar) Alınıp getirilen olay o değil... (RP sıralarından alkışlar "Biz de onu istiyoruz" sesleri) Sa
yın milletvekilleri, alıp buraya getirdiğiniz olay o değil... Biraz evvel, arkadaşınızın yaptığı konuş
mayı dinlemediniz o zaman. Eğer, bu kulüplerde faaliyet gösteren arkadaşları, PKK ile, Çekiç
Güç'le bir tutuyorsanız, o konu, buraya, bunlarla beraber gelmez arkadaşlarım... (RP sıralarından
"Araştıralım, tetkik edelim" sesleri)
Sayın milletvekili, ne var, ne yok, diye bu olayı araştırdım, "Lionslar nedir" diye sordum üye
lerine. Biraz önce, arkadaşlarım da okudular; haklarında Meclis araştırması açalım dediklerinize
bakınız: Eğitimde, okullar, derslikler yapmışlar, eğitim bursları vermişler, paneller, eğitim konfe
ransları tertip etmişler; sanat, sergi kursları açmışlar; suçlu ve korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili
çalışmalar yapmışlar; toplum görevlileriyle bütünleşme; trafik bilinç etkinliklerinde bulunmuşlar,
"Önce insan" demişler...
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Ne güzel!..
SÜHA TANIK (Devamla) - Efendim, zaten, bu konuları, burada hep beraber tartışıyoruz siz
lerle. Bu derneklerde faaliyet gösteren, bu derneklerde özveriyle çalışan, zamanını ve imkânlarını
Veren insanları, birtakım yanlış boyutlara çekerek... Hükümeti sıkıştırmak isteyebilirsiniz, bakanı
sıkıştırmak isteyebilirsiniz; ama, bu tip, kamu yararına olan bu kuruluşlara, bu şekilde gözdağı ve
rerek bir noktaya gelemezsiniz.
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Hiç alakası yok...
ŞUHA TANIK (Devamla) - Efendim, alakası var, lütfen... Biliyorsunuz... Biliyorsunuz...
Sayın Bakanımız, bunların reddi konusunda görüş beyan etti. Niye?.. Bakınız, inanınız, Allah
nasip etsin, yarın iktidara geldiğinizde, yarın, siz de, aynı konuların savunucusu olacaksınız. Ana
vatan Partisiyle Doğru Yol Partisinin Hükümet Protokolünde "Devlet, vatandaşa hükmeden yapı
sından çıkarılıp, vatandaşın yönettiği devlet haline getirilecektir. Bu amaçla, sivil toplum örgütlen
mesine ağırlık kazandırılacaktır" denilmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, artık, her şeyi devlet babadan beklemenin zamanı geçmiştir. İçişleri
Bakanlığından bugün aldığım bilgiye göre, Dernekler Masasına kayıtlı, yaklaşık"45 bin ilâ 50 bin
civarında sivil toplum örgütleri var. Bunların bir kısmında konuşmalar da yaptım, bu Lions kulüp
lerinin, Rotary kulüplerinin neler yaptıklarını öğrenmek için gittim, aralarına girdim. Gidiniz, gö
rünüz, eğer, devletin bölünmez bütünlüğü konusunda, herhangi bir düşünceleri ve icraatları varsa,
işte, o zaman geliniz, bu konuları burada hep beraber tartışalım. Ama, insan sevgisi ile bir araya
gelmiş, kendi muhitinde sevilen ve başarı kazanmış insanların, hiçbir şey ve karşılık beklemeden
hizmet amacıyla bir araya gelmiş insanların, bu şekildeki bir Meclis araştırması ile karşılaşmaları
nı; hele hele, sayın konuşmacının, bir PKK ve bir Çekiç Güç'le ne bağlantı kurduğu şeklinde ko
nuyu getirmesini fevkalade üzülerek ve hayretle karşıladım.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Araştıralım, biz mahcup olalım...
SÜHA TANIK (Devamla) - Bakınız, bunların dış konulardaki ilişkileri nedir: Bunlar, bizleri,
yani, Türkiye'yi, Birleşmiş Milletlerde temsil eden kuruluşlardandır. Birleşmiş Milletlerde kurul
muş olarak, içerisinde üyeliği var. 1981 yılının "Atatürk Yılı" olarak kutlanmasını sağlamış kuru
luşlardır bunlar. Rotary Kulüpleri, Lions Kulüpleri ve Bilderberg Kulüplerinin -Bilderberg, bir ku
lüp değil, onu ayırmak lazım; Bilderberg; başka bir olay- üçünü beraberce mütalaa ettiğimiz için,
faaliyetleri konusunda Rotary ve Lions Kulüplerine ayrı bakmak lazım. Bilderberg, çok farklı bir
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olay. Şöyle farklı: Bilemiyorum inceleyip takip edebildiniz mi; son zamanlarda, bazı sosyal grup
lar "beyin fırtınaları" diye birtakım toplantılar tertip ediyorlar. Bizim seçim bölgemizde bunlar çok
oluyor. O ilde, fevkalade aklı başında ve belli kalitede kimseler bu toplantılara davet ediliyor, ken
di ilinizle ilgili karşılıklı sohbet ve söyleşi şeklinde yapılıyor. Bunun neticesinde, kendi memleke
timize ve insanımıza bir hizmet anlayışı ortaya çıkıyor. Araştırdığımız kadarıyla, Bilderberg'in
bunlardan bir farkı yok. Belki sizlerin de bazen katıldığı Kordon toplantıları -ki, bizim İzmirle il
gilidir- var; bunun dışında İstanbul'da yapılan Boğaziçi toplantıları ve Ankara'da da buna benzer
toplantıylar yapılıyor. Bunlar, insanların bir araya gelerek, birbirlerinin fikirlerini dinleyerek, bir
birlerini daha iyi tanıyabilme imkânları konusundaki çalışmalardır.
Sayın milletvekilleri, ben, bu kürsüye, fevkalade büyük bir heyecanla geldim; çünkü, 1996 yı
lının sevgi yılı olduğunu, 1996 yılının hoşgörü yılı olduğunu biliyoruzı Ben, Konya'nın içinden
Mevlana'nın bir serzenişiylc sözlerimi noktalamak istiyorum:
"Yine gel, yine gel

'

Ne olursan ol,
İster kâfir öl, ister ateşe tap, ister puta tap,
İster yüz kere tövbe etmiş ol,
İster yüz kere bozmuş ol tövbeni,
. Umutsuzluk kapısı değil bu kapı,
Nasılsan öyle gel"
Arkadaşlarım, ben, buradan şunu söyleyeyim: Eğer, bugün, bu ülkede, toplum için, ülke için,
insanlık için, taşı taş üstüne koymuş her kim varsa, hoş geldi sefa geldi; ama, biz, Anavatan Parti
si Grubu olarak, Sayın Bakanımızın yanında, Sayın Hükümetimizin yanında, bu konuya ret oyu ve
receğimizi beyan eder, saygılar sunarım.
, ; ' • ' •
Sağ olun.
ABDULLAH ARSLAN (Tokat) - Mevlana, İslama davet ediyor...
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Yarası olan gocunur kardeşim...
BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Sayın Süha Tanık'a te
şekkür ediyorum.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, İçtüzüğümüze göre, söz hakkı bulunan iki grubumuz ve
önerge sahipleri adına da bir milletvekili arkadaşımız sırada bulunmaktadır. Bu konuşmalar, çalış
ma süremiz içerisinde yetişecek uzunlukta değildir; bu sebeple, çalışmalara, kaldığımız yerden ya
rın devam etmek üzere, birleşimi kapatmak düşüncesindeyim. (RP sıralarından "sürenin bitimine
daha 20 dakika var, çalışalım" sesleri)
Gündemde yer alan işleri sırasıyla görüşmek için, 3 Nisan 1996 Çarşamba günü saat 15.00'te
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 18.40

m
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. - Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, askılı tekstil taşımacılığındaki bazı uygulamalara iliş
kin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçunun yazılı cevabı (7/283)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığı
nızı saygılarımla arz ederim.
Mahmut Işık
Sivas
Dış ticaretimizde önemli bir ağırlığı oluşturan tekstil sektörüne ilişkin kara taşımacılığında ba
zı yanlış uygulama ve düzenlemeler olduğu görülmektedir.
Bunun başlıca örneği Avusturya geçişleri için öngörülen belge dağıtımındaki düzenlemelerde
dir. Bu düzenlemede Avusturya geçişi için en az 7 ton veya 18 metreküp yük götürecek taşıtlar de
niliyor. Ne varki askılı tekstil ürünleri taşıyan tamamıyla dolu bir araç ancak 2,5 ton gelmektedir.
Bu taşımacılığın pazarı bu niteliktir, koli usulü taşımacılık değildir. O bakımdan bu taşımacılık 7
ton gibi bir miktara ulaşamaz. Bu karar askılı tekstil ürünleri taşımacılığı yapan firmaları zor duru
ma sokmuştur.
1. Ülkemiz ekonomisinde en önemli yere sahip olan tekstil sektörünün bir kolu olan askılı
tekstil taşımacılığı alanında büyük sıkıntılara yol açan bu haksız ve ayrımcı uygulamalara ne za
man son verilecektir?
2. Hükümetiniz, Avrupa ülkelerine Kapıkule sınır kapısından çıkış yapacak taşıtlarla ilgili
Avusturya geçiş belgesi düzenlemesini yeniden ele almayı planlamakta mıdır?
T.C.
Ulaştırma Bakanlığı

