
DONEM: 21 YASAMA YILI: 4 

CİLT: 74 

13 üncü Birleşim 
30.10. 2001 Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
1. - Oturum Başkanı TBMM Başkanvekili Mustafa Murat Sökmenoğ-

lu'nun, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında milletvekillerinin Cum
hurbaşkanına yönelik tavırlarıyla ilgili basında çıkan yanlış ve yanıltıcı 
haberlere, bu ve benzeri haberlerin Türk siyasetinde yaratacağı sorunlara 
ilişkin açıklaması 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. - Genel Kurulu ziyaret eden Nijerya Cumhuriyeti Kano Eyaleti 

Meclis Başkanı Yau Abdullahi'ye Başkanlıkça "hoş geldiniz" denilmesi 

C) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Kültür Bakanı Mustafa îstemihan Talay'ın, cumhuriyetin ilanının 

78 inci yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşması ve MHP Hatay 
Milletvekili Mehmet Şandır, DYP Erzurum Milletvekili Ayvaz Gökdemir, 
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DSP Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak, AK Parti Manisa Milletvekili 
M.Necati Çetinkaya, ANAP Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, SP Ankara 
Milletvekili Oya Akgönenç Muğisuddin'in grupları adına konuşmaları 14:31 

2. - izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Ege Bölgesi pamuk 
üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyiş-
leri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı 31:39 

3. - izmir Milletvekili Kemal Vatan'ın, Türkiye'nin içine düştüğü 
ekonomik durumun nedenleri ve çıkış yollarına ilişkin gündemdışı konuş
ması 39:40 

4. -Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, küreselleşmenin dün
yadaki etkileri ve Türkiye'nin durumuna ilişkin gündemdışı konuşması 40:42 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 43:44 

1. - Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Çorum Millet
vekili Yasin Hatiboğlu, Konya Milletvekili Veysel Candan ve Diyarbakır 
Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, özelleştirme sürecinde alınan yan
lış kararlarla devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit 
ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(11/20) 43:44 

E) TEZKERELER VE ÖNERGELER 55:59 
1. - Balıkesir Milletvekili ismail Özgün'ün, Vergi Usul Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/354) doğrudan gün
deme alınmasına ilişkin önergesi (4/416) 55:56 

2. - Osmaniye Milletvekili Birol Büyüköztürk'ün, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifinin (2/689) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/417) 56:57 

3. - Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/670) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/418) 57:59 

IV- ÖNERİLER 44 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 44:54 
1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın 

yeniden düzenlenmesine ilişkin SP Grup önerisi 44:47 
2. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın 

yeniden düzenlenmesine ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek 
önerisi 47:54 

V.- SEÇİMLER 59 
A) RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNA ÜYE SEÇİMİ 59:61 
1. - Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda muhalefet partileri konten

janından boşalan üyeliğe seçim 59:61 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 62 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 62:119 
1. -Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonuna devredilen bankaların bağlı oldukları gruplara ait yayınlarına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı 
(7/4619) 62:63 

2. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, DEMÎRBANK'ın İngiliz 
HSBC kuruluşuna satılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4641) 64:66 

3. - Şanlıurfa Milletvekili Züfıkar îzol'un, Şanlıurfa'daki elektrik 
kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Zeki 
Çakan'ın cevabı (7/4644) 67:70 

4. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa Tedaş Müdür
lüğünün personel talebine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı M. Zeki Çakan'ın cevabı (7/4648) 71:74 

5. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, enerji işletme hakkı devir söz
leşmelerinde uygulanan KDV oranlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı M. Zeki Çakan'ın cevabı (7/4670) 75:77 

6. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, bazı kamu kuruluşlarının 
kullanılabilir aktiflerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in 
cevabı (7/4774) 78:80 

7. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Diyarbakır Çelikli Köyü 
çiftçilerinin Diyarbakır Hizmet Vakfına bağışa zorlandıkları iddialarına iliş
kin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı 
(7/4791) 81:83 

8. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün; 
Tarımsal girdi fiyatlarına, 

- İstanbul Milletvekili Yücel Erdener'in; 
Deneme üretimi yapılan tohumluklara, 

İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in 
cevabı (7/4797,4808) 84:89 

9. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm; 
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde başörtüsü yasağı uy

gulandığı iddialarına, 
Başörtüsü sorununa, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bah-

çeli'nin cevabı (7/4804,4805) 90:95 
10. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Birecik İlçesinin öğret-

menevi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğ-
lu'nun cevabı (7/4809) 96:97 
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. 11. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, 27-28 Mayıs 2001 tarih
lerinde yapılan açık lise sınavlarında Ankara-Ayrancı Lisesinde bazı öğren
cilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4811) 98:99 

12.- Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, 27-28 Mayıs 2001 tarih
lerinde yapılan açık lise sınavlarında Ankara-Ayrancı Lisesinde bazı öğren
cilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4812) 100:101 

13. - Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün, UZEVin yasalara uy
mayarak halkı mağdur ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4818) 102:103 

14. -Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, devlet ve özel üniversitelere 
yapılacak devlet yardımları belirlenirken uyulacak kriterlere ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4819) 104:105 

15. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop ilindeki sağlık per
soneli açığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı 
(7/4830) 106:108 

16. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop ilindeki taşımalı 
eğitim uygulamasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostan
cıoğlu'nun cevabı (7/4833) 109:110 

17. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, 2000 yılı yatırım prog
ramında Sinop İlinin durumuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin 
Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4834) 111:112 

18. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, okullardaki zehir
lenme olaylarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğ
lu'nun cevabı(7/4843) 113:114 

19. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, Talim ve Terbiye 
Kurulunun kabul ettiği yabancı dil öğretim programı kararına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4903) 115:116 

20. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen 
projelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez'in cevabı 
(7/4934) 117:119 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Karabük Demir Çelik Fabrikaları AŞ'nin (Kardemir) 
sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı Hasan Gemici, 

İstanbul Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değer
lendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği uygulamasında karşılaşılan sorunlara 
ilişkin gündemdışı konuşmasına, Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, 

Cevap verdiler; 

Denizli Milletvekili Mehmet Kocabatmaz, terör hareketlerinde kullanılmaya başlanılan kimyasal 
ve biyolojik silahların önemine ve alınması gerekli önlemlere ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı. 

Finlandiya Parlamento Başkanının, 

Makedonya Cumhuriyet Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanının, 
Beraberlerinde birer parlamento heyetiyle ülkemizi ziyaretlerinin uygun bulunduğuna ilişkin 

Başkanlık tezkereleri; 

istanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, KIT, 

Erzurum Milletvekili Cezmi Polat'ın, İçişleri, 

Komisyonları üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen üyeliğe, İstan
bul Milletvekili Aydın Ayaydın seçildi. 

Genel Kurulu ziyaret eden Makedonya Cumhuriyet Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanı 
ve beraberindeki parlamento heyetine Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında 
bulunan: 

TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
Raporunun (2/94,2/232,2/286,2/307,2/310,2/311,2/325,2/442,2/449) (S. Sayısı :527) görüşmeleri, 
daha önce geri alınan maddelere ilişkin Komisyon Raporu henüz hazırlanmadığından, ertelendi; 

İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler-halinde 
görüşülmesi kararlaştırılmış bulunan, Türk Medenî Kanunu Tasansının (1/611,1/425,2/361,2/680) 
(S. Sayısı: 723) görüşmelerine devam edilerek, 1 inci bölümü kabul edildi, 2 nci bölümü üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

30 Ekim 2001 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.58'de son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Burhan Orhan Şadan Şimşek 
Bursa Edirne 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No. : 19 

II.-GELEN KÂĞITLAR 
26.10.2001 CUMA 

Tasarı 
1. - Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 

18.11.1992 Tarihli ve 3842 Sayılı Kanun ile Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/923) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.10.2001) 

Teklif 
1. - Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli ve 28 Arkadaşının; Devlet Memurları Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/817) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan 
ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2001) 

— © 

No.: 20 

30.10.2001 SALI 
Teklif 

1. -Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan 
Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz ile 311 Milletvekilinin; Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/818) (Anayasa 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2001) 

Raporlar 
1. - îzmir Milletvekili Güler Aslan ve 6 Arkadaşının, îzmir ilinde Uzundere Adı ile Bir İlçe 

Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
masına İlişkin Önergesi (2/553) (S. Sayısı: 748) (Dağıtma tarihi: 30.10.2001) (GÜNDEME) 

2. - Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin önergesi (2/682) (S. Sayısı : 749) 
(Dağıtma tarihi: 30.10.2001) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru önergesi 

1. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, 19 Mayıs Üniversitesi Kampusüne girişlerde 
başörtüsü kontrolü yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1613) 
(Başkanlığa geliş tarihi :26.10.2001) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Yüksek Askerî Şûra kararlarına göre görevden alınan 

subay, astsubay ve askerî öğrencilere ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4985) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2001) 

2. - istanbul Milletvekili irfan Gündüz'ün, Suriye'deki Süleyman Şah'a ait türbeye ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4986) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2001) 
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3. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, BAĞ-KUR sigortalılarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/4987) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2001) 

4. - Balıkesir Milletvekili ismail Özgün'ün, Balıkesir ilinde Ali Hikmet Paşa tesislerindeki top
rak sahaların çim sahaya dönüştürülmesine ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) yazılı soru 
önergesi (7/4988) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2001) 

5. - Balıkesir Milletvekili ismail özgün'ün, Balıkesir ili ve ilçelerinin balıkçı barınakları 
ödeneklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4989) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 25.10.2001) 

6. - Balıkesir Milletvekili ismail özgün'ün, Balıkesir İli karayolu projelerine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4990) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2001) 

7. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, zeytin ve zeytinyağı üretiminin teşvik edilmesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4991) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2001) 

8. - Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün, Çevre Bakanının önemli görevlere yakın ak
rabalarını atadığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4992) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.10.2001) 

9.- istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, deprem afetinden zarar gören tavuk 
üreticilerine yapılacak yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4993) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 25.10.2001) 

10. - İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, istanbul'daki taksi sürücülerinin sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4994) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2001) 

11. - istanbul Milletvekili Celal Adan'ın, istanbul Teknik Üniversitesine ait bir araziye ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4995) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2001) 

12. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, PETLAS 'la ilgili olarak MİT'ten rapor isten
diği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4996) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.10.2001) 

13. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Samsun Gençlik ve Spor Müdürünün görevden 
alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) yazılı soru önergesi (7/4997) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 26.10.2001) 

14. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, bazı öğretim üyelerine yapılan uygulamalara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4998) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2001) 

15. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Bakanlıkça başlatılan bazı operasyonlara iliş
kin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4999) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2001) 

16. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, istanbul Millî Eğitim il Müdürlüğü ile I.T.Ü. 
tarafından düzenlenen bir sertifika programına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5000) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2001) 

17. -Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, bazı temel gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artışa iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5001) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2001) 

18. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, TBMM Genel Kurulunda yaptığı bir açıklamaya 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5002) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2001) 

- 7 -
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19. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, KOBİ'lerin sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/5003) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2001) 

20. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Talim ve Terbiye Kurulunca bazı kelimelerin 
ders kitaplarında ve eğitimde kullanılmasının yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/5004) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2001) 

21. - Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, Bursa'da yerel bir gazetede yayımlanan Bursa Kültür, 
Sanat ve Turizm Vakfı ile ilgili habere ilişkin Devlet Bakanından (Nejat Arseven) yazılı soru öner
gesi (7/5005) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2001) 

22. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, Konya-Ankara yolu 2. Organize Sanayi 
Kavşağında meydana gelen kazalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5006) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.10.2001) 

23. - Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, TMO tarafından uygulanan buğday fiyatlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5007) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2001) 

Gensoru önergesi 

1. - Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu, 
Konya Milletvekili Veysel Candan ve Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, özelleş
tirme sürecinde alınan yanlış kararlarla Devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Bülent 
Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 ve içtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarın
ca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/20) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2001) (Dağıtma 
tarihi: 29.10.2001) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

30 Ekim 2001 Salı 
BAŞKAN: Başkanvekili Mustafa Murat SÖKMENOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Melda BAYER (Ankara), Sebahattin KARAKELLE(Erzincan) 

® 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 üncü Birleşimini açıyorum. 

Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 

1. - Oturum Başkanı TBMM Başkanvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Cumhuriyet Bay
ramı kutlamaları sırasında milletvekillerinin Cumhurbaşkanına yönelik tavırlarıyla ilgili basında 
çıkan yanlış ve yanıltıcı haberlere, bu ve benzeri haberlerin Türk siyasetinde yaratacağı sorunlara 
ilişkin açıklaması 

BAŞKAN - Ancak, yüksek müsaadelerinize sığınaraktan... 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Bayramını kutlamak, onun coşku ve sevincini içinde duyup 
yaşamak ve paylaşmak, herkesten önce, Kuvayı Milliye ruhuyla bezenmiş, Ulusal Kurtuluş 
Savaşını vermiş, Cumhuriyeti kurmuş Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyelerinde bulunması 
gereken bilinci, birtakım mülahazalarla yok saymaya, küçültmeye kimsenin hakkı yoktur. 

Sayın milletvekillerinin, olağanüstü Meclis toplantısından başlayarak, yoğun çalışma tem
posuyla geçirmiş olduğu şu birbuçuk aylık dönemden sonra seçim bölgelerine gitmeleri kadar da 
doğal hiçbir şey olamaz. Cumhuriyet Bayramında kendi yörelerinde bulunan sayın milletvekili ar
kadaşlarımızın, güzel vatanımızın her köşesinde, Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutlayan mil
letimizle beraber olması ve Bayrama cumhuriyet bilinciyle bölgelerinde katılmaları, ne hazindir ki, 
yine basınımız tarafından çarpıtılıp "Meclisteki ve Çankaya'daki kutlamalara iştirak etmedikleri" 
şeklinde yansıtılması karşısında, bu konuşmayı, Türkiye Büyük Millet Meclisini bugün idare eden 
Başkan olarak yapmanın zorunluluğunu duymaktayım. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin îlk Başkanı, Cumhuriyetin Banisi Eş
siz Atatürk'ün ve kahraman dava arkadaşlarının milletimizle bütünleşip kurduğu ilk Mecliste, yani 
Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 23 Nisan 1920'de, 451 sayın milletvekilinin 
görev yaptığını da tarihî bir hakikat olarak Yüce Heyetinizin dikkatlerine sunmak istedim. 1920 
yılında yapılan ilk nüfus sayımına göre de Türkiye Cumhuriyetinin nüfusu 13 648 270 kişiden 
mürekkep olduğu da bir başka tarihî gerçektir. 

Bugünkü nüfusumuz 70 milyona yakın iken, Yüce Parlamentonun milletvekili sayısı da 
550'dir. Resmî söylevinizde "Türkiye Büyük Millet Meclisi 400 kişiden teşekkül etmelidir" 
ifadesinin yanı sıra gönlünüze 300'e layık görülmesi, bugün, ülkenin içinde bulunduğu koşullardaki 
temenninin de ötesinde, yaralayıcıdır, rencide edicidir. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ederim efendim. 

Siyaseti ve siyasetçiyi küçük gören, her fırsatta rencide etmeye çalışan zihniyetlerin, cum
huriyeti de demokrasiden uzaklaştırdığını görmek hepimizin görevidir sayın arkadaşlarım. Özellik-
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le, yerel parlamentoların olduğu ülkelerde, Türkiye'yi ve Türkiye Büyük Millet Meclisini mukayese 
ve yönlendirmeye kalkmak ne derece bilimseldir onu da bilemiyorum. Parlamento demokrasinin 
kalbidir, her zaman herkese de gereklidir. 

Bütün sayın milletvekili arkadaşlarımın tek tek Cumhuriyet Bayramını en iyi dileklerimle kut
luyor, derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

Teşekkür ederim efendim. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Değerli Başkanım, çok teşekkür ediyorum açıklamanıza. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim efendim. 

Efendim, lütfen, mikrofonu açayım da televizyon başındaki Yüce Türk Milleti de duysun gür 
sesinizi. 

Mikrofonu açtım; buyurun efendim. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Değerli Başkanım, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Bayramına katılmayla ilgili basına yan
sıyan yanlış ve yönlendirici beyanlar üzerine, izninizle ben de bir iki hususta açıklama yapmak is
tiyorum. 

BAŞKAN - Sizin de adınız vardı bugün haksız yere. 

Buyurun efendim. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Bayramı 
yalnızca Başkentte kutlanmıyor. Bu bayramı, ben, Sakarya Milletvekili olarak, deprem mağduru 
halkımın içinde bizzat törenlere katılarak kutladım, bunun onurunu halkımla birlikte paylaştım. 

Cumhuriyetin cumhurun içinde kutlanmasından daha doğal ve samimî bir yöntemi 
. düşünemiyorum. Bir aydınlanma projesi olan cumhuriyet hareketinin bayramına katılmayı da bu 

Yüce Parlamentonun bir üyesi olarak millî bir görev addettim ve bundan da büyük bir onur duy
dum; ancak, basına yansıyan öylesine yanlış ve yönlendirici, maksatlı açıklamalar yer alıyor ki, 
bundan da derin bir üzüntü duydum. 

Sayın Başkanıma, bu konuyu açışta dile getirdiği için teşekkür ediyorum. 

Kolay ve ucuz!.. Basının bu tarz yaklaşımını da kınıyorum ve medyaya cevap babında bu kısa 
açıklamayı yapmayı uygun buldum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP, MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Aslan, buyurun. 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu 
olarak, açıklamanıza teşekkür ediyoruz. 

Tabiî, maalesef, son günlerde gerek sivil toplum örgütlerinin bazılarında gerekse medyada her 
olayın değerlendirilişinde, Meclise ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyelerine sataş
mayı, onları aşağılamayı kendilerine bir meslek haline getirenler var. 
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Bu cumhuriyetle ilgili resepsiyona katılmama olayını da bu açıdan değerlendirdikleri ve bizi 
fevkalade üzdükleri açıktır. Mesela, biz, Denizli'nin 7 milletvekili olarak 7'miz de Denizli'deki bay
rama birlikte katıldık ve halkın içinde bayramı kutladık. Zannediyorum ki, bütün arkadaşlanmız, 
kendi illerine gittiler, kendi illerinde, bayramları halka birlikte kutladılar. 

Bu nedenle, bu yazılanlardan, çizilenlerden, milletvekilleri açısından, bayramı gölgeleme 
mahiyetinde hiç kimse bir anlam çıkarmamalı. Milletvekillerinin kurumlara saygısı sonsuzdur, 
Cumhurbaşkanlığı makamına da saygısı sonsuzdur. Bu değerlendirmelerin hepsinin yanlış olduğunu 
ifade ediyorum ve Yüce Meclisi Saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Genel Kurulu ziyaret eden Nijerya Cumhuriyeti Kano Eyaleti Meclis Başkanı Yau Abdul-

lahiye Başkanlıkça "hoş geldiniz" denilmesi 
BAŞKAN - Efendim, bu arada, Nijerya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Genel Kurula gelmişler

dir efendim. 
Arz ediyorum. 

Hoş geldiniz. (Alkışlar) 
A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam) 
1. - Oturum Başkanı TBMM BaşkanvekiliMustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Cumhuriyet Bay

ramı kutlamaları sırasında milletvekillerinin Cumhurbaşkanına yönelik tavırlarıyla ilgili basında 
çıkan yanlış ve yanıltıcı haberlere, bu ve benzeri haberlerin Türk siyasetinde yaratacağı sorunlara 
ilişkin açıklaması (Devam) 

BAŞKAN - Efendim, size de söz vereceğim Sayın Çelik... 
Bu arada, biraz evvel ifade ettiğim "300 milletvekili" tartışmasının üzerine, bendeniz, dönem

ler itibariyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili sayısını çıkarttırdım ve cumhuriyetimizin 
nüfusunu da, o seneler itibariyle çıkarttırdım. Arzu eden gruplar, Başkanlığımızdan gelip alabilirler 
efendim; mukayesesi vardır... 

Sayın Çelik, buyurun. 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; Sayın Meclis Başkan-

vekilimizin açış esnasında yaptığı konuşmadan dolayı, kendisine, ben de teşekkür ediyorum; ken
disini kutluyorum; görüşlerine de katılıyorum. 

BAŞKAN - Görevim efendim. 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Mukayese unsuru olsun diye bazı rakamlar arz edeceğim. 
İngiltere'nin nüfusu 59 milyondur. İngiltere'de, Avam Kamarasında, 650'nin üzerinde millet

vekili var, buna, Galler'in, Iskoçya'nın ve Kuzey İrlanda'nın mahalli parlamentoları da dahil değil
dir. Ayrıca, Lortlar Kamarası vardır; Lortlar Kamarasında da 1 273 Lort vardır. 

Bir partimizin sayın genel başkanı "milletvekili sayısı 450 olsun" dedi. Sayın Cumhurbaş
kanımız Meclisteki konuşmasında "400 olsun" dedi. öyle anlaşılıyor ki, akşamki resepsiyonda da, 
Sayın Cumhurbaşkanımız, hızını alamayarak "300 olsun" dedi. (MHP sıralarından alkışlar) Yarın, 
birileri çıkıp, bu Parlamento hiç olmasın da diyebilir. Parlamentoyu, bu şekilde, sürekli tartışma 
konusu yapmak, devletin başındaki insanlara da, kurumlara da, kişilere de asla yakışmıyor. Biz, ön
celikle, siyasî partiler ve milletvekilleri olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onurunu korumak
la mükellefiz. 
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Dünkü Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında, biz, AK Parti olarak, Genel Başkanımız ve 
geniş bir milletvekili topluluğuyla birlikte, Anıtkabir'deki törenlere de katıldık; Sayın Cumhurbaş
kanının Meclisteki resmî kabulüne de katıldık; arkadaşlarımız, Sayın Cumhurbaşkanının Köşkte 
düzenlediği resepsiyona da katıldılar; bu merasime de katıldılar. Bugün, bazı gazetelerde, millet
vekillerinin gitmediği, işte "ne kadar maaş, o kadar rağbet" şeklinde bazı yorumlar var. Bu, birisi, 
özellikle birilerini protesto ediyorsa, bu, kişisel bir tavırdır. Bunu, toptan, Meclise teşmil etmek, bu 
manada bir genelleme yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum ve bu vesileyle de, bu konuyu aç
tığınız için, söz verdiğiniz için Sayın Başkanım, zatıâlinize teşekkür ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Estağfurullah; görevim efendim. 

Efendim, söylemek istemiyordum; ama, mecbur kaldım, onu da söyleyeyim. 
Buradaki mevcut Ankara'da bulunan sayın milletvekillerinin kaçta kaçının bulunacağını Dışiş

leri Bakanlığı nereden biliyordu ki, Dışişleri Bakanlığı, Anıtkabir davetiyesini milletvekillerine çok 
gördü?!. Bu, ne biçim iştir? "Güvenlik mülahazası" ilk önce söylenilmiştir Sayın Turhan Güven'in 
Dışişleri Bakanlığı nezdindeki girişimiyle; daha sonra, ikinci kere davetiye gelmiştir. Anıtkabire 
girmenin, milletvekillerinin iştirakini "güvenlik mülahazası" sayan zihniyet, Parlamentoyu sayar 
mı; tabiî ki saymaz. ("Bravo"sesleri, alkışlar) 

YASlN HATlBOGLU (Çorum)- Sayın Başkan, tasarruf saikiyle olmuştur. 
BAŞKAN - Efendim, her şeyden tasarruf olur; ama, milletten tasarruf etmek mümkün değildir. 

Biz, milletin sinesinden gelmişiz, milletin aynasıyız; halk ile elitin kavgasını buralara taşımak yan
lış olmaz mı?!. 

Buyurun Sayın Kaya. 
YALÇIN KAYA (îçel)- Sayın Başkanım, şahsınıza ve tüm Genel Kurula saygılarımı 

sunuyorum; bu arada, Nijerya Cumhuriyetinden olan misafirlerimize "hoş geldiniz"diyorum. 
Ben de, bir milletvekili olarak, bugünkü basında yer alan ve bundan önce de, sürekli, her 

defasında Parlamentoya yönelik sataşmalar içerisinde bulduğum bir hususu belirtmek için söz almış 
bulunuyorum; şahsınıza teşekkür ediyorum. 

Biraz önce sayın konuşmacıların da ifade ettikleri gibi, Cumhuriyet Bayramı törenleri yur
dumuzun her köşesinde, dış temsilciliklerimizde coşkuyla kutlandı. Ben de, seçilmiş bir İçel Mil
letvekili olarak, dünkü, yani, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını, öncelikle, seçilmiş olduğum içel 
ilinin Merkez ilçesi, Erdemli ilçesi ve Tarsus ilçesinde geçirdiğimi beyan ediyorum ve dolayısıyla 
da, bundan önceki gibi, bundan sonra da olacak, Parlamentoyla ilgili, milletvekillerinin yıpratılması 
olayına karşı bu sataşmaların hepsini kınadığımı belirtip, teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim. 
Sayın Halıcı, buyurun efendim. 
MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Sayın Başkan, gösterdiğiniz duyarlılık için ben de 

teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Görevim efendim. 
MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Bizler, bütün ulusumuz gibi, Demokratik Sol Par

ti olarak, Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşkuyla kutladık ve milletvekillerimizin çoğu, kendi 
yörelerine gittiler ve halkımızla birlikte bu anlamlı günü kutladılar. 

- 1 2 -



T.B.M.M. B : 13 3 0 . 1 0 . 2001 O : 1 

Biliyorsunuz, dünyamız, teröre karşı çok ciddî bir savaş içerisinde; ülkemiz de, ekonomik alan
da çok ciddî bir savaş veriyor. Böyle önemli ve sıkıntılı günlerde yeni çelişkilere ve çekişmelere ih
tiyacımız yok. Bizim şu an ihtiyaç duyduğumuz şey, uyum ve uzlaşıdır, bunun böyle bilinmesini is
tiyorum. 

Saygılarımı sunuyorum Başkanım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Halıcı. 

Sayın Şandır, buyurun efendim. 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, Başkanıyla, üyeleriyle, gruplarıyla göstermiş olduğu hassasiyete, Mil
liyetçi Hareket Partisi olarak biz de yürekten katılıyoruz. 

Cumhuriyetimizin 78 inci yılında, maalesef, üzülerek ifade ediyorum ki, cumhuriyet aydınlan 
imtihanı geçememişlerdir. Halksız bir demokrasi, halksız bir cumhuriyet özlemi, gayretleri ve 
niyetlerinin, maalesef, günümüzde, milletvekillerinin, her konuda, her meselede suçlanarak, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin suçlanması, demokrasinin suçlanması, bu millete, bu halka saygısız
lıktır, haksızlıktır diye algılıyor ve değerlendiriyoruz. 

Biz de, uzlaşma ihtiyacının had safhada olduğu şu dönemde, halk adına, Türk Milleti adına, 
onun iradesinin tecelli ettiği bu Meclisin, halkı ve halkın oluşturduğu kurumlarla bir zıtlaşmaya gir
mesinin, bu görüntülerin verilmesinin hiç faydalı olmadığına inanıyoruz ve bu yönde birtakım 
basında yer alan yansımaları, gerçekten gereksiz, faydasız ve yakışıksız olarak görüyoruz. Böyle 
niyetlerin, bu türlü gayretlerin bir sonuca ulaşmayacağını, buradan, Yüce Milletime ifade ediyorum 
ve gösterdiğiniz hassasiyete ayniyle katıldığımızı ve size çok teşekkür ettiğimi ifade ediyor, saygılar 
sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Çakmaklı, buyurun efendim. 

MUZAFFER ÇAKMAKLI (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Cumhurbaş
kanımızın "400 demiştim de gönlümden geçen 300'dü..." Sayın Cumhurbaşkanı bu 550 kişinin 
oyuyla seçilmedi mi?! Keşke, o zaman, Mecliste 550 kişi çok, ben, bunların oyuyla aday ol
muyorum, Cumhurbaşkanı olmak istemiyorum deseydi, bugün, bu görüşlerine katılırdık; ama, bu 
550 kişinin oyuyla cumhurbaşkanı seçildiği gün güzeldi. Buna karşı çıkmadı da, bugün neden çık
tı; onu anlamak istiyoruz. Bu da bizim zorumuza gidiyor. 

Saygılarımla. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Bu sorunuzun muhatabı ben olmamakla beraber, Sayın Cumhurbaşkanı, birinci 
turda 281, ikinci turda 314, üçüncü turda da 330 oy alarak seçildi; demek ki, 300 rakamı oradan 
gelebilir. 

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

Sayın milletvekilleri, Parlamentonun kendi kendine sahip çıkması karşısında, bütün gruplara 
ve sayın milletvekillerine bir kere daha teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz, sözü, cumhuriyetle 
ilgili olarak hükümete bırakalım artık. 

Sayın milletvekilleri, hükümet adına, Kültür Bakanı Istemihan Talay'ın 29 Ekim ve cum
huriyetin anlamı konusunda, İçtüzüğün 59 uncu maddesine göre, söz talebi vardır. Gündeme geç
meden önce, bu talebi yerine getireceğim. 
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Sayın Bakanın açıklamasından sonra, istemleri halinde, siyasî parti gruplarına ve grubu bulun
mayan milletvekillerinden birine söz vereceğim. 

Konuşma süreleri, siyasî parti grupları için 10, grubu bulunmayan sayın milletvekilleri için de 
5 dakikadır. 

Sayın Bakanım, buyurun. Hükümet olarak, siz de Meclisin hassasiyetine eğiliyorsunuz; teşek
kür ediyorum efendim. 

C) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Kültür Bakanı Mustafa îstemihan Talay 'in, cumhuriyetin ilanının 78 inci yıldönümü 

münasebetiyle gündemdışı konuşması ve MHP Hatay Milletvekili Mehmet Şandır, DYP Erzurum 
Milletvekili Ayvaz Gökdemir, DSP Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak, AK Parti Manisa Milletvekili 
M. Necati Çetinkaya, ANAP Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, SP Ankara Milletvekili Oya 
Akgönenç Muğisuddin 'in grupları adına konuşmaları. 

KÜLTÜR BAKANI MUSTAFA ÎSTEMİHAN TALAY (İçel) - Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Cumhuriyet Bayramınızı içtenlikle kutlar, hepinize saygılar sunarım. 

Sözlerime başlarken, öncelikle, seksen yıl önceye giden bir hatırlatmayla konuyu değerlendir
memiz gerektiğini düşünüyorum. Binlerce yıldır hür ve bağımsız olarak yaşayan Türk Ulusunun 
anavatanının işgal edildiği, ordularının dağıtıldığı, esaret ve yokluklar altında inlediği ve vatanının 
paylaşıldığı kara günler ve Türk Ulusunun makûs talihini yenerek, ordusuyla ve milletiyle bütün
leşen, vatanını kurtaran, cumhuriyetimizi kuran, devrimleri gerçekleştiren ve sosyal, ekonomik ve 
kültürel kalkınma alanlarında, çağdaş, demokratik ve laik Türkiye hedefini yaratan Büyük Atatürk. 
Yetmişsekiz yıllık cumhuriyet ve devrim tarihimizin kısa ve özlü anlatımında, bu gerçeklerin, her 
zaman belleklerimizde yer alması gerektiğine inanıyorum; çünkü, ekonomik, toplumsal, siyasal ve 
kültürel alanlarda, hangi başlangıç noktalarından, Yetmişsekiz yıl sonra, hangi seviyelere var
dığımızın ölçütlerine ve değerlendirmelerine ulaşabilmek, ancak, bu doğruların bilinmesiyle müm
kün olabilir. Tarih önündeki hesaplaşmalarda, boş övünmelerin gereksizliği kadar, kendimize olan 
inançsızlığın, küçültücü ve aşağılayıcı değerlendirmelerinden de sakınmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Hepimiz için, hatta, bütün dünya için örnek bir lider olan Atatürk, sanki "Türk, 
övün, çalış, güven" dememiş gibi; sanki hiç "ne mutlu Türküm diyene" diyerek, kendine ve ulusuna 
olan inancını, her fırsatta belirtmemiş gibi, bugün, yazan veya konuşan birçok kişi, olumsuzluğun, 
umutsuzluğun ve çaresizliğin edebiyatını yapmayı, sanki ulusa karşı bir görevi yerine getirmenin ilk 
adımı gibi değerlendiriyor ve hareket ediyor; oysa, bu yanlıştır. Bu tutum, Türk Milletinin tarihteki 
başarılarıyla da örtüşmüyor, Büyük Atatürk'ün, en zor koşullarda bile, Türkiye Büyük Millet Mec
lisiyle, ordumuzla ve ulusumuzla birlikte yarattığı kahramanlıklarla ve kurduğu laik, demokratik ve 
çağdaş cumhuriyet rejimiyle de bağdaşmıyor. 

Daha iyiyi istemek, daha güzele ulaşmak arzusu, yapılanları ve başarılanları küçültmek, gör
mezden gelmek veya inkâr etmek şeklinde anlatılamaz ve anlatılmamalıdır. Geçmişin başarılarını 
ve cumhuriyetin kazanmalarını belirtmeden, sadece, yapamadıklarımızı veya yapılamayanları 
sıralamak, toplumsal gelişmeyi destekleyen ve teşvik eden etkiler yerine, geriletici sonuçlar yaratır. 
O bakımdan, cumhuriyetimizi, gözümüz gibi korurken, vatandaşlar olarak, yapılan her değerlendir
mede, terazinin boş olan kefesi kadar, cumhuriyetin sağladığı başarıları da dikkate almak gereğini 
daima gözönünde bulundurmalıyız diye düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; laik, demokratik, parlamenter cumhuriyetimiz, bir 
kurumlar ve kurallar rejimidir. Bütün bu kurumların birlikteliği ve uyumu, etkin ve verimli çalışan 
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bir devleti oluşturur. Devlet, ne sadece Meclis ne sadece hükümet ve yürütme ne sadece yargı ve ne 
de sadece Cumhurbaşkanlığı demek değildir; ama, hepsi, diğer anayasal kurumlarla birlikte, dev
leti meydana getirirler. Dolayısıyla, devlet, ulusal bütünlüğün hukuksal ve siyasal oluşumudur. 

Büyük Atatürk cumhuriyeti kurarken "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" prensibini rejimin 
temel ilkesi olarak belirlemiş ve Kurtuluş Savaşının en zor günlerinde bile, Meclisteki gereksiz ve 
anlamsız muhalefete tahammül göstererek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin temsil yetkisine her 
zaman değer vermiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından birkaç gün önce, Muğla Milletvekili Yunus Nadi 
Bey, Atatürk'e "her kerameti Meclisten beklemek niyetinde misiniz; ben bu niyette değilim" der. 
Atatürk "ben, bilakis, her kerameti Meclisten bekleyenlerdenim Nadi Bey. Bir devre yetiştik ki, ar
tık, her iş meşru olmalıdır; meşruluk, ancak millî kararlara dayanmakla sağlanabilir" diye cevaplar. 

Atatürk, bütün bu devrimlerini, bütün çağdaş yasaları, milletin temsilcisi olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kararlanyla gerçekleştirmiştir. Atatürk'ün her zaman kalıcı, her zaman yaşayacak 
olan çağdaş atılımlarının gücü, milletten aldığı yetkiye dayanmaktadır. 

Bir rejimi ayakta tutan ve yaşatacak olan, o rejimin anayasal kurumlarıdır. Sanıldığı veya belir
tildiği gibi, bu kurumların itibarını korumak, sadece o kurum mensuplarının görevi değildir. Par
lamenter sistem, kurumlararası yarış ve üstünlük kavgalarıyla değil, kurumlararası denge, dayanış
ma ve yol göstermeyle güçlenir. Burada, size, Japonya'dan bir örnek vermek istiyorum: Çok yıllar 
önce, Japon hükümetinin davetiyle gittiğim Japonya'da bazı ilginç temaslarım ve gözlemlerim ol
du. Japon Ulusu da, bildiğiniz gibi, Türk Ulusu gibi, derin ve köklü kültür birikimlerine sahip bir 
ulustur. Japonya'da, aynı bizdeki gibi, kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter bir sistem vardır. 
Yasamayı, meclis başkanı, yürütmeyi başbakan ve yargıyı da anayasa mahkemesi başkanı temsil 
eder. Her üç makamı da ziyaret programı yapıldı. Yönetimin çok üst düzeyindeki Japon rehberim 
ziyaretlerden sonra bana çok değerli bilgiler verdi ve dedi ki: "Sayın Talay, anayasa mahkemesi baş
kanı, meclis başkanı ve başbakan ayrı ayrı kuvvetleri temsil eder; ama, dikkat ettiyseniz, aynı şekil
de yapılmış masa ve koltuklarda oturmaktadırlar. Bu masa ve koltuklar aynı ağaçtan kesilerek yapıl
mıştır. Biz Japonlar biliriz ki, kuvvetler ayrı olmakla birlikte, anayasa mahkemesi başkanı, meclis 
başkanı ve başbakan Japon devletinin ayrılmaz parçalarıdır. Onlar aynı ağacın dallarıdır ve Japon 
birliğinin, bütünlüğünün ve devletinin sembolleridir. Bunu her zaman hissetmeleri için de masa ve 
koltukları aynı ağaçtan ve birbirinin aynı olarak yapılmıştır." 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kurumlararası dengeyi, saygıyı, işbirliğini bundan daha 
iyi gösterecek başka bir örnek düşünülebilir mi. Devletler, kurumları, gelenekleri, törenleri ve sem-
bolleriyle yaşarlar. Siz, hiç, ben, bu masayı veya koltuğu değiştireceğim diyen bir Japon başbakanı 
veya meclis başkanı veya anayasa mahkemesi başkanı gördünüz mü? Onlar, bu sembolleri değiştir
meye çalışsa, eminim ki, toplumdan büyük tepki toplarlardı. 