27.3.1996

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı: B.ll.O.APK.OlO.OO.OO.A-7/381-8473
Konu : Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın
yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 15.3.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/283-416/792 sayılı yazınız.
Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı istedikleri 7/283-416 sayılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Ömer Barutçu
Ulaştırma Bakanı
Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın 7/283-416 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı
Soru :
Dış ticaretimizde önemli bir ağırlığı oluşturan tekstil sektörüne ilişkin kara taşımacılığında ba
zı yanlış uygulama ve düzenlemeler olduğu görülmektedir.
- . 665 -
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Bunun başlıca örneği Avusturya geçişleri için öngörülen belge dağıtımındaki düzenlemelerde
dir. Bu düzenlemede Avusturya geçişi için en az 7 ton veya 18 metreküp yük götürecek taşıtlar de
niliyor. Ne var ki askılı tekstil ürünleri taşıyan tamamıyla dolu bir araç ancak 2,5 ton gelmektedir.
Bu taşımacılığın pazarı bu niteliktir, koli usulü taşımacılık değildir. O bakımdan bu taşımacılık 7
ton gibi bir miktara ulaşamaz. Bu karar askılı tekstil ürünleri taşımacılığı yapan firmaları zor duru
ma sokmuştur.
1. Ülkemiz ekonomisinde en önemli yere sahip olan tekstil sektörünün bir kolu olan askılı
tekstil taşımacılığı alanında büyük sıkıntılara yol açan bu haksız ve ayrımcı uygulamalara ne za
man son verilecektir?
2. Hükümetiniz Avrupa ülkelerine Kapıkule sınır kapısından çıkış yapacak taşıtlarla ilgili
Avusturya geçiş belgesi düzenlemesini yeniden ele almayı planlamakta midir?
Cevap:
Karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı, ülkemiz ile diğer ülkeler arasında ticarî mal akışı
nı ve ticarî münasebetleri sağlayan bir hizmettir.
Bu hizmet ikili ve çok taraflı Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmalarına göre gerçekleştiril
mektedir.
Söz konusu anlaşmalar ve bu anlaşmalara bağlı olarak imzalanan protokollar gereği ikili, tran
sit, dönüş yükü ve üçüncü ülke taşımalarında geçiş belgeleri kullanılmaktadır.
1996 yılında, Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan
protokollar uyarınca sağlanan ikili, transit, dönüş yükü ve üçüncü ülke geçiş belgelerinin Türk ta
şıtlarına dağıtımı, Ulaştırma Bakanlığının 8.1.1996 gün ve B.ll.O.KUG.0.11.00.00/31-519 sayılı
yazısı ekinde yayınlanan esaslara göre yürütülmektedir.
Geçiş Belgesi Dağıtım Esaslarına göre Avusturya geçiş belgeleri;
1. Karayolundan çıkış yaparak Avusturya veya Avusturya'dan transit geçecek yaş meyve, seb
ze ve bozulabilir gıda maddesi yüklü frigorifik taşıtlar ile canlı çiçek yüklü taşıtlara,
2. Avusturya'ya en az 7 ton ve/veya 18 metreküp yük götürecek taşıtlara (Deriden mamul kon
feksiyon, iplik haricinde kumaş, triko giyim eşyası türü ihraç ürünü yüklü taşıtlar, cam ve camdan
mamul eşya yüklü taşıtlar, bisküvi yüklü taşıtlar, 18 tondan daha fazla yüklü taşıtlar karayolundan
çıkış yapabilmektedirler.),
3. Haydarpaşa - Trieste Ro-Ro gemileri ile çıkış yaparak Avusturya'ya ve/veya Orta ve Ku
zey Avrupa ülkelerine yük götürecek taşıtlara, taşıdıkları yükün cinsine bakılmaksızın,
tahsis edilmektedir.
Yukarıda belirtilen geçiş belgesi dağıtım esasları, ihracatçılar yönünden Başbakanlık Dış Ti
caret Müsteşarlığı, taşımacılar yönünden Uluslararası Nakliyeciler Derneklerinin (UND ve
UKAT), Rö-Ro işletmecileri yönünden Deniz Nak. T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ile özel sektör işleti
cilerinin ve geçiş belgelerinin dağıtımı yönünden de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüş
leri alınarak belirlenmiştir.
Bakanlığımıza, yukarıda belirtilen kuruluşlarca iletilen görüşler içerisinde, karayolundan çıkış
yapacak tekstil yüklü taşıtlara da, Avusturya geçiş belgesi tahsis edilmesi yönünde bir talebe yer
verilmemiştir.
,
İlgili kuruluşlar tarafından iletilecek böyle bir talep, Bakanlığımızca her zaman olumlu olarak
değerlendirilebilecektir.
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Diğer taraftan, uluslararası karayolu eşya taşıma filomuzun Avrupa ülkelerine veya Avrupa ül
kelerinden, ihraç ve ithal ürünlerimizin taşınmasında karşılaştığı sorunların başında, Avusturya'dan
temin edilen geçiş belgelerinin, ihtiyaçlarımızı karşılayacak düzeyde olmaması yer almaktadır.
Avusturya ile 1987 yılında yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısında geçiş bel
gesi kotası 15 000 adet olarak belirlenmiş ve bu miktarın bugüne kadar yapılan ikili görüşmeler ve
diplomatik temaslarla artırılması mümkün olamamıştır.
Avusturya tarafı, ilave geçiş belgesi verilmesini, ülkelerinden transit geçişlerde Rola seferle
rinin kullanımına bağlamıştır.
Diğer taraftan, Avusturya'ya benzer bir uygulama da, Macaristan tarafından yapılmaktadır.
Macaristan, ülkesinden transit geçişlerde Rola seferlerinin kullanımına bağlı olarak Türk taşıtları
na transit ücretsiz geçiş belgesi tahsis edilmektedir.
Dolayısıyla, gerek Avusturya'nın, gerekse Macaristan'ın uygulamaları nedeniyle Türk taşıtla
rı, karayolu-demiryolu (Rola) ve karayolu-denizyolu (Ro-Ro) kombine taşıma sistemlerini kullan
mak zorunda bırakılmaktadır.
Yukarıda etraflı bir şekilde açıklandığı üzere, ihracatçılarımız yönünden Dış Ticaret Müsteşar
lığı, taşımacılar yönünden Uluslararası Nakliyeci Dernekleri, özel sektör işleticilerinin ve geçiş bel
gelerinin dağıtımı yönünden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Geçiş Belgesi Dağıtım Esasla
rı ile ilgili herhangi bir konudaki haklı gerçeklere dayalı görüş ve önerileri her zaman Bakanlığı
mızca olumlu yönde değerlendirilmiş olup, bundan sonra da olumlu yönde değerlendirilebilecek
tir.
2. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, personel alımlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Meh
met Ağarhn yazılı cevabı (71301)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
, Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için ge
reğini saygılarımla arz ederim.
5.2.1996
•

Ahmet Kabil
Rize

Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından Bakanlığa adaletsiz bir şekilde vatandaşlar
arasında ayrım yapılarak bizzat Bakanın verilen listeleri onaylaması ile, güvenlik soruşturmaları
dahi sıhhatle yapılmadan 13 bin kişi alındığı ve bunların bir kısmının alındıkları pozisyonlarda ça
lışmadığı söylenmektedir. Bu nedenle;
Soru 1.

V

a) Son iki yılda Adalet Bakanlığına hangi pozisyonlarda kaç kişi alınmıştır?
b) Alınan bu kişiler hangi sistemle yani imtihanla mı, kura ile mi veya belli kişilerin verdiği
listelere göre mi alınmıştır?
Soru 2.
Belli görevler için alınan bu kişilerin kaç tanesi alındığı pozisyonlarda çalışıyor?
Soru 3.
Bu kişilerin güvenlik soruşturması sıhhatli bir şekilde yapılmış mıdır?
Soru 4.
Son hapishane olaylarında bu alınan kişilerden kaç'kişinin adı karışmıştır?
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T.C.
Adalet Bakanlığı

1.4.1996

Bakan: 160
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 15.2.1996 tarihli A.01.0.GNS.
0.10.00.02-7/301-475/938 sayılryazınız.
İlgi yazınız ekinde alınan ve Rize Milletvekili Ahmet Kabil tarafından verilen ve yazılı olarak
cevaplandırılması istenen soru Önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Ağar
Adalet Bakanı
Sayın

,

Ahmet Kabil
Rize Milletvekili

-

T.B.M.M.
Bakanlığıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru
önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesine göre, Devlet ka
mu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınav
larına girmeleri ve kazanmaları şarttır.
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesinde, bütün ilk derece adalet
mahkemelerinde, adliyeye bağlı dairelerde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görevli ya
zı işleri müdürleri, yazı işleri müdür yardımcıları, zabıt kâtipleri, yardımcı hizmetler sınıfı memur
ları ile diğer müdür ve memurların ilk defa atanmalarında memuriyete giriş sınavlarının Adalet Ba
kanlığınca hazırlanacak yönetmelik hükümlerine göre ilgili adalet komisyonları tarafından yapıl
ması, kazananlar hakkında hazırlanacak atamalara ilişkin evrakın Adalet Bakanlığına gönderilme
si ve atamaların Adalet Bakanlığının onayı ile tekemmül etmesi öngörülmüştür.
2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesine dayanılarak çıkartılan, Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin;
— 14 üncü maddesinde adalet komisyonları tarafından atamaları yapılacak memurlara ilişkin
sınav kurulunun ilgili adlî, idarî yargı ve Devlet Güvenlik Mahkemesi adalet komisyonları olduğu,
— 24 üncü maddesinde, yazılı sınav, 28 inci maddesinde ise sözlü ve uygulamalı sınav veya
mülakatın 100 tarn puan üzerinden değerlendirileceği ve sınavı kazanmak için her birinden en az
70 puan alınması gerektiği,
— 29 uncu maddesinde ise, sınavı kazananların en yüksek puan alandan başlamak üzere sıra
ya konularak nihaî başarı listesinin sınav kurulunca hazırlanacağı,
hüküm altına alınmıştır.
Son iki yıl içerisinde;

.

•

— Adalet komisyonlarınca ilan edilen sınavları kazanan ve komisyonlarca ataması yapılanlar
dan 1994 yılında 418, 1995 yılında ise 318 kişi olmak üzere toplam 736 kişinin ataması Bakanlı
ğımca onaylanmış,
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— Atamaları Bakanlığıma ait olan, cezaevi tabibi dışındaki ceza ve infaz kurumu personeli
için sınav açılmış, yazılı ve sözlü sınavı kazanan 768 personel, 1994 yılı içerisinde ihtiyaç duyulan
cezaevlerine atanmışlardır.
— 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun hüküm
lerine göre, Sağlık Bakanlığınca kuraya dahil edildikten sonra evrakları Bakanlığıma intikal ettiri
len 1994 yılında 53, 1995 yılında 9 cezaevi tabibinin Bakanlığımca ataması yapılmıştır.
Ayrıca;
— 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre imtihan açılarak 1994 yılında 570, 1995
yılında 330 kişi olmak üzere toplam 900 hâkim adayı ataması yapılmış olup, halen stajları devam
etmektedir.
— Önceki yıllarda yapılan imtihan sonucu hâkim adaylığına atanmış olup, staj süreleri ta
mamlananlardan 1994 yılında 902, 1995 yılında 340 olmak üzere toplam 1242 hâkim - savcının
ataması yapılmıştır.
— Meslekten ayrılmış hâkim - savcılardan 1994 yılında 13, 1995 yılında 16 olmak üzere top
lam 29 hâkim - savcı mesleğe yeniden atanmıştır.
— Avukatlık mesleğinden hâkim - savcılığa müracaatta bulunanlardan 1994 yılında 42, 1995
yılında 36 olmak üzere toplam 78 avukatın mesleğe kabul suretiyle atamaları yapılmıştır.
Öte yandan;
— Ataması onaylanan; 676 zabıt kâtibi, 8 santral memuru, 4 emanet memuru, 1 tebligat me
muru, 24 memur, 17 şoför, 4 teknisyen ve 2 veznedar olmak üzere toplam 736 kişi,
— Bakanlık Merkez Teşkilatına atanan; 6 müşavir, 37 memur, 3 teknisyen olmak üzere top
lam 46 kişi,
— Ceza ve infaz kurumlarına atanan 62 cezaevi tabibi, 3 cezaevi diş tabibi, 2 psikolog, 2 mü
hendis, 30 idare memuru, 10 cezaevi kâtibi, 1 şoför, 5 teknisyen, 715 infaz ve koruma memuru ol
mak üzere toplam 830 kişi,
Halen atandıkları görev ve unvanlarının gerektirdiği pozisyonlarda çalışmaktadır.
Söz konusu personelin atamaları yapılmadan önce yetkili makamlara güvenlik soruşturmaları
yaptırılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Ağar
Adalet Bakanı
3. - Eskişehir Milletvekili Hanifı DemirkoVun, Mahallî İdareler Fonundan 1995 yılı içinde il
lere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in yazılı cevabı (7/323)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delaletinizi saygılarımla arz ve talep ederim.
.

Hanefi Demirkol
Eskişehir

Sorular:
1. Mahallî İdareler Fonundan 1995 yılı içinde illere yapılan yardımın il il miktarı nedir?
2. Bu yardımların ne kadar 1 Ekim 1995 ile 31 Aralık 1995 devresine aittir?
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3. Bu yardımlar hangi hizmetlerde kullanılmak için gönderilmiştir?
4; Yardımların amaca uygun olarak kullanıldığı denetlenmiş midir?
T.C. '
İçişleri Bakanlığı

1.4.1996

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü
Sayı: B050MAH0650002/(80-84)96-197-80198
Konu : Eskişehir Milletvekili Sayın Hanefi Demirkol'un
yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 28.2.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/323-523/1121 sayılı
yazısı.
İlgi yazı .ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Eskişehir Milletvekili Hane
fi Demirkol'un "Mahallî İdareler Fonundan 1995 yılı içinde illere yapılan yardımlara ilişkin" yazı
lı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler, aşağıya çıkarılmıştır.
Bakanlığım bünyesinde bulunan "Mahallî İdareler Fonu"ndan, 1995 yılı içinde illere yapılan
yardımları gösterir liste Ek : l'de,
1 Ekim 1995 - 31 Aralık 1995 tarihleri arasında yapılan yardımları gösterir liste Ek : 2'de su
nulmuştur.
Söz konusu yardımlar, "Mahallî İdareler Fon Yönetmeliği"nin 7 nci maddesinde belirtilen; be
lediye hizmet binası, fırın, un değirmeni, haİ, pazar yeri (hayvan pazarı dahil), dükkân, otel, motel, gazino, mokamp, düğün ve nikâh salonu, hamam, kaplıca, plaj tesisleri, umumî hela, mezarlık te
sis ve tanzimi, belediye parkı (çocuk parkı dahil), koruluk, fidanlık tesisi, okuma odası, kitaplık,
spor tesisleri, akaryakıt, patlayıcı madde deposu, mezbaha, diğer kesim ve hayvan imha yerleri, ga
raj ve otopark yapımı gibi hizmet cinslerinde kullanılmak üzere proje karşılığında nüfusu 50 00'in .
altında bulunan belediyelere yapılmaktadır.
Yardımların il içindeki dağıtım yetkisi, 6.6.1994 tarih ve 21 952 sayılı Resmî Gazetede yayım
lanan yönetmelik,değişikliği ile il valilerine devredilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.

s
Doç. Dr. Ülkü Güney
İçişleri Bakanı

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır.
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4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türk Telekom A.Ş.'nin bölgesel çağrı sistem
leri ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nıın yazılı cevabı
(7/325) .
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinize arz ederim.
*
Saygılarımla.
Halit Dumankaya
İstanbul
Her iki koalisyon hükümetleriniz döneminde özellikle de Başbakan olduğumuz dönümlerde
yaptığınız ihalelerde usulsüzlük, yolsuzluk, adam kayırma iddiaları had safhaya ulaşmıştır.
Tofaş ihalesinde bizzat Başbakan olarak kendiniz müdahale ederek ihaleye fesat karıştırdığı
nız söylenmektedir.
Ulaştırma Bakanlığında ihale usulsüzlükleri, yolsuzluk iddiaları, adam kayırmalar had safha
ya varmıştır.
Soru 1. Türk telekom tarafından açılan bölgesel çağrı sistemi ihalesinin sonuçlarının açıklan
ması geciktirilmektedir, bu gecikmenin nedeni nedir?
Soru 2. İhale komisyonu teklifleri açalı birayı geçtiği halde neticenin ilan edilmemesini kim
ler engelliyor? Bir araştırma yapmayı düşünüyor musunuz?
Soru 3. Bir firmanın teklifi devlete % 87,5 gelir payı ödenmesine karşılık, en yakın teklif %
63 ise ihalenin devlete daha çok gelir payı Ödeyen firmaya verilmeme nedeni nedir? Bakan mı? Ba
kanlık yetkilileri mi? Aynı konuda iş yapan müsteşar vekilinin yakınları mı buna engel oluyor?
Soru 4. Bu ihalenin sonuçlarının ilanını geciktirmede, devlete daha fazla gelir payı vermeyi
taahhüt eden firma ile olan özel husumetiniz mi? Şeffaf ve dürüst devlet yönetimi ile bu durumu
nasıl bağdaştırıyorsunuz?
T.C.
Ulaştırma Bakanlığı

2.4.1996

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı : B.l 1.0.APK.010.00.00 A-7/401-9077
Konu "İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın
soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 28.2.1996 gün ve A.01.0.ÖNS.0.10.00.00.02-7/325-509/1044 sayılı yazınız.
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını istedikleri 7/325-509 sayılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Ömer Barutçu
Ulaştırma Bakanı
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İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/325-509 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı
Sorular :
Her iki koalisyon hükümetleriniz döneminde özellikle de başbakan olduğunuz dönemlerde
yaptığınız ihalelerde usulsüzlük, yolsuzluk, adam kayırma iddiaları had safhaya ulaşmıştır.
Tofaş ihalesinde bizzat başbakan olarak kendiniz müdahale ederek ihaleye fesat karıştırdığı
nız söylenmektedir.
Ulaştırma Bakanlığında ihale usulsüzlükleri, yolsuzluk iddiaları, adam kayırmalar had safha
ya varmıştır.
1. Türk Telekom tarafından açılan bölgesel çağrı sistemi ihalesinin sonuçlarının açıklanması
geciktirilmektedir. Bu gecikmenin nedeni nedir?
2. İhale komisyonu teklifleri açalı bir ayı geçtiği halde neticenin ilan edilmesini kimler engel
liyor? Bir araştırma yapmayı düşünüyor musunuz?
3. Bir firmanın teklifi devlete % 87,5 gelir payı ödenmesine karşılık, en yakın teklif % 63 ise
ihalenin devlete daha çok gelir payı ödeyen firmaya verilmeme nedeni nedir? Bakan mı? Bakanlık
yetkilileri mi? Aynı konuda iş yapan müsteşar vekilinin yakınları mı buna engel oluyor?
4. Bu ihalenin sonuçlarının ilanını geciktirmede, devlete daha fazla gelir payı vermeyi taah
hüt eden firma ile olan özel husumetiniz mi? Şeffaf ve dürüst devlet yönetimi ile bu durumu nasıl
bağdaştırıyorsunuz?
Cevap: •"
Türk Telekom A.Ş. tarafından gelir paylaşımı esasına göre kurulacak olan Bölgesel Çağrı Sis
temi için firmalarca verilen teklifler, oluşturulan inceleme komisyonu tarafından değerlendirilmek
tedir. Değerlendirilme sadece gelir paylaşımı oranı için değil, teknik ve idari şartnameye uygunluk
açısından da yapılmaktadır. Bu nedenle değerlendirme çalışmaları halen devam etmekte olup so
nuçlandırma aşamasına gelinmiştir. İhale sonuçlan en kısa süre içerisinde ilan edilecektir.
5. - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Fethiye Belediye Başkanı hakkındaki yolsuzluk id
dialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in yazılı cevabı (7/329)
,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz
ederim.
Yüzde 74.9 payı Fethiye Belediyesine ait olan ve Yönetim Kurulu Başkanı Fethiye Belediye
Başkanı Şakir Kandönmez olan Fetanşaş'ta yapılan yolsuzlukla ilgili Fethiye Belediye Meclisi üye
leri tarafından T.C. İçişleri Bakanlığına 23.1.1996 tarih ve 97 sayı ile şikâyette bulunulmuştur.
Adliyeye intikal etmiş (İcra Dairesine 53 000 000 000 (Elliüç milyar) liralık yolsuzlukla ilgi
li olarak;
1. Bu şikâyet İçişleri Bakanlığına hangi tarihte ulaşmıştır. Kayıt sayısı nedir?
2. Bu şikâyetle ilgili nasıl bir yasal işlem başlatılmıştır?
3. Soruşturmanın sağlıklı ve etkilenmelerden uzak yürütülmesi için Belediye Başkanının gö
revden alınması gerekmiyor mu?
4. Belediye Başkanı soruşturma süresince görevden alınacak mıdır?
Alınmaması halinde soruşturmanın sağlıklı olarak yürütüldüğü söylenebilir mi, kamu vijdanı
tatmin edilebilir mi?
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T.C.
İçişleri Bakanlığı

29.3.1996

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü
Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02/(80-84)96-292-80196
Konu : Muğla Milletvekili Sayın Zeki Çakıroğlu'nun
yazılı soru önergesi
. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 15.3.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/329-543/1176 sayılı
yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Muğla Milletvekili Zeki Ça
kıroğlu'nun "Fethiye Belediye Başkanıhakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin" yazılı soru öner
gesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
Söz konusu şikâyet Bakanlığıma 30.1.1996 tarihinde ulaşmış olup, kayıt sayısı 003510'dur.
Şikâyet dilekçesi, 6.2.1996 tarih ve 521.96.48.7/53125 sayılı yazı ile incelenmesi ve gereğinin
yapılması için valiliğine gönderilmiştir.
Konu ile ilgili olarak Muğla Valiliğinden alınan 2.3.1996 tarih ve 277 sayılı yazıdan;
Fetansaş A.Ş. Yetkili Müdürü Metih Karakoç hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının
30.11.1995 tarih ve 1995/1264 sayılı iddianamesi ile Asliye Ceza Mahkemesinde Esas No :
1995/262 dosya No.su ile hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal suçundan kamu davası açıldığı ve
halen devam ettiği,
Fethiye Belediye Başkanı ve aynı zamanda Fetansaş A.Ş. Başkanı Şakir Kandönmez ile şirke
tin Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, görevi kötüye kullanmak ve emniyeti suiistimal suçlarından
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca Haz No : 1996/262 sayılı dosya ile soruşturma açıldığı ve ha
len devam ettiği,
Belediye Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili, Cumhuriyet Başsavcılığınca Memurin
Muhakematı Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre işlem yapılması için Fethiye Kaymakamlığına
talepte bulunulması halinde gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılacağı,
anlaşılmıştır.
» - . • ' .
Bilgilerinize arz ederim.
Doç. Dr. Ülkü Güney
İçişleri Bakanı
6. - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun Milas Kaymakanlığınca alındığı iddia edilen zo
runlu bağışlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güneyin yazılı cevabı (7/331)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz
ederim.
Zeki Çakıroğlu
Muğla
Muğla İli Milas İlçesinde yayınlanan Menteşe Gazetesinin 2.2.1996 tarih 6188 sayılı yayının
da "Zorunlu Bağış Hoş Değil" başlıklı yazısında; Milas Kaymakamınca, resmî işi olan her vatan
daştan 250 000 TL: zorunlu bağış alındığı ve bağışta bulunmayanların işinin yapılmadığı belirtil
mektedir.
•
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İsim ve somut olay belirtilerek anlatılan olayla ilgili;
1. İçişleri Bakanlığının bilgisi var mıdır?
2. Yardım toplama konusunda resmî izin alınmış mıdır?
3. Zorunlu bağışın yasalara aykırılık teşkil etmesi söz konusu değil midir?
4. İşbu yazı ihbar kabul edilerek ilgililer hakkında yasal soruşturma yapılacak mıdır?
5. Ülkemizde keyfî yönetilme önlenecek midir?