Şunu iftiharla belirtmemiz gerekir ki, ülkemizde, devlet, ordu ve ulus geleneklerine, kurumsal 
değer ve sembollere saygının en güzel örnekleri, bugün, Türk Silahlı Kuvvetlerimizde başarıyla sür
dürülmekte ve yaşatılmaktadır, öte yandan, kendi popülist yaklaşımları için, gelenekselleşmiş, 
kurumsallaşmış sembolleri değiştirmek isteyen yetkililerin varlığı da bilinmektedir. Onlara ve on
ları bilinçsizce alkışlayan herkese, ders olsun diye, Japon örneğini bilginize sunmak gereğini duy
dum. Umarım ki, herkes bundan kendine göre sonuçlar çıkaracaktır. 

Bizim Anayasamızda da kurumların birbirini denetlemesini, birbirini yıpratmadan yanlışlarını 
düzeltmesini öngören hükümler mevcuttur. Anayasa Mahkememiz, yasaların anayasaya uygun-
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luğunu denetler. 1960 öncesi Anayasa Mahkememiz olmadığı için ve herhangi bir yasanın 
anayasaya uygun olup olmadığını denetleme imkânımız bulunmadığı için, maalesef, Anayasayı ih
lal suçundan bir başbakanımızı ve iki bakanımızı asmak gibi tarihî bir hatayı işledik ve bu nedenle, 
yıllarca, ulusumuz, çalkantılı ve sallantılı bir siyaset yaşamının içinde bocaladı durdu. 

Anayasamıza göre, tıpkı Anayasa Mahkemesi gibi Cumhurbaşkanlığı da, Anayasa organları 
arasında çok önemli görevler yapar. Cumhurbaşkanı, Anayasamıza göre kanunları onaylar, uygun 
bulmadıklarını veto eder veya Meclise geri gönderir veya onayladıkları yasaları, gerekirse, Anayasa 
süzgecinden geçirilmek ve incelenmek için Anayasa Mahkemesine yollayabilir. Bir kanun niteliği 
taşıyan anayasa değişikliklerinde ise, bunlara ilaveten, cumhurbaşkanları, yasayı veya ilgili mad
deyi, nihaî bir sonuç olarak halkoylamasına gönderebilirler. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; Parlamentodaki son anayasa değişiklikleri, bir tanesi 
hariç olmak üzere, sivil devrim niteliğinde sonuçlar yaratacak kadar önemli değişikliklerdi. Ne 
yazık ki, bunları kamuoyuna anlatma imkânımız olmadı ve o, bir yanlış değişiklikle ilgili olarak, 
kamuoyu ve Cumhurbaşkanlığı, haklı bir tepkiyle bu olumsuz maddeye karşı çıktılar. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi yaptığı yanlışı öncelikle bir yasayla düzeltmeye yöneldi. 

Her kurum yanlış yapabilir değerli arkadaşlarım, önemli olan, fren ve denge sistemi içerisinde, 
kurumların yıpratılmadan, Anayasa organlarının görevlerini yerine getirerek bu yanlışları düzeltebil-
mesidir. Eğer, Sayın Cumhurbaşkanı, yasayı Meclise iade etse veya Anayasa Mahkemesine gönder
se, eminim ki, Meclis, kendini düzeltmek için hemen gereğini yapacaktı; ama, bütün bu düzeltme im
kânları ve alternatifler varken, o tek maddenin halkoylamasına gönderilmesi, gözümüz gibi 
korumamız gereken kurumlarımızın yıpratılmasından başka hangi anlama gelmektedir?! Tekrar 
ediyorum; cumhuriyetimizin bütün anayasal kurumlarını korumak, sadece o kurum mensuplarına 
değil, hepimize, bütün anayasal organlara düşen bir görevdir ve Anayasa da bunu emretmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; seksen yıl önceye gidiyoruz. Ordularımız Polatlı önünde 
savaşmaktadır. Atatürk, var gücüyle, milletimizi bu ölüm kalım savaşından esenliğe çıkarmak için 
uğraşmaktadır. Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde o gün için bazı milletvekilleri, 
Atatürk'ün başkomutanlık yetkilerinin elinden alınması için, yakışıksız ve haksız teklifler vermek
tedir; ama, Büyük Atatürk, buna rağmen ve kendisine çıkardığı -zaman zaman- zorluklara rağmen, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini, her zaman, her şeyin üzerinde tutmuş ve "benim en büyük eserim" 
diye onurlandırmıştır. 

Her kurum hata yapabilir. Anayasal kurallar, demokrasi ve kamuoyu, bu hataları gidermek ve 
doğrulara ulaşmak için vardır. Hukuk ve adalet nasıl herkes için gerekliyse, Meclis de demokrasi ve 
hukuk devleti için o ölçüde gereklidir. Anayasal kurallar içinde ve basit yöntemlerle giderilecek 
hataları bir linç anlayışıyla gidermeye çalışmak, anayasal görevlerin layıkıyla yerine getirilmemesi 
sonuçlarını yaratmaktadır. 

Kurumlan yasaların verdiği yetkiyle koruması gereken makamlar, temel kurumları yıpratarak, 
kendileri de bir prestij kazanamazlar; tam aksine, kendi temsil ettikleri makam ve kurumlan da yıp
ratmak yoluna giderler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Büyük Atatürk'le ve onun 78 yıl önce kurduğu cum
huriyetle, bugün, hepimiz övünüyoruz; çünkü, İslam dünyasının inançlarına bağlı; fakat, din ve dev
let işlerini birbirinden ayırmış tek laik cumhuriyeti biziz. Medeniyetler ve dinlerarası savaşlann en
dişelerini yaşayan bugünkü dünyada, şu anda, tek birleştirici umut, Türkiye Cumhuriyetinin devlet 
yapısında ve Türk Milletinin hoşgörülü îslam inanışında bulunmaktadır. 
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İnanıyorum ki, Büyük Atatürk'ün, 78 yıl önce, Türk Milletini bayrağımız ve cumhuriyetimiz 
etrafında toplayan ilke ve devrimleri, 2000'li yıllarda, medeniyetlerarası bansın da kaynak ve temel
lerini teşkil edecek ve böylece, "yurtta barış, dünyada barış" ilkesi, daha da büyük bir güç 
kazanacaktır. 

Bu duygularla, Büyük Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor ve hepimizin, doğrulan 
bulmak için Atatürk'ten örnek almamız gerektiğini vurguluyor; Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, size ve cumhuriyet hükümetine teşekkür ediyorum. 

Efendim, şimdi, ilk söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubunda. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Şandır; buyurun efendim. (MHP ve DSP sıralanndan alkış
lar) 

Süreniz 10 dakika efendim. 

MHP GRUBU ADINA MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
cumhuriyetimizin ilan edilişinin 78 inci yılını kutluyoruz; bu sebeple söz aldım; Muhterem 
Heyetinizi saygılanmla selamlıyorum. 

öncelikle, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şahsım ve Grubum adına, şük
ranlarımızı arz ediyorum. 

Bize bu vatanı ve devleti kanlarıyla armağan eden tüm şehitlerimize, Yüce Allah'tan rahmetler 
diliyorum. 

O günlerden bugünlere ulaşabilen gazilerimize sağlıklar, uzun ömürler diliyor; saygıyla ellerin
den öpüyorum. 

Cumhuriyeti kuran iradeyi ve cumhuriyetin ilkelerini yaşatan, hedeflerini gerçekleştirmek 
yönünde ortaya konan gayretleri; yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm üyelerini burada say
gıyla anıyorum, ahrete intikal etmiş olanları da rahmetle, saygıyla anıyorum. 

Cumhuriyet rejiminin ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştirmek için emek veren tüm devlet 
yöneticilerine, cumhuriyet nesillerini yetiştiren tüm öğretmenlerimize, her türlü iç ve dış düşman
larımıza karşı her şartta cumhuriyetimizi koruyup kollayan Türk Silahlı Kuvvetlerimize, değerli 
komutanlarımıza, güvenlik güçlerimize ve yöneticilerine, buradan hepiniz adına saygılar 
sunuyorum. 

Herkesten önce, en büyük saygı ve teşekkürü Türk Milletine sunuyorum; çünkü, cumhuriyete 
sahip çıktı; onu benimsedi, onu yaşattı; cumhuriyeti savundu, cumhuriyeti kendisine hayat biçimi 
haline getirdi; laik, demokratik, insan haklanna saygılı, hukukun üstünlüğünü, bireylerin eşitliğini 
esas alan bir yönetim anlayışı haline getirdi. Cumhuriyet dışı bir rejimi, demokrasi kuralları dışın
da belirlenecek bir yönetimi, hiç kimse, hiçbir anlamda, artik, Türk Milletine kabul ettiremez. Cum
huriyet, laik cumhuriyet, Türk Milletinin, artık, hayat biçimi olmuştur; bunu değiştirecek hiçbir 
düşünce ve faaliyete, Türk Milleti bundan sonra da müsaade etmeyecektir. 

Genel anlamda cumhuriyet, halk idaresi demektir, halkın kendi kendini yönetmesidir. Cum
huriyetin olabilmesi, demokrasinin olmasına bağlıdır; egemenliğin hiçbir kayda bağlı kalmaksızın 
millete ait olması demektir. Cumhuriyet, çağın değerlerini, çağın sistemlerini, ilmini, tekniğini, tek
nolojisini paylaşarak, halka refah içinde bir hayat yaşatma hedefidir. 
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Değerli milletvekilleri, cumhuriyet kolay kazanılmadı, kolay korunmadı, kolay yaşatılmadı. 
Bugünlerin anlamını, cumhuriyet bayramının kıymetini anlayabilmek için, dünü, gerçeklen, iyi bil
mek gerekmektedir, unutmamak gerekmektedir. Cumhuriyetimiz, altıyüz yıl süren büyük dev
letimiz, Osmanlı imparatorluğunun son günlerinin sonunda bir millî devlet olarak kurulmuştur. Mil
letimiz, daha Trablusgarp, Balkan Harplerinin yıkıntılarını, acılarını unutmadan, hiç dahli olmada, 
Almanlar yanında Birinci Dünya Savaşına katılarak ve hiçbir cephede yenilmeden, maalesef, yenil
miş kabul edilerek, Mondros Mütarekesine ulaşmıştır. Bize dikte ettirilen Mondros'la, silahlan 
bırakmışız, askerlerimizi terhis etmişiz, elimizdeki tüm cephaneliğimizi ve silahlarımızı düşmana 
teslim etmişiz, hatta, 7 nci maddesiyle, düşmana, müstevlilere, uygun gördükleri, gerekli gördükleri 
anda, ülkemizin istedikleri yerini işgal edebilecekleri yetkisini de vermişiz. Böyle bir ortamda, Türk 
Milleti, kendi gücüne dayalı olarak, kendi Kuvayı Milliyesini, kendi vatan sathını müdafaa cemiyet
lerini, örgütlerini ayağa kaldırmıştır; bugünleri, gerçekten, unutmamak gerekmektedir; ülkemizin 
dört bir yanı işgal edilmeye başlanmıştır, haremi ismetimiz ayaklar altındadır. 

Değerli milletvekilleri, tarihimizin her döneminde olduğu gibi, böyle dönemlerde bu millet, 
yine, bir evladını çıkarmış, milletinin önüne düşürmüş, Ergenekon'dan çıkış gibi milletine yolunu 
göstermiş, tüm engelleri aşmış, dağları eritmiş, yol bulmuş, halkını esenliğe, özgürlüğe, bağımsız
lığa kavuşturmuştur. Bu, Türk tarihinin tüm dönemlerinde de böyle olmuştur. 

Türk, bağımsızlığın, hürriyetin adıdır. Bağımsızlık, Türk Milletinin karakteridir, kaderidir. İs
tiklal Harbimiz, Büyük Atatürk'ün önderliğinde, Türk Milletinin kaderine, geleceğine, bağımsız
lığına sahip çıkmasının adıdır. 

"19 Mayısta Samsun'a çıkarken elimde hiçbir kuvvet yoktu; ancak, milletimin bağımsızlık 
karakterine ve asaletine güvenerek işe başladım" diyen Atatürk, gerçekten, milletinin gücüyle, bu 
mücadeleyi, millî mücadeleyi kazanmıştır. 

Mondros Mütarekesi sonrasında, artık iş başa düşmüştür. Başkent İstanbul işgal altındadır. 
Devleti yönetenlerin milletin ve ülkenin hayrına karar alabilmeleri ve uygulayabilmeleri, artık 
mümkün değildir. Yurdun dört bir yanında millî direniş örgütlenmekte; Kuvayı Milliye, var olan im
kânlarıyla, düşmana karşı, milletinin, çoluğuyla çocuğuyla, doğulusu batılısıyla, kuzeylisi güney-
lisiyle, millî direnişi örgütlemektedir. Bu mücadelenin adı, millî mücadeledir, İstiklal Harbidir, Tür
kün ateşle imtihanıdır. 

İstanbul yönetiminin imzaladığı Sevr Anlaşması, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaş
masıyla ortadan kaldırılmış, millî devlet ilan edilmiştir. Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyetinin 
uluslararası camia tarafından resmen kabul edildiğinin de belgesidir. Artık, Türkiye'de, Türk Mil
letine dayalı bir millî devlet vardır. Bu devletin halkına "Türk" denilmektedir. 

Atatürk, Türk Milletinin bağımsızlık karakterine, onun gücüne âşıktır; "ne mutlu Türküm 
diyene" diye başlamıştır. Atatürk, bu millete cumhuriyeti yakıştırmıştır. Bu ortamda serbest seçim
ler yapılmış, Meclis oluşturulmuş, Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmuş ve -bu millete, kurulan yeni 
devlete, bir rejim, bir sistem gerekmektedir- cumhuriyete adım adım yaklaşılmıştır. 29 Ekim 1923 
günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumunda, uzun tartışmalar sonucunda, büyük bir katılımla 
"devletin şekli cumhuriyettir" kararı dünyaya ilan edilmiştir. Artık, devletimizin adı Türkiye Cum
huriyeti Devletidir; Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk, Başbakanımız İsmet İnönü'dür. 
Atatürk, cumhuriyeti, halk iradesi olarak tanımlamaktadır. Halk, Türk Milletidir, cumhuriyetimizin 
temeli Türk Milletidir; devlet, millî devlettir. Devletimiz, Türk Milletine dayanmaktadır. Esas olan, 
milletin menfaatlandır, çağın getirdiği uygarlığın üzerine çıkmaktır. Millî mücadeleyi, millî devlet, 
cumhuriyet ve çağdaş uygarlık yolunda, millî inkılaplar takip edecektir. Türk Milleti, bunların 
tamamını başarmıştır. 
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Değerli milletvekilleri, bugün, ülkemiz ve halkımız, birçok problem içerisinde olabilir, ancak, 
78 yıl öncesini unutmadan bugünlerin kıymetini bilmek mecburiyetindeyiz. Laik, demokratik, in
san haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir cumhuriyet yönetimini tüm olumsuzluklara karşı 
yaşatmak, onu korumak ve medenî ülkeler dünyasının vazgeçilmez bir üyesi yapmak, az bir basan 
değildir. Bu sebeple, öncelikle, Cumhuriyet Bayramı Türk Milletine kutlu olsun; çünkü, cum
huriyet, onların eseridir, onların hakkıdır. 

Değerli milletvekilleri, halk iradesi olan cumhuriyetin 78 inci yılını kutlarken, bir hususu 
huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına milletvekillerinin 
katılımının az olduğu iddiasıyla, buna başka anlamlar yüklenmesini, burada, sizin huzurunuzda, 
milletimin huzurunda kınıyorum. 

Cumhuriyet, halk rejimidir. Halk ile halkın temsilcilerini karşı karşıya getirmek, halksız bir 
cumhuriyet, halksız bir demokrasi özlemleri, hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Türk Mil
letinin tercihi ve karan, cumhuriyet ve demokrasi rejimidir. Halkın, serbest seçimlerle, serbest 
iradesiyle oluşturduğu bu Meclis ve siz sayın milletvekilleri ile Türk Halkının arasını açma gayret
leri ve bu yöndeki niyetler, Türk Halkına karşı açıkça saygısızlıktır ve haksızlıktır. (Alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Türkiye Cumhuriyeti Devletini bu Meclis kurmuştur. Tür

kiye Büyük Millet Meclisi, kayıtsız şartsız bu millete ait olan egemenliğin tecelli ettiği bir mekân
dır. Bu gerçeği, başka hiçbir doğru ortadan kaldıramaz. Bu gerçeği, herkes içine sindirmek mec
buriyetindedir. Milletin vekillerinin özlük hakları konusunu, millet iradesini aşağılamak, demokrasi 
dışı, cumhuriyet dışı birtakım gayretlere malzeme yapmak, millet ile meclisi, cumhuriyetin kurum
larım karşı karşıya getirmek gayretleriyle güdülen amaç, milletin gözünden, dikkatinden kaç
mamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 78 inci yılını kutladığımız cumhuriyetimiz, artık, bizim varlık 
sebebimizdir; millet adına, herkesten çok, ona, biz milletvekilleri ve bu Büyük Millet Meclisi sahip 
çıkacaktır. Cumhuriyetimizi, devletimizi, ülkemizi ve millî birlik ve beraberliğimizi, millî kim
liğimizi bize kazandıran, başta, büyük Türk evladı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaş
larını, tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla selamlıyorum; gazilerimize sağlıklar ve uzun ömürler 
diliyorum. 

Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. 
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Şandır teşekkür ediyorum efendim. 

ikinci söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına Erzurum Milletvekili Sayın Ayvaz Gökdemir'e aittir. 

Buyurun Sayın Gökdemir. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AYVAZ GÖKDEMİR (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bütün Türk tarihinin en devamlı fikri, bu bakımdan rakipsiz olan fikri, devletin devamlılığına, 
ebediyetine olan inançtır. Hunlardan Atatürk'e kadar, cumhuriyet devrine kadar Türk Milletinde en 
devamlı fikir hangisidir derseniz, devletin ebediyetine olan inançtır. Uzak ve yakın atalarım gibi 
katiyetle inanmış olarak arz ediyorum ki, bugünkü devletimiz de bir devleti ebet müddettir, 
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kıyamete kadar yaşayacak olan devlettir. (Alkışlar) Devletimizin, rejimimizin bugünkü adı cum
huriyettir. İnanıyorum ki, cumhuriyetimiz kıyamete kadar yaşayacak olan devlettir. Bu cumhuriyeti 
kuranlara, Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, minnet ve şükranlarımı arz 
ediyorum; bu minnet ve şükran halesinin içine, millî mücadeleyi yapan Birinci Büyük Gazi Meclisi 
de, şükranla, ayrıca kaydediyorum. 

Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim ki, Osmanoğullan Ailesi, bütün Türk tarihinin en 
şerefli ailesidir, itibarı en yüksek ailesidir, ama, eğer, siz, vatanınızın en bakir topraklarını, binlerce 
yıl yabancı ayağı basmamış topraklarını müdafaa edemiyorsanız, Osmanoğlu da olsanız, kıymetiniz 
bir anda sıfıra iner. Cumhuriyetimiz bunun da göstergesidir. Türk Devletinin şu veya bu yerde 
sorumluluğunu taşıyan herkesin unutmaması gereken bir gerçek de budur. Birinci vazife, daima, 
Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, Türk vatanını hakkıyla müdafaa etmektir, muhafaza etmektir. 
Bu endişeden kim geri kalırsa, Osmanoğlu olsa bile, varlığı sona erer; bunun unutulmaması lazım. 

Değerli arkadaşlar, bizim cumhuriyetimizin temeli "hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" 
esasıdır; yani, arkamızdaki duvarda kazılı olan esastır. Cumhuriyetten saptık mı sapmadık mı, cum
huriyet yolunda mıyız değil miyiz, bunu anlamak için bakacağımız birinci ilke budur. Cum
huriyetimiz, esas itibariyle, doğru temeller üzerinde kurulmuştur, elbette eksiksiz değil; ama, doğ
ru temeller üzerinde kurulmuştur. 

Cumhuriyetimizin milletlerarası belgesi, Lozan Antlaşmasıdır. Lozan Antlaşmasındaki temel 
mantık şudur: Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde kalan bütün Müslümanlar bir millettir, gayri 
Müslimler (Rumlar, Yahudiler, Ermeniler) ayrı millettir. Binaenaleyh, onlara azınlık hakkı 
verilecek, diğerleri, yani, Müslüman olan millet, bir millet sayılacaktır. Bu, bir cihan imparator
luğunun varisi olan cumhuriyet için, millî mücadeleyi yapan cumhuriyet için son derece doğru bir 
anlayıştır ve Lozan da bu mantıkla imzalanmıştır. 

Cumhuriyet kurulduğu günden bugüne kadar, cumhuriyetimizde gözü olan Sovyetler Birliği 
başta olmak üzere, muhtelif dış güçler, bu cumhuriyetin on yıldan fazla yaşayamayacağını iddia 
eden ingiltere ve Avrupalı dostlarımız da başta olmak üzere, bizimle bu esası münakaşa ederek gel
mişlerdir, bugüne kadar. Onlann görüşüne göre, biz, bir millet değiliz; bir imparatorluk varisi olarak 
muhtelif ırklardan gelmişizdir. öyleyse, Türkiye, Balkanlar gibi bir ırklar haritası olacaktır; her
kesin eli birbirinin yakasında olacaktır, Türkiye'de huzur ve güven olmayacaktır. Dış güçler, bu nok
tadan harekete geçmiş ve maalesef, muhtelif sebeplerle, kendilerine, içeriden de ittifaklar bularak, 
bugüne kadar, devletimizin bu esasını münakaşa cdegelmişlerdir. 

Bu münakaşada galip olan elbette Türk Milletidir, Türk Devletidir. Burada isimler tesadüfen 
seçilmemiştir. İsimleri ve temelleri bize tarih vermiştir. Türk, bir üst kimliğin adıdır. Bunun arkasın
da kimin, hangi ırktan, nereden geldiğini elbette münakaşa ediyor değiliz. Türk Milletine hukuku 
verilmiş, yabancılara, azınlık statüsünde olanlara da azınlık statüsü tanınmıştır; fakat, ilerleyen 
vakitte "Türkiye Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür" denilmek suretiyle 
aradaki bütün farklar da hemen hemen kaldırılmıştır. Kendisi azınlık hakkı isteyen, din eğitimini 
azınlık statüsünde yapmak isteyenler dışında, bütün cumhuriyet vatandaşları eşitlenmişlerdir. 

Bu esası bizimle paylaşan hiçbir kimseyle, elbette nizamız yoktur; fakat, bunu tartışmak is
teyen kim olursa olsun, onunla tartışırız ve galip gelmek için de elimizden geleni yaparız. Yakın 
vakitlere kadar muhtelif Marksist, Leninist fraksiyonlan bu münakaşanın içerisinde gördük, Rus
ya'yı bu münakaşanın arkasında gördük; fakat, yakın yıllarda dehşetle öğrendik ki, Türkiye'nin, 
NATO'daki, özellikle NATO'daki müttefiklerinden başka düşmana, hamdolsun, ihtiyacı kalmamış! 

- 2 0 -



T.B.M.M. B : 13 3 0 . 1 0 . 2001 O : 1 

Türkiye'de hangi menfilik varsa arkasında, hemen elinizi attığınız zaman bir Avrupalıyı görmeniz 
mümkün olabilmektedir. Onların hayâsızlıklarını da yüzlerine henüz çarpabilmiş değiliz. Bu, Tür
kiye'nin bir hakkıdır, haklılığıdır, Türkiye, bu münakaşayı yapmadıkça, yapamadıkça, kendi 
yaşama hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Değerli arkadaşlar, cumhuriyetimizin temellerinden bir diğeri laikliktir. Yani, siyasetin dindışı 
tutulması, siyasetin din alanının dışına alınması, devletin dinle temellendirilmemesi. Bu, hayatın 
kendisi demektir. Bu, hayatın kendisi demektir. Hiçbir ciddî devlet, dünyada hiçbir ciddî devlet ve 
hele hele cumhuriyete gelinceye kadar büyük cihan imparatorlukları halinde yaşamış hiçbir Türk 
devleti, kendisine benzemeyenden rahatsız olmamıştır. Dini, dili kendisine benzemeyenden, örfü 
kendisine benzemeyenden biz hiç rahatsız olmamışızdır. Yaşadığımız devirlere göre, o devirlerin 
icaplarına göre, insanlara statülerini vermiş ve o statüler içerisinde; yani, o hukukî garanti içerisin
de insanlara muamele etmişizdir, işin tabiî tarafı budur. Bir gerçek de şudur: Memleketimizin yüz
de 99'dan fazlası, halk olarak, Müslümandır. Bu da bizim bir gerçeğimizdir. 

Elbette, tek adama, tek hanedana dayanan idarelerden cumhuriyet idaresine geçmişizdir ve ön
ceki tek adamlar, aynı zamanda, beşyüz yıldır, halife sıfatında idi. Bundan cumhuriyete geçişin çok 
da sancısız, kolay olduğunu elbette söyleyemem; ama, halkımızın Müslüman oluş gerçeği ile dev
letimizin bu laik temeli arasındaki dengeyi sağlamada, bana göre, devletçe kusur etmişizdir. Dev
letin bu husustaki algılaması, daima mübalağalı olmuştur. Belli bir zamandan sonra, devletimize, 
cumhuriyetimize, cumhuriyetin kurullarına, kurallarına, kurumlarına son derece güvenmemiz 
gerekirken, bu güvende zaaf göstermişizdir. Tehlike nereden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun, 
cinsi, rengi ne olursa olsun, bizim düşüneceğimiz tek şey vardır; o da devlete güvenmek, kurumlan 
çalıştırmak, kuralları çalıştırmak. Bütün kurumlan ve kurallan bir tarafa atarak, Anayasayı rafa kal
dırarak, yapılan müdahaleler, eğer gerekçesi laiklikse, eğer gerekçesi Müslümanlıktan gelen teh-
likeyse, mübalağalı olmuştur; teker teker hadiseleri ele aldığımızda, kimse de bu gerekçelerde hak
lı olduğunu söyleyemeyecektir. Bu kompleksten Türk Devleti kurtulmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, Aziz Atatürk'ün en çok hassas olduğu konulann başında, askerin siyasete 
kanşmaması geliyordu, rejimin kalbinin daima Türkiye Büyük Millet Meclisi olması geliyordu. 
Rejimin esası daima "hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" esasıydı. Esas bu olmakla beraber, 
1960'a kadar müdahale yok. 1945-1950 arasını kendi özelliği içinde ele alıyoruz, bir geçiş devri 
sayıyoruz; 1950'den 1960'a kadar müdahale yok. 1960'dan 2001'e kadar, yaklaşık her 6 senede, 
rejime bir müdahale var. 

BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız... 

AYVAZ GÖKDEMtR (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkan. 

1960'dan 2001'e kadar, yaklaşık her 6 senede -ki, bu, 6 seneden azdır, 5 küsur senedir- 6 defa 
rejime müdahale bahis konusudur. Bu müdahalenin hedefi doğrudan doğruya Türkiye Büyük Mil
let Meclisidir; yani, hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu esasıdır. Her 5,5 senede 
müdahaleye maruz kalıp da itibannı muhafaza edebilen hangi kurum var? (Alkışlar) Bugün de, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine, haklı-haksız pek çok sataşma var. Meclisin içinden gelen idare yeter
sizlikleri tabiidir. Başka milletleri de evliyalar idare etmiyor, onların seçtiği adamlar idare ediyor; 
ama, en basit lazimelere riayet edilmiyor. Nedir o; bir millet sıkıntıya düşmüşse, icrada bir sıkıntıya 
düşmüşse, yakasına yapışacağı hükümettir, ne istiyorsa hükümetten ister. Halbuki, son krizde de 
çok açık görüyoruz ki, sorumlu hükümet değildir -Hükümetin sorumluluğunu şimdi burada tar
tışıyor değilim; ama, bir sorumluluk var, halk nezdinde, sorumlu hükümet değil- kim; Türkiye 
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Büyük Millet Meclisi sorumlu. Önce, hükümetin yakasına yapış, o sana söylesin "benim ek
seriyetim bana sahip çıkmadı" diye. Bu, devam edip geliyor. Sistematik yürütülen, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi aleyhine yürütülen gayretler var. 

Şimdi, Sayın Başkanımız bir hassasiyet gösterdi, gruplarımız bu hassasiyete iştirak etti "Sayın 
Cumhurbaşkanına bir protesto davranışında Türkiye Büyük Millet Meclisi bulunmadı" diyerekten; 
ben de bu hassasiyete elbette katılıyorum. 

Farz ediyorum şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanına karşı bir alınganlık 
göstermiş ve bir irade koymuşsa çok mu hata etmiştir?!. Çok mu hata etmiştir; buna hakkı yok 
mudur Türkiye Büyük Millet Meclisinin?!. Buradan seçildiğini unutarak, bulduğu ilk fırsatta Mec
lisi tepelemeye çalışan bir Cumhurbaşkanı çok mu haklıdır?! (DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 
Cumhurbaşkanı dahil, Yargıtay Başkanı dahil, yargı kurumlarının başındakiler dahil herkes Türkiye 
Büyük Millet Meclisine saygı göstermek zorundadır; yasama gücü buradadır. (Alkışlar) Rejimin 
kalbi -bir teveccüh olmaksızın, bir kompliman olmaksızın- elbette, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de atmaktadır. Herkesin buraya saygılı olması lazım. 

Benim milletim şimdi rasyonellerde değil; kriz dolayısıyla, irrasyonel birçok unsur da karışmış 
olarak, tepki halindedir. Tepkisine saygı duyuyorum; ama, milletimin aklı başına gelmiş olsa, 
soracağı soru, mebusunun oturduğu lojman, mebusunun aldığı maaş mı olmalı?!. Milletimin ilk 
soracağı soru "kim, hangi 35 kademe -istisnaî sözleşme yapılanlar da hariç- devlet memurları 
rejimine,tabi iken, benim seçtiğim adamdan fazla maaş alıyor; bu kimdir?" Benim milletim, önce 
bunu sormalıdır. (Alkışlar) 

Benim milletim, eğer "bıktım" diye bir laf söyleyecekse, bıkkınlıkla bir laf söyleyecekse "bık
tım bu altı senede bir gelen askerî rejimlerden, askerî idarelerden" demelidir. Milletimin söy
leyeceği, elbette, bu olmalı. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Gökdemir, lütfen toparlayınız efendim. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

Değerli arkadaşlar, Reisicumhur dahil, herkes, Türkiye Büyük Millet Meclisine saygılı ol
madıkça, burada bir istikrar sağlanmadıkça, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesiyle teşekkül 
eden Anayasada istikrar sağlanmadıkça Türkiye'de demokrasi olmaz. Şunu demek istiyorum: Tür
kiye'de demokrasinin var olabilmesi, yaşayabilmesi için, önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
saygın olması ve bu saygınlığın da, kendi hatalarını da tashih ederek, devam etmesi esastır. 

Yaşasın cumhuriyet, yaşasın Türk Milleti. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Gökdemir, teşekkür ediyorum efendim. 

Yalnız, buyurduğunuz, o 36 ncı sıra, şu anda 43 üncü sıraya düştü; onu da düzeltmek istiyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
AYVAZ GÖKDEMtR (Devamla) - Sayın Başkanım, müsamahanız için teşekkür ederim efen

dim. Konuşacak çok şey vardı. 
BAŞKAN - Efendim, şimdi söz sırası, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili 

Sayın Ayşe Gürocak'ta. (DSP sıralarından alkışlar) 

Buyurun efendim. 

DSP GRUBU ADINA AYŞE GÜROCAK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
cumhuriyetimizin kuruluşunun 78 inci yıldönümünde, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal 
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Atatürk ve arkadaşları ile onlara destek veren halkımızı, cumhuriyetin kurucu kuşağını saygıyla 
anarken, Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Cumhuriyet, tesadüfen ve bir anda ortaya çıkmış bir sonuç değildir. Meşrutiyetin ilanı sırasın
da Selanik'te gözlerini yeni ufuklara çevirmiş olan ve 31 Mart Vakası sonrasında Hareket Or
dularının başında İstanbul'a gelerek meşrutiyeti koruyan Mustafa Kemal, daha o günlerde, bu 
vatanın, ancak cumhuriyetle kurtulacağını bilmekte ve zamanın gelmesini beklemekteydi. Birinci 
Dünya Savaşının sonunda istanbul'un işgal edilmesi karşısında Osmanlı saltanatının sessiz kalışı, 
ardından Mondros ve Sevr Antlaşmalarının imzalanması, onun için bardağı taşıran son damlalardı. 
Nitekim, Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal, 9 uncu Ordu Müfettişi olarak Anadolu'ya geçer ve 
kurtuluş mücadelesini kazanıncaya kadar bir daha istanbul'a dönmez. Anadolu halkının yaşadığı 
sıkıntıların, onların makûs talihi, kaderi olmadığını bilen Mustafa Kemal, meşrutiyetin ilanından bu 
yana kafasında oluşan yönetim biçimi, yani, cumhuriyeti ilan etmenin koşullarını adım adım olgun
laştım, gerçekleştirir. 22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesini yayımlar. Bu genelge, millî egemen
liğe dayanan yeni devletin kurulması için en önemli adımdır. Bu adımın devamında gelen Erzurum 
ve Sivas Kongreleri de göstermiştir ki, millî egemenlik artık sadece Mustafa Kemal'in düşüncelerin
de değil, milletin ve milletin temsilcilerinin de yüreğindedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizler cumhuriyet çocuklarıyız. Atatürk'ün daha Kurtuluş 
Savaşı bitmeden 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisini kurarak temellerini attığı cumhuriyetin 
çocuklarıyız. Kurtuluş Savaşı sırasında, yani, savaş içinde kurulmuş bir parlamentonun, hem de öz
gürlük içinde tartışmaya kapılarım tamamen açık tutmuş bir parlamentonun gerçekleştirdikleriyle 
var olduk. Büyük Millet Meclisinin, Kurtuluş Savaşı yıllarında gerçekleştirdiklerini bir düşününüz; 
bu tartışmaların ne kadar önemli ne kadar büyük konularda olduğunu anımsayınız. Bu Meclis, cum
huriyetin temel ilkelerini konuşabilmiş, çok önemli büyük yapısal reformları gerçekleştirebilmiş, son 
derece önemli yasaları çıkarabilmişti. 1921 Anayasasının çıkarılması, saltanatın kaldırılması, Lozan 
Antlaşmasının kabulü, Cumhuriyetin ilanı, bağımsız yargının oluşturulması ve demokratik rejimin 
cumhuriyetin temel ilkesi olarak kabulü hep bu ilk Meclisin gerçekleştirdikleri arasındadır, işte biz, 
böyle bir cumhuriyetin çocuklarıyız. Bu önemli gün, bizlere, Ulu önder Atatürk'ün bir emanetidir; 
çünkü, O, cumhuriyetin yaşatılması görevini, gelecek kuşaklara, yani, bizlere bırakmıştır. 

Cumhuriyet, bugün, dünyada birçok ülkenin sahip olduğu idare şeklinin adıdır. Türkiye Cum
huriyetinin ayırt edici özelliği, daha kuruluşunda, laikliğe, demokrasiye ve insan haklarına yer ver
mesinden kaynaklanmaktadır. Bizim için, cumhuriyet, laiklik demektir, Batı medeniyetine ulaşmak 
demektir, kadın ve erkeklerin ülkeyi birlikte yönetmeleri ve kalkınmaya birlikte katılmaları demek
tir; çünkü, Ulu Önder Atatürk, cumhuriyeti bir toplumsal dönüşüm projesi olarak başlatmıştır. Çün
kü, O, yurdunu Sevr tehdidinden kurtaran bir asker, aynı zamanda, gelecek nesilleri düşünen bir 
devlet adamı, eğitim ordusunu kurmak isteyen başöğretmen, yani, Türkiye'nin çağdaş ülkeler top
luluğuna katılması için, projesini dantel gibi işleyen bir önderdir. 

Dilin sadeleştirilmesinden, sporda ve sanatta uluslararası başarılara kadar pek çok gelişme, 
büyük devlet olma projesinin parçalan olarak birer birer yürürlüğe girmiştir. Atatürk, tanmsal 
üretimin egemen olduğu ekonomik ve toplumsal gerçeklik karşısında sanayileşmeye önem vermiş; 
ancak, kalkınmayı, köyden ve tanmdan başlatmıştır. Sanayileşmeyi ivmelendiren kamu yatırımlan 
cumhuriyetle başlatılmıştır. Modernleşmenin önemli adımlan olan tarımsal reformların, demiryol
larının ülkeyi sarmasının değeri son zamanlarda bir kez daha anlaşılmıştır. Bugün de kırsal kesimin 
ihtiyaçlarına yanıt veren, bu kesimdeki modernleşmeyi daha ileri boyutlara taşıyan köykent gibi ör
nek çalışmalarla bu hedefleri yerine getirmekteyiz. 