T.c.

'

. r

İçişleri Bakanlığı

28.3.1996

Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : B050PGM0710001-Ş/197
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 15.3.1996 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.GNS.0.10.00.0-850-2043 sayılı yazınız.
Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği
sorulara ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır.
Ârz ederim.
Doç. Dr. Ülkü Güney
İçişleri Bakanı
Muğla'ya Hizmet Vakfı 20 Haziran 1988 tarihinde kurulmuş olup, kuruluşu 20.8.1988 gün ve
19905 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Vakıf, "Muğla ve çevresinde turizm ve sorunlarına,
eğitim ve kültüre, sağlık ve sosyal yardıma, spora, köy hizmet ve ihtiyaçlarına katkıda bulunmak"
amacıyla kurulmuştur. Muğla Asliye Hukuk Mahkemesinin 1988/508 Esas No., 1988/3064 karar
numaraları ile tescil edilmiş ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün 19.7.1988 gün ve 09248 sayılı yazı- lan ile faaliyete başlamıştır.
•
2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 7 nci maddesi gereğince; ilçe sınırları içinde yardım
toplamaya izin verme yetkisi ilçe kaymakamlarına aittir.
Kaymakamlığa av tüfeği ruhsatı almaya gelen vatandaşlardan zaman zaman 250 000 TL.
Muğla'ya Hizmet Vakfına makbuz karşılığı, gönüllü ve rıza göstermeleri halinde bağış.alındığı an
laşılmıştır.
Muğla-Milas İlçesinde yayınlanmakta olan Menteşe Gazetesinin 2.2.1996 tarihli nüshasının
"Zorunlu Bağış Hoş değil" başlıklı yazısında; kaymakamlıkta işi olan her vatandaştan 250 000 TL.
zorunlu bağış alındığı ve bağışta bulunmayanların işinin yapılmadığı iddiasının gerçekle ilgisi bu
lunmamaktadır. Bu nedenle ilgililer hakkında soruşturma yapılmasına gerek yoktur.
7. -İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Darülacezemde Abdülhamit Han'ınposterine ya
pılan saldırının faillerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in yazılı cevabı (7/347)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının temini
ni arz ederim.
26.2.1996
Mehmet Ali Şahin
İstanbul
...
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Soru : Geçmişi olmayanın geleceği de olmaz. Bizlere üzerinde yaşadığımız şu toprakları ema
net eden ecdadımıza saygılı olmak aslî görevlerimizdendir. Bu cümleden olarak; Osmanlı İmpara
torluğunu 33 yıl yönetmiş olan ve bugün hâlâ aziz milletimizin hoşgörü anlayışının bir timsali ola
rak gösterdiğimiz Darülaceze Müessesesinin kurucusu Sultan II. Abdulhamit Han milletimizin şük
ran ve saygı duyduğu bir şahsiyettir.
24 Şubat günü halen İstanbul Büyükşehır Belediyesine bağlı olarak faaliyet göstermekte olan
"Darülaceze" Müessesesinin 100 üncü Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle, ilgili binanın duvarına
asılan Sultan II. Abdulhamit Han'ın posterine karşı girişilen sözlü ve fiilî saldırının failleri tespit
edilmiş midir? Kaç kişidirler? Kimlikleri nedir? Haklarında ne gibi yasal işlemler yapılmıştır?
T.C. .
1

İçişleri Bakanlığı

'

1.4.1996

Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/076015
Konu : Yazılı Soru Önergesi

•

v

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

•

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.3.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/347-598/1325 sayılı
yazısı.
İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.
24 Şubat 1996 günü saat 12.15 sıralarında İstanbul İli Şişli İlçesinde Darülaceze Müessesesi
önünde kuruluş yıldönümü sebebiyle asılı bulunan müessesenin kurucusu II. Abdülhamit'in poste
rinin yanına gelen yaklaşık 100 civarında İşçf Partili tarafından İşçi Partisi basın sekreteri Yılmaz
Keleş imzalı basın açıklaması okunduktan sonra II. Abdülhamit'in posterine sözlü ve fiilî saldırıda
bulunulmuş, bu olay üzerine Şişli Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Karakolunca gerekli işlemler
yapılarak, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, Başsavcılıkça da Hz.
96/5610 sayıya kayden gerekli tahkikata başlanılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Doç. Dr. Ülkü Güney
İçişleri Bakanı
8. - Çorum Milletvekili Hasan Çağlayan 'in, Darülaceze 'de Abdulhamit Han 'in posterine ya
pılan saldırıya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in yazılı cevabı (7/348)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soru önergesinin İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için ge-'
reğini arz ederim.
27.2.1996
Hasan Çağlayan
Çorum

-675-

T.B.M.M.

B:31

2.4.1996

0:1

Fakir-fukara ve kimsesiz insanların sığınağı olan Dar-ul Aceze'nin 100. kuruluş yıldönümü
kutlamaları çerçevesinde, İstanbul'daki merkezine bu hayır kurumumuzun kurucusu II. Abdülhamit Han'ın posteri asılmıştır.
Bu posteri bahane eden bir grup kendini bilmez güruh 24 Şubat 1996 tarihinde binaya çirkin
saldırıda bulunmuş ve Abdülhamit HaıVın posterini boyalı yumurta ve taşa tutmuşlar ve hakaret et* mislerdir. Olay kamu vicdanında derin yaralar açmıştır.
Sorular:

.

1. Bir devlet kuruluşuna yapılan bu saldırının güvenlik kuvvetlerinin gözönünde olmasını ve
engellenmemesini nasıl karşılıyorsunuz?
2. Konu ile ilgili olarak bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz? Soruşturma başlattı
iseniz hangi safhadadır?
.TC-

.'-

İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01

1.4.1996

Konu : Yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 15,3.1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/348-605/1343 sayılı
yazısı.
Çorum Milletvekili Hasan Çağlayan tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.
24 Şubat 1996 günü saat 12.15 sıralarında İstanbul İli Şişli İlçesinde Darülaceze Müessesesi
önünde kuruluş yıldönümü sebebiyle asılı bulunan müessesenin kurucusu II. Abdülhamit'in poste
rinin yanına gelen yaklaşık 100 civarında İşçi Partili tarafından İşçi Partisi basın sekreteri Yılmaz
Keleş imzalı basın açıklaması okunduktan sonra II. Abdülhamit'in posterine sözlü ve fiili saldırıda
bulunulmuş, bu olay üzerine Şişli Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Karakolunca gerekli işlemler
yapılarak, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, Başsavcılıkça da Hz.
96/5610 sayıya kayden gerekli tahkikata başlanılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
'

Doç. Dr. Ülkü Güney
İçişleri Bakanı

9. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türk Telekom ile Telsim arasındaki sözleşme
nin iptaline ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu 'mm yazılı cevabı (7/404)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türk Telekom'un cep telefonu hizmeti veren Telsim ile olan sözleşmesinin iptaliyle ilgili ola
rak, aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Oğuz Tezmen tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını rica ederim.
Bülent Akarcalı
•İstanbul
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1. Telsim'in lisansının iptaliyle, bu alanda tek kalan Turcell'in faaliyeti bir imtiyaz devri mi
dir? Bu kararın Danıştay incelemesinden geçmesi gerekir mi?
2. Telsim'in faaliyetini TürkTelekom'un üstlenmesi nedeniyle, Özelleştirme İdaresi Başkan
lığının bir ihale açması imkânsız hale gelmiş midir? Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetle^
ri Lisans Yönetmeliği'ne göre, cep telefonu lisansı ancak ihale ile mi devredilebilmcktedir?
3. Telsim'in el çektirilmesiyle, pazarda oluşan daralma ve devletin gelir kaybının boyutları ne
dir?
4. Cep telefonu hizmetini üstlenen Türk Telekom, hangi kaynak ve teknoloji ile bu hizmeti ge
liştirmeye devam edecektir?
T.C.
Ulaştırma Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı:B.11.0.APK.010.00.00.A-7/382-8472
Konu : İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın
yazılı soru önergesi

'

27.3.1996

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 18 Mart 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/404-685/1 500 sayılı yazınız.
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/404-685/1 500 sayılı yazı
lı soru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
'

Ömer Barutçu
Ulaştırma Bakanı
' İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın 7/404-685 Sayılı Soru Önergesi ve Cevabı
Soru 1. Telsim'iri lisansının iptaliyle, bu alanda tek kalan Turcell'in faaliyeti bir imtiyaz dev
ri midir? Bu kararın Danıştay incelemesinden geçmesi gerekir mi?
2. Telsim'in faaliyetini TürkTelekom'un üstlenmesi nedeniyle, Özelleştirme İdaresi Başkan
lığının bir ihale açması imkânsız hale gelmiş midir? Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetle
ri Lisans Yönetmeliği'ne göre, cep telefonu lisansı ancak ihale ile mi devredilebilmektedir?
3. Telsim'in el çektirilmesiyle, pazarda oluşan daralma ve devletin gelir kaybının boyutları ne
dir?
4. Cep telefonu hizmetini üstlenen Türk Telekom, hangi kaynak ve teknoloji ile bu hizmeti ge
liştirmeye devam edecektir?
Cevap 1. Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (Telsim) ile PTT İşletmesi Genel
Müdürlüğü (Türk Telekomünikasyon A.Ş.) arasında 2.7.1993 tarihinde gelir,paylaşımı esasına da
yalı "GSM-Paıi Avrupa Mobil Telefon Sistemleri Sözleşmesi" imzalanmıştır.
Anılan Sözleşme, Telsim'in; "Sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun olarak GSM standartla
rında bir mobil telefon sistemini yatırım bedelini de karşılamak suretiyle gerçekleştireceği, bakım
ve eğitim hizmetleri vereceği, pazarlama ve satış konularında (PTT, Türk Telekom A.Ş.) nin des
tek sağlayacağı ve işbirliği yapacağı ve GSM sisteminin teknik işletmesini sözleşme eki teknik
şartnamelere uygun şekilde müştereken yapacağı ve bu hizmetlerin karşılığında GSM gelirlerinin
% 32.9'unu alacağı" yolunda hükümler ihtiva etmektedir.

- 677 -

T.B.M.M.
B:31
2.4.1996
0:1
Özel hukuk hükümlerine tabi olan bu sözleşme, Telsim'in, Kanuna, Sözleşmeye aykırı olan ve
aynı zamanda suç teşkil eden fiillerinin Noter aracılığıyla tespiti üzerine 29.11.1995 tarihinde fes
hedilmiştir.
Telsim'e verilmiş herhangi bir lisans bulunmadığından lisansının (imtiyazın) iptali sözkonusu
değildir:
Yukarıda kapsamı belirtilen sözleşmenin aynısı Turkcell ile de aktedilmiş olup, buna göre
Turkcell'in, (Türk Telekom A.Ş.) ile iş yapan herhangi bir özel şahıstan farklı konumu bulunma
maktadır.
Anılan gelir paylaşımı esasına dayalı sözleşmelerin özel hukuk hükümlerine tabi olması nede
niyle bu sözleşmelere ilişkin herhangi bir hususun Danıştay'la ilgisi bulunmamaktadır, (Lisansa
dönüştürülmesi aşaması hariç)
2. 2.7.1993 tarihli sözleşmenin feshi üzerine yukarıda 1 inci maddede belirtilen Telsim'in yap
tığı işler T.Telekom A.Ş. tarafından yürütülmeye başlanmıştır.
Bu işlerin T. Telekom A.Ş. tarafından yürütülmesinin, lisans (imtiyaz) verilmesi ile ilgili iş
lemlerin yapılmasını engelleyici bir etkisi söz konusu değildir.
406 sayılı Telgraf ve Telekom Kanununa 4000 ve 4107 sayılı Kanunla eklenen hükümlerde ve
Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinde, sermaye şirketlerine işletme
lisans ve ruhsatı verilmesi ile ilgili hususlar etraflıca düzenlenmiş bulunmaktadır.
Sözkonusu mevzua't hükümlerine göre ilk defa lisans (imtiyaz) verileceğinden, lisans (imtiyaz)
devri sözkonusu değildir.
Turkcell ile 406 sayılı kanunda değişiklik yapan 4000 ve 4107 sayılı Kanunların yürürlüğün
den önce akdedilen ve halen yürürlükte bulunan sözleşme lisansa geçişle ilgili hükümler de ihtiva
ettiğinden, Turkcell ile lisans sözleşmesi, yapılması konusunda Bakanlığımız tarafından Başbakan
lık kanalıyla Danıştay'ın istişarı mütalaasına müracaat edilmiştir.
Ancak, Anayasa Mahkemesinin 28.2.1996 tarih ve E. 1995/38, K. 1996/1 sayılı kararıyla anı
lan kanunun katma değerli hizmetlerin değer tespit ve ihale işlemlerinin Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığınca yürütülüp sonuçlandırılacağına ilişkin hükmü hakkında yürürlüğün durdurulmasına ka
rar verilmesi nedeniyle bu aşamada hukukî boşluğun giderilmesi için yeni bir yasal düzenleme ya
pılıncaya kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bir ihale açılması mümkün bulunmamaktadır.
3. GSM Sistemi, ülkemizde T. Telekom A.Ş. ile Telsim ve Turkcell Firmaları arasında imza
lanan sözleşmeler çerçevesinde tüm yatırım masrafı firmalarca karşılanmak ve T. Telekom A.Ş. ta
rafından işletilmek üzere iki ayrı şebeke olarak kurulmaktadır.
Her iki GSM şebekesinde de pazarlama, satış ve abonelik işlemleri devam etmektedir ve Telsim'le imzalanan sözleşmenin feshedilmesinden dolayı pazarda herhangi bir daralma veya gelir
kaybı sözkonusu değildir. Kaldı ki pazarın gelişmesinin diğer ülkelerde de görüldüğü gibi belli bir
sınırı bulunmamaktadır.
4. Ülkemizde tüm telekomünikasyon Hizmetleri T. Telekom A.Ş. tarafından verilmekte olup,
bu hizmetlerde kullanılan sistem ve teçhizatlar konusunda T. Telekom A.Ş.'de büyük bir bilgi bi
rikimi mevcuttur. GSM şebekeleri ve teknolojisi konusunda da T. Telekom A.Ş. 'de gerekli ve ye
terli bilgi birikimi ve finansman kaynağı bulunmaktadır.
Millî Telekomünikasyon Şebekemizdeki santral, transmisyon, radyolink v.b. sistemlerin arıza
ıslahları ve bakımları sürekli olarak, gerektiğinde üretici firmalardan da destek alınarak T. Telekom
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A.Ş. elemanları tarafından yapılmış olup, bu sistemlerin üreticisi olan firmalarla bakım anlaşmala
rı mevcuttur.
Türk Telekom A.Ş. GSM Şebekesinde (0542) ise, sözleşme feshedilmeden önce arızaların ıs
lahı ve bakımı TELSİM elemanları tarafından değil, TELSİM'le aralarında bakım anlaşmaları bu
lunan üretici firmalar (SIEMENS, ALCATEL, MOTOROLA) ve bu firmaların Türkiye'deki tem
silcileri tarafından yapılmıştır.
GSM Şebekesinde (0542) halihazırda arızaların ıslahı, bakım ve işletmesi bu firmalardan da
yararlanılarak bu konuda eğitim görmüş T. Telekom A.Ş. elemanları tarafından yapılmaktadır.
10. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, eski Başbakan Tansu Çiller'in, eşi hakkında
açılmış bulunan bir davaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ufuk Söylemez'in yazılı cevabı (7/415)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

•

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Aykon Doğan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması hususunda delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim.
Lütfü Esengün
Erzurum
Soru : Sayın Başbakan Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in Genel Müdürü olduğu İstanbul Ban
kası A.Ş. iflas etmiş ve aktif ve pasifiyle T.C. Ziraat Bankası'na devredilmiştir.
İstanbul Bankası'nın batışı Hazine'ye trilyonlara mal olmuş, banka yöneticileri hakkında çe
şitli davalar açılmıştır. Bu davalardan birisi de, sermaye artırımı sırasında sahte ve karşılıksız çek
kullandıkları gerekçesiyle Özer Uçuran Çiller ve arkadaşları aleyhinde açılan 509 milyon liralık da
va olup, İstanbul Asliye 7. Ticaret Mahkemesi'nin 1988/595 Esas Sayılı dosyası ile görülmektedir.
Dava konusu meblağ 1980 ve 1981 yıllarına ait olup o günlerin 509 milyon lirası şimdi en az 509
milyar liradır.
Hal. böyle iken, son günlerde basında çıkan haberlere göre davalılar Özer Çiller ve arkadaşla
rı davacı Ziraat Bankası'na 5 milyar civarında bir ödeme yapmak suretiyle Bankanın davadan vaz
geçmesini sağlamışlardır. Bu durum karşısında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını istemek zo
runlu olmuştur.
1. İstanbul Asliye 7. Ticaret Mahkemesi'nin 1988/595 Esas Sayılı dosyası halen hangi aşama
dadır?
2. İddia edildiği gibi 5 milyar lira ödenmek suretiyle davacı Ziraat Bankası davadan feragat et
mek veya davayı takip etmemek suretiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına neden olmak gibi bir
işleme tevessül etmiş midir?
3. Davalıların mahkeme huzurunda davayı kabul imkânları varken dava dışı böyle bir yönte
me niçin tevessül edilmiştir?
4. Yapılan uygulama ile Özer Uçuran Çiller'in yasadışı eylemlerinin mahkeme kararı ile tes
ciline engel olunmak mı istenmiştir?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı :B.02.0.05(02) 116
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

1.4.1996

İlgi : 18.3.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/415-717/1656 sayılı yazınız.
Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün ilgi yazı ekindeki yazılı soru önergesinin cevap
ları aşağıda sunulmaktadır.
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1. İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 1988/955 E. sayılı dosyası üzerinden ikame edi
len dava, İstanbul Bankası pay sahipleri ve yöneticileri aleyhine, taahhüt edilen apel borçlarının
ödenmeyen kısmının tahsili için toplam 27 borçlu hakkında açılmış bir alacak davasıdır.
SÖzkonusu dava 21.6.1988 tarihinde açılmış ve 509 061 250 TL. alacağın % 54 (reeskont) fa
izi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili talep edilmiştir.
Davanın müddeabihi T.C. Maliye Bakanlığı Bankalar Yeminli Murakıbı Serdar Aktan'ın
15.8.1982 tarih ve 5 sayılı "İstanbul Bankası T.A.Ş. Sermaye Artırımı Raporu" ile T.C. Ziraat Ban
kası Müfettişi Müslim Kahraman'ın mülga İstanbul Bankası Genel Müdürlüğünde yapmış olduğu
inceleme sonucu düzenlenen 18.1.1985 tarih ve 102 sayılı raporlar muvacehesinde tespit edilmiş
olup, istenilen reeskont faizi ise yasal olarak istenebilecek en yüksek faizdir.
Esasen dava bir kredi işleminden doğmadığı için krediler için öngörülen faiz oranının uygu
lanması bahse konu olmamaktadır.
Söz konusu dava Mahkemenin 26.4.1994 tarih 1988/595 E, 1994/425 K. sayılı kararı ile T.C.
Ziraat Bankası aleyhine reddedilmiş bunun üzerine karar Banka tarafından temyiz edilmiş ve yapı
lan inceleme neticesinde Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 20.6.1995 tarih 1995/3626 E., 1995/5158
K. sayılı ilamı ile yerel mahkemenin davanın reddine dair kararı bozulmuştur.
Bozma kararını müteakip davalılardan bir kısmı tarafından karar düzeltme isteminde bulunul
muş, ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 15.12.1996 tarih 1995/8403 E , 1995/9282 K. sayılı ka
rarı ile tashihi karar talepleri reddedilmiştir.
Bozma sonrası dosya İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 'nin 1996/25 Esasına kaydedilmiş
ve duruşma günü 1.3.1996 tarihi olarak belirlenmiştir.
2. Bu safhada mezkur davaya konu T.C. Ziraat Bankasının alacağı, talep edildiği şekilde öde
me tarihine kadar hesap edilen reeskont faizi, yargılama giderleri, vekâlet ücreti, feragat harcı ve
sair her türlü masraflarıyla birlikte 5. 000 102 030 lira olarak davalılardan tamamen tahsil edilmiştir.
Bilindiği üzere dava devam ederken dava konusu alacak ödenirse dava konusuz kalır. Dava
konusu alacağın talep edildiği gibi reeskont faizi, yargılama giderleri, vekâlet ücreti ve sair harçla
rı ile davaljilardan haricen tamamen ve def'aten tahsil olunması karşısında, konusuz kalan davaya
devam edilmesi hukukî yarar yönünden mümkün bulunmamaktadır.
Diğer taraftan davanın hangi safhasında olursa olsun davalıların davacının talebini kabul ede
rek borçlarını ödemek istemeleri halinde davacının alacağını tahsilden imtina edebilmesi yasal ola
rak mümkün değildir.
,
Bütün bu hususlar dikkate alınarak Banka Yönetim Kurulunun 13.2.1996 tarih ve 149 sayılı
kararı ile mezkur davanın feragat suretiyle sona erdirilmesine karar verilmiş olup, karar muvacehe
sinde 1.3.1996 tarihli duruşmada işlem tahsis edilmiş ve davanın feragat nedeniyle reddine karar
verilmiştir.
3. T.C. Ziraat Bankasının bizatihi para üzerine iş gören bir işletme olmasının doğal sonucu
olarak, Bankaca amaçlanan davaya konu edilen alacağın faiz, masraf, yargılama giderleri ve hertüıiü fer'ilcriyle eksiksiz tahsil edilmesidir.
Bu maksadın hasıl olması ve davaya konu alacağın ödenmesi karşısında artık dava hakkında
yargılama yapılmasına, esas hakkında karar verilmesine yasal olaark imkân bulunmadığından da
vanın bu şekilde sonuçlandırılması usul ve yasaya uygun bulunmaktadır.
4. Yapılan uygulama usul ve yasaya uygun olup 27 davalıdan biri olan Özer Uçuran Çiller
aleyhine hüküm tesis edilmesini engellemek söz konusu değildir.
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Kaldı ki, ödemenin yapıldığı tarihte dava henüz yargılama aşamasında olmakla, kararın Ban
ka lehine sonuçlanıp sonuçlanmayacağı hususu da kesinlik kazanmamıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
.