- 2 3 -



T.B.M.M. B : 13 3 0 . 1 0 . 2001 O : İ 

Türkiye, bölgesi için vazgeçilmez bir ülke olarak, çeşitli alanlarda varlığını ve liderliğini "yurt
ta barış, dünyada barış" ilkesini zedelemeden sürdürmektedir; bu ilke, tüm devlet organlarının ve 
sivil toplumun katılımcı, şeffaf, demokrat çalışmalarıyla korunmakta ve yaşatılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyeti geliştirmek ve hep ileriye taşımak için 
gerekli altyapı, yine, cumhuriyetin bize kazandırdıktan sayesinde mevcuttur; çünkü, cumhuriyet, 
Anayasanın üstünlüğünü, laiklik ilkesinin Anayasaya girmesini, yargının bağımsızlığını, medrese 
ve mahalle mekteplerinin kaldırılarak, eğitimin birleştirilmesini, Batı hukuk normlarının esas alın
masını, özellikle, kadın ve erkekleri ülkenin eşit haklara sahip vatandaşları olarak kabul eden 
Medenî Kanunun getirilmiş olmasını, ifade etmektedir. Bugün, cumhuriyet devrimleri arasında, 
laiklik, güncel bir öneme sahiptir. Müslüman toplumlu ülkeler arasında, bilime, akla, özgürlüğe 
ağırlık veren, eğitimi, kadın ve erkekler için eşit hak ve fırsatlarla sunmaya çalışan önder ülke, Tür
kiye'dir. Türkiye, îslamın, demokrasi, laiklik ve çağdaş uygarlıkla bağdaşabileceğini tüm dünyaya 
göstermiştir. Bizim için cumhuriyetin anlamı, her gün daha da önem kazanan bir çağdaşlaşma 
yoludur. Medenî Kanunun çağdaş koşullara cevap verecek şekilde yenilenmesini Genel 
Kurulumuzda görüşmekte olduğumuz bu günlerde, bu görevi layıkıyla yerine getirmenin 
heyecanını hep birlikte taşımaktayız. 

Hepinizi, bir kez daha, dün Beypazar'ındaki, Nallıhan'daki bayram törenlerine katılan, fener 
alayında bulunan halkımın cumhuriyet heyecanı ve coşkusuyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Şimdi, söz sırası, Adalet ve Kalkınma Partisinde. 
Manisa Milletvekili Sayın Necati Çetinkaya; buyurun. 

AK PARTİ GRUBU ADINA M. NECATİ ÇETİNKAYA (Manisa) - Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; 78 inci yılını gururla kutladığımız Türkiye Cumhuriyetinin, bugün, hür ve müs
takil Meclisinde hitap etmenin gururunu eğer yaşayabiliyorsak, işte o gün Gazi Meclisin bünyesin
de meydana gelen cumhuriyetten dolayıdır; bu sebeple, hepinizin Cumhuriyet Bayramını, şahsım 
ve AK Parti adına tebrik ediyor ve bu milletin, binlerce sene, hür, müstakil ve bağımsız olarak 
hayatiyetini daha güçlü bir şekilde sürdürmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, dünyanın çok az yerinde millet meclisi ilk olarak kurulmuş ve ondan 
sonra devlet şekli meydana gelmiştir, tespit edilmiştir; işte bunun örneği Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir. İlkin 23 Nisan 1920; ülke tamamen işgal edilmiş... Üç kıtanın büyük imparatorluğunu 
kurmuş olan, hepimizin gururla andığı Osmanlı İmparatorluğu, küçüle küçüle, Anadolu'nun, âdeta, 
bünyesinde yer tutmaya çalışıyor, fakat, onda bile sıkıntı içinde. İşte bu durumda, bir millî ruh, bir 
Kuvayı Milliye ruhu canlanıyor ve bu Kuvayı Milliye ruhu, ta Ortaasya'dan Viyana önlerine kadar, 
ben, hür ve bağımsızlığımı hiçbir zaman kaybetmedim, kaybetmeyeceğim diyen o üstün ruh haleti. 
O ruhun içerisinde sevgi vardır. Hoca Ahmet Yesevi'nin işaret ettiği, Yunus'ta, Anadolu'nun bozkır
larında daha da manalaşan "biz, yaratılanı yaratandan dolayı severiz" üstün ruh haletidir. Hıris
tiyan'ı, Musevi'yi, Müslüman'ı bir arada, bağımsız; fakat, sevgiyle birbirleriyle kucaklaştıran üstün 
ruh haleti. İşte, Yunus'ta ifadesini bulmuş ve gelmiş, Anadolu uygarlığının en güzel temsilcisi ol
muş; dünyaya da bunu göstermiş. 

Gelin, görün ki, bu güzel milletin bu güzelliklerine tahammül etmeyenler Anadolu'yu işgale 
başlarken, işte o millî ruhun temsilcileri "bağımsızlık benim karakterimdir" diyerek yola çıkmış ve 
23 Nisan 1920'de, Büyük Millet Meclisi, başkomutanlık görevine aldığı zaman, arkasından, bu mil-
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letin istiklalinin, bu milletin ancak hür ve bağımsız iradesinde var olacağını tesit ve kabul etmiştir. 
(Alkışlar) işte bu millet, bu Meclisin cumhuriyetle tanışmasını da burada görmüş, burada sağlamış
tır. 

Onun için, dünyanın her tarafında olduğu gibi; ama, eşine ender rastlanacak bir kahramanlık 
abidesi olan bu Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Gazi Meclisinin o gazilerini, hepinizin huzurun
da hürmetle ve rahmetle anmayı bir görev kabul ediyorum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, işte o Meclisin, kurtuluşunu gerçekleştirmesinin hemen akabinde, 27 
Ekim 1923'te bir önerge verilir, önergenin hemen akabinde, 29 Ekim 1923'te, o millî ruhun, millî 
şuurun temsilcisi olan başta Gazi Mustafa Kemal ve onun dava arkadaşlarının yekvücut olarak "mil
letin ve devletin yegâne devlet şekli cumhuriyettir" önergesi, 158 milletvekilinin iradesiyle kabul 
edilir ve hemen arkasından da cumhurbaşkanı seçilir, birinci Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal 
Atatürk'tür. 

O cumhuriyetin ve cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen akabinde yapılan teşekkür konuşmasın
da Gazi Mustafa Kemal Atatürk aynen şöyle der: "Saygıdeğer arkadaşlar, önemli ve dünya çapın
daki olağanüstü olaylar karşısında, saygıdeğer ulusumuzun gerçek uyanıklığının ve uyanışının 
değerli bir belgesi olan Anayasamızın bazı maddelerini değiştiren tasarı, Türkiye Devletinin, zaten 
cihanda bilinen, bilinmesi gereken niteliği, uluslararası bilinen adıydı; cumhurun idaresiydi ve cum
huriyetti." 

Değerli arkadaşlar, konuşmasının devamında diyor ki: "Türkiye Cumhuriyetinin dünyada ol
duğu yaraşır yere ulaşabilmesi için, mutlaka o millî ruhun devamıyla bu sağlanacaktır. Milletin sev
gisini her zaman dayanak bilerek, hep birlikte ileriye gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, müref
feh ve başarılı olacaktır." 

Cumhuriyetin Onuncu Yıl Nutkunda fevkalade önemli hedefler gösteriyordu; diyordu ki: "Az 
zamanda çok işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü 
olan Türkiye Cumhuriyetidir." 

"En büyük eserim cumhuriyettir." diyordu. "Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve medenî mem
leketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi, en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. 
Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracağız. 

Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş, asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın 
sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, 
daha az zamanda, daha büyük ve başarılı işler yapacağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem 
yoktur. 

Çünkü, Türk Milletinin karakteri yüksektir; Türk Milleti çalışkandır; Türk Milleti zekidir. Çün
kü, Türk Milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk Mil
letinin, yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müs
pet ilimdir." 

BAŞKAN - Sayın Çetinkaya, toparlar mısınız efendim. 

M. NECATI ÇETlNKAYA (Devamla) - Olur Sayın Başkanım. 

"Bugün aynı iman ve katiyetle söylüyorum ki, millî ülküye tam bir bütünlükle yürümekte olan 
Türk Milletinin büyük millet olduğunu, bütün medenî âlem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. 
Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medenî vasfı ve kabiliyeti, bundan sonraki in
kişafı ile atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır." 
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Değerli arkadaşlarım, işte, biz, bu ruhla yola çıkmış, bu manevî iklimin içerisinde nasibini 
alarak yola çıkan bir millet olarak, gönül isterdi ki, daha ilerlere gitmek ve dolayısıyla bugün hedef
lenen, gösterilen menzile ulaşmanın hazzını ve gururunu hep birlikte duyabileydik; ama, gelin 
görün ki, bugün yeteri derecede bunu söyleyemiyoruz. Niye böyle oldu? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız lütfen. 
M. NECATI ÇETİNKAYA (Devamla) - işte, bizi bugünlere kavuşturan o millî ruhu kaybettik, 

millî şuuru kaybettik; yekvücut olmayı, birlik ve beraberlikle zorlukların üzerine giderek, güçlük
leri, başarmanın azim ve kararlılığını, bu ruh haleti olarak evlatlarımıza veremedik. 

Dileriz ki, bundan sonra bizim için ulaşılması gereken hedef, o muasır medeniyet seviyesinin 
üzerine çıkabilmek; ama, nasıl? Biz, hep şu türkülerle yetiştik: 

"Yüksel ki yerin bura değildir. 

Dünyaya gelmek hüner değildir." 

Evet, hüner, muasır medeniyetin, yaşadığımız bu halin ötelerine, en yükseğe yükselmekti; ama, 
bunu sağlamanın yolu, yeniden birlik ve beraberlik şuuru içerisinde hareket etmektir, fedai nefs 
sahibi olmaktır, el ele vermektir, unuttuğumuz sevgiyi yeniden birbirimizden esirgemeyerek, birlik
te yola çıkmaktır. 

Gelin, bugün de gururla kutladığımızı söylediğimiz bu cumhuriyetin 78 inci yıldönümünde, 
diyelim ki, yerimiz burası değildir. Türkiye'nin yeri, 100 milyar ihracatı sağlayan, 20 000 dolar fert 
başına düşen millî geliri aşan, enflasyonu tek rakamlara indiren ve o zaman, işte, cumhuriyetin 
çocuklan olmanın gururunu doya doya duyan bir Meclisin ve o Meclisin evlatları olarak Türkiye'ye 
bunu bahşeden sorumlular olduğumuzu gösterdiğimiz gün, o zaman, millet karşısında görevini 
yapan cumhuriyetçiler oluruz. 

Hepinize, bu duygu ve düşüncelerle, bu gayeye erişmek ümidiyle, sevgiler saygılar 
sunuyorum; cumhuriyetiniz kutlu olsun. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Çetinkaya, teşekkür ediyorum efendim. 
Şimdi, söz sırası, Anavatan Partisi Grubunda. 

Denizli Milletvekili Sayın Beyhan Aslan; buyurun efendim. (ANAP, DSP ve MHP sıraların
dan alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Yüce Meclisin ve halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Şahsım ve Anavatan Partisi 
Grubu adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Tarihin en şanlı ve en kıdemli milleti olan Türk Milleti, Birinci Dünya Savaşı sonrası acı ve 
haksız bir yenilgiye uğramış, ardından, Türk Milletini tarihten silmeyi hedefleyen düşmanlanmız, 
Sevr Antlaşmasıyla "Türk Milletini tarihten sildik ve Türk'ün tarih içerisindeki rolü artık bitti" 
demişlerdir. Ancak, Sevr Anlaşması, Türk Milletinin düşmanlarını yanıltmıştır. Tarihi tetkik etseler
di, Türk Milletinin tutsaklığı, esareti kabul etmeyen, isyankâr bir ruha sahip olduğunu, Türkün hay
siyet ve onurunun esaret kabul etmez olduğunu bilebilirlerdi, onu kavrarlardı, işte, bunu bilemedik
leri, bunu kavrayamadıklan için, Türk Milletini tarih sahnesinden sildik zannettiler. 

Türk Milleti, her sıkıntılı döneminde liderini aramış, bulmuştur. Osmanlı Devletinin sıkıntılı 
günlerinde, savaştan savaşa koştuğu günlerinde, katıldığı savaşlarla pişmiş Çanakkale Kahramanı 
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Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıktığı zaman, Türk'ün ezelden başlayıp 
ebediyete kadar akıp gidecek tarihine şanlı bir sayfa daha eklettiğinin bilincindeydi. Bu yolculuk, 
Türk'ün yeniden şahlanışının bir ifadesiydi; Türk'ün yeni bir Ergenekon yaratmasının bir başlan
gıcıydı ve Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'dan Havza'ya, Amasya'ya... Amasya'da durup din
leniyor ve "milleti, ancak milletin azim ve karan kurtaracaktır" ilkesinin ışığında Erzurum, Sivas ve 
ver elini Ankara... 

Verilen mücadeleler, şehitler, akan gözyaşları ve sonunda izmir Kordonboyu. îzmir Kordon-
boyu'nda düşman çizmesi, Anadolu toprağından ayağını çektiği an. îzmir Kordonboyu'nda düşman, 
artık, Anadolu toprağından ayağını çektikten sonra, Türk Milleti, yine, tarihindeki esaret kabul et
mez durumunu tespit ettikten sonra, tabiî ki, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları işe koyuldular, 
Türk Milletini bir program çerçevesinde yeniden ayağa kaldırmanın, medenî milletler seviyesinde 
öne çıkarmanın, medeniyet maratonunun ipini göğüsletmenin, uygarlık savaşında en önde yer al
manın yollarını araştırdılar ve bu program çerçevesinde, 21 Ocak 1921 tarihli Anayasamızı, 29 
Ekim 1923 tarihinde değiştirerek -ki, anayasamızın o zaman 1,2,4, 10,11 ve 12 nci maddelerinde 
değişiklikler yaptılar- cumhuriyeti ilan etmiş oldular ve o gün cumhuriyetin ilanından sonra, Mec
liste bulunan 158 milletvekilinin oyuyla Mustafa Kemal Atatürk ilk Cumhurbaşkanımız seçildi. 
Ben, cumhuriyeti kuran, cumhuriyetin ilanında katkısı olan Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerini rahmetle anıyorum; Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, cumhuriyet, halkın kendi iradesiyle, kendi kaderini çiz-
mesidir; Türk Milletinin arzusunun sonucudur ve Türk Milletinin karakterine en uygun rejim şek
lidir. Atatürk diyor ki: "Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet iradesi faziletli ve namuslu insanlar yetiş
tirir". Gerçekten, kabiliyetlerin inkişaf ettiği, ferdin şahsiyet bulduğu rejimler cumhuriyet rejim
leridir. 

Sayın Bakan da arz ettiler; Türkiye Devleti Cumhuriyeti bir kurumlar bütünüdür. Ne tek başına 
yargı, ne tek başına yasama, ne tek başına yürütme cumhuriyetin tek unsuru değildir, bir bütün 
halinde bunlar cumhuriyeti oluştururlar. Onun için, kurumlar kendi aralarında uyum içinde ol
malılar ve her kurum kendi görevini hakkıyla yapmalıdır. Eğer her kurum kendi görevini hakkıyla 
yaparsa, o zamandır ki, cumhuriyet, kurum ve kuruluşlanyla, bir bütün halinde, yeniden bir değer 
bulur. 

Yüce Meclis, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tatbik yeridir; millî iradenin 
tecelligâhıdır, temsil yeridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, cumhuriyet rejiminin kalbidir ve cumhuriyetin "olmazsa olmaz" kurumudur. Sivil 
toplum örgütleri de, basın da, işveren- işçi kuruluşlan da varlığını, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
varlığına borçludurlar. Eğer, Türkiye Büyük Millet Meclisi varsa bu kurumlar vardır, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi yoksa bu kurumlar yoktur. Bu nedenle -sivil toplum örgütlerinin de, basının 
da, işçi-işveren kurumlarının da- herkese düşen görev, demokrasinin kalbi olan ve mana alanında 
en büyük kurum olan, millî iradenin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisinin haysiyet ve 
onurunun korunması, onun itibarının yüceltilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin olduğu 
kadar sivil toplum örgütlerinin ve basının da görevidir. Onu aşağılamakla, onun itibarını küçültmek
le hiçbir yere varılmayacaktır. Anayasamızın 2 nci maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun 
huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklanna saygılı, Atatürk milliyetçiliğine 
bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" 
deniliyor; yani, cumhuriyetin temel nitelikleri sayılıyor. 4 üncü maddesinde de bu niteliklerin değiş
tirilemeyeceği ifade ediliyor. 
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Şimdi, burada "demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" denilmektedir ve Mustafa 
Kemal de "cumhuriyeti biz kurduk, onu siz geliştireceksiniz" demiştir. Öyleyse, bize düşen görev, 
cumhuriyetimize demokrasi tacını giydirmektir ve cumhuriyetimizi demokrasiyle bütünleştirme 
görevi, Atatürk'ün gençlere en büyük vasiyetidir. Laiklik anlayışını da, Anayasamızda ifadesini bul
duğu şekilde ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çağında anladığı şekilde anlamamız gerekir. 

Cumhuriyet, halkıyla bütünleşen rejimdir; halkıyla karşı olan, onunla kavga eden rejimin adı 
olamaz. Bu nedenle, cumhuriyetin temel nitelikleri ile halkın inanç dünyası bir bütün halindedir. Bu 
nedenledir ki, laikliğe karşı olan din, gerçek din değildir; ama, dine karşı olan laiklik de gerçek laik
lik olamaz. 

Yine, demokrasi bütün kurum ve kuruluşlarıyla ülkeye hâkim olduğu gün, biz, gerçek demok
rasiyi kuracağız. 

Mustafa Kemal Atatürk, bilim ve teknolojiden Türk Milletinin uzaklaştığı zamanlarda bunun 
neye mal olduğunu görmüş, bu nedenledir ki, gençliğe, bilim ve teknolojiyi hedef göstermiştir ve 
cumhuriyeti geliştirmesini emir telakki etmiştir. 

Demokratik cumhuriyet, eşitlik, özgürlük ve uygarlıktır; insan haysiyet ve onurunu her şeyin 
üstünde tutmaktır. Cumhuriyetin temelindeki iddia, vatandaşlarını çağdaş vatandaş yapmaktır. 

Ne var ki, bugün, tabiî ki eleştireceğiz. Cumhuriyetin yaptıkları da vardır, yapamadıkları da 
vardır. Yapamadıkları; Türkiye Cumhuriyeti, hâlâ, somut muhtevasına kavuşamamış, şeklî bir cum
huriyet konumundadır. Vatandaşların haklarını koruyamazsanız, cumhuriyetin temelini yıkarsanız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız. 
BEYHAN ASLAN (Devamla) - Cumhuriyeti cumhuriyet haline getirmenin yolu, modern in

sanı yaratmaktan ve vatandaşımızı her şeyin önüne koymaktan geçer. Modern insan, özgürlüklerine 
sahip olan insan, haklarını kullanan insandır. Cumhuriyetimizin de, bu insana ihtiyacı vardır. 

Büyük Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet Türk insanını vatandaş yapma, onu temel hak ve özgür
lüklerle donatma projesidir. Cumhuriyet, insanımızı her türlü tahakküm ve tasalluttan kurtaracak; 
bu nedenledir ki, cumhuriyet, gerçek bir aydınlık ve modernleşme olacaktır. Ne var ki, zaman 
içerisinde, Osmanlı'dan kaynaklanan devlete bakış açısıyla, cumhuriyete hâkim olan fert değil, halk 
değil, devleti kurtarma anlayışı önplana çıkmış ve jakoben devlet anlayışıyla halkın zaman zaman 
ezildiğini görmüşüzdür. 

Bu nedenle, ben, cumhuriyetimizin halkla bütünleşmesini diliyorum, cumhuriyetimizin 
demokrasiyle bütünleşmesini diliyorum ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Aslan, teşekkür ediyorum. 

Efendim, şimdi, söz sırası Saadet Partisinde. 

Saadet Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Oya Akgönenç. 

Buyurun efendim. (SP sıralarından alkışlar) 
SP GRUBU ADINA OYA AKGÖNENÇ MUĞÎSUDDİN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; cumhuriyetimizin kuruluşundaki büyük heyecanı, her yıl, bugünlerde, tekrar tekrar 
yaşıyoruz. Ne mutlu bizlere. İnşallah, sonsuza dek, böyle güzel heyecanlan birlikte yaşamak nasip 
olur. 
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Efendim, bugün, ben, burada konuşan bütün değerli arkadaşlarımın vurgulamış olduğu 
heyecanlara, coşkulara aynen katılıyorum; katılmamak zaten imkânsız; fakat, olaylara, ben, değişik 
bir açıdan, belki daha felsefî bir açıdan, biraz da sorgulayarak, biraz da -bugünkü gelmiş olduğumuz 
noktayı- irdeleyerek bakmak istiyorum. 

Ne mutlu bize ki, büyük Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ve o dönemin Türk büyükleri, 
kurdukları yeni devletin adını, bir cumhuriyet olarak kurmuşlardır. Yîne, ne mutlu bize ki, istiklâl 
Savaşımızın kazanılmasından, ülkenin âdeta küller haline gelmiş bir durumundan alıp, coşkulu bir 
şekilde, bu seviyelere kadar yükseltmeyi başarmış halkına da, yani, cumhuruna da bir seçme, seçil
me, Yüce Mecliste temsil edilme hakkını vermişlerdir. Ne mutlu bize ki "egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir" sözünü, ölçü olarak, hedef olarak almış bir cumhuriyet kurmuşlardır ve bizler, bunun 
78 inci yılını kutladık. "Hepimizin bayramı kutlu olsun" derken, bu 78 yılın sonunda, bizlere çok 
daha büyük işlerin düşmüş olduğunu düşünmekte ve bunları sizinle paylaşmak istemekteyim. 

Belki kurmak ve başarmak zordur; ama, o başarıyı devam ettirmek ve onu daha ileri seviyelere, 
daha coşkulu seviyelere getirmek çok daha zordur; yüceltmek, daha güç bir iştir. Bu işi yaparken 
içinde bulunduğumuz şartların da bilinmesinde fayda vardır; çünkü, mesuliyetler, ancak, gerçekleri 
bilerek elde edilebilir ve başarı heyecanı da, ancak, mesuliyetlerin bilinmesiyle sağlanır. 

Türkiye, büyük aşamalardan geçmiştir. Yalnız, gelinen bu noktada, bazı hususları da iyi tanım
lamak gerekir. Bugün, ilk defa, işin özünden ziyade, daha çok şekline bakıldığı kanaati bende 
hakimdir; yani, duruma, bir şekilde, gittikçe bir şekilcilik hakim olmaktadır. Birkaç örnek vereyim: 
Mesela, belli yerlerde, belli sayılarda, belli kimseler merasimlere katılır. Peki, bu belirlemeyi, bu 
belli sayıyı kim belirler, kim, hangi kıstasa kadar ölçer? Burada pek çok arkadaşımız bunu dile 
getirmiştir ve buna duydukları taaccübü veya bu sınırlamanın neden olduğunu sorgulamalardır. 
Peki, madem heyecan duyacağız, neden bir sınırlama vardır? 

Başka bir örnek: Mesela, belli merasimler yapılmıştır. Bu merasimlerde hangi hedef kitlesinin 
hedef alındığı belli değildir. Yani, kime konuşulmaktadır, verilen mesaj kimindir; bizim mi, içerinin 
mi, dışarının mı, toplumun hangi katmanının?.. 

Mesela, belli nutuklar atılmıştır, fakat, burada, içerikte verilen sözler, acaba, tutulmuş mudur? 
Bu sözlerin içindekiler, hakikaten kastedilmiş midir, yoksa, ne bileyim, bundan beş sene önceki 
nutukla, on sene sonraki nutuk birbirinin aynı, birbirinin kopyası hale mi gelmiştir? O halde, hangi 
aşktan, hangi şevkten bahsediyoruz?! 

Cumhuriyeti kuran, onun için fedakârlık yapan, yaşatan cumhura pek değer verilmekte midir; 
ben, pek zannetmiyorum. Törenlere katılan ekâbir ve onların yapacakları formül ve merasim çok 
daha önemli bir hale gelmiştir. Siz bunda bir gariplik görmüyor musunuz? 

Bazı yasalar mevcuttur, 1930'larda veya 1940'larda yapılmış. Mesela, belli günler resmî tatil
dir, o günlerde iş yapılamaz. Şimdi geldiğimiz noktaya bakın; her yer kapanıyor, tatile giriyoruz. 
Sonuç, çalışmaya en çok muhtaç olduğumuz bir dönemde sürekli tatil yapıyoruz. Sonuç, merasime 
katılsın umuduyla -çünkü, 1930'larda o gayeyleydi, nüfus 13 milyondu- insan toplamak için böyle 
bir kanun çıkarılmıştı; fakat, şimdi, tatil yapılsın denildiği anda, buna yeni bir anlam yükleyerek, 
hakikaten, tatile çıkanlar çoğalmıştır. Mesela, tatile çıkıp, o günü deniz kıyılarında geçirenler de 
vardır. Peki, bu ne biçim bir cumhuriyet kutlamasıdır; acaba, biz bunu soruyor muyuz? Yani, ben 
size bunları danışmak istiyorum, bunları konuşmak istiyorum; çünkü, bizim görevlerimizden bir 
tanesi de, geldiğimiz yerde vardığımız noktayı irdelemektir. 
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Acaba, üreterek, var olarak, gayret göstererek, ekonomiyi yücelterek bayram yapamaz mıyız 
arkadaşlar; bunun bir eksiği mi vardır? 

Cumhuriyet kurulahdan bu yana, bunun, çağdaş medeniyetin kaçınılmaz bir idare tarzı ve ve 
en üstün medeniyete ulaşmanın en emin yolu olarak algılamışlardır kuranlar. Doğrudur, haklıdırlar; 
hakikat de budur. O halde, bundan elde edilecek bazı hedefler vardır. Nedir bunlar: 

Cumhuriyet düzeni, cumhurun sesini daha iyi bir şekilde duyurmasıdır; tercihlerinin daha iyi 
belirtilmesidir. 

İkincisi; halka, seçme, seçilme, konuşma hakkının verilerek, hürriyetlerin geliştirilerek, şu ar
kamızda yazılı olan "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" gerçeğinin bütün kişilerce kabullenil
mesini sağlamaktır. 

Üçüncü hedef; insan olanın, insan olma bilincinin yanına bir de vatandaş olma bilincinin katıl
ması ve bu şekilde, çağdaş vatandaşın, hakikaten, hürriyetlerle, insan haklarıyla benimsenmiş, 
donatılmış insan olgusunun yetiştirilmesi hedef tutulmuştur. 

Dördüncüsü; bu haklan koruyan kanun ve hukuk güvencesi altına alınmıştır. 

Beşincisi de; kararlar ve korumalar, siyasî değil, hukukî olacaktır denilmiştir. 

O halde -yani şöyle kısaca baktığımızda- cumhuriyeti kuran büyüklerimiz, demokrasi, insan 
haklan, hürriyetler, hukukun üstünlüğü gibi esaslan, zaten o zamandan öngörmüşlerdir. Şimdi, size 
soruyorum: Hakikaten, biz, 78 yıl sonra, bu seviyeye ulaşabildik mi ve bunları başarabildik mi; 
cumhuriyet ve cumhuriyet düzeni içinde layık olduğu seviyeye getirebildik mi? Egemenlikler tam 
olarak yapılabildi mi, yoksa, egemenlikler, birtakım yerlerde takılıp kaldı mı? Egemenlikler, kor
kular üstüne kurulmamalıdır. Halbuki, bugün, topluma hâkim olan en büyük olgu, korku olgusudur 
arkadaşlar, maalesef, her katmanda, her şekilde, her sebeple... Biz, bunun nedenini ne zaman ve 
nerede soracağız?! 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; ilerleme, mesuliyetle bütünleşme ve bunlann 
da yapılabilmesi, hakikatlerin bilinmesiyle olur. O halde, ilerlemeyi bilmek için mesuliyeti bil
meliyiz, mesuliyeti bilmek için gerçekleri bilmeliyiz ve ona bağlı olarak da gerekli şevk ve azmi 
yaratmalıyız. O halde, şimdi, bakalım, bunların hangisini yaptık. 

Biz, şu anda, etrafımıza baktığımız zaman şunu görüyoruz ki -tabiî, bunu söylerken hiçbir par
ti düşüncesiyle hareket etmiyorum, bir bütün olarak ülkeye bakıyorum- sürekli sınırlamalar, yasak
lamalar, siyasallaşmış bir hukuk ve mütemadiyen sindirilen bir cumhur. Şimdi, bir kere, bunu, cum
huru bir tarafa koyalım. Cumhuriyet içinde, bürokratik üstünlüklerle donatılmış çeşitli kurullar, bu 
kurulların elinde kuvvetli bir bürokrasi silahı ve gittikçe sindirilen -maalesef, arkadaşlar- gittikçe 
sindirilmek ve silikleştirilmek istenen bir Meclis görüyorum; yani, imkân olsa, bize de kısıtlamalar 
getirilecek. Bazı sözlere, bazı davranışlara yapılan müdahalelere dikkat ederseniz, bunun, 
hakikaten, ciddî boyutta bir tehlike olduğunu göreceksiniz. 

O halde, sayın arkadaşlanm, bu engellemelerle, 78 yıl sonra, bürokratik bir cumhuriyet mi 
yarattık, demokratik bir cumhuriyet mi yarattık? Atatürk bizden bunun hangisini yapmamızı is
temişti? Bunun bir ortak noktasını bulabildik mi, herhangi bir ana kanaate varabildik mi, yoksa, 
bunu konuşmanın lüzumunu bile görmüyor muyuz? 

Cumhuriyet bir gayedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Efendim, buyurun. 

OYA AKGÖNENÇ MUĞÎSUDDÎN (Devamla) - Cumhuriyetin bir diğer gayesi ve en önemli 
gayelerinden bir tanesi de, halkı müreffeh bir hayat seviyesine eriştirmektir; yani, cumhuriyeti 
kuranların bütün bu çalışmalarının, çabalarının bir sonu da, insanlann daha rahat yaşamalarını sağ
lamaktır. 

Peki arkadaşlarım -şimdi, her şeyi bir tarafa bırakalım- bugün hangi noktaya geldik; yüzde 11 
küçülen bir ekonomi, 100 milyar dolar dışborç, nüfusun yüzde 40'ı açlık sınırında ve derken, bütün 
bunlann altında, ne yapacağını şaşırmış bir cumhur ve sürekli olarak sınırlandırılmak istenilen bir 
cumhurun temsilcisi. 

Bütün bunları söyledikten sonra, ben, tekrar, şu noktaya dönerek özetlemek istiyorum: Biz, bir 
ilerleme azmiyle yürüyeceğiz. Bu ilerlemeyi yapmamız şart; ama, bunu gerçekleştirmek için 
mesuliyetin idraki şart; mesuliyetin idraki için hakikatlerin bilinmesi şart; hakikatlerin bilinmesi 
için de, burada, azimle konuşmak, tartışmak, işin felsefesini, işin hayat görüşünü, doğru sentezini 
belirlemek şart. 

îşte bu düşüncelerle, daha pek çok parlak cumhuriyetlere doğru ilerlememiz temennisiyle ve 
şevkimizin her gün artarak ilerlemesi, ama doğru yolda ilerlemesi temennisiyle, sizleri saygıyla 
selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akgönenç. 

Efendim, cumhuriyet hükümetimizin vermiş olduğu bilgilerden sonra bütün gruplar konuş
malarını yaptı. 

Şimdi, gündemdışı söz isteyen arkadaşlarımıza sıra geldi. 

Gündemdışı ilk söz, Egeli pamuk üreticilerinin içerisinde bulunduğu durum hakkında söz is
teyen, İzmir Milletvekili Sayın Işılay Saygın'a ait. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

2. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın 'in, Ege Bölgesi pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp 'in cevabı. 

IŞILAY SAYGIN (îzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ege pamuk üreticilerinin 
içerisinde bulunduğu durum hakkında gündemdışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, siz say
gıdeğer üyeleri saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle, Değerli Meclis Başkanımız Sökmenoğlu'na 
da, söz verdiği için teşekkür ederken, Parlamento ve parlamenterlerin onuruyla ilgili gösterdiği 
duyarlılığa da içtenlikle katılıyor ve teşekkür ediyorum. 

2 Ekim 2001 tarihinde, îzmir Ticaret Borsasında yapılan pamuk rekolte değerlendirme toplan
tısında, bölgemizdeki hava sıcaklığının, pamuk bitkisinin gelişme döneminde normalin üzerinde sey-
retmesiyle pamuk bitkisinde zehir etkisi yaptığı, gelişmeyi durdurduğu, çiçek, tarak ve koza döküm
lerine sebebiyet vererek, pamuk tarlalarında verimin yüzde 25'lere düşmesine neden olduğu konuşul
muştur. Ortalama, dekardaki verim, 315 kilogramdan 150 kilograma kadar düşüş göstermiştir. 

Tariş Pamuk Birliği, üreticilerden 250 000 ton miktarında, 170 trilyon Türk Lirası tutarında kut
lu pamuk alımı gerçekleştirmiştir. Tariş Pamuk Birliği, pamuk alımı, fiyat ve politikalarıyla ilgili böl
gemizdeki pamuk üreticisinin ürünlerini uygun koşullarda pazarlamaları için denge unsurudur. Bunun 
dışında, istihdam imkânlarıyla da, bölgemiz insanına sosyoekonomik açıdan büyük desteği vardır. 
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2001-2002 sezonunda, Ege Bölgesi pamuk üreticilerimizin, özellikle, olumsuz hava koşul
larına bağlı verim düşüklüğü, üretim maliyetlerinin yüksekliği ve pamuk borsa fiyatlarındaki 
gerileme nedeniyle, bu sezon pamuk üreticilerinden satın alman kütlü pamuk karşılığında, kilog
ramda en az 15 sent prim verilerek üreticinin mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir. Prim sis
teminin uygulanması durumunda, kayıtdışı kalan pamuk üretiminin ekonomiye kazandırılması sağ
lanacak ve böylelikle, prim sistemi, kendi kaynağını kendisi yaratacaktır. 

Birliğin kaynak sıkıntısı çekmesini fırsat bilen tüccar ve çırçırcılar da kütlü pamuğu değerinin 
altında fiyatla alma yoluna gittiklerinden, hasat edilen pamuklann büyük çoğunluğu, üreticiler 
tarafından Tariş'e götürülmektedir. Durum böyleyken, nakit sıkıntısı içinde bulunan Tariş, hedef
lerinin üstünde pamuk almakla karşı karşıya kalacak; ödeme güçlüğü nedeniyle, hem ortaklar hem 
de Tariş çok güç durumda kalacaktır. 

Pamuk üreticilerinin, verim kaybından kaynaklanan mağduriyetlerinin yanında, gerek tüccar 
alım fiyatlarının düşük seyretmesi gerekse Tariş'e ürün getiren üreticilerimize yapılacak ürün bedeli 
ödemelerinde yaşanan nakit sıkıntısı nedeniyle, mağduriyetleri daha da artacaktır. 

4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun geçici l/E maddesine göre 
"Birliklerin 1.5.2000 tarihi itibariyle mevcut özel bünye faaliyetleriyle ilgili borçları, borçların 
ödenmesine kadar sürecek süre içinde bu borçlardan doğan faiz ve gecikme zammı gibi feri borç
ları, Yeniden Yapılandırma Kurulunun önerileri dikkate alınarak, Hazine tarafından üstlenilip tas
fiye edilir" hükmü olmasına rağmen, bugüne kadar borç tasfiyeleri yapılmamış olup, bu borçlar bir
liğin bilançosunda görüldüğü için hiçbir kurumdan kredi alınamamakta; dolayısıyla, ortaklara ürün 
bedeli ödemelerine engel olmaktadırlar. Kaynak sıkıntısı nedeniyle birliğe kaynak aktarılmazken, 
aynı konuda iştigal eden Çukobirlik ve Fiskobirlik'e kaynak aktarılmıştır. Bu konuda gerek uy
gulama birliğinin ve eşitliğin sağlanması açısından gerekse pamuk üreticilerimizin mağduriyet
lerinin önlenmesi açısından yeteri miktarda kaynak aktarılmasının sağlanması zorunludur. 

Hükümetimizin ve siz saygıdeğer üyelerin bu önemli konuya sahip çıkacağı inancıyla Yüce 
Meclisimizin saygıdeğer üyelerini saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Saygın, teşekkür ederim. 