H. Ufuk Söylemez
Devlet Bakanı
11.- İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş 'in, avukat yanında çalışan avukatların vergi mükelle
fiyeti ile ilgili uygulamaya ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar'in yazılı cevabı (7/422)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda yer alan sorularımın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygı ile
arz ederim.
Ercan Karakaş
İstanbul
1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 12. maddesi "Bir avukatın başka bir avukatın yazıhanesinde
ücret karşılığı avukatlık yapabileceğini" belirtmektedir. Bu açık yasa maddesine rağmen Maliye
Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü bir mukteza yayınlayarak "Baroya kayıtlı avukatların birbirleri-yanında sigortalı ve ücretli olarak çalışamayacağını" belirtmiş ve bu durumda olanların "mü
kellef sıfatı ile ayrı ayrı tescilini" istemiştir. Avukatların buna itirazı sonucu Danıştay 3. dairesi ba
kanlığın bu kararını yasaya aykırı bularak iptal etmiş ve "bir avukatın başka bir avukatın yanında
ücretli-sigortalı olarak çalışabileceğine" karar vermiştir.
Sorular:
1. Açık yasa hükmüne rağmen bakanlığınıza bağlı Gelirler Genel Müdürlüğü hangi nedenle
yasaya aykırı bir uygulama başlatmıştır?
Böyle bir davranışı hukuk devleti anlayışı ile nasıl bağdaştırıyorsunuz?
2. Barolar, Danıştay kararından sonra da, avukatların haksız işleme maruz kalabilecekleri en
dişesinde olduklarını belirtmektedirler.
Bu konuda bakanlığınızca herhangi bir önlem alınmış mıdır? Alındıysa nelerdir?
3. Uyarılara rağmen yasa dışı uygulamaya başvuran sorumlular hakkında bakanlığınızca her
hangi bir işlem yapılmış mıdır?
T,C.
Maliye Bakanlığı
Gelirler Genel Müdürlüğü
Sayı:B.07.0.GEL.0.42-4236-l

-

29.3.1996

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 18.3.1996 tarih ve A.01.0.GNS. 10.00.02-7/422,728/1688 sayılı yazınız.
İstanbul Milletvekili Sayın Ercan Karakaş tarafından Başkanlığınıza verilen ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesi ile ilgili olarak hazırlanan cevabî yazımız ili
şikte sunulmuştur.
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.
Lütfullah Kayalar
Maliye Bakanı
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İstanbul Milletvekili Sayın Ercan Karakaş tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına verilen yazılı soru önergesi ile ilgili cevap
İstanbul Milletvekili Sayın Ercan Karakaş tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına verilen yazılı soru önergesinde, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 12. maddesinde, "Bir avuka
tın başka bir avukatın yazıhanesinde ücret karşılığı avukatlık yapabileceği" hükmünün yer aldığı
ve bu açık yasa maddesine rağmen Bakanlığımızın muktezasında "Baroya kayıtlı avukatların bir
biri yanında sigortalı ve ücretli olarak çalışamayacağının" belirtildiği ve bu durumda olanların
"mükellef sıfatı ile ayrı ayrı tescilinin" istendiği, avukatların buna itirazı sonucu Danıştay 3. Daire
si Başkanlığının bu uygulamayı yasaya aykırı bularak iptal ettiği ve "bir avukatın" başka bir avu
katın yanında ücretli-sigortalı olarak çalışabileceğine" karar verdiği belirtilerek;
- Açık yasa hükmüne rağmen Bakanlığımızın hangi nedenle yasaya aykırı bir uygulama baş
lattığı,
- Baroların, Danıştay kararından sonra da avukatların haksız işleme maruz kalabilecekleri en
dişesinde oldukları belirtilerek bu konuda Bakanlığımızca herhangi bir önlem alınıp alınmadığı,
alındı ise ne gibi önlemler olduğu,
- Uyarılara rağmen yasa dışı uygulamaya başvuran sorumlular hakkında Bakanlığımızca her
hangi bir işlemin yapılıp yapılmadığı,
I
hususları sorulmaktadır.
Bir Avukatın Yanında Diğer Bir Avukatın Çalışıp Çalışamayacağı ile İlgili Olarak Yapılan
Uygulama:
Bir avukatın yanında diğer bir avukatın çalışıp çalışamayacağı hususu Adalet Bakanlığına so
rulmuş ve cevaben alınan 27.8.1991 tarihli yazıda özetle; bir avukatın yanında diğer bir avukatın
çalışması halinde, bu durumun 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 44. maddesine göre birleştirilmiş
avukatlık bürosu olarak kabul edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
Bu görüş üzerine Bakanlığımızca verilen muktezalarda, bir avukatın yanında diğer bir avuka
tın ücretli olarak çalışamayacağı, bu nedenle birlikte çalışan avukatların her birinin ayrı ayrı ser
best meslek erbabı olarak mükellefiyetlerinin tesisi gerektiği belirtilmiştir.
Daha sonra Adalet Bakanlığından alınan 14.4.1995 tarihli yazıda ise, Avukatlık Kanununun
12. maddesine göre bir avukatın yanında diğer bir avukatın ücretli olarak çalışabileceği görüşü bil
dirilmiştir.
Bir avukatın yanında diğer bir avukatın ücretli olarak çalışamayacağını ve birlikte çalışan avu
katların ayrı ayrı serbest meslek erbabı olarak mükellefiyet tesisi yönünde verilen Bakanlığımız gö
rüşleri paralelinde yapılan uygulamalarla ilgili olarak açılan davalardan bir tanesi, sonuçlanmıştır.
Bu konuda Danıştay 3. Dairesince verilen 21.12.1995 tarihli kararla, mükellef isteği haklı bulun
muş ve yapılan idarî işlemler iptal edilmiştir.
Gerek Adalet Bakanlığının 14.4 1995 tarihli yazısı ve gerekse Danıştay Kararı dikkata alına
rak bu konuda 27.3.1996 tarihli ve 22593 sayılı Resmî Gazcte'de 196 seri no.lu Gelir Vergisi Ge
nel Tebliği yayımlanmıştır.
'
Söz konusu Tebliğ ile; bir avukatın yanında diğer bir avukatın ücretli olarak çalışması halin
de, ücretli olarak çalışan avukatın serbest meslek erbabı olarak mükellefiyetinin tesisine gerek ol
madığı ve bu avukatın gelirinin Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine göre ücret olarak ver
gilendirileceği açıklanmıştır. Ayrıca Tebliğle, bu konuda mükelleflerin düzeltme taleplerinin yeri
ne getirilmesi ve yargıya intikal etmiş uyuşmazlıklardan da vazgeçilmesi yolunda da talimat veril
miştir.
i
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Sonuç olarak; 1991 yılından beri bir avukatın yanında diğer avukatın çalışması halinde, her
ikisinin de serbest meslek erbabı olarak kabul edilerek mükellefiyet tesisine gidilmesi, bidayette
Adalet Bakanlığının bu konuda verdiği görüşe dayanmıştır.
Adalet Bakanlığının ikinci kez Bakanlığımıza gönderdiği yazısında yer alan görüşü ve Danış
tay Kararı doğrultusunda 196 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanarak konu çözüme ka
vuşturulmuştur.
12. - Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, korunmaya muhtaç çocuklardan evlatlık olarak veri
lenlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı İmren Aykut'un yazılı cevabı (7/458)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili Sayın Devlet
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.