Pamuk üreticisi çok kötü durumda. Efendim, bizim Çukobirlik'e de 5 trilyon ödemesi var 
hükümetin; daha ödemedi. Adana çiftçisi de, Çukurova, Amik Ovasındâki pamuk üreticileri 
felaket... Hele Şanlıurfa'daki Çukobirlik alım yapmadığı için çok daha şey... 

Onun için, bu konuda Tarım Bakanımız cevap verir mi bilemiyorum; kendisini direkt alakadar 
etmez. Her ne kadar Tarım Bakanı ise de pamuk işi Sanayi Bakanlığına bağlı olduğu için... Bil
miyorum; Sayın Bakan, belki de, cumhuriyet hükümeti adına bir açıklamada bulunur mu diye 
düşünüyorum. 

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

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ALÎ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, izin verirseniz kürsüden konuşabilir miyim? 
BAŞKAN - Yok efendim, öyle bir usulümüz yok. Ben, mikrofonu açtım. Çiftçimizin derdini 

ifade ederseniz memnun olurum. 

ALÎ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Ege pamuk 
üreticilerinin sorunlarını dile getiren arkadaşımıza teşekkür ediyorum. (Gürültüler) 
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BAŞKAN - Dinleyelim efendim Sayın Gönül'ü. 

ALÎ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Aslında, sorun, sadece Ege pamuk üreticilerinin sorunu değildir, 
Türkiye'deki tüm pamuk üreticilerinin sorunudur, hatta, Türk tarımının sorunudur. 

BAŞKAN - Evet, doğrudur efendim. 

ALÎ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Değerli arkadaşlarım, bu sorunlar, sadece rekolte düşüklüğü 
veya birtakım fiyat artışlan, tarım girdisindeki artışlarla sınırlı değildir. Aslında, Türk tarımının en 
büyük sıkıntısı; birincisi, Türk tanmındaki girdi fiyatlarının aşırı artışı; ikincisi, kredi faizlerinin 
yüksekliği; üçüncüsü de, ürün bedellerinin düşük tutulmasıdır, ücretlerinin düşük tutulmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bakın... Sayın Başkanım, izninizi rica ediyorum; bir iki rakamı Muh
terem Genel Kurula arz etmek isterim. 

1997 yılı 30 Haziranında amonyumnitrat gübresinin kilosu 11 000 lira, 1999 Haziranında 33 
500 lira, 2001 Eylül, bugün itibariyle 172 000 liradır. Gübredeki fiyat artışı 1 600'dür, yani, yüzde 
1 600 artıştır. 

Mazota gelince: 1997 30 Haziranında 88 000 lira olan 1 litre mazot, 1999 Haziranında 230 000 
lira, 2001 Eylülünde 918 000 lira. Fiyat artışı neymiş; yüzde 1 000. 

ilaçta, 3 047 lira olan fiyat, 10 649 lira 1999 Haziranında, bugün itibariyle de 31 908 liradır. 
Şimdi, ürün bedellerine bakıyoruz. 1997 yılı 30 Haziranında 140 000 lira olan pamuk fiyatı, 

1999 yılı 30 Haziranında 230 000 lira, bugün itibariyle de, Tariş'in açıkladığı fiyat itibariyle de 700 
000 liradır. 

BAŞKAN - 700 000 liraya pamuk yok efendim; cari fiyatı söyleyin. 

ALI RIZA GÖNÜL (Aydın) - Efendim, şimdi, onu arz edeceğim. Tariş bunu yapmış; ama... 

BAŞKAN - Pamuk çiftçisini üzüyorsunuz. 420 000 lira şu anda Çukurova'da pamuk. 

ALI RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkanım, onlar bizim malumumuz. Yani, Çukurova'da 
500 000 liraya satılır. Ege'de, tabiî, şu anda Tariş ödemede zorluk çektiği için 600 000 liraya alınıp 
satılıyor pamuk. 

Şunu ifade etmek istiyorum: Açıklanan fiyata göre, birliklerin açıkladığı fiyata göre bir oran 
yapıyorum. Pamuk üreticisi, 1999 yılında yüzde 64,9 fiyat artışı almış, 2001 yılında da, 1997'ye 
göre yüzde 350 almış. 

BAŞKAN - Evet. 
ALÎ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Gübrede yüzde 1 600, mazotta yüzde 1 000, pamuk fiyat ar

tışında da yüzde 350. Onun için... 
BAŞKAN - Ee, zaten, onun için, tarlalar ipotek olmuş, satılıyor efendim. 

ALÎ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Evet. 
Sayın Başkanım, onun için, tabiî, onu biraz daha açarsak, bugün, köylere, çiftçi ailesinin evine, 

artık, yeni traktör girmiyor değerli milletvekilleri; icra memuru geliyor bugün köylere, çiftçinin 
evine icra memuru geliyor. 

BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum efendim; mesele anlaşılmıştır... 

ALÎ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Yani, bu, Türk tarımının en büyük derdidir. 

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Bakan cevap verecek... 
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ALÎ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkanım, izin verir misiniz; çok önemli; bundan istifade 
ederek söylemek istiyorum. 

BAŞKAN - Biliyorum da... Biliyorum da efendim, benim müsamahamın dışında. İçtüzüğü de 
bozmayalım diye düşünüyorum. 

ALÎ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
Bugün, Ziraat Bankasının uyguladığı ödeme planına göre, çiftçi borcunu ödeyemez. Tarım 

kredide aynı şey yapılacaksa, yapmayın; çünkü, bu çiftçi, bunu ödeyemiyor; ama, bir şey var. 
Bugün, Türkiye'de en büyük tarım birliği Tariş'tir. Ne pamuk birliğimiz ne üzüm birliğimiz ne incir 
birliğimiz ne de zeytinyağı birliğimiz, devletten, DFÎF kredisi, bir kuruş şu ana kadar almamıştır. 
Birlikler, kendi imkânlarıyla üreticinin mahsulünü değerlendirmeye çalışsa bile, artık, özkâynaklan 
bitmiştir. 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum. 
ALÎ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Değerli bakanların, sayın hükümetin, bu konuda, mutlaka, acil 

tedbir alması gerekir. 
Teşekkür ediyorum, muhterem heyete saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum efendim. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Ben de söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Sayın Altınkaya, buyurun efendim. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, ben, öncelikle, bu güncel 
konuyu dile getirdiği için, Sayın Işılay Saygın arkadaşımıza teşekkür ediyorum. 

Zatıâliniz... Yeni uygulama, herhalde, artık, bundan sonra böyle. Pamuk hakkında bir genel 
araştırmaya geçmiş gibiyiz. 

Efendim, günün konusu, tarım ürünlerinin, prim müessesesi ile ekonomik kayda dahil edilip 
edilmemesi meselesi olması lazım. Bugün, piyasanın işleyeceği bir fiyatı ilan ettikten sonra, eğer 
mağduriyet varsa, bunun primle kapatılması meselesidir. 1993'ten itibaren çeşitli baskılarla zeytin
yağında, pamukta ve ayçiçeğinde bu prim sistemi oturmak üzeredir. 

Burada Hazine temsilcilerinin gözlemesi gereken, titizlik göstermesi gereken şey, ilan edilen 
fiyat değil, ilan edilen fiyatla mağduriyet fiyatı arasının prime bağlanmasıdır ve şu ana kadar, esas, 
çiftçimizi üzen işlerin başında, hâlâ daha primin nasıl olacağı, ne kadar olacağının karara bağlan
mamış olmasıdır. Kesinlikle, bir an önce bunun karara bağlanması gerekir. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Hatiboğlu, beni tenkit edecekseniz tutumum hakkında; haklısınız; buyurun efendim. 

YASÎN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
İşin neresinden başlayıp, nereye kadar gidebilmeli, gidebiliriz; bilemiyorum; yani, tabir caiz

se, derler ya "tut kelin perçeminden, tutacak yeri mi var?" İşçimizin, köylümüzün, memurumuzun, 
emeklimizin, esnafımızın hangi derdini burada dile getirip bitirebiliriz. 

Benim bir teklifim var, Parlamentoda bulunan tüm grupların yönetimine bir teklifim var. Geç
miş günlerde kürsüde yaptığım konuşmada da bu teklifi dile getirmiş; ama, maalesef cevabını 
bulamamış ve alamamıştım. Teklifim şu: Köylümüzün, esnafımızın, hülasa 65 milyon insanımızın 
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derdini, sıkıntısını yerinde ve bire bir görmek için birer temsilci, buyurunuz, seçiniz, iktidar kanat
larına sesleniyorum: ili siz seçiniz, köyü de siz seçiniz, hangi köyü istiyorsanız, beraber gidelim, 
bizzat duyalım, dinleyelim ve bize bir şeyler söyleyeceklerine söylediklerini de orada görelim. 
Benim teklifim budur. 

Saygı sunuyorum. 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum nezaketinize, ayrıca beni içtüzüğe göre görevime 
davet etmediniz; ama, sadece lafla olmaz, gözünüzden anlıyorum, haklısınız efendim. 

Sayın Bakan, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 

Efendim, diğer arkadaşlara söz vermeyeceğim. Haklı olarak, Meclisimizin büyük bir kısmı 
tarımdan gelen, çiftçi kesimini temsil eden arkadaşlar olduğu için ıstırap sonsuzdur, ama, böyle de 
bir uygulamaya başlarsak bunun sonu gelmez. 

Sayın Hatiboğlu'na tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Bakana da, bize cevap vermek üzere kür
süye geldiği için teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Sayın Bakanım, buyurun. 

TARIM VE KÖYlŞLERt BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Sivas) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; öncelikle, kürsüden ve yerinde söz alarak üreticilerimizin, çiftçilerimizin 
çeşitli sıkıntıları hakkında görüş belirten tüm milletvekili arkadaşlarıma saygılarımı arz ediyorum; 
Yüce Meclisi, zatıâlinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, meseleye, tabiî, günlük yaklaşmak hiçbir zaman doğru değildir; ancak, olan hadiseleri 
de çözme mecburiyetindeyiz. En son konuşan değerli milletvekilimiz Sayın Altınkaya'nın da belirt
tiği üzere, bu ülke, 1980'lerden başlamak üzere, özellikle de 1990'da, 1994'te, 1995'te Dünya Ticaret 
Örgütüyle anlaşma imzalarken şu gerçeklerin altına imza atmıştır: Dünya Ticaret örgütü tarımdaki 
desteklemeler için şu kuralı getirmiştir: Bir, ticarete zarar veren destekler, teşvikler, iki, ticarete 
zarar vermeyen destekler ve teşvikler. Dünya Ticaret örgütünde, çiftçinin elde ettiği ürüne belirli 
bir fiyat tespit etmek, bir fiyat açıklamak ve bunun yanında, bazı girdileri de ucuzlatan girdi destek
leri için "bunlar, ticarete zarar veren destekler, ticarete zarar veren destekler artık uygulanmayacak
tır" diye bir karar alınmış ve o günkü idareciler de bunun altını imzalamışlar. "Ancak, destek
lemeleri, ticarete zarar vermeyen destekler içerisinde yapabilirsiniz" diye, Dünya Ticaret örgütünün 
karan var. 140'tan fazla ülke bunun üyesi ve biz de bunun altına imza atmışız. Onun için, siz belir
li destek ve teşvikleri vermeye kalkıştığınız zaman, bir fiyat açıklamaya kalkıştığınız zaman, at
tığınız imzayı sizin karşınıza çıkarıyorlar;diyorlar ki: "Siz, 1994'te bunu imzaladınız; bunu 
yapamazsınız." 

Şimdi, bunun yerine, biz Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevine geldikten sonra, ürünlerin 
fiyatı serbest piyasada belirlensin; böylece, hem tüketicimiz daha ucuza ürün alabilsin hem gıda 
sanayicimiz, tekstil sanayicimiz değeri fiyatıyla hammadde alabilsin ve hem de rekabet gücümüz 
olsun diye Bakanlar Kuruluna şu teklifi götürdük: Dedik ki, özellikle bazı ürünlerin -bunlardan 
birisi de pamuktur- ayçiçeği, kolza, tütün, şekerpancarı ve benzeri ürünlerin kontrolü daha kolay
dır, bırakalım, fiyatları serbest piyasada belirlensin; ancak, biz bir eşik fiyat belirleyelim- bu hak 
bize veriliyor, çünkü, Batılı ülkeler aynısını yapıyor- bu ürünlerin fiyatı serbest piyasada belirlen
dikten sonra, serbest piyasadaki fiyat ile eşik fiyat arasındaki farkı biz köylümüze ödeyelim. Bizim 
götürdüğümüz proje budur; hâlâ da biz bu projeyi savunmaya devam ediyoruz. O zaman, ekonomi 
de kayıt altına alınmış olacak. Faturasını getirdikten sonra, ister Trakya Birlik'e satsın ister Tariş'e 
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satsın ister tüccara satsın. Faturasını getirecek, aradaki farkı alacak; böylelikle, ekonomi kayıt altına 
girmiş olacak, ürünlerin fiyatı serbest piyasada oluşacak, sanayicimizin rekabet gücü olacak; ama, 
çiftçinin de emeğinin karşılığı alınacak. Bunu hesap ettiğiniz zaman, hem Hazinenin yükü azalacak
tır hem de bu ürünler, piyasada serbest bir şekilde pazarlanabilecektir. Biz bu projeyi hâlâ 
savunuyoruz, hâlâ arkasındayız; ama, bu projeyi, çeşitli nedenlerden dolayı, ekonomi biriminde 
çalışan bazı bürokratlardan dolayı -bu bürokrat arkadaşlarımız tarımın gerçeğini de muhakkak ki 
anlayacaklardır- kabul ettiremedik; ama, Türkiye'de, pamuğa prim 2 kez verilmişti, bir 1994'te 
verilmişti bir de 1998*de verilmişti; pamuğa her sene prim verilmedi. Biz geldikten sonra götür
düğümüz tekliflerden birisi bu. 

Pamuk, ayçiçeği, kolza ve buna benzer ürünlere prim verilmez ve ilk sene de "pamuğa 15 sent 
civarında prim verilmesi gerekir" dedik, 12 sent civarında alabildik. Ekonomik imkânlar oydu, 
ekonomik imkânlar içerisinde yapılabileceğin en iyisi yapılarak 12 sent prim verildi. Geçtiğimiz yıl, 
yani bu seneki ürüne ise, yine bizim teklifimiz, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak yaptığımız 
hesaplamalar, 10 sentin üzerinde, 15 sentlik bir prim verilmesidir; ancak, imkanlar ölçüsünde 9 sent 
prim verilebildi. Bu sene de, biz, Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulunda 
görüşerek, pamuğa, ayçiçeğine, kolzaya, soya fasulyesine -ki, soya fasulyesinin olmadığı yerde, 
tarımda faaliyetler de götürmeniz imkânsız- bunlara da yine prim verilmesiyle ilgili, kararnameyi 
Bakanlar Kuruluna taşıdık ve elden de takip ederek, prim verilmesiyle ilgili kararnameyi imzalat
tırıyoruz. Sonra da, primin miktarını tartışacağız 

Ancak, prim miktarını tartışırken, primlerin bütçeye konulması lazım; bütçeye bir para konul
malıdır ve bütçeden ödenmelidir. îşte bu sene de bizim bütçeye koyduğumuz belirli bir miktar, bu 
primler içindir. 1993 yılında, o zaman pamuğa ödenen prim, 4,6 trilyon. Bu 4,6 trilyon Ziraat Ban
kasından ödenmiş; ancak, çeşitli nedenlerden dolayı, Ziraat Bankasında bu yerine konulmamış. 
Ziraat Bankası, 4,6 trilyona faiz uygulaya uygulaya uygulaya -bizim geldiğimiz güne kadar- kar
şımıza geldi ve 2000 yılında, 4,6 trilyonun temerrüt faize düşmesinden dolayı, miktarı 8,1 katrilyon 
oldu. 1993 yılında ödenen -bunlar kayıtlarda mevcut- Ziraat Bankasından verilen bu para yerine 
konulamadığı için 8,1 katrilyon; 2001 yılının ortasındaki miktar ise -kesin söylüyorum-12,1 katril
yon. Ha, bu 4,6 trilyonun ödenmesi tabiî ki doğrudur, keşke daha fazla ödenmiş olsaydı; ancak, bun
ların yerine konulmamasından dolayı, işte bugün bankaların içerisine düştüğü sıkıntılar... Onları da 
burada tekrar belirtmek istiyorum. 

Sayın Saygın'a çok teşekkür ediyorum; ancak, bir yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum. Tarım 
satış kooperatifleri birliklerinin yeniden yapılandırılması konusunda oluşturulan bu kurul içerisin
de, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bir temsilcisi yoktur; Hazineden ve diğer ilgili birimlerden 
oluşmuştur. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, tanm satış kooperatifleri birliklerinin yeniden yapılan
dırılması kurulunda mevcut değildir. Ancak, olayları takip ettiğimiz için söyleyeyim; buradan 
ödenen paraların Çukobirlik'e ve diğer bazı birliklere gittiği söylendi; kati surette birlikler arasında 
bir ayırım söz konusu değildir; hatta, Çukobirlik'in alması gerekli olan 5 trilyon da gitmemiştir. 
Sayın milletvekilimiz bu konuda bir açıklama yaptı; aydınlatmak için söylüyorum. Tarişin elinde 
bulunan, Üzümbirlik'in elinde geçmiş yıllardan kalan ve geçmiş yıllarda satılamayan, stok fazlası 
olarak devredilen üzümlerin kullanılması, satılması için ise, 6 kişilik bir komisyon oluşturuldu ve 
buradan, Tarişe -helalü hoş olsun, ancak- hak etmediği, belki de Tarişin almaması gerekli olan bir 
para, köylünün ürettiği ürün değerlendirilsin diye devredildi, verildi. 

ALÎ RIZA GÖNÜL (Aydın) - 10 trilyon lira dediniz; daha 5 trilyon lira ya gitti ya gitmedi. 
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TARIM VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - 70 trilyon... 

ALÎ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Hayır hayır... 70 trilyon falan değil... 

TARIM VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) -Cümlemi tamam
layayım sayın başkanım... 

ALÎ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Çarpıtıyorsunuz... 

TARIM VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - Sayın başkanım, 
cümlemi tamamlayınca, çarpıtmadığımı anlayacaksınız. 

70 trilyon... 

ALÎ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Onu da, IMF'ye verdiğiniz taahhüdü de siz geçtiniz... 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakana müsaade edin; ifade buyursunlar. 
ALÎ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Bu fiyat artışlarını, desteklemeyi, siz, IMF'ye verdiğiniz taahhüt

lerle bu hale getirdiniz. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... Karşılıklı konuşmayalım efendim. 

TARIM VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - O anlaşmayı... 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... 

Sayın Bakanım, Genel Kurula hitap eder misiniz... 
TARIM VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - O anlaşma, 

hepinizin malumudur. 70 trilyon, çeşitli kaynaklardan bulunarak, hem Fiskobirlik'e hem de özellik
le Tarişin elinde olan ve pazarlanamayan, devreden stokların pazarlanması için, 70 trilyon, çeşitli 
kaynaklardan bulunarak, hem Fiskobirlik'e hem de Tarişe verildi. Tarişe verilen para, sizin belirt
tiğiniz, 10 trilyona yakın bir paradır. 

ALÎ RIZA GÖNÜL (Aydın) - 5,5 trilyona yakını, bir ürün fazlasının alımında satımında kul
lanıldı... 

TARIM VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - Bu da, Tarişe 
devrediliyor, ancak, Çukobirlik'e herhangi bir para gönderilmemiştir ve Çukobirlik'e, kendisinin al
ması gerekli olan, şu anda da bekleyen 5 trilyon dahi çıkarılmamıştır. Bunları belirtmek istiyorum. 

Çiftçinin içerisinde bulunduğu sıkıntıları bu kürsüden sık sık dile getirdik. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Çözümlere gelin biraz da Sayın Bakan... 

TARIM VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - Sayın Baş
kanımın da belirttiği gibi, Ziraat Bankasının, borçların ödenmesi hususunda çıkardığı tebliğle, çift
çiler borçlarını pek ödeyemiyorlar. Bu konuda da, biz, yeni bir çalışmanın şart olduğunu belir
tiyoruz. 

BAŞKAN - ödemesi de mümkün değil Sayın Bakan, bu şartlar altında... 

TARIM VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - Muhakkak suret
te, çiftçinin borcunun taksitlendirilerek ödenmesi kolaylığının getirilmesinin arkasındayız; ancak, 
2000 yılı temmuzunda kararnameyi sevk ettik, Şubat 2001'de kararnameyi sevk ettik, arkasında 
duruyoruz. 

Yalnız, şunu da belirtmek lazım ki, çiftçinin bu borcu, şu içerisinde bulunduğumuz ekonomik 
sıkıntılardan dolayı son 1,5-2 yılın borcu değil, uzun yılların borcu; bunu hep birlikte aşma mec
buriyetindeyiz. 
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Saygılarımla arz ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, çiftçinin yakası hiçbir zaman bir araya gelmemiş ki. Ancak, Ziraat 
Bankası, ticarî kredi diye vermemiş bunu, ziraî kredi diye vermiş, şimdi, tahsilatı, tüccar gibi ticarî 
krediden almaya çalışıyor, insafsızlık burada. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) O düzel
se, düzelir. 

Sayın Bakanım izahınıza teşekkür ediyorum. 

Sayın Uzunırmak, aynı yöreden olduğunuz için söz hakkı istediniz; bir saniyecik lütfen. 

Buyurun. 

ALÎ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 

Tabiî ki, ben de bölge milletvekili olarak Tarişle ilgili ve de diğer birliklerle ilgili gelişmeleri 
adım adım takip eden birisiyim, önce, hükümeti ve Meclisteki arkadaşlarımızı doğru bilgilendir
mek gerekir. Çukobirlikteki ödenen para, geçen seneden çıkan ve Çukobirlik'in kendi öz kaynak
larından karşıladığı kıdem tazminatlarının karşılığında gönderilen paradır bir kısmı ve gön-
derilemeyen 5 trilyon lira da, yine, o kıdem tazminatlarının parasıdır. 

BAŞKAN - Doğru. 

ALÎ UZUNIRMAK (Aydın) - Yani, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kendi kaynaklarından kullan
dırmıştır kıdem tazminatlarını ve 5 trilyonunu da halen gönderememiştir. Aynı şekilde, ürünle ilgili 
konu Desteldeme Fiyat İstikrar Fonundan ödenen bir paradır. Dolayısıyla, Destekleme Fiyat İstik
rar Fonunun kullanımında birliklerin arasında Sanayi Bakanlığının bir tercih yaptığını söylemek 
çok büyük yanlışlıktır ve hatadır. Bunlar açıkça denetime tabi olabilen, sorulabilen ve görülebilen 
hesaplardır. Dolayısıyla, problemlerimizi dile getirirken siyasî bir mülahaza doğrultusunda yanlış
lık yapmamak gerekir. 

Teşekkür ederim, sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Uzunırmak, güzel bir açıklamaydı. 
Mesele anlaşıldı. 

Şimdi ikinci söz, Türkiye'nin içine düştüğü ekonomik durumun nedenleri ve çıkış yollan 
konusunda söz isteyen İzmir Milletvekili Kemal Vatan'a aitir. 

Sayın Vatan, buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Göksu, siz de söz istediniz herhalde. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Ben de pamuk fiyatlarıyla ilgili söz istemiştim. 

BAŞKAN - Artık, bu, gündemimizin dışındaydı. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Hayır, gündemdeydi. 

BAŞKAN - Işılay Hanım sadece Ege pamuğuyla ilgili, Sayın Uzunırmak da kendi yöresiyle il
gili söyledi. Müsaade ederseniz, onu bir başka zaman görüşelim. Her ne kadar denetim günüyse de, 
bugün daha gündemin A'sına geçemedik. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Pamuğun Eğesi, doğusu yok. Pamuk üreticisi doğuda da 
mağdur, güneydoğu da mağdur, Adıyaman'da da mağdur. 

BAŞKAN - Efendim, ben, adınıza, Adıyaman'ı zikretmedim; ama, çiftçi olduğum için, pamuk
çu olduğum için, adınıza, Sayın Bakanı kürsüye davet ettim. O da lütfetti, beyan ettiler; mesele an
laşıldı. 
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MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Peki; teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Vatan'a müsaade edelim. 

Buyurun efendim. 
3. -İzmir Milletvekili Kemal Vatan 'm, Türkiye 'nin içine düştüğü ekonomik durumun nedenleri 

ve çıkış yollarına ilişkin gündemdışı konuşması 

KEMAL VATAN (tzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin içine düştüğü 
ekonomik durumun nedenleri ve çıkış yollan hakkındaki düşüncelerimi paylaşmak üzere gündem
dışı söz almış bulunuyorum. Cumhuriyet bayramınızı içtenlikle kutluyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Herkesin bildiği gibi, 17 devlet kurmuş ve kurduğu devlet sayısı kadar ekonomik programa 
soyunmuş; ama, bu programları da tamamlamamış bir millet olarak yine bir ekonomik krize girmiş 
ve çıkmaya çabalıyoruz. Ülkemizin bu noktaya gelmesine neden olan faktörleri net bir şekilde tes
pit etmek ve birlikte çözüm bulmak durumundayız. Bu olumsuz faktörlerin özeti olarak, devletin 
tepesindeki bazı sorumluların, memleket evlatlarımızın ve devletimizin hayrına olmadığı zamanla 
ortaya çıkan bazı uygulamalarıyla ve ayrıca, borcu borçla, krediyle ödemekle, yani, el kesesinden, 
başkasının parasını bilinçsizce, hovardaca harcamakla, yatırım yapılması gereken yerlere yatırım 
yapmamakla, haram lokma haramilerinin talan ve yağmalarıyla, yeni binyıla birçok eksikle, birçok 
kirlenme ve hatta çürümeyle başladığımız, hemen her alanda bir kan değişimine ve yeniden yapılan
maya muhtaç olduğumuz herkes tarafından kabul edilmektedir. 

Dünyada ve ülkemizde bütün sosyal sistemler, sosyal kurumlar, din, devlet ve her oluşum in
sana hizmet için var olduğuna göre, insanlarımıza hizmette tek çare, insanları karanlıktan aydınlığa 
çıkaran Kuran'a sımsıkı sarılmak ve Atatürk ilke ve devrimlerine uygun yolda yürümekle olacaktır. 
Bunlan bilerek, açıklanan programı, Avrupa Birliği Ulusal Programıyla birlikte Avrupa Birliğine 
girmek için ve en önemlisi kendi insanlarımız için mutlaka uygulamak durumundayız. 

Tasarrufa harfiyen uymamız ve ayağımızı yorganımıza göre uzatarak sıkıntıların paylaşılması 
şarttır. 

Yapısal sorunlarla ahlakî zaaflar giderilmedikçe krizlerin kaderimiz olmaya devam edeceğini 
bilerek, önce ulu önderimiz Atatürk'ün istiklal Savaşına başlarken söylediği gibi, bugün de milleti, 
yine milletin azim ve kararlılığı, yani kuvayi milliye ruhu kurtaracaktır. Asıl kurtuluş, oradan 
buradan borç bulmaktan değil; acil, topyekûn bir ekonomik ve yeniden yapılanma seferberliği 
ilanıyla kendimize dönüp, şanlı tarihimizde var olduğu gibi, sosyal benliğimizi antmaktan geçer. 

Bu krizden kurtulmak için herkesin gayret içerisinde olması aşikâr olup, bazı medya organ
larının da, sanayici derneklerinin de, halkın moralini bozmak yerine, halkımızın beklentileri doğrul
tusunda memleketimizin krizden kurtulması için görevlerinin bilincinde olmaları gerekmektedir. 

Otokontrol denilen olgu, kişilerin ve toplumun kendisini disipline etmesi, doğru ve makul 
değerler sisteminin fertlere ve topluma hâkim olması durumudur, yani sorun, bir sistem, iyi ahlak 
ve etik sorunudur. 

Sayın milletvekilleri, artık Türkiye, dürüst insanlann, gençlerin ve etik değerleri yüksek olan 
bürokrat, siyaset ve ilim adamlarının iyice çoğalarak yönetimde daha fazla söz sahibi olduğu bir ül
ke olmak zorundadır. Bu da, en başta milleti temsil eden, en yüksek organ olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin yüksek gayretleriyle, uyumlu, gayretli çalışan koalisyon hükümetiyle ve her
kesin gayretiyle olacak bir durumdur. 
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Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile, adaletsizlik etmiş sayılır. Sayın Cum
hurbaşkanımızın, ülkemizin içinde bulunduğu sosyoekonomik şartlan hiçe sayarak, referandumla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve parlamenterlerin meşruluğunu tartışmaya açmak istemesi 
düşündürücüdür. 

Yoksulluğun tam özgürlüğü olmaz. 2 500 dolarlardan kurtularak 30 000 dolarlara çıkmamız 
şarttır; ama, 2 500 dolarlarda kalmamızın vebali şimdiye kadarki tüm sorumluların hepsinin derece 
derece üzerinde payı olduğu unutulmamalıdır. 

Sadece bizi değil, tüm îslam dünyasını kemiren bela, kamu mallarının, devletin talan edil
mesidir. Yukandan ambara istediğin kadar buğday doldur, eğer fareler amban alttan delmişse, am
bar hiçbir zaman dolmaz ve daima boşalır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

KEMAL VATAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Amban farelerden temizlemektir şart olan. Haram lokma haramilerine gereken cezaların 
verilerek hadlerini bildirmek farz olmuştur. Kolay yoldan kazanılan paraların şatafat içerisinde tüm 
kamuoyunun gözleri önünde harcanması ve görgüsüzlüğün de artık son bulması gerekir. Komşusu 
aç olanın, artık, uykusunun rahat olmaması gerekmektedir. 

Krizin açtığı maddî yaraları bugüne kadar olduğu gibi, Türk ailesinin güçlü dayanışma yapısı 
sayesinde bir şekilde aşacağız; ama, unutmayalım ki, krizin önümüze serdiği yaralan neşterleyerek 
deşmek, irinini temizlemek zorundayız. 

Bin yıllık tarihi ve 16 devlet ve imparatorluk kurmuş genetiği olan bu ülke çocuklarına hak et
tikleri iyi geleceği hazırlamak, en başta Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve son Meclisin 
içerisinden çıkan uyumlu koalisyon hükümetimiz olmak üzere, tüm Atatürkçü vatanseverlerin boy
nunun borcudur. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize saygılar sunarım. (DSP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Vatan. 

Efendim, Sayın Vatan'a cevap verecek sayın bakan?.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yok. 

BAŞKAN - Hayır, buradaydı sayın bakan da; herhalde... 
SALlH KAPUSUZ (Kayseri) - Yok işte Sayın Başkanım, zorlamayın. 

BAŞKAN - Bilmiyorum efendim. 

Başka zaman cevap verirler efendim. 

Gündemdışı üçüncü söz, küreselleşmenin dünyadaki etkileri ve Türkiye'nin durumu konusun
da söz isteyen Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Avni Doğan'a aittir. 

Sayın Doğan, buyurun. (SP ve MHP sıralarından alkışlar) 
4 . - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan 'm, küreselleşmenin dünyadaki etkileri ve 

Türkiye 'nin durumuna ilişkin gündemdışı konuşması 
AVNl DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; küreselleşmenin 

dünyadaki etkileri üzerine söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan hepinizi saygıyla selam
larım. 
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Değerli milletvekilleri, küreselleşme, Türkiye'de tartışılmadan, ne olduğu doğru dürüst anlaşıl
madan binbir övgüyle kabul görmüştür. Aydınımız, bu her renge boyanmaya, her kılığa girmeye 
müsait kavramı tartışmasız kabullenmeyi neredeyse aydın olmanın temel şartı saymıştır. Burada, 
siyaset adamlarımızın da aynı heyecanla küreselleşme yanlısı olduğunu söylemeden geçmek yanlış 
olur. 

İletişim ağının dünyayı küçülttüğünü inkâr edemeyiz. Dünyanın küçülmesi, elbette, bizim kon
jonktür avcılarının komutlarına göre hareket etmemizi gerektirmez. Türkiye'deki aydın kirlenmesini 
iyi görmemiz lazım. Düşünmeyen, sadece telkin edileni Türk kamuoyuna sunan bir aydın oldubit-
tisiyle karşı karşıyayız. Her sorunumuza yaklaşırken "küreselleşen dünya koşulları" narasıyla baş
layıp hiçbir çözüm üretmeyen anlayışa birazcık şüpheyle yaklaşmamız gerekiyor. 

Küreselleşme nedir; yeni dünya düzeni nedir; hangi tavrı alırsak Türkiye daha güçlü bir ülke 
olur; gerçekten tarih sona mı eriyor, yoksa bu tez bir deli saçması mı; millîlik fikrinin ortadan kalk
tığı, kültürlerarası farklılıkların ortadan kalktığı bir dünya kurulabilir mi; kurulursa, bu dünya neye 
benzer, cennete mi cehenneme mi; bütün bunları düşünmemiz lazım. Herkesin bilmesi gereken bir 
gerçek var, Türkiye, bütün Asya'da ve Afrika'da kimsenin savaşarak sömürgeleştiremediği tek ül
kedir; cumhuriyeti sömürgecilere karşı yaptığı savaşın galibi bir ülke olarak kurmuştur. Bulunduğu 
stratejik nokta, her zaman hem kendisini hem de kendisine düşmanca yaklaşım içinde olanları 
teyakkuzda tutmaktadır. Tarihin her döneminde, üzerinde karanlık hesapların yapıldığı bir ülke ol
ma özelliği vardır. Küreselleşmeye birazcık da bu açıdan bakmak gerekiyor; çünkü, bugüne kadar 
olan uygulamalar gösteriyor ki, küreselleşme, Batı dünya egemenliğinin sürdürülmesini ve mutlak-
laştınlmasını sağlama çabaları olarak tezahür ediyor. Tek kutuplu bir dünya ve bu tek kutuplu dün
yanın gerçekleştirilebilmesi için, özellikle stratejik konuma sahip ülkelerdeki geleneksel devlet an
layışlarının ortadan kaldırılması; aydınımıza telkin edilen şey budur ve aydınımızın Türkiye'yi 
sürüklediği yalancı cennet bundan ibarettir. Tarihin sonu, ulus devlet anlayışının sonu, kültürel fark
lılıkların sonu... Burada esas mesele, küreselleşmenin bütün toplumlardan ziyade, dünya üzerinde 
farklı bir siyaset sahibi olacak milletlerin üzerinde bir operasyon olduğunu görmezlikten gelmektir. 

Türkiye'nin, 1 asırdır, bir tercih olarak Batılılaşmayı seçmesi, bu operasyon gerçeğini değiştir
miyor. Türkiye, maalesef, kendisini büyük devlet yapan unsurları zaten Batıcı bir mantıkla ortadan 
kaldırmıştır. Şimdi sıra, kesin bir dönüş yapmaya gelmiştir, Batı'nın beklediği esas değişim budur; 
Küreselleşmeye uyum sağlayabilmek için, Osmanlıyla zirvesine ulaşan, cumhuriyetle devam eden 
Türk Devlet geleneği yıkılmalıdır; bu gelenek, sadece yıkılmakla kalmamalı, toplumun şuurundan 
da sökülüp atılmalıdır; küreselleşmeyi isteyenlerin temel amacı bu. 

Küreselleşmenin önündeki en büyük engeller, köklü, güçlü kültürler ve köklü, güçlü devletler
dir. Galiba, bizi krizlere taşıyan gerçek, bu gerçektir. Bu gerçek sayesinde Derviş'le tanıştık; bu 
hakikati görmek durumundayız. 

Batının, dünya egemenliğini sürdürme gayretinden başka bir şey olmayan küreselleşme süreci, 
Batılılaşmanın en büyük aktörü olan devleti bile küreselleşme için bir engel olarak görmeye baş
lamıştır. Artık, Batılı gibi olmak için devlete bile ihtiyaç yoktur. Hatta devlet, Batılı olmanın en 
büyük engeli haline gelmiştir; tasfiye edilmelidir, çünkü, yapacağını yapmıştır. 

Kadim Doğu-Batı çatışmasının doğal sonucu olarak çıkacak bir çatışmada, yeniden kendi geç
mişinin sözcülüğünü yapabilecek büyük bir tehlike olarak, Batının önünde, hâlâ Türk Devleti var
dır. işte, bunun için, Avrupa Birliği savunmasının dışında tutuluyor Türkiye ve bizim bilmemiz 
gereken gerçek şu ki, tarihte milletler hep benzer sorunlarla karşılaşmışlardır. Bu sorunları çözer-
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ken, içinde yaşadıkları coğrafyanın gereği, mensup oldukları kültürün gereği, ekonomik gücün 
gereği, sahip oldukları medeniyetin gereği farklı yollar izlemişlerdir. Bundan sonra da olacak 
olanın, kimsenin değiştirmeyeceği gerçek, bu gerçektir. Biz de, siyasetimizi bu gerçekler ışığında 
yeniden gözden geçirmek durumundayız. Bu memleketin en büyük faciası, tartışmadan ürken, her 
aydınlıktan yangın kokusu alan bir egemen anlayışla kuşatılmış olmasıdır. Cemil Meric'in deyimiy
le "En büyük dava, bu topraklar üzerinde münevverin nefes alabilecek hale gelmesi..." Bunu ben 
ekliyorum: Siyasetin, siyasetçinin nefes alabilecek hale gelmesi... Tartışan, korkmayan, dünyayı 
tanıdığı kadar kendini, kendi kültürünü, kendi milletini de tanıyan münevverin, siyasetçinin... Tür
kiye'nin ihtiyacı bu. Eğer, bütün bunları yaparsak, egemen bir millet, güçlü bir devlet olarak, dün
ya toplumlarının karşılaştığı her sorunda çözüm üretebilen bir noktada oluruz; aksi halde, hep bizim 
sorunlarımız için dışarıdan çözüm dayatılır. 

Türkiye'nin geldiği bu noktada, Batıdan gelen her öneriye teslim olan devlet anlayışı da, an
layışına uymayana karşı, vahşi bir refleks, inanılmaz bir saldırı hali takınan devlet anlayışı da sona 
ermelidir. Bilmeliyiz ki, bu iki anlayış da, güçlü bir devletin en büyük düşmanıdır. 

BAŞKAN - Sayın Doğan, toparlar mısınız... 
AVNÎ DOĞAN (Devamla) - Bitiriyorum. 

BAŞKAN - Ben, size peşin süre verdim; onun için 8 dakika oldu. 
AVNÎ DOĞAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Türkiye'nin ihtiyacı, kendini tanımak ve evrensel hukuk normlarında bir demokrasi kurmaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Doğan, konuşmanızdan ötürü teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. 
Sayın Doğan'a cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Bundan sonra sunuşlara devam edeceğiz; 37 nci maddeye göre doğrudan gündeme alınma 
önergeleri var, RTÜK'e üye seçimini yapacağız. 

Onun için, müsaadenizle birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.35 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.45 

BAŞKAN: Başkanvekili Mustafa Murat SÖKMENOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Sebahattin KARA KELLE (Erzincan), Melda BAYER (Ankara) 

© 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 13 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
Sayın milletvekilleri, bir gensoru önergesi vardır, okutuyorum: 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1. - Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu, 

Konya Milletvekili Veysel Candan ve Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, özelleş
tirme sürecinde alınan yanlış kararlarla Devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Bülent 
Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/20) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
57 nci hükümetin özelleştirme ile ilgili aldığı yanlış kararlar, devleti zarara sokarken ekonomik 

krizin de artmasına neden olmuştur. Halen özelleştirme kapsamına alınan birçok kuruluş kendi 
haline terk edilmiştir, özelleştirme şartlan sağlanmadan kuruluşlar özelleştirme programına alın
dığı, özelleştirme sürecinde idare aleyhine açılan davalar kaybedilerek milyarlarca lira tazminat 
ödendiği, eski teknolojiyle çalışan KİT'ler hakkında zamanında karar verilmediği için zararlarının 
arttığı, satılanların nihaî devir sözleşmelerinin makul bir sürede sonuçlandırılamadığı, devir sözleş
mesi imzalandıktan sonra şartnamelerin aslî unsurlan değiştirilerek alıcı firmalar lehine işlemler 
yapıldığı gibi sebeplerden dolayı 57 nci hükümet devleti zarara sokmuştur. 

İlişikte sunulan gerekçeler ve görüşmeler sırasında arz edilecek nedenlerden dolayı Başbakan 
Bülent Ecevit ve 57 nci hükümet hakkında Anayasanın 99 ve Îçttlzüğün 106 ncı maddesine göre 
gensoru açılmasını arz ve talep ederiz. 

Yasin Hatiboğlu Veysel Candan Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Çorum Konya Diyarbakır 

Saadet Partisi Saadet Partisi Saadet Partisi, 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Gerekçe: 
1 - özelleştirme İdaresi Yüksek Kurulu Başkanı ve Bakanlar Kurulunun Başkanı Başbakan 

Sayın Bülent Ecevit'tir. Dolayısıyla, Özelleştirme Yüksek Kurulunun ve Bakanlar Kurulunun aldığı 
tüm kararlardan doğrudan Bülent Ecevit sorumludur. 

2 - Son üç yılda hükümetin yaptığı özelleştirmeler fiyaskoyla neticelenmiş, milyonlarca dolar 
ilan, reklam ve danışmanlık ücreti verilerek kuruluşlar satışa çıkarılmış fakat satılamamıştır. 

3 - Özelleştirme için gerekli hazırlık çalışmaları tamamlanmadan ve özelleştirme şartlan sağ
lanmadan özelleştirme programına alınan kurumlar belirsizlik nedeniyle bekletilmekte, bu sebeple 
de zararlan her geçen gün artmaktadır. 
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4 - Eski teknoloji ile çalışan ve zarar eden KİT'lerle ilgili kararların zamanında verilmediği için 
zararları artarak devam etmekte, bu zararların telafisi için de herhangi bir çalışma yapılmadığı göz
lenmektedir. 

5 - İhale edilip satılan KİT'lerin onay işlemleri uzunca bir süre bekletilmekte, nihaî devir iş
lemleri zamanında sonuçlandırılmamakta ve bu uygulamalar da tereddütlere yol açmaktadır. 

6 - Devir sözleşmesi imzalandıktan sonra, ihale şartnamesinde belirlenen şartların aslî unsur
larını değiştirici nitelikteki firma taleplerinin değerlendirildiği için idare ciddî anlamda zarara uğ
ratılmaktadır. 

7 - özelleştirme Fonu kötü yönetilmektedir. Bunun sonucunda fona alınan iç ve dış krediler 
anapara ve faiz ödemelerine gitmektedir. Bu nedenle, gelecek yıllardaki özelleştirme gelirlerinin 
şimdiden kullanıldığı anlaşılmaktadır. Aynca, 4046 sayılı özelleştirme Kanununda değişiklik 
yapılarak fon kaynaklarının Hazineye aktarılması öngörülmüştür. Yani, bundan sonraki özelleştir
me gelirleri iç ve dışborçların ödenmesinde kullanılacaktır. 

8- Kötü yönetim sebebiyle fon bütçesi 1999 yılında 41 trilyon 368 milyar 508 milyon dönem 
zararı ile kapatılmıştır. Bu zarar, 2000 ve 2001 yılında da artarak devam etmektedir. 

Bu sebeplerden dolayı Başbakan Bülent Ecevit ve 57 nci hükümet hakkında gensoru açılması 
zarureti hâsıl olmuştur. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
önergenin görüşme günü Danışma Kurulunca daha sonra belirlenecek, oylarınıza sunulacaktır. 
Saadet Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır; 

okutup, işleme alacağım, sonra da oylarınıza sunacağım. 

IV. - ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden 

düzenlenmesine ilişkin SP Grup önerisi 
30.10.2001 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 30 Ekim 2001 Salı günü saat 13.00'te yaptığı toplantıda siyasî parti grup
ları arasında oybirliği sağlanamadığından, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre aşağıdaki önerimizin 
Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Veysel Candan 
Saadet Partisi 

Grup Başkanvekili 
ÖNERİ: 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kısmında 
yer alan; 

(10/16), (10/141) esas nolu; köylerin ve çiftçilerin sorunlarının araştırılarak köy kalkınmasıy
la ilgili gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, 

(10/21) esas nolu; hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak ele alınması, 
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(10/22), (10/43), (10/58), (10/83), (10/121), (10/175), (10/194) esas nolu; tarım sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirler, 

(10/15), (10/30), (10/147) esas nolu; ülkemizde yaşanan ekonomik krizin ve işsizlik ve yoksul
luk sorununun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, 

(10/33), (10/154) esas nolu; bankacılık sektörünün sorunları ve devlete devredilen bankaların 
batış nedenlerinin araştırılması amacıyla, 

(10/52), (10/53) esas nolu; sermaye piyasası ve borsaların durumu ve özelleştirmeyle ilgili id
diaların araştırılması amacıyla, 

(10/114), (10/118), (10/128), (10/140), (10/160), (10/137) esas nolu; ücretlilerin durumunun 
araştırılarak alınması gereken tedbirler hakkında ve emeklilerin sorunlarının araştırılması hakkında, 

(10/116), (10/129) esas nolu; KOBl'lerin sorunlarının araştırılarak çözüm önerilerinin tespiti 
hakkında, 

(10/192) esas nolu; esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınacak önlemlerin belir
lenmesi amacıyla; 

Verilmiş bulunan Meclis araştırma önergelerinin birleştirilerek bir an önce görüşülmelerinin 
temini. 

BAŞKAN - Sayın Candan, buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bugün Danışma Kurulu 

toplantısında uzlaşma sağlanamadı. Saadet Partisi olarak teklifimiz, biraz önce okunduğu gibidir. 
Bu elimdeki metinde, Parlamentonun gündemi yazılı. Bu gündemde 168 adet araştırma ve genel 
görüşme önergesi var, bunlar çeşitli partiler tarafından verilmiş -yani, hem hükümeti oluşturan par
tiler hem muhalefet tarafından verilmiştir- ve bunların başlangıç tarihine baktığımız zaman, birçoğu 
iki yılı aşmıştır. 

Parlamentoda milletvekilleri ne yaparlar, gündemdışı konuşma yaparlar; bölgesiyle ilgili araş
tırma önergesi hazırlarlar; ama, görüyoruz ki, hükümet, her Danışma Kurulu toplantısına gittiğimiz
de, bu sefer Medenî Kanunu, daha sonra Vergi Kanununu, daha sonra başka bir kanun tasarısını 
getiriyor ve maalesef, burada sayısal çoğunluğa bağlı olarak da Parlamento by-pass ediliyor. 

Biraz önce, Parlamento açılışında Bakanvekilimiz konuştular; Meclisin itibarı... Gruplar adına 
da konuşmalar yapıldı, basında Parlamentonun aleyhinde haberler var denildi, Cumhurbaşkanının 
milletvekili sayısıyla ilgili görüşleri de ortaya konuldu. Bunlar doğru da, bu doğru tespitleri yaptık
tan sonra, bir de, Parlamentonun itibarını kendi eliyle zedelemiyor mu? Yani, bunu bürokratlar, bunu 
Türkiye'deki aklı eren insanlar bilmiyor mu? Bu, tutanaklara geçiyor ve beş yıl müzakere edilmeden 
gidiyor. Yani, biz, bu önergemizle, aslında, Meclisin denetimini gündeme getirmeye çalıştık. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, belki merak edeceksiniz, okuma imkânınız oldu mu, bilmiyorum; 
ben, 186 önergenin içerisinde neler var, acaba hangi konuların araştırılması lazımdı diye baktım: 
Köylü ve çiftçilerin sorunları; hükümet diyor ki, biz onları görüşmüyoruz, onları araştırmaya lüzum 
yok. Hayvancılık sektörü; ona da lüzum yok. Tarım sektörü; diyeceksiniz ki, sıraya girmiş, iki yıl 
olmuş sıraya gireli, niye gündeme getirip, görüşmüyoruz; onu söylemeye çalışıyoruz. Yine, işsizlik 
ve yoksulluk var, bankacılık sektörü var, özelleştirme var, ücretlilerin konuları var, işçi, memur, 
emekliler var, esnaf ve sanatkâr var. Yani, şimdi, hükümetin mantalitesi aynı IMF mantığı gibi; Tür
kiye'nin reel gerçeklerini görmeden, Sayın Kemal Derviş İtalya'da, Sayın Kemal Derviş Fransa'da, 
Sayın Kemal Derviş IMF'de... Peki, çiftçiler ne olacak?! 
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Biz, bu araştırma önergelerinin tarihlerine baktık, eğer o günkü şartlar içerisinde bu araştırma 
komisyonları kurulsa, o günkü şartlarda bazı tedbirler alsa, belki, bugünkü tabloya gelmemek de 
mümkündü. 

Bakın, değerli arkadaşlar, bir kere şunu kabul edin: Demokrasilerde muhalefet önemlidir. Her 
zaman hükümet vardır; ama, muhalefet her zaman çok daha önemlidir. 

Bugün Danışma Kurulunda şunu gündeme getirdik: Bir araştırma önergesi veriliyor. Beş parti 
buna onay veriyor ve YÖK'le ilgili bir komisyon kuruluyor -o zaman beş parti var Parlamentoda-
ve bu komisyon çalışmalarını dört ayda tamamlıyor, raporunu hazırlıyor, rapor Genel Kurula gelip 
müzakere edilecek ve oylanacak, onbeş aydır Parlamento Genel Kuruluna gelmiyor. Yani, bu 
hükümet bunun altında kalır, bunun hesabını veremez. Burada denetimden kaçmak mümkün; yani, 
biraz sonra, yine, Sayın Başkan "öneriyi kabul edenler, etmeyenler" diyecek, sayısal çoğunluğunuz
la belki reddedeceksiniz; ama, işte, Parlamentonun itibarı böyle erozyona uğruyor. 

Halbuki, ben, bu YÖK Araştırma Komisyonu raporunda ne var diye baktım; yolsuzluk iddiası 
var. Daha ne var, usulsüzlük var. Daha ne var; savcılığa suç duyurusu var. Peki, Parlamentonun böy
le bir raporu bekletme yetkisi var mı? Kaldı ki, Anayasa değişikliği paketi içerisinde soruşturma 
komisyonlarının nasıl çalışacağı da belli; belki, bu bir soruşturma komisyonuna da dönüşecekti. 
Yani, özetle söylemek gerekirse, hükümet gündemi değiştiriyor; hükümet, durmadan, birtakım 
gerekçelerle, milletvekillerinin çalışmalarına değer vermiyor. 

Değerli arkadaşlar, gündeme alman bu araştırma önergeleri, hangi partinin milletvekili tarafın
dan verilmiş olursa olsun, bir emek mahsulüdür; milletvekilimiz ilgi duymuştur, o konuyu araştır
mıştır, Peki, şimdi şunu soruyorum: Kendi parlamentosunda itibar görmeyen milletvekillerine 
dışarıda itibar edilir mi? Peki, şunu sormak istiyorum: Basında, iki dakikalık bir televizyon prog
ramına çıkmak için... Burada anayasa değişikliği yaptık, siyasî yasaklan görüştük. Komisyonda 
kabul edilenler burada reddedilmedi mi? Mademki öyle, neden, bir ve beraber olarak siyasette 
yasaklan kaldırmadık; neden, siyasî partilerin kapatılmasını önleyici kararlarda, burada beraber ol
madık?! O zaman, bana dokunmayan yılan bir yaşasın mantığı... 

Bu mantıkla demokrasi olmaz, bu mantıkla Parlamento itibar filan da kazanmaz. Kaldı ki, 
Cumhurbaşkanı, milletvekili sayısına 300 de diyebilir, 400 de diyebilir, 250 de diyebilir; o, onun 
görüşüdür. O değişikliği yapacak bu Parlamentoysa, mantıklı, akıllı ve doğru olanı yapmak lazım. 
Hangi akla uygundur, gece 12'den sonra bir önerge vereceksiniz, gece yarısı değiştireceksiniz? Bun
lar, zaten, yanlış yapılanlar, hatalar diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, peki, bu araştırma önergeleri müzakere edilmedi, tartışılmadı da ne oldu? 
Bakın, ne oldu: Şimdi, bugün, Danışma Kurulunda hükümet dedi ki, bizim iki şeyimiz var, bir tanesi 
Medenî Kanun, bir tanesi de bütçe. Şimdi, bilmiyorum, Tanm Bakanımız burada mı; köylü ve çift
çi sorunlannı araştırmış olsaydık, orada pamuk -biraz önce tartışılan- orada buğday, orada çift
çilerimizin borçları da gündeme gelecekti. Bakın, şimdi, bölgelerinize dikkat ederseniz, Ziraat Ban
kası bir genelge gönderdi; genelgedeki duruma bir bakın, bu araştırma önergesinde neden ısrar et
tiğimiz anlaşılacak. Diyor ki "1 milyar borcu olan bir çiftçi 3,5 milyar olarak ödeyecek, 5 milyar 
borcu olan bir çiftçi 17 milyar olarak ödeyecek, 10 milyar borcu olan bir çiftçi 31 milyar olarak 
ödeyecek." Ziraat Bankası bürokrattır ve onun bir derdi falan da yoktur, sadece verdiği parayı geri 
alır. Sayın Derviş'in bürokrattan, Ziraat Bankasının yetkilileri diyor ki "10 milyar borcu olan, bor
cunun yüzde 10'unu -yani 1 milyannı- öderse, geri kalan 9 milyan 31 milyar olarak ödeyecek." Ay
da 802 milyon... Adam mazotu alamazken, gübreyi alamazken, ilacı alamazken, tanm alanlannın 
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yüzde 50'den fazlası ekilemezken, mantığa bakın yani ve siz sorduğunuz zaman, tabiî, burada hak
kı teslim etmek lazım, Tarım Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp "ziraatin ödeme planı imkânsız" dedi. 
Sayın Bakan da bu işin farkında. Yani, bir yerde, müzakere edilip, tartışılıp, konuyu ortaya 
çıkaracağımız ve hükümete bu konuyla ilgili yardımcı olacağımız yerde, baltayı taşa vuruyorsun. 
Olmayacak işlerle plan ve programlar ortaya konuyor. 

Netice itibariyle, şunu ifade etmeye çalışıyorum: Verilen araştırma ve soruşturma önergeleri 
için, mutlaka, haftanın salı günü denetim olmalıdır. Denetim demek, mutlaka, yolsuzluğun ortaya 
çıkarılması anlamına gelmez. Kaldı ki, araştırma önergeleri o konuyla ilgili detay bilgiler ortaya 
konmayı ve araştırmayı amaçlar ve her partiden milletvekillerimizin içinde bulunduğu bir müzakere 
ortamında bir çalışma yapar. Onun için, ben, salı günleri mutlaka denetim üzerinde ağırlıkla durul
masının doğru olacağı kanaatindeyim. 

Kaldı ki, biz, Saadet Partisi olarak konuya o kadar olumlu yaklaştık ki, bu 168 araştırma Öner
gesinin asgarî 30'u veya 40'ı birbirine çok yakın; İçtüzüğe göre, bunların da birleştirilerek, biraz 
daha aza indirilerek müzakereye açılmasının, bazı şeylerin bu kürsüden konuşulmasının faydalı 
olacağı kanaatindeyiz. Yani, hükümeti, denetimden kaçmanın doğru olmadığı noktasında bir kere 
daha uyarıyoruz. Mutlaka salı günleri denetim mekanizmasının işletilmesinin doğru olacağı 
kanaatindeyim. Verdiğimiz öneri de bununla ilgilidir. 

Muhterem heyetinize saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Aleyhte söz isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Efendim, öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

memiştir efendim. 
Efendim, Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi Gruplarının, iç

tüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, önce okutup işleme alacağım, sonra oy
larınıza sunacağım. 

2. — Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden 
düzenlenmesine ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 30 Ekim 2001 Salı günü yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları arasında 
oybirliği sağlanamadığından, gruplanmızm ekteki müşterek önerilerinin Genel Kurulun onayına 
sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Aydın Tümen İsmail Köse Nihat Gökbulut 

DSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

öneri: 
Genel Kurulun 30 Ekim 2001 Sah günü 15.00-20.00, 31 Ekim 2001 Çarşamba günü ve 1 

Kasım 2001 Perşembe günleri 14.00-20.00 saatleri arasında çalışması; 30 Ekim 2001 Salı günü 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalan üyelik için yapılacak seçimin tamamlanmasından son
ra denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Aleyhte, Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün konuşacaktır. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

- 4 7 -



T.B.M.M. B : 13 3 0 . 1 0 . 2001 O : 2 

YASÎN HATÎBOĞLU (Çorum) - Bendenizin de söz talebi var. 

BAŞKAN - Zatıâliniz ikinci sıradasınız; iki lehte, iki aleyhte, onun için. Sıraya göre; rütbeye 
göre vermiyorum. 

YASIN HATÎBOĞLU (Çorum) - Peki efendim. Önemli değil, sırası önemli değil... 

BAŞKAN - Sayın Esengün, buyurun efendim. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; iktidar partilerinin önerisi üzerinde düşüncelerimi açıklamak 
üzere huzurunuzdayım; hepinizi, saygıyla selamlıyorum. 

Getirilen teklifle, bugün, yarın ve perşembe günü, 14.00-20.00 saatleri arasında çalışma is
teniliyor ve bugün ve yarın, yine, sözlü soruların görüşülmemesi, bugün dahil olmak üzere Medenî 
Kanun Tasarısının görüşmelerine devam edilmesi arzu ediliyor. 

Biz, Meclisin çalışmasından yanayız; tabiî ki, Meclis çalışsın, çalışma saatleri artırılsın; icap 
ederse, gece yarılarına, sabahlara kadar da çalışılsın. Ancak, bütün bu yapılan çalışmaların mil
letimizin derdine de derman olması istikametinde olmasını istemek, bizim de en tabiî hakkımız. 

Ikibuçuk seneden beri, bu Meclis, belki, tarihinin en yoğun çalışma dönemini yaşadı; İçtüzük
te yapılan değişikliklerle muhalefetin sözünün, sesinin kısılması suretiyle, özellikle, yasa 
taşanlarının, tekliflerinin görüşülmesi daha da hızlandırıldı ve sonuçta da, birçok kanun çıktı, yüz
lerce kanun çıktı; ama, geldiğimiz noktada, bugün, Anadolu'nun hangi köşesine giderseniz gidin, o 
çıkanlan kanunlar, o yapılan düzenlemeler, milletimizin hiçbir derdini halletmedi, aksine daha da 
artırdı. 

Şimdi, Meclis gündeminde neler var, birikmiş epeyce yoğun talepler var milletvekillerinin 
veya hükümetin. 190 tane genel görüşme önergesi, araştırma önergesi gündemde bekliyor. Biraz ev
vel Grubumuzun yaptığı haklı bir teklif vardı; Meclis gündeminde birikmiş bekleyen, köylünün, 
hayvancılığın, benzeri halk kesimlerinin sorunlarını birlikte ele alalım, bir araştırma komisyonuna 
havale edelim, en azından Mecliste görüşülmüş olsun, Mecliste bir komisyon, bu sorunları, bu dert
leri, bu problemleri ve çözümlerini araştırsın; ama, maalesef, reddedildi. 

760 - 800 civannda sözlü soru var. Sözlü sorular, maalesef, zamanında cevaplandırılmıyor. 
Sözlü soruların görüşülmesi sırasında Meclis, bir yönüyle de ciddiyetini kaybediyor desem yeridir; 
çünkü, sorulara cevap verecek bakanlar çoğu kez yerinde bulunmuyor, sorular cevaplandınlmıyor, 
verilen cevaplar da, üzerinden çok uzun zaman geçtiği için artık bir mana ifade etmiyor ve yine, 
elimizdeki gündemde 281 adet kanun tasarı ve teklifi var. Netice itibariyle, Meclisin çok çalışması 
lazım; bunu kabul ediyoruz; ama, gelin görün ki, sözümün başında da ifade ettim, yaptığımız çalış
malar, hep bazı kesimlerin, IMF'nin... Şu Medenî Kanun bir an evvel çıkarılacak da ne gelecek; 
Tütün Yasası gelecek, benzeri yasalar gelecek. Kim istiyor bunlan; köylünün aleyhine olmasına 
rağmen, IMF istediği için öncelikli, onlar görüşülecek. Gelin bakın, şu gündemde birçok ilin büyük-
şehir olması için beklentileri var, verilmiş teklifler var, ta gündeme kadar inmiş teklifler var; Deniz
li, Şanlıurfa, Trabzon, Kahramanmaraş ve daha bazı iller büyükşehir olmayı bekliyor, ama, gün
demde bunu öne almaya hükümetin cesareti yok, cesaretten de öte parası yok, ondan da öte IMF var 
başında. Bu IMF olduğu sürece, IMF programlan tatbik edildiği, uygulandığı sürece ve IMF artık 
başında dikilip de hükümetin, hatta hükümetin içerisine bakan sokarak sizi denetlediği sürece bu il
leri büyükşehir yapmanız falan söz konusu değil. 
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Bütün milletvekillerimizin kendi illerine üniversite açılması yönünde teklifleri var. Gündemde, 
belki 20-30 ile, belki daha da fazla ile üniversite açılsın diye verilmiş teklifler var. Milletvekili ar
kadaşlarımız her türlü gayreti göstermiş, gündeme kadar getirmişler; ama, iş orada bitiyor maalesef. 
iktidar milletvekillerinin verdiği tekliflerin dahi burada görüşülmesi, kabul edilmesi mümkün değil. 
Hiçbir ile üniversite açamaz bu hükümet. Niye açamaz; içinde bulunduğumuz hal belli; Erzurum'da, 
günlerce, üniversitenin kaloriferleri yanmadı "ödenek yok" diye. Üniversitenin kaloriferini 
yakamayan bir yönetimin yeni üniversite açması da tabiî ki hayal olur. 

Daha neler var; yeni il kurulması, yeni ilçe kurulmasına dair birçok teklif var yine milletvekili 
arkadaşlarımızın verdiği. Bunların da kabulü, yasalaşması mümkün değil. Bunlar, siyaseten veril
miş, verilen sözler yerine getirilsin diye, elden gelen gayretlerin hepsi gösterilmiş olsun diye veril
miş teklifler; ama, ne bir köyün ilçe yapılması, ne bir ilçenin il yapılması yine bu hükümet zamanın
da mümkün olmayacak. Seçim arifesinde dahi yapamayacaksınız bunu. Ona benzer daha nice tek
lifler var. Doğu Anadolu Projesi kanun teklifleri, Konya Ovası Projesi (KOP) teşkilatının kurul
masına dair teklif, Karadeniz Kalkınma Projesiyle (KAP) ilgili teklif. Daha birçok teklif Meclis 
gündeminde yatıyor. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bu çalışmayla ne amaçlanıyor?.. Bu hafta Medenî Kanun Tasarısı bir 
an evvel bitirilsin, yasalaşsın. 1 037 maddelik bir tasan iki günlük müzakereyle bitsin isteniyor. 
Tabiî, temel kanun olarak kabul edildi, on bölüme ayrıldı, koskoca kanun on bölüm halinde, öner
geler de en asgariye indirilmiş şekliyle görüşülecek. Yani, bir bakıma toptancılık yapılacak, bu 
kanunun maddelerinde, tek tek, ne var kimse bilmeyecek, okumayacak, buradan kürsüden dahi 
okunmayacak, sadece toptan bir görüşme, iş hem toptancılığa hem de oldu bittiye getirilecek, öner
ge yok; müzakere yok, sonunda da yeni Medenî Kanun!.. 

Bakınız, geçen hafta, yine, burada huzurunuzda ifade ettim, bu Medenî Kanun Tasarısının 
görüşmeleriyle ilgili Adalet Komisyonundaki muhalefet şerhlerini, MHP'li arkadaşımızın, o günün 
Fazilet Partili milletvekillerimizin, yine, zannedersem, Anavatan Partili milletvekilin muhalefet şer
hi var; bu muhalefet şerhlerini, lütfen, bir defa okuyun; gerçekten çok haklı itirazlar var, inancımıza, 
millî bünyemize, örf ve ahlakımıza uymayan düzenlemeler var. Her ne kadar iyi niyetle yapılıyor 
iddiası olsa dahi, bu Medenî Kanunun yürürlüğe girmesi, özellikle aile kurumumuzu kökünden sar
sacak. Bu endişeleri herkes taşıyor. Mal rejimleri, aile kurumunu, ailedeki mal birliğini veya malî 
rejimi tam bir ticarî şirket havasıyla, o düşünceyle yönetecek. Sonuçta da, Medenî Kanun Tasarısı 
ne kadar iyi niyetle getirilmiş olursa olsun, önümüzdeki dönemde, aile kurumumuzu kökünden sar
sacak endişeleri var. 

Sayın Bakan bu konuda gayet inatlı ve ısrarlı; ille de bu Medenî Kanun, özellikle de aile mal 
rejimi benim dediğim gibi olacak diye bir ısrarı var ve bu ısrarını Adalet Komisyonunda gördük. 
Adalet Komisyonunda, kabul edilmiş bir düzenleme olmasına rağmen, istifa tehdidiyle tekriri 
müzakereyle yeniden ele alındı ve Sayın Bakanın dediği şekle getirildi. 

Bizim, Sayın Bakana tavsiyemiz şudur ki: Medenî Kanunu düzeltmek, yeni bir Medenî Kanun 
yapmak suretiyle tarihe geçmek yerine, getirin, Anayasanın 69 uncu maddesini, 76 ncı maddesini, 
değiştirelim; buna da Adalet Bakanı öncülük yapsın. Türkiye'de siyasî yasaklar kalksın, Türkiye bu 
ayıptan kurtulsun, demokrasi önündeki engeller kaldırılsın. 312'yi, bu Adalet Bakanının öncülüğün
de bu Meclis değiştirsin. O zaman, Sayın Bakan da gerçekten tarihe geçsin, gerçekten bütün mil
letin tasvibini kazansın. Yoksa, şu anda, hiç kimsenin, milletin hiçbir kesiminin yeni bir Medenî 
Kanun diye bir beklentisi yok. 
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Değerli arkadaşlar, bugün Anadolu'nun neresine giderseniz gidin, millet inim inim inliyor. 

Bakınız, geçenlerde bir kanun çıktı, 50 milyar liraya kadar olan faiz gelirleri vergi dışına 
çıkanldı, vergi alınmayacak 50 milyar liraya kadar olan faizden; ama, öbür tarafta, bir kundura 
tamircisi, hâlâ, bu devlete vergi vermekle mükellef. O da yetmiyor -işte, bugün, gazetelerde, med
yada, herkesin dilinde- yeni bütçe kanunuyla, bütün vergiler, harçlar, en az yüzde 50 artınlacak, mil
letin sırtına, yeni yeni yükler vurulacak. 

BAŞKAN - Toparlar mısınız efendim. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Ve, artık, milletin sabn tükendi. 54 üncü hükümet zamanında sokaklara dökülen, o hükümeti 
yıkmak için, görevden düşürmek için bir araya gelen "5'li inisiyatif denilen sivil toplum kuruluşu, 
ancak uyanabildi ikibuçuk sene geçtikten sonra. Ikibuçuk sene içerisinde her şey kötüye vardıktan 
sonra, millet bu felaketin içine düştükten sonra, Türk-îş'i, TÎSK'i, TESK'i ancak bir araya gelebil-
diler. O, bir zamanlar, gece sokaklara çıkıp da -bilmem nasıl deniyordu "sürekli aydınlık için, 1 
dakika karanlık" gibi- gösteri yapanların, bugün, maalesef, hiçbirisi görünmüyor ortada. 

M. ZEKİ SEZER (Ankara) - Karanlık yok ki!.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, lütfedersiniz siz... Lütfen... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Saygı sunayım... 

BAŞKAN - Daha, önümüzde, bir oylama var. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Bu, böyle gitmez. Medenî Kanunu çıkarmakla veya Meclis
te, Meclis gündeminde, birtakım, IMF'nin veya başka kesimlerin getirdiği tasarıları görüşüp 
yasalaştırmakla hiçbir şeyi halledemezsiniz. Bu millet sizden bir şey bekliyor -hükümet için söy
lüyorum- uzun uzun yasalar getireceğinize, iki satırlık istifanameyi bu milletin huzuruna getirin, 
millet de, sizden, Allah razı olsun, kurtulduk desin. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Aleyhte ikinci söz, Çorum Milletvekili Sayın Yasin Hatiboğlu'nda. 

Buyurun efendim. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) Sayın Başkan, Yüce Parlamentonun değerli üyeleri; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 

Umuyorum ki ve temenni ediyorum ki, en kötü günümüz - o tabiri kullanıyorlar- bugün olsun; 
yani, iyi günler temenni ediyoruz; ama, tabiî "bal yedim"demekle ağız tatlı olmuyor. Yani, eğer, bir 
insanın ağzına soğan doğrayıp dökmüşseniz, ağzı tatlanmıyor; ne derse desin... Niyet yetmiyor; 
niyeti fiile intikal ettirmek gerekiyor. 

Sayın Başkan, benim, Parlamentonun şahsı manevisiyle ilgili, itibarıyla ilgili, kendileri gibi ne 
kadar hassas olduğumu bildikleri için, beni, biraz da tahrik ederek "konuşmuyor musun"dediler. 
Konuşmadığım, bundan dolayı talebine olumlu cevap veremediğim için üzgünüm, özür diliyorum; 
keşke konuşabil şeydi m!.. 

Hatırlayacaksınız, çok önemli bir konu için bu kürsüdeydim; ama, yine, Sayın Başkanımızın 
yol açısıyla, bendeniz de Parlamentonun itibarıyla ilgili bazı meseleleri burada dile getirmeye bir 
başladım, sonra da, Heyetiniz "ne olursun, şu tatlı havayı başka konulara da aktarmayalım, karıştır
mayalım, öylece kalsın"dediler, buyurdular; ben de öyle bıraktım. 
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Buradan şunu ifade etmek istiyorum: Parlamentonun itibarı...Bizim itibarlarımız, şahsen be 
şahıs; bizim itibarlarımız zedelenebilir, zedelenmemeli ama, zedelenebilir; ama, Parlamentonun 
kolektif itibarı, müşterek itibarı zedelenmemelidir. 

Değerli milletvekilleri, gazi insanlar vardır. Bu, her milletin tarihinde var mıdır bilmiyorum, 
ama, benim milletimin tarihinde epeyce gazi vardır; ama, insandır, ölümlüdür, namı kalır, namı öl
mez, kendisi ölür; ama, bir kurum vardır ki, gazi olan kurum, o, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 
Dünyanın başka bir gazi kurumu yoktur. Savaşı bizzat yöneten ve yürüten bir başka parlamento 
yoktur. Bu Gazi Parlamentoya, saldırılar ilk defa olmuş değil, gazilik unvanı boşuna da verilmiş 
değil. Millet, gazilik unvanını niye verdi; cepheden cepheye savaştığı için, yaralamak için, yok et
mek için saldıran düşmanlara göğüs gerdiği için ve üzülerek ifade ediyorum ki, o gün Gazi Meclisi 
yaralamak isteyenlerin, yaralamaya gücü yetmedi; ama, gene üzülerek ifade ediyorum ki, bugün, 
Parlamentoyu yaralamak, galiba, çok kolay oldu. Onun için, ben, o konuda fazla bir şey söyleyecek 
değilim. 

Şunu hatırlatmak istiyorum: Bu Parlamentonun üyeleri dövüldü, yerlerini, zamanını söy
leyecek değilim. Herkes, dövülen milletvekilinin hangi gruba mensup olduğuna baktı, kendi 
grubundan değilse "eh, o da doğru davransaydı" denildi. Çok acıyla, ıstırapla, hatta, biraz da his
lenerek arz etmiştim, bu ülkede, Parlamentonun temeli olan, cumhuriyetin temeli olan niteliklerin
den, demokrasi ve demokrasinin temeli olan vazgeçilmez unsur siyasî partiler, samyeli yemiş 
başaklar gibi dibine düştü köklerinin, kimseden ses çıkmadı. 

Değerli milletvekilleri, sahip çıkılacak yerde sahip çıkmazsak, sonra sahip çıkmanın bir anlamı 
kalmıyor. Ben, bunu arz ederek, şimdi geliyorum grup önerisine. 

Değerli milletvekilleri, biz, bir hafta önce, bir Danışma Kurulu toplantısı yaptık ve bir karar al
dık orada, geldik, oyladık ve orada neleri konuştuk, hatırlayalım: Medenî Kanun Tasarısı temel yasa 
olsun mu olmasın mı, olsun; kaç bölüm olsun, onu kararlaştırdık; söz süreleri ne olsun, onu karar
laştırdık; önerge sayısı kaç olsun, onu kararlaştırdık; çalışma gün, saatleri ne olsun, onu kararlaştır
dık. Denetim günlerine de dokunmadık, hiç dokunmadık; denetim günleri kaldı ve aldığımız bu 
karan daha bitirmeden, onun gereklerini ikmal etmeden, yeni bir Danışma Kurulu önerisi geldi, 
daha doğrusu grup önerisi geldi. Peki, niye, sebep ne?! 

Değerli milletvekilleri, biz, orada -ben, Saadet Partisi olarak arz ve ifade ediyorum- bu anlaş
ma çerçevesinde size olur verdik. Biz, şimdi, kendimizi, üzülerek ifade edeyim, aldatılmış his
sediyoruz. Yani, siz, bu şartlarla o gün önümüze gelseydiniz, biz, temel yasa olarak geçmesine izin 
vermezdik. Siz, geldiniz, evvela, bu şartlarla temel yasa olarak kabulünü bizden aldınız; onu sağ
lama bağladıktan sonra, şimdi, denetimi ortadan kaldırmaya kalkışıyorsunuz. Bu, doğru değildir; 
bu, güveni sarsar ve Danışma Kurulunun olağanüstü hallerde çalışması lazım geldiğini ortadan kal
dırırsınız, olağan kural haline getirirsiniz. 