,
133.1996
Akın Gönen
Niğde

Sorular :
1. Genel Müdürlüğün kurulduğu 1983 tarihinden beri korunmaya muhtaç çocuklara götürülen
hizmetler arasında evlat edindirmeyi sayıyor musunuz?
2. Bu konu ile ilgili özel bir biriminiz var mı?
3. Genel Müdürlüğün kurulduğu 1983 yılından bu yana kaç korumaya muhtaç çocuğu evlat
edindirme hizmetinden yararlandırdınız?
4. Bu çocuklar bugün evlatlık olarak verilen ailelerin yanında mı kalmaktadırlar?
5. Evlatlık verilen çocuklardaki yaş ve cinsiyet ortalaması nedir?
6. Evlatlık olarak verilen çocuklardan kuruma geri dönen var mıdır?
7. Bu çocukların takibini nasıl yapmaktasınız? Bu konuda görevli kaç uzmanınız var?
8. a) Yapılıyorsa, bu çocukların takibi zımnin da, sosyal hizmet senede kaç sefer aileleri ve ço
cuğu kontrol etmektedir?
b) Sosyal hizmet uzmanlarının olağan ve olağandışı denetimi nasıl yapacaklarına dair bir yö
nergeniz mevcut mudur?
9. Bu çocuklarla ilgili kaç rapor tutulur?
10. Gerek M.K. ve 2828 sayılı kanun uyarınca, yurtdışına evlatlık verilen çocuklar var mıdır?
11. Bu çocukların izlenmesi yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise nasıl yapılmaktadır?
Kaç çocuk vardır? Hangileri hakkında kaç sefer ve hangi tarihlerde inceleme yapılmıştır?
12. Yurt dışında evlatlık edindirme ve sosyal incelemeyle ilgili mevzuat yeterli midir? Değil
se çocukların izlenmesiyle ilgili kurum yetkili ve sorumlularının bir yasa değişikliği yapılması öne
rileri var mıdır?
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T.C.
Başbakanlık
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü
Sayı :B.02.1. SÇE0..10.00.04/Ç. 1.1.96.344

'

27.3.1996

Konu : Evlat Edinme Hizmetleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Genel Sekreterliğine
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi : 18.3.1996 'tarhı ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/458.825/1981 sayılı yazınız.
Niğde Milletvekili Sayın Akın Gönen'e ait soru önergesine cevap yazımız ekinde gönderilmiş
tir.

Bilgilerinizi arz ederim.
Dr. İmren Aykut
Devlet Bakanı
Niğde Milletvekili Sayın Akın Gönen'in Sorularına İlişkin Cevaplar :
1. Ülkemizde korunmaya muhtaç çocuklara götürülen hizmetler konusunda çıkartılan en son
yasa 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunudur. Kanunun kurumun gö
revleri ile ilgili 9/b maddesinde, korunmaya muhtaç çocukların tespiti bakım ve yetiştirilmesi, bu
konuda çalışmalar yapılması kuruluşlar açılması kurumun sorumluluğuna verilmiştir.
Kanunun 23 üncü maddesinde ise, bu çocukların bakımında koruyucu aile hizmetlerine de ge
reken önemin verilmesi istenilmektedir.
Yasada evlat edinme ile ilgili bağımsız bir hüküm yer almamasına rağmen yasanın 9 uncu
maddenin (j) bendinde kuruma 'Toplumun değişen ihtiyaçlarına göre sosyal hizmetler alanına gi
ren veya kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek" sorumluluğu yüklenmiştir.
Buna istinaden kurumun merkez teşkilatının oluşturulmasına ilişkin 27.9.1984 tarih ve 3046
sayılı Kanuna dayanılarak, 14.11.1984 tarih ve 1321 sayılı Bakanlık onayı ile diğer dairelerle bir
likte bu konuda hizmet vermek üzere Aile ve Çocuk Hizmetleri Dairesi de kurulmuştur.
Daireye korumaya muhtaç çocuklara verilecek hizmetler arasında "genel hükümlere uygun
olarak evlat edinme ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek görev verilmiştir." Bu nedenle, kurumun
bakımına verilen korunmaya muhtaç çocuklardan ailesi olmayan veya olup da çeşitli nedenlerle ço
cuğuna bakamadığı için evlat cdindirilmesine veli ya da vasisi tarafından muvafakat edilen ailele
rin çocukları öncelikle evlat edinme hizmetinden yararlandırılmaktadır. Böylece evlat edinme ku
rumun korunmaya muhtaç çocuklara götürülen hizmetleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Ör
neğin 1994 yılında korunma kararı alınan 1 553 çocuktan 803'ü aynı yılda kuruluşa alınırken, 51 l'i
evlat edindirilmiştir. Başka bir deyimle hakkında korunma kararı alınan çocukların % 33'ti evlat
edindirilmektedir. Diğerlerinin % 52'si kuruluş bakımına alınmakta, % 5'i koruyucu ailede bakıl
makta geriye kalan % 10'u ise diğer hizmetlerden yararlandırılmaktadır.
2. Genel Müdürlükçe yürütülen evlat edinme hizmetini koruyucu aile hizmetleriyle birlikte ta
kip, koordine ve geliştirmek üzere aynı daire başkanlığına bağlı bir şube müdürlüğü kurul muştur.
Bu hizmet taşra teşkilatında ise il müdürlükleri bünyesinde yürütülmektedir. Ankara, İstanbul, İz- 684 -
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mir, Adana, Samsun, Bursa, Eskişehir, Hatay, Antalya gibi evlat edinme hizmetinin yoğunlukta ol
duğu illerde ise hizmet bu alana ayrılan meslek elemanlarınca yürütülmektedir. Diğer illerde ise ko
runmaya muhtaç çocuklara hizmet veren uzman personel aynı zamanda evlat edinme hizmetini de
sürdürmektedir.
^
3. Genci Müdürlüğümüzce 1983 yılına kadar 221kız, 241 erkek olmak üzere toplam 462 ço
cuk evlat edindirilmişken, 1984'ten 1996 yılı 20 Mart tarihine kadar toplam 1 789 kız, 1 884 erkek
olmak üzere toplam 3 682 çocuk evlat edinme hizmetlerinden yararlandırılmıştır. Bu konuda dö
kümler Ek l'dc sunulmaktadır.
4. Evlatlık işlemlerini yürütmek Medenî Yasa ile sulh hukuk mahkemelerinin sorumluluğuna
verilmiştir. Bu süreç yasada belirlenen hususlara uygun olarak yapılmakta, resmî bir senetle de ta
mamlanmaktadır. Bu nedenle ailenin evlat edindiği çocuğa kendi öz çocuğu gibi bakma yükümlü
lüğü bulunmaktadır. 18 yaşın altındaki çocuklar için evlat edinme akdinin bozulması veli ya da va
sisinin iznine bağlıdır. Bu nedenle çocuğun başka birine verilmesi, önemli bir sorun olmadan aile
nin yanından uzaklaştırılarak başka birinin yanında bakılması sözkonusu olamaz. Esasen kurum
aracılığı ile gerçekleştirilen evlat edinmelerde aileler her yönüyle değerlendirilerek, titiz bir araş
tırmadan geçirilmekte, çocuğun ailede ihmal ve istismarı engellenmektedir.
5. Ülkemizde evlat edinme işlemleri Medenî Kanunun 253 üncü maddesine uygun olarak ya
pılmaktadır, Buna göre, evlat edinenle evlatlık arasında 18 yaş farkı olması, evlat edinenin de 35
yaşını aşmış ve çocuksuz olması evlat edinmesi için yeterlidir. Bunun sonucu çok ileri yaşlarda bi
risinin bir bebeği evlat edinmesinde kanunen bir sakınca bulunmamaktadır. Oysa bu tür evlat edin
melerde çoğunlukla evlat edinen daha çocuk gençlik yaşlarına gelmeden yaşlılıktan ölmekte, ço
cuksa yeniden ailesiz kalmaktadır. Ayrıca çocukla aile arasındaki yaş farkı zaman zaman olumsuz
şekilde ortaya çıkan kuşak çatışmalarına neden olmaktadır. Bu gerçekten hareketle kurum aracılı
ğı ile yapılan evlat edinmelerde 0-1 yaş grubu çocuklar için ailenin de en çok 45 yaşında olması
daha büyük yaşlarda ise çocuğunda daha büyük yaşlardan seçilmesi prensibi benimsenmiştir. Bu
nun sonucuda daha önce evlat edinmesi mümkün olmayan büyük yaş grubu birçok çocuk evlat
edinme hizmetinden yararlandırılmaktadır.
Evlat edinilen çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda çocukların % 24'ünün 0-1 yaş, %
36'sının 1-2 yaş grubu çocuklar olduğu saptanmıştır. Evlat edinilen çocukların % 70'inden fazlası
0-3 yaş grubundadır.
Bu durum evlat edinecek ailelerin tercihlerinde de görülmektedir. Halen sırada bekleyen aile
lerin % 78'i 0-1 yaş, % 15'i ise 1-2 yaş grubu çocuk tercih etmektedirler. Üç yaşından büyük ço
cuk isteyen ailelerin oranı ise sadece % 7'dir.
'
Ülkemizde evlat edinmelerde kız çocuklar erkek çocuklara oranla daha çok tercih edilmekte
dir. Örneğin sırada bekleyen ailelerde kız çocuk tercihi % 65 iken erkek tercihi sadece % 23'tür.
Ailelerin % 12'sinde ise cinsiyet tercihi yapılmamaktadır. 1983 yılından sonra evlat edindirilen 3
682 çocuğun % 48,8'i kız, % 51,2'si ist erkektir. Bu da ailelerle çalışan sosyal hizmet uzmanları
nın yönlendirilmesi ile sağlanabilmiştir.
6. Evlatlık verilenlerden kuruma dönen çocuk sayısı sadece Uç olup bunların da evlatlık söz
leşmesi ya çözülmeden çocuk kuruluşa alınmış ya da miras hakları saklı kalmak üzere sözleşmesi
iptal edilmiştir.
7. Evlatlık verilen çocuklar aile yanında mahkeme öncesi kaldıkları süre içerisinde çocuk ve
aile arasındaki uyum, ailenin çocuğa olan ilgisi, evlat edinmelerinden sonra, herhangi bir sorun çı
kıp çıkmayacağı konusunda sosyal hizmet uzmanlarınca denetimler yapılmakta, rehberlik hizmet
leri verilmektedir. Bu hizmetin yürütülmesinde, dikkat edilecek hususlar, rapor ve belgelerin hazır- 685 -
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lanışı, saklanması ve benzeri konularda genelgeler yayınlanmış, Evlat Edindirme Yönergesine
maddeler"konulmuştur. Halen il müdürlüklerinde çalışan sosyal hizmet uzmanı sayısı 175'tir. An
cak bunların tamamı sadece evlat edinme işlerini yürütmeyip diğer alanlarda da hizmet vermekte
dir. Evlat edinme hizmetlerinde ilde meslek elemanı olmaması halinde ise gerektiğinde diğer iller
den geçici görevli sosyal hizmet uzmanı görevlendirilerek yürütülmesi sağlanmaktadır.
8 a) Evlat edinme öncesi aileler ev ve diğer ortamlarda (çevre iş vb.) birden fazla görüşmeye
alınmaktadır. Bu konuda sınırlama olmayıp ilgili uzmanın kanaati söz konusudur. Çocuğun aile ya
nına verilmesinden sonra ilk aylarda sık sık daha sonra ise daha uzun sürelerde ziyaret edilmekte
dir. Evlat edinme işlemleri tamamlanan ailelerde ise çocuğun velayetinin aileye geçmesinden do
layı denetim amacıyla ziyaret yapılmamaktadır. Ancak aile isterse her zaman ilgili uzmana müra
caat edebilmektedir. Bunun sonucunda aileye gerekli rehberlik hizmeti her zaman verilebilmektedir.
b) Ayrıca sosyal hizmet uzmanları evlat edinecek aileleri gerek evlat edinme öncesi gerekse
çocuk verildikten sonra hukuken evlat edinmenin tamamlanmasına kadar haberli ya da habersiz de
netleyebilmektedir. Bu takipler normal olarak olduğu gibi herhangi bir olumsuz duyuma dayalı ola
rak da yapılabilmektedir. Ancak şimdiye kadar bu konuda kuruma intikal eden herhangi bir olum
suzluk olmamıştır.
Denetimlerin özellikleri, dikkat edilecek hususlar, bu konudaki raporların hazırlanışı ve korun
masına ilişkin hususlar, genelgelerde ve Evlat Edindirme Yönergesinde belirlenmiştir.
9. Evlat edinilen çocuklar, için belirli sayıda rapor tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. An
cak ilgili uzman yaptığı her görüşme için mutlaka rapor yazmaktadır. Bunlarda Genel Müdürlük
müfettişlerinin yaptıkları teftişlerde ve yetkililerin yaptığı denetimlerde incelenmektedir.
10. Ülkemizde evlat edinme işlemleri Medenî Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda yapıl
maktadır. 2828 sayılı Yasada ise daha önce belirtildiği üzere evlat edinme ile ilgili özel bir madde
bulunmamaktadır. Kurum öz ailesi olmayan çocuklar için bir aile görevi yapmaktadır. Veli ya da
vasinin izni olan her çocukta yasal olarak yurt dışında gerek TC gerekse yabancı uyruklulara evlat
verilebilmektedir. Bu nedenle 1990 yılına kadar bazı çocuklar yurt dışında yaşayan TC vatandaş
ları ile yabancı uyruklulara evlat edindirilmiştir. Ancak gerek eski, gerekse 1994 yılında çıkarılan
ve halen yürürlükte olan Evlat Edindirme Yönergelerinde bu konuda kısıtlamalar getirilmiş, önce
lik Türkiye'de yaşayan her ikisi de TC vatandaşlarına verilmiştir. Evlat edinme ile ilgili tercih sı
ralaması Yönergenin 15 ve 16 ncı maddelerinde belirlenmiş olup, buna göre;
Madde 15. - Evlat edindirme sıralamasında öncelik Türkiye'de ikamet eden her ikisi de Tür
kiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aittir. Daha sonra sırasıyla,
1. Her ikisi de TC vatandaşı olup, yurt dışında yaşayanlar ve her ikisi de Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti vatandaşı olup, bu ülkede yaşayanlar,
2. Eşlerden biri TC vatandaşı olup yurt dışında yaşayanlar,
Olmak üzere değerlendirmeye alınır.