Değerli milletvekilleri, böyle olacaksa, İçtüzüğün 54 üncü maddesinin anlamı ne?! içtüzüğün 
54 üncü maddesi gayet açık; haftada kaç gün çalışacağı, haftada hangi saatlerde çalışacağı çok açık. 
İçtüzüğün 29 yerinde Danışma Kuruluyla ilgili hükümler vardır, 29 yerde; yani, yüzlerce Tüzük 
maddesinin içerisinde, 29 yerdedir. Bu, istisna ifade eder; istisnayı kural haline getirenleyiz. Yır-
mibeş seneye yakındır, yönetim, olağan durumdan olağanüstüye döndürülmüştür ve olağanüstü 
durum, âdeta, olağan hale gelmiştir. Krizler olağan hale getirildi sayei iktidarınızda; yapmayın! Bu, 
güveni sarsar; bundan sonra getireceğiniz tekliflerde neyinize, hangi sözünüze güvenip "olur" 
diyeceğiz? Uzlaşma dediğiniz şey teslimiyet değildir. Biz, bir şeyde uzlaştık, o bitinceye kadar 

- 5 1 -



T.B.M.M. B: 13 3 0 . 1 0 . 2001 0 : 2 

bozamazsınız; bu, bir ahittir, ahit, ahit!.. Bilmem duydunuz mu ahit nedir? Bu, bir ahittir, bundan 
dönemezsiniz; bu, güveni sarsar. Bakınız, güvenin karşılığı emniyettir, emanettir. Emanet, emniyet, 
emnü eman; bunlar, iman kelimesiyle aynı kökten türerler. Onun için, bakın, sandık emini, 
yediemin, şehremini ve en güzeli ve en bağlayıcısı da Muhammedül emin; güvenilir insan, güvenilir 
iş, güvenilir münasebet... Beyler, bunu sarsarsak, güven sarsılırsa, zarar görürüz. 

Bakın, şimdi -teşekkür ediyorum kendilerine- Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız 
Grubumuzu teşrif ettiler, sosyal güvenlik yasalarıyla ilgili bilgi sundular. Biz de arkadaşlarımızı ik-
naa çalışıyorduk; hadi, gelin, Sayın Bakanı da dinlediniz, bunu temel yasa olarak kabul edelim diye 
biz arkadaşlarımızı iknaa çalışırken, siz, böyle bir şeyle gelip, önümüze çıktınız. Şimdi, ne an
latacağım ben arkadaşlarıma?.. Ve gitti bütün emeklerimiz; hebaen mensura, gitti, hebaen mensura. 
Ne anlatacağız biz şimdi? 

BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız. 
YASİN HATÎBOĞLU (Devamla) - Evet, Sayın Yaşar Okuyan'ın emekleri, bizim arkadaş

larımızla görüşürken, ne olursunuz, şunu temel yasa olarak görüşelim derken, siz, getirip, bizim uz
laşmamızı bozuyorsunuz. Bu ne kazandıracak; hiç.. 

İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir) - 1 saat... 1 saat... 

YASİN HATÎBOĞLU (Devamla) - Yarım dakika olsa olmaz; güven güvendir. İşte, bunun için
dir ki, enflasyonunuz düşmüyor, bunun içindir ki, halk güvenmiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Bu hafta sonu bölgemdeydim, söz verdiğim için ifade 

ediyorum, Mecitözü'nün caddesinin ortasında halk çevirdi, bize söyledikleri şu: "Sizi seviyoruz, sizi 
dinliyoruz, ne olur, şu öbür milletvekilleriyle bir gün bir elele tutuşup gelseniz." Ben de, inşallah; 
gideceğim, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bunu ifade edeceğim, Mecitözü'nden hemşerilerimin, 
bu, bana emanetidir, bu emaneti size getiriyorum, naklediyorum ve teklifimi tekrar ediyorum; ik
tidar kanatları, ilini siz seçin, ilçesini siz seçin, köyünü siz seçin, mahallesini siz seçin, üyelerinizi 
siz seçin, beraber gidip bir ziyaret edelim. 

Saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Hatiboğlu, teşekkür ederim. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN - Lehinde, buyurun efendim. 
Lehinde, Aydın Milletvekili Sayın Ali Rıza Gönül. (DYP sıralarından alkışlar) 
AYDIN TÜMEN (Ankara) - Lehinde... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Tabiî, tabiî lehinde. 
BAŞKAN - Evet, lehinde diye verdim efendim; kim itiraz etti? İki lehte, iki aleyhte söz 

vereceğim, başka lehinde isteyen varsa, yine vereyim. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; muhterem heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum, hatırlattılar, tabiî ki bu önerinin iki aleyhte, iki lehte ol

mak üzere dört konuşmacısı olacak. İki aleyhte konuşmayı değerli arkadaşlarım kullandıklarına 
göre, ben de, tabiî, bu önerinin lehinde söz alarak buraya çıktım, şüphesiz, lehinde konuşacağım. 
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Değerli milletvekilleri, bu önerinin özü, bugün denetime geçmeden, Medenî Kanun Tasarısının 
görüşmelerine devam edilmesi, çarşamba ve perşembe günleri de çalışma saatlerinin 14.00-20.00 
olarak düzeltilerek Medenî Kanun Tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına fırsat ve zemin 
hazırlamaktır. 

Bu öneriye destek veriyoruz. Doğru Yol Partisi olarak, biz, Meclisimizin çalışmasından ve 
çalıştırılmasından yana olduğumuzu her zeminde ve her fırsatta bu kürsüden ifade ettik. 

Gerçekten, Medenî Kanun, temel bir yasa olarak, 21 inci Yüzyılda, çağdaş dünyaya ulaşmayı 
ilke edinmiş Türkiye'nin önündeki Medenî Kanun değişikliği, mutlaka, behemehal tamamlanmalıy
dı. Doğru Yol Partisi olarak, biz, Medenî Kanunun temel yasa olarak ele alınmasından yana ol
duğumuzu Danışma Kurulunda çok net olarak ortaya koyduk. Medenî Kanun görüşmelerinin sürat
le tamamlanması için, gerekirse süresinde ve gününde, Doğru Yol Partisi olarak fedakârlık 
yapacağımızı ve her türlü çalışma koşuluna hazır olduğumuzu ifade ettik. 

Biz, bugün getirilen bu öneriye, bu söylediklerimizin arkasında durmamızın sonucu evet 
diyoruz. Daha çok çalışmak, daha çok zaman hazırlamak ve Medenî Kanunun da bir an evvel geç
mesinden yanayız; yanayız da, yalnız, o Danışma Kurulunda özellikle ifade ettiğimiz bir şey vardı, 
o da şuydu: İstiyorsanız cuma günü de çalışabiliriz; ama, grup başkanvekili arkadaşlarımızdan is
tirhamımız, lütfen, Meclisin denetim gününe dokunmayın. Salı günü olan denetim gününde, mut
laka, sözlü sorular cevaplandınlmalı, araştırma, soruşturma ve gensoru önergelerine de zaman ay
rılmalı. 

Şimdi, bu öneriyi biz destekliyoruz; ama, karşı çıktığımız, direkt olarak Muhterem Heyetinize 
sunduğumuz konu şudur: İktidar partilerinin değerli grup başkanvekilleri, o gün bize, "hayır, 
denetim gününe hiç dokunmayacağız; salı günü denetim yapacağız" dediklerini de hatırlatmak is
tiyorum. 

Değerli milletvekilleri, geldik, bugün, denetim konusunu ortadan kaldırdık ve Medenî Kanun 
Tasarısının görüşmelerine devam ediyoruz. 

Biz, önerinizi destekliyoruz; yine, çalışmadan yanayız; ama, biz, burada, şu soruyu sormayı, en 
tabiî hakkımız olarak ve kendimizde bir görev olarak da kabul ediyoruz: Niçin denetimden kaçıyor
sunuz? Niçin, başka yasa tasarılarının görüşülmesini koymak suretiyle, yasama kadar kutsal olan, 
kanun yapmak kadar kutsal olan, bu Meclisin çalışmalarını denetimden kaçırıyorsunuz? 

Yanılmıyorsam, bundan bir hafta evvel, bu kürsüden ifade ettim. Sözlü sorular cevaplan
dırılıyordu; sayın bakanlar yoktu; soruyu cevaplandıracak olan sayın Bakan yoktu. 

Araştırma önergeleri... 
Değerli arkadaşlarım, nedir araştırma önergeleri; burada, yazılı gündemde belli. KOBİ'lerle il

gili araştırma önergeleri var. Ülkenin hali belli değil mi; ülkenin içerisinde bulunduğu sıkıntılar bel
li değil mi? Sanayi çarşılarında, organize sanayi bölgelerinde ayakta durabilen tek tük küçük ve or
ta ölçekli işletmelerin kaldığını siz görmüyor musunuz?! Esnafın durumu belli. Bir yılda kepenk 
kapatan esnaf sayısı yüzbinlere gelmiş. Burada, bu basılı gündemde yer almış olan araştırma öner
gelerinden bir kısmı da esnafların durumlarını araştırmak, irdelemek, alınması gereken tedbirlerin 
tespitiyle, yürütmeye, ilgili bakana uyarıda bulunmak, çalışmalarına katkıda bulunmak ve Genel 
Kurulunuzu da bilgilendirmektir. 

Peki, siz, şimdi, küçük ve orta ölçekli işletme dediğimiz KOBÎlerin durumunu araştırmaya 
yönelik, esnafın durumunu araştırmaya yönelik bu araştırma önergelerinin görüşülmesini engel
lemekle ne yapmayı istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz? 
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Ülkede enflasyon almış başını gitmiş, fiyatlar almış başını gitmiş; ama, 150 milyon lira maaş 
alan Bağ-Kurlunun, Emekli Sandığına tabi 200 milyon lira maaş alan Emekli Sandığı iştirakçisinin, 
160-170 milyon lira maaş alan SSK'dan emekli işçinin durumunu, bu geniş kitlenin sorunlarını araş
tırmaya, alınması gereken tedbirlerin tespiti yolundaki araştırma önergelerine fırsat ve yer ver
memekle ne yapmak istiyorsunuz? (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, aynı soruyu sormaktan kaçınmaya çalışıyorum. Bugün, sokağa çıksanız, 
bu hükümetten, bu uygulamalardan, bu ekonomik paketin uygulamasından memnunum diyen insan 
bulamazsınız. 

Bu Parlamento, esnafıyla, emeklisiyle, işadamıyla, yatınmcısıyla, müteşebbisiyle... 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Çiftçisiyle. 

ALÎ RIZA GÖNÜL (Devamla) - ...çiftçisiyle, bu insanların sorunlarını ele alıp incelemeyecek 
de, neyi ele alıp inceleyecek? Bunları incelemek, araştırmak ve bu denetim konularına eğilmek, 
yasa yapmak kadar önemli değil mi? Siz önemsemiyor musunuz bunları? Herhalde önemsemiyor
sunuz ki, denetimin önünü kesmek için, bu önergeleri, bu önerileri getirmekle fırsat vermiyorsunuz. 

Biraz evvel, orada, yerimden sesim yetişmediği için ifade etmedim: Her zaman arkasına sığın
dığınız, tabiri caizse, demode olmuş, bayatlamış bir sözü, bu kürsüden devamlı ifade ediyor sayın 
bakanlar. Neymiş; 1994 yılında Dünya Ticaret örgütüyle şu anlaşma yapılmış da, onun için bu çift
çiye, üreticiye destek verilmiyormuş; 1994 yılında, 1995 yılında, 3,5 trilyon... 

BAŞKAN - Efendim, lütfen toparlar mısınız. 
ALÎ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Onurumuz olan yüzde 50 primi verdik. Şu kadar liraymış; iş

te, beş sene sonra da 8,5 katrilyon lira olmuş!.. Hangi hesaba göre 3 trilyon lira, 4 trilyon lira 8,5 
katrilyon lira oluyor?.. 

"Türk çiftçisine destekleme yapmayacağız" diye, IMF'ye verdiğiniz iyiniyet mektubunda siz 
taahhüt etmediniz mi?! Ne hakla, hangi hakla, kalkıp da, bir başkasına, bu suçunuzu, bu sorum
luluğunuzu fatura etmenin gayreti içerisindesiniz? (DYP sıralarından alkışlar) Eğer bir yanlışlık 
varsa, bu, sizin yani işinizdir; eğer, bir hata varsa, bu hata sizindir; bir vebal varsa, sizin, dirayetsiz 
tarım politikalarınızdır, esnaf politikalannızdır, çiftçi politikalarınızdır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gönül. 

Lehinde başka söz isteği?.. Yok. 

Üzerinde de konuşan olmayacak tahmin ediyorum. 
öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öneri kabul edilmiştir 

efendim. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünde, 3 adet, İç

tüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, Sayın Meclis 
Başkanımızın talimatıyla "salı günü" dedikleri için bunlar gündeme girdi. Bunları gündemden 
çıkarma imkânımız yok; bu hususu hatırlatmak istiyorum. Daha sonra da oylama var. Çalışma 
süremiz de 1 saat 15 dakika kaldı. Bu süre içerisinde hem oylama yapacağız hem de bu üç önergeyi 
görüşeceğiz. Üzerinde konuşmazsanız, sadece oy verirseniz, mesele hallolur. 

Birinci önergeyi okutuyorum: 
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III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

E) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1.— Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifinin (2/354), doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/416) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

10.11.1999 tarih ve 780 sayı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa bir mükerrer madde eklen
mesine dair vermiş olduğum kanun teklifim ilgili komisyonda 45 gün içinde görüşülmediğinden İç
tüzüğün 37 nci maddesine göre işlem yapılmasını saygılarımla arz ederim. 10.4.2001 

İsmail Özgün 

Balıkesir 

BAŞKAN - Sayın özgün, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

Hiç de müsamaha etmeyeceğim; çünkü, bu oylamayı yapacağım efendim. Lütfen... 

İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Doğrudan gündeme alınmasını istediğim kanun teklifim, son günlerde yeniden gündeme gel
miş olan enflasyon muhasebesine geçilmesini .öngörmektedir. Gerek TOBB gerekse Odalar Birliği, 
son zamanlarda yapmış oldukları toplantılarda enflasyon muhasebesini gündeme getirmişler, reel 
sektörün canlanması için alınması gereken tedbirlerin en önemlilerinden birisini, enflasyon 
muhasebesinin uygulanması gerekliliğini ifade etmişlerdir. 

İşte, son günlerde, Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Sinan Aygün'ün basına yansımış olan 
ifadelerinden bir bölümünü arz etmek istiyorum. Enflasyon nedeniyle şirketlerin öz kaynaklarının 
eridiğine, en ufak bir krizde güçsüz şirketlerin yerle bir olduğuna işaret eden Sayın Aygün'ün "bu 
günahtır, enflasyon ve yüksek vergilerin, şirketlerin özvarlıklannı kemirmelerine artık müsaade 
edilmemelidir; piyasayı canlandırmayı başaramazsak, kimsenin dikili ağacı, işi, aşı kalmayacaktır" 
şeklinde, basına yansıyan bir görüşü bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten, bugün, ülkemizde, uzun yıllardır süren yüksek oranlı enflas
yon, işletmelerin malî tablolarını ne yazık ki, tahrip ettiği gibi, ekonomik gelişmeyi de engellemek
te, vergi adaletini zedelemekte ve vergi kaçağının da temelini teşkil etmektedir. Yüksek enflasyon, 
dürüst mükelleflerin işletme sermayelerini gün geçtikçe eritiyor, kazancını dürüst bir şekilde beyan 
edip vergisini ödeyen mükellefler kısa bir süre içerisinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalabiliyorlar; bu da rant ekonomisine olan ilgiyi giderek artırıyor. Bugün, esnafın, sanatkârın, 
sanayicinin yaşadığı acı gerçek de budur. Sanayici, ne yazık ki, üretimini sürdüremiyor. Fabrikalar 
bir bir kapanıyor. Esnaf, ticaretini devam ettiremiyor. Piyasada yaprak kımıldamıyor. Esnaf ve 
sanatkârlar bitmiş tükenmiş bir vaziyette. Dükkânını kapatmak zorunda kalan esnaf ya işsiz kalıyor 
ya da hepinizin bildiği gibi, işportacılık yapmak durumunda kalıyor. 

Günlerdir, aylardır, hatta, yıllardır reel sektör ve onun içindekiler feryat ediyor, sorunlarına 
çözüm arıyorlar. İşte, son günlerde, Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Baş
kanı Sayın Erol Ayvaz'dan aldığım bir faksta aynen şöyle söyleniyor: "Esnaf ve sanatkârlarımız ile 
kooperatiflerimiz can çekişmekte, son nefeslerini vermek üzeredirler. Anayasanın 173 üncü mad-
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desinde 'devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır1 demektedir. Eğer, bu 
madde Anayasada süs olarak durmuyorsa, devlet, esnaf ve sanatkârlarımızı rahatlatacak tedbirleri 
mutlaka almalıdır." 

Gerçekten, bugün, esnaf ve sanatkâr, sanayici, piyasanın canlanması, yeniden üretimin artırıl
ması, reel sektörün ayağa kalkması için vergi indirimi istiyor, enflasyon muhasebesi istiyor, kredi 
desteği istiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Halk Bankasına KOBİ'ler için 1 milyar dolar ak
tarılmasını, KDV oranlarının düşürülmesini, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet 
Kooperatifleri Birlikleri de gazetelere tam sayfa ilanlar vererek 2002 bütçesine 200 trilyonluk kay
nak aktarılmasını istiyor. 

BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız... 

ÎSMAÎL ÖZGÜN (Devamla) - 4 milyon insanın yaşam sorununa çözüm istiyorlar. Yıllardır 
yüksek enflasyonun yiyip bitirdiği işletmesini ayağa kaldırmak, boşalan raflarına mal koyabilmek, 
durmuş olan tezgâhını yeniden çalıştırabilmek için bu destekleri istiyorlar; çünkü, yıllardır yüksek 
enflasyonun vergisini ödeyerek esnafımız bugünlere geldi. Sattığı malı aynı fiyatla rafına 
koyamadı. İşte, acı gerçek bu. Yüksek oranlı vergiler ve yüksek enflasyon, esnafı ve sanatkârı 
kemiriyor, bitiriyor. Bu durum, aynı zamanda, yabancı sermayenin ülkemize girişini de engelliyor 
ve sermayenin tabana yayılması açısından da olumsuz sonuçlar orta yere koyuyor. 

Değerli milletvekilleri, enflasyonun malî tablolar üzerindeki olumsuz etkilerinin tümüyle arın
dırılması, vergi adaletinin sağlanması bakımından, büyük önem taşımaktadır. Verdiğim kanun tek
lifim de, enflasyon muhasebesinin uygulanmak suretiyle, enflasyonun bu olumsuz etkilerini ortadan 
kaldırmaya yöneliktir. 

Teklifime destek vereceğinizi umuyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti Csıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Özgün, teşekkür ediyorum efendim. 
Peşin konuşmuştum 5 dakikayı geçirmem diye. 
Çok teşekkür ediyorum. 

Sayın özgün'ün önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

ikinci önergeyi okutuyorum: 

2 - Osmaniye Milletvekili Bir ol Büyûköztürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/689), doğrudan Gündeme alın
masına ilişkin önergesi (4/417) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

13.2.2001 tarihinde verdiğim Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifim 23.2.2001 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilmiştir. 

(2/689) esas numaralı kanun teklifimin komisyona havale edildiği tarihten itibaren 45 gün geç
tiği halde komisyon gündemine alınıp görüşülememiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 37 nci maddesine göre kanun teklifimin doğrudan 
Genel Kurul gündemine alınması için gereğini arz ederim. 

Birol Büyüköztürk 
Osmaniye 
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BAŞKAN - Sayın Büyüköztürk, gerekçeyi mi okutalım? 

Gerekçe yok. 

Çok teşekkür ederim efendim. Sayın Kaya'ya da örnek olacaktır. 

Efendim, bugün yapacağımız bir seçim var. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Seçim yarın da yapılır Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önerge kabul edilmiştir; gündemdeki yerini alacaktır. 

YASİN HATÎBOGLU (Çorum) - Sayın Başkan, gerekçesi olmayan önergeler işleme konul
mamalı. 

BAŞKAN - Efendim, o kadarını mazur görün, istirham ederim... Onun gerekçesi olur mu?!. 
Hem adamı konuşturmuyoruz!.. 

Üçüncü önerge, Sayın Kaya'nın; önergeyi okutuyorum: 

3.— Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/670), doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/418) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

23.1.2001 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiğim (2/670) esas 
numaralı Yüksek öğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi 2.2.2001 tarihinde ilgili komisyonlara havale edilmiştir. 

Havale tarihinden 45 gün geçtiği halde komisyon tarafından görüşülmemiştir. TBMM içtüzüğü 
37 nci maddesi uyannca doğrudan Genel Kurul gündemine alınması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 10.4.2001 
Saffet Kaya 

Ardahan 
BAŞKAN - Sayın Kaya, buyurun efendim. (DYP sıralanndan alkışlar) 

Sayın Kaya, oylama yapacağımızı göz önünde bulundurarak sözünüzü kesemem; ama, kısa ve 
öz olursa, ben ve arkadaşlarım minnettar kalırız. 

SAFFET KAYA (Ardahan) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum; kısa kesmeye çalışacağım. 
Yüce Heyetinize, Ardahan ilimizle ilgili, doğunun doğusunda serhat ilimizle ilgili bir arzım ol

muştu. Bu arzım ise, bölgemizde bir fakülte, bir üniversite kurulmasıyla ilgili. Gündeme getirilmesi 
ve gündeme alınması noktasında, Yüce Parlamentoya bu konuyu tekrar tekrar saygıyla arz etme 
vesilesiyle söz aldım. 

Bölgemizin eğitimle ilgili, maalesef, çok karartıcı bir tablosu var; üzülerek söylüyorum. 
Üniversiteye giden öğrenci sayımız, Türkiye'de, maalesef, en sondan ikinci sırada, ilimiz böyle bir 
tablodan müşteki. O bakımdan, Ardahanımıza, Ardahanlı insanımıza ve eğitimimize yatırım nok
tasında bir üniversitenin kurulmasında, fakültenin kurulmasında, Yüce Parlamentomuzun takdiriy
le gündeme gelmesinde, Ardahan halkının çok ciddî bir beklentisi var. 

Ben, ümit ediyorum ki, Yüce Parlamentomuz ve değerli milletvekillerimiz, Ardahan ilimizin 
bu beklentisini gündeme alacaktır ve Ardahan eğitim noktasındaki bu handikabını aşacaktır. Yüce 
Parlamentomuz, umarım ki, verebileceği bu saygın kararla Ardahan halkını mutlu edecektir. 
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Tabiî ki, yine, insanımıza ve eğitimimize yatırım derken, hiç şüphesiz ki, Türkiyemizde 1,5 
milyona yakın üniversiteye namzet olan öğrencilerimiz var. 1,5 milyona yakın öğrencimizden, an
cak dört yıllık yükseköğrenim görebilen öğrenci sayısı 180 000'e yakın. Bu da, normalde 1,5 mil
yonun takriben onda l'ine tekabül ediyor; ancak, açık öğretim vesaire dahil toplam 450 000 öğren
cimiz üniversiteden yararlanabiliyor. Bunun da, Türkiye'nin tablosu açısından son derece eksik olan 
bir tablo olduğunu da göz önüne alarak, hiç şüphesiz ki, böyle bir kanun teklifinin değerlendirilmesi 
noktasında Parlamentomuzun buna ehemmiyet vereceğine inanıyorum. 

Yine, Ardahanımızda bir yüksekokul var şüphesiz. Yüksekokulumuzda 400 tane öğrenci var. 
Naçizane orada da benim katkım var, benim desteğim var; ama, bu yetmiyor. Hiç şüphesiz ki, Ar
dahan halkımızın, böyle bir üniversitenin kurulması ve gündeme alınması noktasında, Parlamen
tomuzdan, nefesini tutmuş bir şekilde beklentisi var. Umanm ki, bu kanun teklifimiz gündeme gelir 
ve Ardahan halkımız bundan yararlanabilir. 

Sayın Başkan, sözümü kısa tuttunuz; ama, sizi Başkanlığınızda çok sevdiğim için, bu isteğinizi 
kabul ediyoruz, saygı sunuyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. 
Sayın Faruk Demir, iştirak edeceksiniz herhalde; yerinizden, buyurun. 

FARUK DEMİR (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın Kaya'nın vermiş olduğu teklifi, ben de, bölge ve il milletvekili olarak destekliyorum; an
cak, bir hususu dikkatlerinize tekrar sunmak istiyorum. Bugün, son iki yılda Ardahan'ın eğitim öğ
retimde geldiği seviye o kadar da kötü durumda değildir. Türkiye standartlarıyla ilgili net rakamlar 
veremeyeceğim; ama, Ardahan'da 1 öğretmene 24 öğrenci düşmektedir; bu çok sevindiricidir. Ay
rıca, bir derslikte en fazla 30 öğrenci ders görmektedir. Millî Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu 
son atamalarla, Ardahan'da, sınıf ve branş öğretmeni açığı yok denecek kadar azdır. Yeni yapılan 
yatırımlarla, bütün ilçelerimizde pansiyon ve yurt yapılmaktadır. 

Kafkasya Üniversitesine bağlı Ardahan Meslek Yüksekokulu, eğitim ve öğretimini beş bölüm 
halinde sürdürmektedir. Yaklaşık 400 öğrencimiz vardır. 

Tabiî ki, bölgenin iki tane önemli meselesi vardır: Bir tanesi, hayvancılık; bir tanesi de, Ar
dahan'da doğan çocuğun mutlaka iyi bir eğitim alması. 

Bu konuda gerekli desteği Büyük Millet Meclisimizin vereceğini düşünüyor, teklifi destek
lediğimi belirtiyor; Yüce Heyetinizi ve Başkanlığınızı saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Ardahan Milletvekili Sayın Faruk Demir'e teşekkür ediyorum. 

SAFFET KAYA (Ardahan) - Sayın Başkanım, benim arzım... 

BAŞKAN - Sayın Kaya, niye söz istediniz?.. Oylayacağım efendim... 

SAFFET KAYA (Ardahan) - Müsaade edin efendim... Ben bir konuyu arz edeyim de... 

BAŞKAN - Buyurun. 
SAFFET KAYA (Ardahan) - Ardahan'da üniversiteye giren öğrenci sayısı, Türkiye'de en son

dan ikinci sıradadır. Böyle ciddî, vahim bir tablo vardır. Zannediyorum ki, değerli arkadaşımız bu 
konuyu yanlış ifade etti. Ardahan, Türkiye'de en sonlarda. İyi bir tablo çizmek doğru değil. 

BAŞKAN - Efendim, Faruk Demir Bey önerinizi destekliyor. 
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SAFFET KAYA (Ardahan) - Onun için arz ediyorum... 
BAŞKAN - İstirham ederim... Siz buyurun... 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim; hayırlı olsun. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
V. - SEÇİMLER 

A) RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNA ÜYE SEÇİM 
1.- Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda muhalefet partileri kontenjanından boşalan üyeliğe 

seçim 
BAŞKAN - Şimdi, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna muhalefet partileri kontenjanından 

boşalan bir üyelik için, 3984 numaralı Kanunun 6 ncı maddesi gereği, seçim yapacağız. 
Bu seçim, malumunuz, rahmetli arkadaşımız, hemşerim Sayın Arif Özkök'ün boşalan yeri için 

yapılıyor. Onu da, bu vesileyle, Yüksek Heyetinizin adına, rahmetle anıyorum. Allah rahmet ey
lesin. 

Bu seçim için, Anamuhalefet Doğru Yol Partisi tarafından, Ayhan Özer ve diğer muhalefet par
tilerince ad çekme sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Beşir Ayvaz aday gösterilmiş
tir. 

Adaylar, 23 Ekim 2001,28 Ekim 2001 tarihli Resmî Gazetelerde ilan edilmiştir. 
Adayların adları, birleşik oy pusulası şeklinde düzenlenmek suretiyle bastırılmıştır. 
Toplantı ve karar yetersayısı mevcut olmak şartıyla, seçimde en çok oyu alan aday seçilmiş 

olacaktır. 
Seçim, 3984 numaralı Kanunun 6 ncı maddesine göre gizli oyla yapılacaktır. (Gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, sükûneti biraz muhafaza ederseniz... Ayaktaki arkadaşlarımız da... 

Nereden biliyorsunuz Adana'dan başlayacağımı?.. İstirham edeyim yani... 
Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Komisyon sıralarında yer alan Kâtip 

Üye, adı okunan milletvekiline, mühürlü oy pusulası ve zarf verecek; milletvekilini, yoklama cet
velinde işaretleyecektir. (Gürültüler) 

Ben kendi sesimi duymuyorum siz nasıl duyuyorsunuz?! Susar mısınız efendim. Lütfen... 
Oyunu kullanacak sayın milletvekili, birleşik oy pusulası ve zarfı aldıktan sonra oy hücresine 

girecek, birleşik oy pusulasında adı yazılı adaylardan hangisine oy verecekse o adayın karşısındaki 
kareyi çarpı işaretiyle işaretledikten sonra, oy pusulasını, hücrede zarfa koyacak; bilahara, hücreden 
çıkacak ve Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kutusuna zarfı atacaktır. 

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri hususları arz ediyorum: Oy kullanırken, muhalefet 
partileri tarafından gösterilen adaylardan sadece birinin karşısındaki kare işaretlenecektir. Daha faz
la adayın işaretlendiği oy pusulaları bütünüyle geçersiz sayılacaktır. 

Hücrelere aynı renk tükenmez kalemler konulmuştur. Sayın üyeler bu kalemleri kullanacaktır. 
Ayrıca, oy pusulasında, kime ait olduğunu belirleyecek bir işaret, imza, karalama veya hüc

redeki kalemlerden başka renkli kalem kullanma gibi durumlarda oy geçersiz sayılacaktır. 

Geçerli oy hiçbir suretle işaret taşımayacaktır. 
Oy pusulaları ve zarflar, Sayın Kâtip Üyelere dağıtılsın efendim. 
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Sayın milletvekilleri, oylamanın sayım ve dökümü için, adçekme suretiyle 5 kişilik bir tasnif 
komisyonu tespit edeceğim: 

Samsun Milletvekili Sayın Tarık Cengiz?.. Yok. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Mahmut Erdir?.. Burada. 

Adana Milletvekili Sayın Mehmet Halit Dağlı?.. Yok. 

Samsun Milletvekili Sayın Vedat Çınaroğlu?.. Yok. 

Mardin Milletvekili Sayın Ömer Ertaş?.. Burada. 

Batman Milletvekili Sayın Faris Özdemir?.. Yok. 

Denizli Milletvekili Sayın Salih Erbeyin?.. Yok. 

Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Cihan Paçacı?.. Burada. 

izmir Milletvekili Sayın Rahmi Sezgin?.. Yok. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Nurettin Atik?.. Yok. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Aykurt?.. Yok. 

izmir Milletvekili Sayın Hakan Tartan?.. Yok. 

Bartın Milletvekili Sayın Cafer Tufan Yazıcıoğlu?.. Yok. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Süleyman Servet Sazak?.. Yok. 

istanbul Milletvekili Sayın Masum Türker?.. Burada. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat?.. Burada. 

Tasnif komisyonuna seçilen arkadaşlarımızın adlarını tekrar okuyorum: 
Ankara Milletvekili Sayın Paçacı, Adıyaman Milletvekili Sayın Fırat, Mardin Milletvekili 

Sayın Ertaş, Eskişehir Milletvekili Sayın Erdir, istanbul Milletvekili Sayın Türker. 
Böylece, 5 arkadaşımız tasnif komisyonuna nihayet seçildiler. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz saat 20.00'de bitiyor. Bu oylamanın neticesinin ilanı o 
saate kadar zor bitecek. Onun için, Medenî Kanun Tasarısının müzakeresi yarına kalacaktır; çünkü, 
oylama, tasnif ve ilanı, Medenî Kanun Tasarısının önüne geçti. 

Sayın milletvekilleri, vaktimiz çok az olduğu için, anayasa değişikliği oylamasındaki gibi, 
ikiye ayıracağız. 

Adana ve istanbul illerinden başlayarak okutacağım. 

istirham ediyorum; lütfen, herkes sırasında oy kullansın. 
Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanı Sayın Oktay Vural'ın yerine, Devlet Bakanı Sayın Tun

ca Toskay; Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf Gökalp'in yerine, Sağlık Bakanı Sayın 
Osman Durmuş; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Zeki Çakan'ın yerine, Devlet Bakanı Sayın 
Edip Safder Gaydalı oy kullanacaklardır efendim. 

(Oyların toplanılmasına başlandı) 

BAŞKAN - Devlet Bakanı Sayın Yılmaz Karakoyunlu yerine, Devlet Bakanı Sayın Mehmet 
Keçeciler; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mesut Yılmaz yerine, Devlet Bakanı Sayın 
Nejat Arseven; Turizm Bakanı yerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar Okuyan; 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hüsamettin Özkan yerine, Kültür Bakanı Sayın İs-
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temihan Talay; Millî Savunma Bakanı Sayın Sabahattin Çakmakoğlu yerine, Devlet Bakanı Sayın 
Abdulhalûk Mehmet Çay, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet Bahçeli yerine, 
Sayın Abdülkadir Akçan oy kullanacaklardır. 

Başka, vekâleten oy kullanacak sayın bakan varsa, isimlerini göndersinler efendim. 

(Oyların toplanılmasına devam edildi) 

BAŞKAN- Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim? Yok. 

Sayın milletvekilleri, oy verme işlemi bitmiştir. 

Oy kutuları kaldırılsın. 

Tasnif Komisyonundaki arkadaşlarımız da yerlerini alsınlar ve Tasnif Heyeti işleme başlasın. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boş bulunan bir üyelik 

için yapılan seçime ilişkin Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okuyorum: 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda muhalefet partileri kontenjanından boş bulunan bir üyelik 
için yapılan seçime 375 sayın üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı da aşağıdaki şekilde gösteril
miştir. 

Tasnif Komisyonu 
Dengir Mir Mehmet Fırat Cihan Paçacı Mahmut Erdir 

Adıyaman Ankara Eskişehir 

Masum Türker Ömer Ertaş 
İstanbul Mardin 

Beşir Ayvaz : 253 
Ayhan Özer : 100 
Geçersiz : 13 
Boş : 9 

Bu duruma göre, muhalefet partileri kontenjanından Sayın Beşir Ayvaz, Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu üyeliğine seçilmiştir; hayırlı olmasını diliyorum, Cenabı Allah utandırmasın efendim. 
(Alkışlar) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - AK Parti kontenjanından Sayın Başkanım.. 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Yanlış söylediniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, muhalefet kontenjanı dedik; yani, muhalefet belli. Belli olmaz, iktidarın 

içerisinde de muhalefet var, değil mi?.. 
Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 31 Ekim 2001 Çar

şamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Hayırlı geceler; teşekkür ediyorum efendim. 

Kapanma Saati: 19.48 

— . — m 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen 

bankaların bağlı oldukları gruplara ait yayınlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam 
Yılmaz Karakoyunlu 'nun cevabı (7/4619) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ANKARA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan Bülent Ecevit 
tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

MZeki Çelik 
Ankara Milletvekili 

LFonâ devredilen bankalar nedeni ile bu bankaların bağlı olduğa 
guruplara ait bir kısım medya kuruluşlarının kontrolü devlerin 
denetiminde midir? 
2. Fona devredilen bankalar nedeni ile sermaye paylarının belli 
kısmı devletin denetiminde olan medya kuruluşlarının yaymlarmda 
hükümetin etkisi nedir? 
3. Bu medya kuruluşlarından bazılarında devletin denetimi altına 
girilmesinden sonrada porno yayın yapmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
4.Bu medya kurulıışlanmn çoğu şifieli ve paralı yayın yaptığı göz 
önüne alınırsa buradan sağlanan karlar nasıl değerlendirilmektedir? 
5.Bu tür yayınların çocukların ruh sağlığı ve aile yapısı üzerindeki 
etkisi nedir? 
6.Bu tür yayınlan önlemek için ne tedbir almaktasınız? 
7.Söz konusu medya kuruluşlarının yayınlarını, üçüncü dünya 
ülkelerinde olduğu gibi adeta "yan resmi" yayın kuruluşlan olarak 
sürdürmelerim hükümetinizin lehine bir destek aracı olarak 
kullanmayı mı düşünmektesiniz? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L İ Ğ İ 

SAYI :B.02.0.006/O*-J22S£ ^ / / Ö / 2 0 0 1 

KONU -.7/4619-11273 esas sayılı 
soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) 25.09.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4619-11273/26385 sayılı yazınız. 
b) 18.10.2001 tarih ve KAN.KAR.MDA01.0.GNS.0.10.00.02-11828 sayılı yazınız 

Ankara Milletvekili M.Zeki ÇELİK tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve Sayın 
Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması tensip olunan 7/4619-11273 esas sayılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulu'nun, 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 
14.maddeslnin S.fıkrasının (b) bendinin (bb) ve (be) alt bendleri çerçevesinde aldığı Kararlar 
uyarınca; anılan Kanun maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkraları kapsamında yönetim ve 
denetimleri ile hisse senetlerinin mülkiyeti Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na intikal eden 
bankalann, devirden önce yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya 
birlikte elinde bulunduran ortaklarının tüm mal varlıktan Çizerine ihtiyati tedbir konulmasına ilişkin 
olarak ilgili mahkemelerden alınan kararlar uygulanmıştır. Yukanda belirtilen mevzuat hükümleri 
çerçevesinde gerçekleştirilen ve anılan kişilere ait medya kuruluşlanndaki hisse senetlerini de 
kapsayan sözkonusu ihtiyati tedbirler, bu kişilerin medya şirketlerinin yönetiminde ve karar alma 
sürecinde bulunma haklannı engellememektedir. Başka bir deyişle, üzerine ihtiyati tedbir 
uygulanan hisse senetlerine ilişkin olarak Fon'un herhangi bir tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen bankalann iştiraki olan medya 
kuruluşlarının isimleri ile Bankalann iştirak paylan aşağıda belirtilmiştir. 

Banka Adı 
Etibank 

İktisat Bankası T A Ş . 

İştirak Edilen Firma 
Gazete Matbaa A.Ş. 
Birleşik Basın Dağıtım A.Ş. 
Bilgin Yayıncılık A.Ş. 
Alo Show İletişim San.ve TicAŞ. 
Radyo Reklam Org.Paz.Bas.Da9AŞ. 
Shovvpa Tel.Paz.Turz.Otel Inş.ve TicAŞ. 

İştirak Payı 
%39 
% 13,86 
%4.05 
%20 
%24 
% 10,93 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr.Yflmaz KARAKOYUNLU 
; / " Devlet Bakanı 
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2.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, DEMİRBANK'ın ingiliz HSBC kuruluşuna saulaca$ 
iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Kemal Devriş'in cevabı (7/4641) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla, 

M. Zclii Çelik 

1. Kanada eski Başbakanı McKenzie'nin "Bir ülkede para sistemi başkalarının eline geçmiş 
ise, artık o ülkede kanunları kimin yaptığı ve kimlerin hükümet olduğu hiç önemli değildir" 
sözü dikkate alınırsa ülkemizde reel sektörü destekleyen fınans sektörünün ana omurgasını 
oluşturan bankaların yabancıların elinde olması tekel oluşturmaz mı ? Aym zamanda 
ülkemizdeki tüm ticaretin yabancıların kontrolünde olması anlamına gelmez mi ? 
2. Demırbank'm sıkıntıya girmesinin ana sebebi olarak banka yönetiminin hükümetin 
uyguladığı istikrar programına destek vermesi ve hükümetin uyguladığı kur politikasına göre 
hareket etmesi yaygın bir kanaattir. Kamuoyundaki bu kanaat ve Demirbank eski yönetiminin 
sorumluluğu dışında gelişen olaylar nedeniyle banka fona devredilmesine rağmen neden eski 
sahibi bankaya talip olduğu halde verilmedi? 
3. Demirbank'ın satılacağı söylenen İngiliz HSBC kuruluş daha önce; bankanın yüzde 70'ine 
1.5 milyar dolar teklif etmişken, niçin öz sermayesi 500 milyon dolar olan banka, 300-350 
milyar dolar gibi çok daha az fiyata aym kuruluşa devrediliyor ? 
4. Bankanın portföyünde 5-6 milyar dolarlık hazine bonosu olduğu halde, Demirbank'ın fon 
yönetimine devredilmesi, hükümetin uyguladığı programa destek vermesine bir ceza olarak 
algılıyor musunuz? 
5. Demirbank'ın zora girmesine sebep olan, krizleri yaşatan, "Bu program başarılı gitmektedir. 
Her zaman arkasındayız" diyen, ancak Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri sonucu bu 
programdan vazgeçen siyasi sorumlular sorumluluklarmın gereğim yerine getirmişler midir ? 
Siyasi sorumlulğunu yerine getirmeyenlerin bu tutumlanm nasıl izah ediyorsunuz ? 
6. Daha önce uygulanan ekonomik programın işe yaramadığını belirterek, yeni bir programla 
halkın karşısına çıkan siyasi sorumluluk sahiplerinin bir bedel ödememesine rağmen, 
uygulanan programa inanması sonucu sıkıntıya giren Demirbank'ın bu duVfH^aİ)l^lara 
uyguladığı gibi elindeki hazine bonosu karşılığında vadeli mevduata çevirme imkanı 
verilmemesini ve şimdi de yabancılara değerinin çok altında adeta peşkeş çekilmesini nasıl 
izah ediyorsunuz ? 

- 6 4 -



T.B.M.M. B : 13 30.10. 2001 O : 2 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B.02.0.019//6- l l t f iLlSSjTDM 

KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 25.09.2001 tarihli ve KAN.KAR. 
MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4641-11316/26566 sayılı, 18.10.2001 tarihli 
ve KAN.KAR.MDA01.0.GNS.0.10.00.02-11828 sayılı yazıları. 

b) Başbakanlığın 28.09.2001 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-553-54/4558 
sayılı, 23.10.2001 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-553-54/4979 sayılı yazıları. 

c) 22.10.2001 tarihli ve BDDK.DEG/BG-9075 sayılı yazı. 

Ankara Milletvekili M.Zeki ÇELlICin Sayın Başbakanımıza tevcih-ettiği ve 
Sayın Başbakanımızca kendileri adına koordinatörlüğümde cevap verilmesi 'tensip 
olunan 7/4641-11316 sayılı yazılı soru önergesi konusunca Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu Başkanlığı'ndan alınan ilgi (c) yazının suretHIişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Kemal DERVİŞ* 
Devlet Bakanı 
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B A N K A C ı L ı K I I U Z E N L E M E V E ı ^ E P N C T L E M E 
K U R U M U 

S A V ı : B D D K . D E G / B G - 3 D 9S" 2 2 E K L M 

2001 
D E V L E T BAKANLIĞINA 
(Sayın Dr. Kemal Derviş) 

İLGİ: 28.09.2001 tarih v e B.02.0.019/16/2685 sayılı evrak akış talimat formu eld T.C. 
Daşbakanhk Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 28;09.2001 tarih ve 
D.O2.0.KKC.0.12./106-553-54/4558 sayılı yazısı. 

T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün ilgide kayıtlı yazısı 
ekindeki Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in sayın Başbakanımıza yönelttiği 7/4641-
11316 sayılı yazılı soru Önergesinde yer alan ve Kurumumuzu ilgilendiren maddelerine 
ilişkin açıklamalarımız aşağıda verilmektedir. 

1) Yabancı bankaların Türk Bankacılık Sektörü içindeki aktif payları 30.06.2001 
tarihi itibarıyla %4,8'dir. Türkiye'de Kasım 2000 ve Şubat 2001 aylarında yaşanan 
ekonomik dalgalanmalar neticesinde bankaların sermayelerinin erozyona uğramış olması 
v e ülkemizde sermaye birikiminin yetersizliği nedeniyle bankalara gereken oranda sermaye 
aktarımı yapılamaması gOz Önüne alındığında yabancı sermayeli bankaların sektör İçindeki 
paylarının artacağı ancak bu artışın tekelleşme boyutuna ulaşmasına imkart 'olmadığı 
düşünülmektedir. BOyle bir artışın neden olabileceği tekelleşme eğilimi karşısında 4054 
sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde görev yapan Rekabet Kurumu 
taraflndan bu eğilimin engellenmesi konusunda gerekli tedbirlerin alınması yasal 
gerekliliktir. Ayrıca Türkiye'de faaliyet gösteren tüm bankalar'yerli ya da yabacı sermayeli 
olmaları bakımından bir ayrıma tabi tutulmaksızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu'nun gözetim ve denetimi altında bulunmaktadırlar. 

2) 2S.01.2001 tarihinde satışa çıkarılan Demirbank T.A.Ş. için HSBC Bank 
Plc .Aydın Doğan Konsorsiyumu, Oyak Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Uni Credito 
Italiano Spa.*nın başvuruları kabul edilmiş ve bu yatırımcıların verdiği tekliflerin 
değerlendirilmesi sonucunda/Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulu'nun 
19.07.2001 tarih ve 139 sayılı Karan ile HSBC'Bank Plc. tle hisse devir sözleşmesi 
görüşmelerinin başlatılmasına kara verilmiş ve 20.09.2001 tarihinde HSBC Bank Plo.ile 
"Hisse Satış sözleşmesi" İmzalanmıştır. Söz konusu sözleşmedeki yükümlülüklerin en geç 
31.10.2001 tarihine kadar yerine getirilmesi ve Demirbank T.A.Ş.'niri hisselerinin H S B C 
Bank Plc.'ye devredilmesi gerekmektedir. 

3) 30.09.2001 tarihi itibarı ile bilanço büyüklüğü 4.569.320 milyar TL olan 
Demirbank T.A.Ş.*nin, aynı tarih itibarıyla birikmiş zaran 1.886.800 milyar TL'dir. D e v i n 
tarihi itibanyla kesinleşecek olmakla birlikte, yukanda belirtilen sözleşme çerçevesinde 
HSBC Bank Plc.'ye devredilecek bilanço büyüklüğü yaklaşık 1.3 katrilyon TL'dir. HSBC 
Bank Plc.'ye devredilecek Demirbank T.A.Ş. bilançosundaki özkaynak tutan 150 milyon 
U S D olup.satış bedeli olarak, adı geçen yatırımcıdan 350 milyon U S D tahsil edilecektir. 

4 ) Demirbank T.A.Ş.*nin devir tarihi itibarı ile portföyünde toplam aktifin % 
54,2'sine tekabül eden 5.236.018 milyar TL nominal değerli DtBS bulunmaktadır v e 
Bankanın faizlerdeki artış sonucu portföyün piyasa değerinin maliyetinin altına düşmesi 
nedeniyle maruz kaldığı zarar 226 trilyon TL'dir. Bankacılığın temel ilkelerinden biri olan 
riskin dağılımı ilkesine bağlı kalınmaksızın ve ileride doğabilecek piyasa ve faiz riskleri 
dikkate alınmaksızın, Banka kaynaklarının, bu denli büyük bir miktarının tek bir kaleme 
CDevlet İç Borçlanma Senetleri) yattnlması Banka yöneticilerinin sorumluluğundadır. 
Nitekim, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 5 inci maddesi uyarınca Türkiye'de faaliyette 
bulunan bankaların ve özel fuıans kurumlarının mali bünyelerinin ve her türlü 
faaliyetlerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu -adına denetimini yapan 
Bankalar Yeminli Murakıplannca Demirbank T.A.Ş.'nin 31.12.1998 ve 31.12.1999 tarihli 
mali verileri esas nlmnrak yapılan inceleme sonucunda düzenlenen v e Bankaya tebliğ 
edilen Raporlarda, Bankanın kamu borçlanma senetleri ağırlıklı aktif yönetimi politikası 
eleştiri konusu olmuş ve Bankaca geliştirilmeye başlanan kredilere ve kalıcı mevduata 
yönelik politikalara daha fazla ağırlık verilmesinin gerekliliği ifade edilmiştir. Yapılan 
düzenli denetimler sonucu hazırlanan Raporlarda yer alan bu ifadeler Bankanın mali 
bünyesi ile ilgili en önemli sorunu olan ve kriz ortamından telafisi mümkün olmayan 
boyutlarda etkilenmesine neden olan kamu borçlanma senetleri portföyüne ilişkin olarak 
önceden uyarıldığını göstermektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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n ' » 3 İ tt"* î î U ^ k i , i Z o f î k " IzolNra, ŞanhurfiYdaki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Zeki Çakan'm cevabı (7/4644) ^ ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Sayın Zeki 
ÇAKAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. ^ * 

ZüHÜkarîZOL 
Şanlıurfa Milletvekili 

SORULAR: 

1- Şanlıurfa merkezi, kırsalı ve ilçelerinde sık sık elektrik kesintileri 
meydana gelmektedir. Elektrik kesintileri Şanlıurfa'da sanayicileri, çiftçileri, 
esnafları ve vatandaşları mağdur etmektedir. 

Şanlıurfa ilimizin sanayi alanında kalkınmasında önemli bir yeri bulunan 
organize sanayi bölgesinde üretimin durmasına, maliyetin arttırmasına, 
işyerlerinin kapanmasına ve sanayimizin iki yıldan bu yana yaşadığı ekonomik 
krizin üzerine elektrik kesintileri sanayicilerimizi mağdur etmektedir. Elektrik 
kesintilerinin giderilmesi için Bakanlığınızca nasıl bir çalışma yürütülmektedir? 

2- Şanlıurfa ili GAP'ın merkezi olması ve sulanabilir 1.7 milyon hektar, 
arazinin de yaklaşık 1 milyon hektarının ilimiz sınırlarında bulunmasından 
dolayı özellikle sulama sezonlarında meydana gelen elektrik kesintileri 
dolayısıyla büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Tarımsal sulama, sanayi ve 
aydmlatmada her yıl artan enerji talebine karşılık mevcut şebeke yetersiz 
kalmaktadır. 

Şanlıurfa ilinde tarımsal alanın faydalandığı elektrik yetersizliği ve 
düzensizliği çiftçilerimizi ve vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Özellikle 
Siverek, Hilvan, Bozova ve Viranşehir ilçelerimizdeki vatandaşlarımız elektrik 
kesintileri, düzensizliği ve yetersizliği nedeniyle arazilerim sulama yönünden 
mağdur olmaktadırlar. 

GAP'la beraber bölgede artması beklenen, tarımsal ürünler elektrikteki 
aksaklık ve düzensizlik nedeniyle istenilen düzeyde gerçekleşmemiştir. 
Vatandaşlarımızın her türlü çabalatma rağmen elektrik konusundaki sıkıntıları 
giderilmemiştir. Bakanlığınızca bu konuda acil önlem alınması düşünülmekte 
midir? i* »t * * 

3- Elektrik kesintilerinden dolayı mağdur x>ran> «lâlıayicilerimizin, 
çiftçilerimizin, ve pamuk alanında büyük kayıplara uğrayan vatahdaşlanmızın 
mağduriyetleri nasıl giderilecektir ? 

4- Şanlıurfa ilimizin tarım ve sanayisini sekteye uğratan ve artık çekilmez 
bir hal alan elektrik kesintileri, TEDAŞ Şanlıurfa Müessese Müdürlüğünün 
personel yetersizliğinden mi kaynaklanmaktadır? Şanlıurfa TEDAŞ Müessese 
Müdürlüğünün personel ihtiyacının karşılanması için Bakanlığınız çalışma 
yürütmekte midir? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300 - / S * ^ f 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Ankara 

16118 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 26.09.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11S75 sayılı yazısı. 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın ZOlfikar İZOL'un tarafıma tevcih ettiği 7/4644-11319 esas 
no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak 

Bilgilerinize arz ederim. 
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Ş A N L I U R F A M İ L L E T V E K İ L İ B A Y I N Z Ü L F İ K A R İ Z O L ' U N 

Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ V E C E V A P L A R I 
< 7 / 4 0 4 0 - 1 1 3 1 0 E s a s N o ' l u ) 

3 P T M 1s 

Şanlıurfa morkozl , kırsalı vo ilçelerinde sık' sık elektrik kesintileri m e y d a n a 
gelmektedir. Elektrik kesintileri Şanl ıurfa'da sanayicileri, çiftçileri, esnaflar ı vo 
vatandaşlar ı moüdur etmektedir. 

Şanlıurfa lllmizrn sanayi a lanında ka lk ınmasında önemli bir yort bulunan 
organ ize sanayi bölgesinde üretimin durmasına, maliyetin artt ırmasına, İşyerlerinin 
k a p a n m a s ı n a v e sanayimizin İki y ı ldan bu y a n a yaşadığ ı ekonomik krizin üzer ine 
elektrik kesintileri sanayicilerimizi mağdur otmoktodlr. Elektrik kesintilerinin 
gideri lmesi için Bakanl ığ ın ızca nasıl bir çat ışma yürütülmektedir? 

C e v a p 1 : 

Şanl ıurfa E D M sorumluluk alanı içindokl Organ ize Sanay i Bölgesi şehir 
merkez ine 2 0 km. uzakl ıkta o lduğundan vo Şanl ıurfa E D M ' d o bu gün İçin yotor 
say ıda ar ıza ekibi bulunmadığından b u bOlgode m e y d a n a ge len elektrik ar ıza lar ına 
m ü d a h a l e d e z a m a n xaman gec ikme olabilmektedir. Ta lep te bulunulan personel in 
t a m a m ı n ı n İse başlaması v o tecrübe kazanmas ından sonra ar ıza lara z a m a n ı n d a 
m ü d a h a l e edilmesi imkan dahil ine girecek, böylece elektrik kesintileri k ısa surede 
giderilmiş olacaktır. 

Bugüne kadar Organize Sanayi Bölgesinin tek f idorden bealonmis olması v e 
2 1 a d e t trafo binası İle bu binaları besloyon fldor aras ında role koordinasyonunun 
oaölanamamıs olması nedeniyle m e y d a n a ge len herhangi bir a r ı zada , O S D ' n l n 
t a m a m ı elektriksiz ka lmakta idi. Ş u a n d a Organ ize Sanayi Bölgesi 2 f idorden 
beslenmektedir . Oto yandan , O S B elektrik şebekesi role koordinasyonu çal ışmalar ı 
d e v a m etmekte olup, çal ışmaların tamamlanmasın ı müteakip ar ıza lar 
lokallzelostlrllmls o lacak vo böylece m e y d a n a ge len a r ı zadan Sanayi Bölgesinin 
tümünün otkl lenmesl önlenecektir. 

Şanl ıurfa şehir şebekesindeki kayıp kaçak oranının % OO'lar sevlyosinde 
o lmas ı , ayr ıca Şanlıurfa E D M sorumluluk a lanında 6 0 bin k a ç a k kullanıcı ile blrllkto 
3 0 0 bin müşteriye hizmet vermesi , kaçak kullanım oranın ın 1/S oran ında olması 
mevcut sobokodo sık sık elektrik kesintilerine noden olmakta vo mevcut sobokonln 
sağlıklı çal ışmasını engellemektedir . 

Şanl ıurfa E D M sorumluluk alanındaki yerleşim birimlerinde nüfus art ısının 
yüksek olması nedeniy le de mevcut sobokolor yetersiz kalmaktadır. 

T E D A Ş G e n e l Müdürlügü'nco Şanlıurfa E D M sorumluluk a lan ında yap ı lan 
toals çal ışmalar ında d a zorunlu olarak oloktrlk kesintileri yapılmaktadır . 

T E D A Ş Gono l MüdürlUgO'nce b a k ı m onar ım e s n a s ı n d a zorunlu v e programlı 
o larak yapı lan oloktrlk kesintilerinin yanında, iklimsel (rüzgar, yağmur, kar vb.) 
neden lerden dolayı d a oloktrlk kesintileri olmaktadır. 

Yöredek i elektrik kesintilerinin giderilmesi çal ışmalar ı sürdürülmektedir. Bu 
k a p s a m d a Şanl ıurfa E D M v s Türkiye genel inde kayıp kaçak oranlarının azal t ı lması 
İçin ekipler oluşturulmuştur. Kayıp k a ç a k oranının indirilmesi sonucu mevcut ş e b e k e 
d a h a verimli vo kesintisiz çalışacaktır. 

Şanl ıurfa İl merkezinin elektrik şebekesi tesis İhalesi Şanl ıurfa I V projesi ad ı 
a l t ında 1 9 9 4 yı l ında ihale edilmiştir. İhale kapsamındaki isler 2 0 0 1 yılı içinde 
tamamlanacakt ı r . Şanl ıurfa E D M sorumluluk alanındaki diğer yerleşim blrlmlerindokl 
oloktrlk şebekelerinin İyileştirilmesi İçin yeni İhaleler do yapılmaktadır. 

t?or» a; 

Şanlıurfa III G A P ' ı n merkez i olması v e sulanabilir 1.7 milyon hektar, araz in in 
do yaklaoık 1 milyon hektarının ilimiz sınırlarında bulunmasından dolayı özell ikle 
su lama sezonlar ında m e y d a n a ge len elektrik kesintileri dolayısıyla büyük sıkıntılar 
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y a ş a n m a k t a d ı r . T a r ı m s a l • u l a m a , s a n a y i v o a y d ı n l a t m a d a h o r y ı l a r t a n e n e r j i t a l o b l n o 
I c a r a ı l l k m e v c u t « a b o k o y o t o r s l z k a l m a k t a d ı r . 

Ş a n l ı u r f a İ l i n d e t a r ı m s a l a l a n ı n f a y d a l n n d ı f l ı e l o k t r l k y o t 0 r s l z l l Q I v o d ü z o n a l z K ü l 
ç i f t ç i l e r i m i z i v e v a t a n d a s l a n m ı z ı m a f l d u r e t m e k t e d i r . Ö z e l l i k l e S i v e r e k , r - i l lvan, 
D o z o v a v e V i r a n ş e h i r l l ç e l o r l m l z d o k l v a t a n d a ş l a r ı m ı z e l e k t r i k k e s i n t i l e r i . d ü z e n a l z t l O I 
v e y e t e r s i z l i ğ i n o d o n l y l a a r a z i l e r i n i s u l a m a y ö n ü n d e n m a ğ d u r o l m a k t a d ı r l a r . 

GAF^ ' la b e r a b e r b o l a e d o a r t m a s ı b e k l e n e n , t a r ı m s a l û r a n l e r e l e k t r i k t e k i 
a k s a k l ı k v e d ü z e n s i z l i k n o d o n l y l a I s t o n l l e n d O z a y d o g o r ç o k l o s m e m l s t l r . 
V a t a n d a ş l a r ı m ı z ı n H e r t o r l a ' ç a b a l a r ı n a r o ö l n o n e l e k t r i k K o n u s u n d a k i s ı k ı n t ı l a r ı 
g l d e r l l m o m l s t l r . D a k a n l ı â ı n ı z o a b u k o n u d a a c i l ö n l e m a l ı n m a s ı d O s O n a l m o k t o m i d i r ? 

g f l y n p a s 

Ş a n l ı u r f a l i i . V i r a n ş e h i r , A k ç a k a l e v e C o y l o n p ı n o r İ l ç e l e r i s ı n ı r l a r ı i ç i n d e k i 
t a r ı m s a l s u l a m a a l a n l a r ı n d a k o o a k e l e k t r i k k u l l a n ı l m a s ı n ı n ö n l e n m e s i İ ç i n ö t e d e n b e r i 
a l ı n a n t e d b i r l e r i n y a n ı s ı r a s o n z a m a n l a r d a y o n l k a ç a k k o n t r o l e k i p l e r i o l u ş t u r u l m a 
y o l u n a g i d i l m i ş t i r . O u e k i p l e r i m i z i n s ı k ı k o n t r o l l a n İ l e t a r ı m s a l s u l a n m a d a k a ç a k e l e k t r i k 
k u l l a n ı l m a s ı n ı n y a k ı n b i r g e l e c e k t e ö n e m l i o l ç a d e a z a l t ı l m a s ı v e o r t a v a d e d e k a ç a k 
e l e k t r i k k u l l a n ı l m a s ı n ı n t a m a m e n ö n l e n m e s i h e d e f l e n m e k t e d i r . 

V i r a n ş e h i r , C o y l o n p ı n o r , A k ç a k a l e İ l ç e l e r i n e b a f l l ı k ö y l e r e e l e k t r i k v e r t l m o s l 
İ ç i n . y ı l l a r ö n c e t e s i s e d i l e n v e ç o 0 u n l u 0 u svval lovv l l e t k e n l l o l a n e n e r j i n a k l i h a t l a r ı , 
s a d e o e k ö y l e r i n o l e k t r i k İ h t i y a c ı n ı k a r ş ı l a m a k a m a c ı y l a t e s i s e d i l m i ş o l d u f l u n d a n , 
k ö y l e r i n e n e r j i t a k a t i m i Q M Q n o e k l e n e n v e h o r b l r l o r t a l a m a 6 0 k W OOç ç e k e n , b o y l e o e 
k o y h a t l a r ı n a t o p l a m 3 0 OOO K W e k y O k g e t i r e n k a ç a k t a r ı m s a l « u l a m a l a r y a z a n d a n 
b u k o y h a t l a r ı T E D A g O o n o l MIQdarlQ0O'nCkn y a s a l a b o n e l e r i n e d a h i e l e k t r i k v o r e m e z 
d u r u m d a k a l m ı ş t ı r . 

V a k ı n b i r a e l e o o k t e V i r a n ş e h i r İ l ç e s i n i n Z O m r ü t k o y a b O l g e s l r ı d o k l a b o n o l o r l n 
İ h t i y a c ı n ı n k a r s ı l a n m a a ı n d o s ı k ı n t ı y a d ü o ü l o c o a i b e l i r l e n m i ş , b u n e d e n l e 
O O . D . 0 8 . 0 0 1 0 / 0 0 0 p r o j e n u m a r a s ı İ l e 3 3 K V , 2 x 4 7 7 IVIGrt/l, 2 8 k m . k a r a k t o r l a t l k l l 
" V i r a n ş e h i r T M - Z O m r O t E N H " p r o j e s i 1DOO y ı l ı T E D A 5 O a n o l rV lOdür lüöu Y o t ı n m 
P r o g r a m ı n a a l ı n m ı ş t ı r . B u h a t t ı n 2 0 0 2 y ı l ı s u l a m a m e v s i m i n d e n o n o a I n s a e d i l e r e k , 
y a s a l a b o n e l e r e « a â l ı k l ı v e g O v o n l I e l e k t r i k v e r i l m e s i p l a n l a n m a k t a d ı r . 

E l e k t r i k k e s i n t i l e r i n d e n d o l a y ı m a f l d u r o l a n s a n a y i c i l e r i m i z i n , ç i f t ç i l e r i m i z i n v o 
p a m u k a l a n ı n d a b û y û k k a y ı p l a r a u ğ r a y a n v a t a n d a ş l a r ı m ı z ı n m a O d u r l y o t l o r i n a s ı l 
g i d e r i l e c e k t i r ? 

V i r a n ş e h i r İ l ç e s i n i n d l 0 e r b ö l g e l e r i İ l e A k ç a k a l e v e C e y l a n p ı n a r İ l ç e l e r i n d e k i 
d a ğ ı t ı m t e s i s i y o t o r s l z l l a l , k a ç a k t a r ı m s a l s u l a m a d a n İ ler i g o l d l o l n d e n . >3u s o r u n u n 
ç ö z ü m ü İ ç i n k a ç a k e l o k t r l k k u l l a n a n b u v a t a n d a ş l a r ı n T E D A 9 G e n e l M O d a r l O Ü O ' n e 
b a ş v u r a r a k a b o n o o l m a l a r ı g e r e k m e k t e d i r . A k s i t a k d i r d e b u s o r u n u n g i d e r i l m e s i 
m a m k a n d o o i l d l r . *' 

» " " » "»ı 

Ş a n l ı u r f a İ l i m i z i n t a r ı m v e s a n a y i s i n i s e k t e y e u 0 r a t a n v e a r t ı k ç e k i l m e z b i r h a l 
a l a n o l e k t r i k k e s i n t i l e r i , T E D A 8 Ş a n l ı u r f a M O o s a o s o M O d û n o f l O n O n p e r s o n e l 
y e t e r s l z l l 0 l n d e n m i k a y n a k l a n m a k t a d ı r ? Ş a n l ı u r f a T E D A S M O o s s o s e J v t a d a r l O O a n a n 
p e r s o n o l I h t l y a a ı n ı n k a r ç ı l a n m a s ı İ ç i n D a k a n l ı f l ı n ı z ç a l ı ş m a y ü r ü t m e k t e m i d i r ? 

« = e w r » *»« 

T E D A Ç Ş a n l ı u r f a M ü e s s o s o I v i a d a r i a g a p e r s o n e l d u r u m u İ s e a s a f l ı d a 
v e r l l m o k t o d l r . 

2 0 0 0 y ı l ı İ ç e r i s i n d e D e v l e t M o m u r l u f l u S ı n a v ı n d a b a s a n l ı o l a n «aday la r 
a r a s ı n d a n 3 I V i a h e n d l s . «» T e k n i s y e n u n v a n l ı p e r s o n e l a l ı n m ı ş t ı r . M ü e s s e s e n i n 
p o r s o n e l İ h t i y a c ı n ı k a r ş ı l a m a k Ö z e r e O o v l e t M o m u r l u f l u S ı n a v ı n d a n 3 M ü h e n d i s , 
1*3 " T e k n i s y e n v o i O M a m u r u n v a n l ı p e r s o n e l i n a t a n m a s ı İ ç i n g e r e k l i g i r i ş i m d e 
b u l u n u l m u ş t u r . 

2 S . 0 0 . 2 0 0 1 t a r i h i n d e 3 4 i 3 S a y ı l ı K a n u n g e r e ğ i n c e K o r u n m a y a I V l u h t a ç ' 
Ç o c u k l a r a r a s ı n d a T E D A Ç G e n e l İ V i a d a r i a a o ' n e o y a p ı l a n s ı n a v l a , a n ı l a n M a o s s e s e 
o m r l n e 1 4 7 S s a y ı l ı yamaya t a b i 4 e l e k t r i k t e k n i s y e n i a l ı n m ı ş t ı r . 

D l f l o r t a r a f t a n Ş a n l ı u r f a V a l i l l o l n l n O l . 0 0 . 2 0 0 1 t a r i h , S İ S s a y ı l ı y a z ı l a r ı n a 
i s t i n a d e n T E D A Ş G e n e l M O d O r l O f l O n o b a ğ l ı E l e k t r i k D a O ı t ı r n M O e s a o s e l o r l e m r i n d e 
g ö r e v y a p a n 4 I v i a h o n d l s , i T e k n i k e r i 1 8 T e k n i s y e n v o 1 0 m e m u r o l m a k ö z e r e t o p l a m 
3 0 p e r s o n e l a n ı l a n M a e a s o s a o m r l n d e g ö r e v l e n d i r i l m i ş t i r . A y r ı c a . Ş a n l ı u r f a E D M ' n l n 
p e r s o n e l I h t l y a o ı n ı k a r ş ı l a m a k Ö z e r e 4 I V i a h e n d l s . 1*3 T e k n i s y e n ( S ö z l a s m e l l ) , 
6 0 T e k n i s y e n <lsçl> v e 1 0 M a m u r u n v a n l ı t o p l a m 7 0 p e r s o n e l i n a t a n a b i l m e s i İ ç i n 
g e r e k i l g i r i ş i m l e r d e b u l u n u l m u ş t u r . 
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4.- Şanlıurfe Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfe Tedaş Müdürlüğünün personel talebine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/4648 "} 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Sn. Zeki 
ÇAKAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yahya 
Şanlıurfa Milletvekili 

Atatürk Barajı'mn yanı başında bulunan Şanhurfe ilimizin sanayi 
alanındaki kalkınmasında önemli bir yeri olan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 
üretimin durmasına neden olan ve sanayicilerimizi zor durumda bırakan elektrik 
kesintileri meydana gelmektedir. 

İl merkezi ve kırsal alanda elektrik enerjisinin sağlıklı bir şekilde 
dağıtüamaması ve sık sık kesintiler meydana gelmesi, ilimizde önemli bir sorun 
haline gelmiştir. Enerji nakil katlarının eski ve yetersiz olması, yoğun kaçak 
enerji kullanımı, trafoların sık sık arızalanması ve Şanlıurfa TEDAŞ Müessese 
Müdürlüğü'nün personel ihtiyacı başta olmak üzere önemli sorunları bulunması 
nedeni ile bu alandaki sorunlar da artarak devam etmektedir. 

Konuyla ilgili sorular aşağıdadır: 

1- Sanayicüerimizi ve bütün vatandaşlarımızı zor durumda bırakan söz 
konusu elektrik kesintilerini nasıl önlemeyi düşünüyorsunuz? Şu ana 
kadar konuyla ilgili hangi önlemler alınmıştır? 

2- Şanhurfe TEDAŞ Müdtirlüğü'nde var olan personel ihtiyacını nasıl 
gidereceksiniz? 

3- Enerji nakil hatlarındaki problemleri gidermek için nasıl bir çalışma 
yapılmaktadır? 

4- Ekonomik krizle beraber zaten zor günler geçiren sanayM6rflhizin 
üretimlerini menfi yönde etkileyen söz konusu elektrik kesintilerime 
zaman son bulacaktır? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B .15 .OAPK.0 .23 .300 - / / ^5 ' 
: Yazılı Som Önergesi 

u::2 ^ EKIM ı\ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığımın 26.09.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11575 sayılı yazısı. 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Yahya AKMAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/4648-11334 esas 
no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak 
ekte gönderilmiştir. 

- 7 2 -



T.B.M.M. B : 13 30.10. 2001 O : 2 
Ş A N U U R F A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N Y A H Y A A K M A N ' I N 

Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ V E C E V A P L A R I 
( T / 4 0 4 0 - 1 1 3 3 4 C M O N o . l u ) 

Atatürk Barajı 'nın yan ı bac ında bulunan Şanlıurfa İlimizin sanayi a lanındaki 
kalk ınmaoında önomll bir yort o lan 1 . Oraanlzo Sanayi Dölgool'ndo üretimin 
durmasına nodon olan vo sanayicilerimizi zor durumda bırakan oloktrik kesintileri 
m e y d a n a gelmektedir. 

İl morkozl v o kıraal a landa oloktrik onorjlslnln sağlıklı bir şeki lde 
dagıt ı lamarnaoı v e s ık sık koaintilor moydana golmoal, illmlzdo önemli bir sorun 
hallno golmlştlr. Enerji nakil hatlarının eski vo yetersiz olması , yoğun k a ç a k enerji 
kul lanımı, trafoların sık s ık ar ıza lanması v o Şanlıurfa T E D A Ş Müoooaso 
Madur lugü'nün personel İhtiyacı basta olmak üzoro önemli sorunları bulunması 
neden i llo b u a landaki sorunlar d a artarak d e v a m etmektedir. 

Konuyla Haili sorular aşağıdadır : 

Sanayicilerimizi ve bütan vatandaşlar ımızı zo r durumda b ı rakan oöz konusu 
elektrik kesintilerini nasıl Önlemeyi dügünOyoraunuz? Ş u a n a kadar konuyla Halli 
hangi önlemler alınmıştır. 

C o v n n 1 : 

Şanlıurfa E D M sorumluluk alanı İçindeki Oraan lzo Sanayi Bölgesi şehir 
merkez ine 2 0 km. uzakl ıkta olduğundan v e Şanl ıurfa E D M ' d o bu gQn İçin yeter 
say ıda a r ı za ekibi bulunmadığından bu bölgedo moydana gelen" oloktrik ar ıza lar ına 
m ü d a h a l e d e z a m a n z a m a n gec ikme olabilmektedir. Ta lep te bulunulan personel in 
t a m a m ı n ı n işe başlaması v e tocrObo kazanmas ından sonra ar ıza lara z a m a n ı n d a 
müdaha le edilmesi imkan dahil ine girecek, böylece elektrik kesintileri kına sürede 
giderilmiş olacaktır. 

Bugüne kadar Organize Sanayi Bölgesinin tok f lderden beslenmiş olması v e . 
2 1 ade t trafo binası İle bu binaları bosloyen fider aras ında rölo koordinasyonunun 
sağ lanamamış olması nedeniyle moydana ge len herhangi bir a r ı zada , O S B ' n l n 
t a m a m ı elektriksiz kalmakta idi. Ş u a n d a Organize Sanayi Bölgesi 2 f lderden 
beslenmektedir . Oto yandan , O S B elektrik şebekesi röle koordinasyonu çal ışmaları 

d o v a m e tmekte olup, çal ışmaların tamamlanmasın ı müteakip ar ıza lar 
lokalizoloattrümio o lacak v e böyloco m e y d a n a ge len a r ı zadan Sanayi Bölgesinin 
tümünün etki lenmesi önlenecektir. 

Şanl ıurfa şehir şebekesindeki kayıp kaçak oranının % BO'lar seviyesinde 
o lması , ayr ıca Şanlıurfa E D M sorumluluk a lanında BO bin kaçak kullanıcı llo birlikte 
3 0 0 bin mOştorlyo hizmet vermesi , kaçak kullanım oranının 1/5 oranında olması 
mevcut ş e b e k e d e sık sık elektrik kesintilerine n e d e n olmakta vo mevcut şobokonln 
sağlıklı çal ışmasını engollomoktodir. 

Viranşehir ilçesinin diğer bölgeleri İle Akçaka le v e Ceylanpınar İlçelerindeki 
dağı t ım tesisi yetersizliği, kaçak tarımsal su lamadan llori geldiğinden, bu sorunun 
ç ö z ü m ü İçin kaçak elektrik kullanan bu vatandaşlar ın T E D A Ş Gene l MudurlOgO'ne 
başvurarak a b o n e olmaları gerekmektedir . Aksi takdirde bu sorunun gideri lmesi 
m ü m k ü n değildir. 

fSoru S: 

Şanl ıurfa T E D A Ş Müdürlüflü'ndo var olan personel İhtiyacını nasıl 
gidereceksiniz*? 

T E D A Ş Şanl ıurfa M Ü O S O O B O MüdürlOOü personel durumu ise a ş a ğ ı d a 
verilmektedir. 
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2000 yılı İçerisinde Devlet Memurluğu Sınavında başarılı olan adaylar/ 
arasından 3 Mühendis, 4 Teknisyen unvanlı personel alınmıştır. Müessesenin 
personel ihtiyacını karşılamak üzere Devlet Memurluğu Sınavından 3 Mühendis, 
15 Teknisyen ve 10 Memur unvanlı personelin atanması için gerekli girişimde 
bulunulmuştur. 