,

Madde 16. - Her ikisi de yabancı uyruklu ailelere sağlık sorunları, özürlülük, ensest olma gi
bi nedenlerle Türkiye'de evlat edindirilemeyen çocuklar yerleştirilir. Üç yaşından büyük çocukla
rı evlat edinecekler için eşlerden birinin Türkçe bilme şartı aranır." şeklindedir.
11. Yurt dışındaki ailelere evlatlık verilen çocukların takipleri kurumun da üyesi olduğu Ulus
lararası Sosyal Hizmet Teşkilatı (ISS) aracılığı ile yaptırılmaktadır. İncelemeler önce evlat edine
cek aile hakkında, daha sonra da evlat edinilen çocuğun işlemleri tamamlanıncaya kadar sürdürül
mektedir. Gerekli görülürse bu konuda sonradan da rapor istenilebilmektedir.
-686-
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Halen yurt dışına veriliş 1983 öncesi 26, 1984-1990 yılları arasında ise 72 çocuk bulunmakta
dır. İ990'dan şimdiye kadar ise Türkiye'de yaşayan 2 yabancı uyruklu aileye kurum tarafından, yi
ne Türkiye'de yaşayan bir yabancı uyruklu aileye çocukların öz ailesinin isteği ile iki kardeş, biri
TC diğeri yabancı uyruklu yurtdışında yaşayan altı aile ile her ikisi de TC uyruklu yurt dışında ya
şayan altı aijeye yedi çocuk olmak üzere toplam 17 çocuk yerleştirilmiştir. Çocuklar hakkında ya
pılacak incelemenin belirli bir sayısı olmayıp gerekli görüldüğünde yaptırılması mümkündür.
12. Yurt dışındaki araştırmalar Türkiye'nin de üyesi olduğu Uluslararası Sosyal Hizmet Teş
kilatı (ISS) tarafından yapılmaktadır. ISS'nin talep ettiği ülkemizdeki sosyal incelemeler ise kuru
mumuz tarafından yapılmaktadır. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Ancak ülke
mizdeki evlat edinme hizmetleri Medenî Kanuna göre yapılmaktadır. Konunun öncelikle çocuğu
ve onun haklarını ilgilendirmesi nedeniyle sadece hukukî bir işlem olmaktan çıkarılarak, sosyal yö
nü önplana çıkarılmalıdır. Bu alanda sadece kurum aracılığı ile olanlardan başka çok sayıda çocuk
ailelerin kendi aralarında yaptıkları anlaşmalarla evlat edindirilmektedir. Konunun düzenlenmesi
için tüm evlat edinmelerde kurumun yapacağı incelemelerin istenmesi ve bu alanda da kuruma et
kinlik kazandırılması gerekmektedir.

S.S.Y.B. Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme
Kurumundan Evlat Edindirilen Çocuklar
. Yıllar
1983 yılına kadar
1984

Kız
221
54

Erkek

Toplam

241

462

85
67

139
116

87

183
207

1986

49
96

1987

104

1988

124

103
123

1989

124

133

260

1990

67

75

142

1991

190

148

338

1992

230

466

1993

227
250

236
232

248
32

261
308
26

511
556
58

2 019

2 125

4 144

1985

1994
1995
1996 20 Mart

TOPLAM

<§
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 14 arkadaşının, Lipns Kulüpleri
ile yan kuruluşlarının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/10)
2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Rotary Kulüpleri
nin faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11)
3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Bilderberg Kulübü
nün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12)
—1—
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4. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 15 arkadaşının, taşkömürü
üretimindeki sorunların çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/13)
5. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın
daha iyi değerlendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15)
6. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf ke
sintilerimin değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17)
7. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının
tespit edilmesi, ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18)
8. — 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 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19)
9. — 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 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21)
10. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuruluş
larının amaçları dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22)
11. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/23)
12. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24)
13. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu
Anadoluda boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunla
rının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın
—

• 2 —

•

:

,

'

•

'

•

'

.

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
'
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin Önergesi (10/25)
14. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile ilgili
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis . araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/26)
15. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak su
kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27)
16. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşımının
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/28)
'
17. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cev
herden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştirilmesi
nin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29)
18. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla
Anayasanın 98 inej, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/30)
• 19. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/31)
20. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1)
21. — İzmir Milletvekili Sabrı 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 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32)
22. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla
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Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/33)
23. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/34)
24. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/35)
25. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanlarımız
ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36)
26. — Konya Milletvekilli Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretimindeki
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37)
v
27. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38)
28. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Kurumu'nün daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken Ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39)
29. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşının, PETLAS'ın zarar
etmesinin nedenleri ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
vec 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/40)
30. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmetle
rindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41)
3ft| -—' Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel Mü
dürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken ted-
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birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştuTnası açılmasına ilişkin önergesi (10/42)
32. — İstanbul Milletvekili. Hali t Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gere
ken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43)
33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44)
34. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et it
halatı yapıldığı iddialarını-.araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır-'
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/45)
35. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının Ulaştırma Ba
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46)
36. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve
işletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)
37. — İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi
Kooperatiflerindekli usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48)
38. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile İşbirliği an
laşmaları imzalandığı iddlialarınm araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/49)
' .
39. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
98 ineli, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması'açılma
sına ilişkin önergesi (10/50)
40. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51)
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1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankayanın, TURBAN Genel Müdürlüğüne
ait bazı telefonların konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1)
. • % — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1995 yılında iller itibariyle, kaç
kişiye ve hangi miktarlarda hayvancılık kredisi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/2)
3. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'm, Midilli açıklarında düşen Fantom uça
ğının pilotunu arama çalışmalarının erken durdurulduğu iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3)
4. —İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ŞabJin'in Gümrük Birliğine girdiğimiz ta
rihten itibaren ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü sû
ru önergesi (6/5)
5. — Yozgat Milletvekili Kâzım Arşlah'ın, soğan üretimindeki fazlalığın değer
lendirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişlerj Bakanından sözlü soru önergesi (6/6)
6. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, izmir'de Menkul Kıymetler Borsası
kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/7)
7S— Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, iş ve İşçi Bulma Kurumunda usulsüz
atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü
sora önergesi (6/8)
8. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Aikın'ın, Ordu - Mesudiye İmam - Ha
tip Lisesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/10)
9. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban Barajından Elazığ'a
içme suyu getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü sohu önergesi (6/11)
.
.
10. —- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Ancak - Palu yoluna iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/12)
11. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Maden - Alacakaya yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/13)
12. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'un tarihî ve kültürel
varlıklarının korunmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/14)
13. —. Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Tren yolu ve İstasyonuna
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/15)
14. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Çimento Fabrikasının ye
rinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü, soru
önergesi (6/16)
15. _ R i z e Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, Rize Sağlık Meslek Okulunun kapatı
lacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/17)
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16. —Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, demiryollarının modernizasyonuna
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/18)
17. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, enerji sektöründe yapılacak yatırım
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/19)
18. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Gökova (Kemerköy) Santraline iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20)
19. — Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Çukobirliğin borçlarına ve personeline
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sorti önergesi (6/21)
20. — Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, Acil Servis ve Hizmetlere İlişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/22)
21. — Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, S.S.K.'nın Sağlık Hizmetleri Ala
nındaki örgütlenm es ; ne ilişkin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/23)
22. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Irak'a uygulanan ambargonun ekono
mimize olan etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/24)
23. — Aydın Milletvekili Sema Pişktasüfün, S.S.K.'nın malî durumuna ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/25)
24. — Yozgat Milletvekili. Kâzım Arslan'ın, İl Sağlık Müdürlerine ilişkin Sağlık •
Bakanından sözlü soru önergesi (6/26)
25. — Diyarbakır Milletvekili Yalkup Hatipoğlu'nun, dinî vecibelerini yerine ge
tiren ordu mensuplarına yapılan; uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/27)
26.— Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, çevre düzenlemesi fonundan bele
diyelere yapılan yandımlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/28)
27. — Konyaı Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya'nın bazı belediyelerine ya
pılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü sora önergesi (6/29)
28i — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, öğretmenlerin eylemlerine
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/30)
29. — Ordu Milletvekilli Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu Sanayi Bölgesi arsasının
kamulaştırma 'bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/31)
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