25.08.2001 tarihinde 3413 Sayılı Kanun gereğince Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar arasında TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nce yapılan sınavla, anılan Müessese 
emrine 1475 sayılı yasaya tabi 4 elektrik teknisyeni alınmıştır. 

Diğer taraftan Şanlıurfa Valiliğinin 01.06.2001 tarih, 316 sayılı yazılarına 
istinaden TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı Elektrik Dağıtım Müesseseleri emrinde 
görev yapan 4 Mühendis, 1 Tekniker, 15 Teknisyen ve 10 memur olmak üzere toplam 
30 personel anılan Müessese emrinde görevlendirilmiştir. Ayrıca, Şanlıurfa EDM'nln 
personel ihtiyacını karşılamak üzere 4 Mühendis, 15 Teknisyen (Sözleşmeli), 
50 Teknisyen (İşçi) ve 10 Memur unvanlı toplam 79 personelin atanabilmesi için 
gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 

S o r u 3 : 

Enerji nakil hatlarındaki problemleri gidermek için nasıl bir çalışma 
yapılmaktadır? 

Çoygp 3; 

Şanlıurfa İl merkezinin elektrik şebekesi tesis ihalesi Şanlıurfa IV projesi adı 
altında 1994 yılında ihale edilmiştir. İhale kapsamındaki İşler 2001 yılı içinde 
tamamlanacaktır. Şanlıurfa EDM sorumluluk alanındaki diğer yerleşim birimlerindeki 
elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi için yeni ihaleler de yapılmaktadır. 

Yakın bir gelecekte Viranşehir ilçesinin Zümrüt köyü bölgesindeki abonelerin 
İhtiyacının karşılanmasında sıkıntıya düşüleceği belirlenmiş, bu nedenle 
99.D.05.0010/080 proje numarası ile 33 kV, 2x477 MCM, 28 km. karakteristikli 
"Viranşehir TM-Zümrüt ENH" projesi 1999 yılı TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yatırım 
Programına alınmıştır. Bu hattın 2002 yılı sulama mevsiminden önce inşa edilerek, 
yasal abonelere sağlıklı ve güvenli elektrik verilmesi planlanmaktadır. 

Soru 4: 

Ekonomik krizle beraber zaten zor günler geçiren sanayicilerimiz üretimlerini 
menfi yönde etkileyen söz konusu elektrik kesintileri ne zaman son bulacaktır? 

goyflp 4; 

Şanlıurfa EDM ve Türkiye genelinde kayıp kaçak oranlarının azaltılması İçin 
ekipler oluşturulmuştur. Kayıp kaçak oranının indirilmesi sonucu mevcut şebeke daha 
verimli ve kesintisiz çalışacaktır. 
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5.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, enerji işletme hakkı devir sözleşmelerinde uygulanan 
KDV oranlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Zeki Çakan'm cevabı (7/4670) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Saym Zeki 
ÇAKAN tarafından yazılı olarak cevaplandrnlmasmı saygılarımla arz ederim. 
08.08.2001 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

Yazılı basında, "Enerjide 510 milyon dolar'lık kıyak" başlığıyla verilen 
bir haberde; 

1-Enerji ,işletme hakkı devir sözleşmelerine uygulanacak KDV oranının 
bir kararla % 18'den %1'e çekilmesi doğru ise, vatandaşın bu karardan ne 
yönde bir etkileşimi söz konusu olacaktır? Bu kararla, Devletten milyonlarca 
dolar tutarında iş alan enerji dağıtım şirketlerinin yararlanacağı vatandaşı 
sermayedara yem etmek anlamına' gelmez mi? Son ayda, elektrik fiyatlarında 
gelen aşın fiyat artışının bu KDV oranlan ile bir alakası bulunmakta mıdır? 

2-Devlete, 3 milyar dolarlık enerji devir ihalelerinden gelmesi beklenen 
540 milyon dolarlık KDV'nin, oranlarının düşürülmesi sebebiyle, bir anda,30 
milyon dolara indiği, dolayısı ile 510 milyon dolamı vergi ve zam yoluyla 
vatandaşa yükleneceği, ve bu kaynağın, Devlete değil, ihaleyi alanların cebine 
aktarılacağı gerçek ise, bu anlayışın sosyal Devlet anlayışı ve adalet kavramı ile 
örtüştûğünü söyleyebilir misiniz? Söyleyemez iseniz, niçin böyle bir 
uygulamaya tevessül edilmiştir? Bu durum, bir kısım medyada belirtildiği gibi, 
patronlara Devletten sağlanan bir kıyak olduğu söylenebilirimi? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Ankara 

Sayı :B.15.O.APK.0.23.300-# /?_7 
Konu: Yazılı Soru önergesi ^ ~ _ 

1 6 1 3 0 * 1 EKB! : 
2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığımın 25.09.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11575 sayılı 
yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/4670-11367 esas 
no.lu yazılı soru önergesine ait bilgiler T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'uncu maddesi uyarınca 
hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan < 
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K A R A M A N MİLLETVEKİL İ S A Y I N Z E K İ Ü N A L ' I N 

YAZ IL I S O R U Ö N E R G E S İ V E C E V A B I 
(7/4070-1130T) 

Sorular 1.2 : 

Yazıl ı basında, "Enerjide 610 milyon dolarMık kıyak" başlığıyla verilen bir haberde; 
- Enerji, isletme hakkı devir sözleşmelerine uygulanacak K D V oranının bir kararla 

%18'don % 1'o çekilmesi doğru İse, vatandasın bu karardan ne yönde bir etkileşimi söz 
konusu olacaktır? Du kararla, Devletten milyonlarca dolar tutarında İş alan enerji daflıtım 
şirketlerinin yararlanacağı vatandaşı sermayedara yem etmek anlamına gelmez mi? Son 
ayda, elektrik fiyatlarında gelen aşırı fiyat artışının bu KDV oranları İle bir alakası 
bulunmakta mıdır? 

- Devlete, "3 milyar dolarlık enerji devir İhalelerinden gelmesi beklenen 540 milyon 
dolarlık K D V n l n , oranlarının düşürülmesi soboblyle, bir anda, 30 milyon dolara' İndiği, 
dolayını ile 6 1 0 milyon doların vergi ve z a m yoluyla Vatandaşa yükleneceği, ve bu 
kaynağın, devlete değil, ihaleyi alanların cebine :aktarılacagı gerçek ise, bu anlayışın 
sosyal Devlet anlayışı ve adalet kavramı llo ortüştügünü söyleyebilir mlstnlz? Söyleyemez 
İseniz, niçin böyle bir uygulamaya tevessül edilmiştir? Bu durum, bir1 kısım medyada 
belirtildiği gibi, patronlara Devletten sağlanan bir kıyak olduğu söylenebilir mi? 

C e v a p l a r ı .2 : 

300S sayılı Kanun ve Kanun'a bağlı olarak yayımlanan yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde, Dakanlar Kurulu Kararı İle görev bölgeleri belirlenmiş ve halen özel sektör 
tarafından işletilmekte olan 4 görev bölgesi dışında kalan; Türkiye Elektrik Dağıtım A . ş . 
Genel Müdürlügü'nün 25 dağıtım bölgesi ile 12 adet termik santralın İşletme haklan 
devredilmek üzene, hazırlanan şartname esaslarına göre 24.11.100Q tarih ve 2 2 8 2 7 sayılı 
ve 16.11.1Q86 tarih ve 2 2 8 1 0 sayılı Resmi Oazete 'de İlan edilmek suretiyle yerli ve 
yabancı firmalara duyurulmuştur. 

12 adet termik santral ve 25 dağıtım görev bölgesi İşin Bakanlığıma verilen 
fizibilitelerin değerlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. 2 0 dağıtım görev bölgesindeki ve 
8 adet termik santraldeki uygun teklifler seçilerek, 309G sayılı Kanun'un 3, 5 ve O'ncu 
maddelerine istinaden Bakanlar Kurulu Kararlan İstihsal edilebilmesi İçin, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü alınarak Başbakanlığa sunulmuştur. Görevlendirme ile 
ilgili Bakanlar Kurutu. Kararı istihsal edilmiştir. 

Söz konusu görevlendirme, özel sektöre tesislerin mülkiyet haklarının 
devredilmesinin veya tesislerin kiralanmasının söz konusu olmadığı, mülkiyet hakkı 
Devlette kalmak üzere özel sektöre kamu hizmetlerinin işletme haklarının devredilmesi 
şekliyle yürütülme görevidir. 

Aynı zamanda, şirketlerden alınacak İşletme hakkı devir bedelleri enerji satış 
fiyatlarının tespitinde göz önüne alınmakta, şirketlere tarife yoluyla geri dönüşü 
saklanmaktadır. Bir başka deyişle, yönetmelik ve sözleşmelerde her ne kadar İsim olarak 
İşletme hakkı devir bodellorl olarak İfade edilmişse de, tarife yoluyla şirkete geri dönüşü 
sağlandığından, alınacak bu bedeller kredi olarak değerlendirilmiştir. 

Bunun yanında, şirketler tekliflerini KDV ödemeyecekleri varsayımı ile vermişler ve 
İmtiyaz Sözleşmesi ve eklori bu esasa göre düzenlenerek İmzalanmıştır. 

KDV oranının indirilmesi Bakanlığım yetkisinde olmayıp. Katma Degor Vergisi 
Kanunu'nun 28'incl maddesindeki "katma değer vergisi oranı, vergiye tabi hor bir işlem İçin 
%10'dur. Bakanlar Kurulu bu oranı 4 katına kadar arttırmaya, %" 1'e indirmeye bu oranlar 
dahilinde muhtelif mal ve hizmetler İle bazı malların perakende safhası İçin farklı vergi 
oranları tespit e tmeye yetkilidir." hükmüne dayanılarak, 2001 /2780 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı İle 3096 sayılı Kanun kapsamında İşletme hakkı devir bedelinden alınacak KDV 
oranı % 1 olarak belirlenerek, 02 .08 .2001 tarih v e 2 4 4 8 1 sayılı Resmi Gazete 'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

- 7 7 -

http://24.11.100Q
http://16.11.1Q86


T.B.M.M. B : 13 3C. 10. 2001 O : 2 

6.- Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, ban kamu kuruluşlannın kullanılabilir aktiflerine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4774) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEjCLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVİŞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını, delaletlerinizle arz ederim. 

Salih KAPUSUZ 
Kayseri Milletvekili *~ 

AK Parti Grup Başkanvekili 

SORULAR : 

1. Ülkemizin son zamanlarda kaynak temini konusunda zorlandığı bir 
dönemde, iç dinamiklerin harekete geçirilmesi için "Havuz Sistemi" ne 
dönmeyi düşünüyormusunuz? 

2. TPAO, BOTAŞ gibi kamu kuruluşlarmın bilançolarmdaki kullanılabilir 
aktifleri ne kadardır? Bu aktiflerini nasıl değerlendirmektedirler? 

3. Bu kuruluşlarımız, aktiflerinin değerlendirmesinden elde ettikleri artı oran 
ile Hazinenin borçlanmasında verdiği faiz oram nedir? Gelir-Gider 
açısından bu oranlar arasında oluşan fark ne kadardır? 

4. Böylece, Hazine kamunun parasmı rantabl olarak kuUanamadığmdan 
dolayı ne kadar para ve zaman kaybı bulunmaktadır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI:B.02.1.HM.0.EKA-01.01/13 
KONU: Soru önergesi Hk. 

2.İM1* 82418 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği'nin 11 Ekim 2001 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4774-11638/27977 sayılı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazıda, Kayseri Milletvekili Sn. Salih Kapusuz'un tarafıma tevcih 
ettiği yazılı soru önergesine cevaben hazırlanan not ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ve gereği takdirlerine arz olunur. 

Û^ 
Dr. Kemal DERVİŞ 

Devlet Bakanı 
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Ek1 
K A Y S E R İ MİIL.L.ETVEKİ1JI S N . O A L İ H K A P U O U 7 U N 
S O R U Ö N E R G E S İ N E İ L İ Ş K İ N O L A R A K H A Z I R L A N A N C E V A P L A R 

S o r u 1 
O l k o m l z l n s o n z a m a n l a r d a k a y n a k t e m i n i k o n u s u n d a z o r l a n d ı ğ ı b i r d ö n o m d o , 
İç? d i n a m i k l e r i n harokrato g e ç i r i l m e s i İçin " H a v u z S l o t o m l n o " d ö n m o y l 
d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 
C e v a p 1 

Bi l indiği ü z o r o , 10007-48 v e 1 0 0 0 / 0 3 oay ı l ı B a ş b a k a n l ı k G e n e l g e l e r i 
ç e r ç o v o s l n d o ; k a m u k a y n a k l a r ı n ı n e tk ln -vor lml l k u l l a n ı l m a s ı n ı n o a û l a n m a s ı v o 
k a m u n u n b o r ç l a n m a g e r e k s i n i m i n i n a z a l t ı l m a s ı a m a c ı y l a " K a m u O r t a k H e s a b ı 
S i s t e m i " u y g u l a m a y a geçir i lmişt i r . 

B u ç e r ç e v e d e ; k a m u k a y n a k l a n n ı n k u l l a n ı m ı n ı n İ z l e n m e s i ; k a y n a k f a z l a s ı 
o l a n k a m u k u r u m l a r ı n ı n g e r e k s i n i m i o l a n d l g e r k a m u k u r u m l a r ı n a k a y n a k 
a k t a r m a l a r ı n ı n s a ğ l a n m a s ı v e d l g e r t a r a f t a n k o n s o l i d e b ü t ç e n i n 
f i n a n s m a n ı n d a m a i l p i y a s a l a r ı n y a n ı n ı m k a m u f o n l a n n ı n d a k u l l a n ı l m a s ı 
ö n g ö r ü l m ü ş t ü r . 

A n c a k " H a v u z S i s t e m i " o l a r a k d a a d l a n d ı n Iran b u u y g u l a m a n ı n , g«|rok İlgili 
b a n k a l a r ı n İ ç i n d e b u l u n d u k l a r ı n a k i t s ık ın t ı l a r ı , . . ge rek T^TMorî.':beJİ&tlff o l m a k 
Ü z e r e k i m i k a m u k u r u m l a n n ı n s t a t ü l e r i n d e n d o d a n s a k ı n c a l a r v e ge ' rokao d e 
y ü k s e k y a r g ı o r g a n l a r ı n ı n a l d ı k l a r ı k a r a r l a r ç e r ç e v e s i n d e sağ l ık t ı o l a r a k 
y ü r ü t ü l m e s i m û m k O r ı o l a m a m ı ş t ı r . 

B u g e l i ş m e l e r ç e r ç e v e s i n d e H a z i n o ' n l n k a m u k u r u m l a r ı n d a n k a y n a k 
k u l l a n ı l m a s ı u y g u l a m a s ı n a s o n v e r i l m i ş ; a n c a k K a m u O r t a k H e s a b ı 
u y g u l a m a s ı n a " 1 0 0 8 / 1 s a y ı l ı K a m u H a z n e d a r l ı g ı G e n e l Teb l iğ i "" hOKümlor i ' 
ç e r ç e v e s i n d e y ü r ü t ü l m e y e d a v a m edi lmişt i r . 

G e r e k y u k a r ı d a İ f a d e e d i l e n s a k ı n c a l a r ı n günce l l i k le r in i k o r u m a s ı g e r e k s e 
d o k a m u b a n k a l a r ı n ı n ö z e l l e ş t i r i l m e s i sOrec ln ln b a ş l a m a s ı n e d e n i y l e " H a v u z 
S i s t o m l " n l n t e k r a r y a s a m a g e ç i r i l m e s i m ü m k ü n g ö r ü l m e m e k t e d i r . 
S o r u 2 

T P A O , B O T A Ş gib i k a m u k u r u l u ş l a r ı n ı n b l l a n ç o l a r ı n d a k i ku l lan ı lab i l i r 
akt i f ler i n o k a d a r d ı r ? D u akt i f le r i n a s ı l d e ğ e r l e n d i r i l m e k t e d i r ? 

C e v a p 3 
S ö z k o n u s u İki k u r u l u ş u m u z d a n B O T A Ş ' ı n ener j i s e k t ö r ü n d e y a ş a n a n 

s o r u n l a r n e d e n i y l e b i l a n ç o s u n d a z o r u n l u d o ğ a l g a z v o L N O a l ı m ı d ı ş ı n d a ' f o n 
t u t a b i l m e s i m ü m k ü n b u l u n m a m a k t a d ı r . B O T A Ş ' ı n y u r t d ı ş ı n d a n y a p t ı ğ ı d o ğ a l 
g a z v e L N G a l ı m l a n İç in h e r a y y a k l a ş ı k 1 7 0 - 2 0 0 m i l y o n A B D D o l a r ı c i v a r ı n d a 
b i r m o b l a f l a İh t iyaç v a r d ı r . Y u r t i ç i n d e d o ğ a l g a z s a t ı ş ı n d a n t a h s i l e d i l e n 
tu ta r la r , A B D D o l a r ı n a ç e v r i l e r e k a O z k o n u s u yur td ış ı ö d e m e l e r i n d e 
k u l l a n ı l m a k t a d ı r . B O T A Ş yur td ış ı d o ğ a l g a z a l ı m ı n d a a ç t ı r d ı ğ ı ak red i t i f 
i ş l e m l e r i T . C Z i r a a t b a n k a s ı a r a c ı l ı ğ ı y l a g e r ç e k l e ş t i r m e k t e d i r . 

T P A O yurt iç i v e y u r t d ı ş ı a r a m a v o ü r e t i m faa l iye t le r in i a k s a t m a d a n 
y ü r ü t e b i l m e k İç in bel ir l i b i r n a k i t d ü z e y i İ le ç a l ı ş m a s ı g e r e k e n bir 
k u r u l u ş u m u z d u r . O r t a A s y a C u m h u r i y e t l e r i n d e v e k o m ş u ü l k e l e r d e 
u l u s l a r a r a s ı y a b a n c ı p e t r o l ş i rke t le r iy le y a p t ı ğ ı işbirl iği ç e r ç e v e s i n d e giriştiği 
a r a m a v e s o n d a j f aa l i ye t l e r i s ü r m e k t e o l u p . ö z e l l i k l e H a z a r D e n i z i v o 
A z e r b a y c a n ' d a y a p ı l a n y a t ı r ı m l a n n g e r i d ö n ü ş ü n ü n o n e r k e n 2 0 0 4 yı l ı 
s o n u n d a b a ş l a y a c a ğ ı t a h m i n o l u n m a k t a d ı r . 
S o r u 3 

B u k u r u l u ş l a r ı m ı z ı n , ak t i f le r in in d e ğ e r l e n d i r i l m e s i n d e n e l d e et t ik ler i a r t ı 
o r a n i le H a z i n o ' n l n b o r ç l a n m a s ı n d a v e r d i ğ i f a i z o r a n ı n e d i r ? O o l l r - O l d o r 
a ç ı s ı n d a n b u o r a n l a r a r a s ı n d a o l u ş a n f a r k n e k a d a r d ı r ? 
C e v a p 3 

T P A O ' n u n h a m p e t r o l s a t ı ş ı n d a n k a y n a k l a n a n g e l i r l e r i n e k a m u 
b a n k a l a r ı n d a h a f t a l ı k v e a y l ı k v a d e l i m e v d u a t o r a n l a r ı n a v e r i l e n f a i z o r a n l a r ı 
u y g u l a n m a k t a d ı r . B u o r a n l a r e k o n o m i k k o n j o n k t ü r v o u y g u l a n a n İst ikrar 
p r o g r a m ı n a g ö r e fa rk l ı l ı k la r a r z e t m e k t e o l u p , b a n k a l a r v e k u r u l u ş a r a s ı n d a 
karş ı l ı k l ı o l a r a k b e l i r l e n m e k t e d i r . 

S o r u 4 
B ö y l e c e . H a z i n e k a m u p a r a s ı n ı r a n t a b l o l a r a k k u l l a n a m a d ı ğ ı n d a n d o l a y ı 

n o k a d a r p a r a v o z a m a n k a y b ı b u l u n m a k t a d ı r ? 
C e v a p 4 

Bir inc i s o r u y a k a r ş ı l ı k v e r i l e n y a n ı t t a İfade» o d i l e n bi lgi ler ç e r ç e v e s i n d e , 
H a z i n o ' n l n k a m u k a y n a k l a r ı n ı r a n t a b l o l a r a k k u l l a n a m a d ı ğ ı v o dolay ıs ' ıy la 
z a m a n v e p a r a k a y b ı n a ugrad ıO ı y ö n ü n d e k i d e ğ e r l e n d i r m e y e k a t ı l m a k 
m ü m k ü n değ i ld i r . H a z i n e M ü s t e ş a r l ı ğ ı . b l l lmaeistoknik /objoktr f v e r i l e r ı ş ı ğ ı n d a 
v e g e n e l e k o n o m i k / m a l i po l i t i ka la r ç e r ç e v e s i n d e , k a m u n u n k a y n a k 
g e r e k s i n i m i n i a n e tk lnA/or lml l ş e k i l d e k a r ş ı l a m a y a d e v a m e t m e k t e d i r . 
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7.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Diyarbakır Çelikli Köyü çiftçilerinin Diyarbakır 
Hizmet Vakfina bağışa zorlandıklan iddialarına ilişkin sorusu ve Taran ve Köyişleri Bakanı Hüsnü) , 
Yusuf Gökalp'in cevabı (7/4791) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf GÖKALP 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

CALİ 
etvekiii 

Diyarbakır'ın Çelikli Köyü'nden bir çiftçimizin yaşadığı haksız bir olayla ilgili 
olarak; 

1. TMO'ya sattıkları ürün bedelini almak için muhasebeye giden çiftçilerin 
"Diyarbakır Hizmet Vakfıuna 10 milyon vermeleri için zorlandıkları doğru 
mudur? 

2. Ürün bedellerini bu bağışı vermeden alamayacakları doğru mudur? 

3. Bu bağışı kim, ne için almaktadır? 

4. Çiftçileri zor durumda bırakan bu olayı araştırmayı düşünür müsüz? 

5. Buğdayı yem fiyatına satan çiftçiyi korumak ve bu haksızlığı önlemek 
için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

81 
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T.C. 
TARIM VE KÛYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kumlu Başkanlığı 

SAYI :KDD.SÖ.1-01/33İS" WWM 2001 
KONU:Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:12.10.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4791 -11673/28062 Sayılı 
Yazınız. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili' Sayın Bülent 
AKARCALI'ya ait 7/4791-11673 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız 
görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Hüsnü 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Bülent AKARCALI 
İstanbul Milletvekili 

Esas No : 7/4791-11673 

Diyarbakır'ın Çelikli Köyü'nden bir çiftçimizin yaşadığı haksız bir olayla ilgili 
olarak; 

Soru 1 - TMO'ya sattıkları ürün bedelini almak için muhasebeye giden çiftçilerin 
"Diyarbakır Hizmet Vakfı'na 10 milyon vermeleri için zorlandıkları doğru mudur? 

Soru 2- Ürün bedellerini bu bağışı vermeden alamayacakları doğru mudur? 

Soru 3-Bu bağışı kim, ne için almaktadır? 

Soru 4- Çiftçileri zor durumda bırakan bu olayı araştırmayı düşünülmüşünüz? 

Cevapl, 2 , 3 ve 4- Sorularda yer alan hususlar araştırılmış olup, Diyarbakır Bölge 
Müdürlüğümüze bağlı îşyerlerince "Diyarbakır Hizmet Vakfı" adına herhangi .bir. bağış.'' 
toplanmadığı anlaşılmıştır. 

Soru 5-Buğdayı yem fiyatına satan çiftçiyi korumak ve bu haksızlığı önlemek için 
ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Cevap 5-2001 hububat destekleme alım fiyatları tespit edilirken, üreticinin 
kullandığı girdi fiyatları dikkate alınarak ürün maliyeti belirlenmekte, belirlenen bu maliyet 
üzerine üretimin devamı için gerekli olan kar marjı da ilave edilerek destekleme alım 
fiyatı tespit edilmektedir. Bu fiyat tespitinde ayrıca, dünya fiyatları, ülkemizin içinde 
bulunduğu ekonomik durum, enflasyon oranı gibi unsurlar da dikkate alınmaktadır. 

TMO genelinde alımlar, Bakanlar Kurulunca açıklanan destekleme alım 
fiyatlarından, alım baremi uygulamak suretiyle yapılmakta, ürünün kalitesine göre 
açıklanan destekleme alım fiyatlarına (+) veya ( - ) yönde fiyat uygulanarak alım işlemi 
gerçekleştirilmektedir. 
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8.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ûn; 
Tanmsal girdi fiyatlarına, 
- İstanbul Milletvekili Yücel Erdener'in; 
Deneme üretimi yapılan tohumluklara, 
İlişkin sorulan sorusu ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gokalp in cevabı (7/4797, 

4808) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakam Sayın Prof.Dr.Hüsnü 
Yusuf GÖKALP tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
11.05.2000 

\jX» 
Mustafa Eî 
Manisa Milletvekili 

Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin dünya fiyatları ile uyumu ve 
çiftçilerimizin üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekmektedir. Buna göre; 

Sorular: 

1- Çiftçilerimize ucuz mazot sağlanması konusunda ne-düşünüyorsunuz veya bu 
hususta bir çalışmanız var mıdır? 

2- Çiftçilerimizin üretim maliyetim yükselten kimyevi gübre, sertifikalı tohum 
ve fidan, zirai mücadele ve veteriner sağlık ilaçlan, sulama suyu, yem ve 
damızlık hayvanın daha ucuza elde edilebilmesi için Bakanlığınızca bir çalışma 
yapılmakta mıdır? 

3- Çiftçüerimizin IcuÛanmakta olduğu tanmsal kredilerin üreticilerimize daha 
ucuz ve dünya fiyatları ile verilmesi konusunda bir çalışmanız yar mıdır? 

4- Tanmsal üretimin artrinlmaâı konusundaki çalışmalanmz.nelerdir? 

- 8 4 -



T.B.M.M. B: 13 30.10 . 2001 0 : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı sayın Hüsnü Yusuf 
GÖKALP tarafından sözlü olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Yücel ERDENER 1 
İstanbul Milletvekili 

Sorular: 

1- Türkiye topraklarında gen yapısı değiştirilmiş tohumlariri deneme ekimleri 
yapıldığı duyumunu aldım. Türkiye' ye has bitki çeşitlerinde de bu işlem 
yapılmakta mıdır? 

2- Denemesi yapılan tohumlar hangi firmalar tarafmdan yurda getirilip hangi 
bölgelerde nasıl ekilmektedir? 

3- Topraklarımızda deneme üretimi yapılan gen yapısı değişmiş tohumlar hangi 
bitkilere aittir? Üretimileri ne kadar yapılmaktadır? Üretilen ürünler nasıl 
değerlenmektedir? Sonuçlar nasıl raporlanmaktadır? Sonuç raporlarından 
ilgili bakanlığın bilgisi varandır ve sonuçlar yayınlanmakta mıdır? 

4- Bu denemeler her hangi bir izne tabi olarak yürütülmekte midir? Bu 
uygulamalar hangi yıl başlamıştır? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI. 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

ANKARA 

Sayı : K D D . S Ö . 1 . 0 1 / 3 Ö ^ t 8 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 18.10.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11839 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili sayın Muştala ENÖZe art 6/695-5579 esas no'lu sözlü 
som önergesi 7/4797 esas numarası ile yazılı soru önergesine, İstanbul. Milletvekili 
Yücel ERDENER'e alt 6/714-5745 esas no'lu sözlü soru önergesi 7/4808 esas 
numarası ile yazılı soru önergesine dönüştürülmüş - olup,. konu hakkındaki 
görüşlerimiz ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hüsnü Yusuf GÖKALP 
Bakan 
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Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ 

Önorf lo Sahibi : Mustafa E N Ö Z 
Man isa Milletvekili 

E s a s N o : 774707 

Tar ımsa l üret imde kullanılan girdilerin dünya fiyatları llo uyumu vo 
çlftçflorlmlzin üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekmektedir . Buna göre ; 

Soru 1) Çiftçilerimize ucuz mazot »ağlanması konusunda no düşünüyorsunuz 
v e y a b u hususta bir ça l ışmanız var mıdır ? 

G e v a p l ) T a n m s a l ûrotlmdo kullanılan o İrdi lor, gelişmiş vo gel işmekte olan tüm 
ülkelerde değişik şekil lerde v e belirli oranlarda desteklenmiş v e halen des tek lenmeye 
d e v a m etmektedir . 

Ü lkemizde üretim maliyeti üzer inde önemli etkileri olan tar ımsal girdilerin 
üreticilere d a h a ucuz v e dünya fiyatlarından sağlanması amaçlanarak . Bakanl ığ ımız 
taraf ından "Tar ımsal Üret imde Kullanılan Girdilerin D ü n y a Fiyatları İ le U y u m u Projesi" 
hazır lanmıştır . T a n m s a l üret imde yoğun olarak kullanılan tar ımsal girdilerden e n 
önemlisi mazottur . Ürünlere göre değişmekle birlikte toplam maliyette yaklaşık % 2 5 
payı o lan m a z o t girdisinin fiyatının ucuzlatı lması için, projede İlk a g a m a d a m a z o t e le 
alınmıştır. Bakanl ığ ımız v e İlgili dlgor Bakanlıklarla d a koordinasyon Içlndo çalışı lmış 
v e haz ı r lanan K a r a r n a m e 3 Mar t 2 0 0 0 tarihinde Başbakanl ığa oovk. edilmiştir. 
Projenin uygulanması için gereki l olan kaynak henüz H a z i n e MUstoşarlıgı 'nca tenlin" 
edi lemediğinden bugüne kadar bir gel işme sağlanamamışt ır . _,•.*. 

Soru 2 ) Çiftçilerimizin üretim maliyetini yükselten kimyevi gübre,, sertifikalı 
tohum v e f idan, zirai mücade le v e veteriner sağlık ilaçları, su lama suyu, y e m ' v e 
damız l ık hayvan ın d a h a ucuza e lde edilebilmesi için^ bakanl ığınızca bir ça l ışma 
yapı lmakta mıdır *? "" ' • • ' . . . '' " 

C e v a p 2 ) Ü lkemizde üretim maliyeti üzer inde Önemli etkileri o lan tar ımsal 
girdilerin üreticilere d a h a ucuz v e dünya fiyatlarından sağlanması amaçlanarak , 
Bakanl ığ ımız tara f ından T a r ı m s a l Ûrotlmdo Kullanılan Girdilerin Dünya Fiyatları İle 
U y u m u Projesi" haz ı r lanmış . Bakanlar Kurulu'na sunulmuştur. 

Ha l ihaz ı rda ü lkemizde sertifikalı tohumluk, f ide v e f idan üret im v e kul lanımını 
yaygın laşt ı rmak v e tanmsa l üretim faaliyeti İçin gerekil o lan her türlü çogal t ım 
materyal ini istikrarlı bir sekl ide çiftçiye ulaştırmak İçin des tek leme ödemes i 
yapı lmaktadı r 

Ü lke hayvancı l ığ ının geliştirilmesi v e desteklenmesi , hayvancı l ığ ımız ın 
sürdürülebilir bir faal iyet hal ine getirilmesi, yetiştiricilerimizin gelir düzeyinin 
yükselt i lmesi v e girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik olarak hazı r lanan 
2 0 0 0 / 4 6 7 sayılı "Hayvancı l ığ ın Desteklenmesi Hakkında" Bakanlar Kurulu Kararı 
1 0 . 0 S . 2 0 0 0 tarih v e 2 4 0 4 5 sayıl ı Resmi Gaze to 'de yay ımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Hayvancı l ığ ın doğrudan destek lenmesi amacıy la hazır lanan bu Kararname'n ln 
içeriğinde "Vern Bitkileri Üretiminin Desteklenmesi", "Yurt İçinde Yetiştirilen Belgeli 
Damızl ık lar ın Desteklenmesi" , Suni T o h u m l a m a Faaliyetlerinin Desteklenmesi" . 
"Kırmızı Et Üretimini Artt ırmak İçin Besi Hayvanlar ının Desteklenmesi" , "yeni D o ğ a n 
Buzağı lar ın Desteklenmesi" gibi önemli konular yer almaktadır . 

Süt Teşv ik Primi 1Q87 yı l ından beri d e v a m etmekte olup. miktarının 
yükselti lmesi İçin çal ışmalar sürdürülmektedir. 

Diğer taraftan, 2 0 0 1 yı l ında ülke genel inde uygulamaya konulan Doğrudan 
Gelir Desteği Sistemi İle üreticilerimize İsledikleri a lan bas ına para ödemes i 
yapılacaktır . Bu miktar 2 0 0 1 yılı İçin dekar basına 10 Milyon TL.'dlr. Böylece 
üreticilerimiz e k gelir e lde edeceğ i İçin girdi maliyetleri hafifleyecektir. 

Soru 3 ) Çiftçilerimizin kul lanmakta olduğu tar ımsal kredilerin üreticilerimize 
daha ucuz v e dünya fiyatları İle veri lmesi konusunda bir ça l ışmanız va r mıdır ? 

C e v a p 3 ) Ü lkemizde m e y d a n a gelen ekonomik krizle birlikte. T .C .Z i raat 
Bankası v o T a r ı m Kredi Kooperatifleri taraf ından çiftçilere kullandırılan tar ımsal kredi 
faizlerinde büyük oranda artışlar m e y d a n a gelmiştir. Çiftçilerimizin İçine düştüğü bu 
ekonomik sıkınt ıdan kurtarılması İçin Bakanl ığ ımızca hazır lanarak Bakanlar Kurulu'na 
sunulan faiz oranlannın kriz öncesine çekilmesi ile İlgili Ka ra rname 15 M a y ı s 2 0 0 1 
tarihli Resmi G a z e t e ' d o yay ımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu K a r a r n a m e llo % 1 0 0 -
180' lere ç ıkan kredi faiz oranları % 5 5 oranına düşürülmüştür. 

Ayr ıca. Bakanl ığ ımız çiftçilerimizin a n a para v e islenmiş faiz dahil tahakkuk 
e d e n toplam borcunun dondurulması v e dondurulan top lam borcun faizsiz o larak 3 yı l 
süre içerisinde © eşit taksitte ödenmesi konularını kapsayan Bakanlar Kurulu 
Kararı 'nı hazır layıp Başbakanl ığa sunmuştur. Ancak bugüne kadar yeterli kaynak 
temin edi lemediği İçin Kara rname yürürlüğe girmemiştir. Bakanl ığ ımız çiftçilerin 
sorunlarının ç ö z ü m ü doğrultusunda gayret göstermekte v e konu sürekli g ü n d e m d e 
tutulmaktadır. 

Soru 4 ) Tar ımsa l üretimin artırı lması konusundaki çal ışmalarınız nelerdir ? 
C e v a p 4 ) Ü lkemizde as ın üretim nedeni İle stoka üretim yapı lan tütün, 

şekerpancar ı , f ındık v e çay üretiminin yurt İçi v e yurt dışı tüketim miktarlarında 
kalmasını sağlayarak her ürün İçin, üretimden çeki lecek alarrfarda öncelikle ülkemizin 
ihtiyacı o lan ürünlerin yetiştirilmesini öngören "Alternatif Örün Projesi" hazırlanmıştır. 
Bu proje İle İlk e tapta f ındık v e tütün e le al ınmış v e bu doğrultuda ka ramamelor 
çıkarılmıştır. A n c a k f ındık kararnamesinde değişiklik gerekliliği doğmuş v e yeni 
kararname hazı r lanarak Başbakanl ığa sunulmuştur. Kararnameler in ç ıkması ile 
birlikte uygulama tebliğleri hazır lanmış, yeni ürünlerin çiftçiye tanıt ı lması hususunda 
illerde eğit im çal ışmaları başlatılmıştır. 

Diğer taraftan, son Uç yıldır uygulamada olan v e üreticiler taraf ından 
benimsenen prim sistemi uygulaması , kütlü pamuk, yağl ık ayçiçeği , soya fasulyesi , 
kanola v e zeyt inyağı ürünleri İçin 2 0 0 2 v o daha sonraki yıl larda d a d e v a m edecektir . 
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Y A Z T U a O R U O N E R G B O I 
ö n o r s o Sahibi : Yuccıl E R D E N B R 

İstanbul Mil le tveki l i 
Esas N o : 7 /4B08 

Otkfimlzdo s e n e t i k yopıoı doş ls t lHlmls Ctranssenik) bitkiler i lo l l s i l i olarak İlk m e v z u a t 
hnnr l ık ço l i fmalmı bakanlıguruz; t a m u n d a n 1998 . y ı l ı bacında, başlatı lmış v e j»»rr"i|Mn*'n 
" T r u u g ı ı ı ı i k SCultur- DiticllorlraJrı A l a n D e n e m e l e r i Wnlrln¥irtw T a l i m a t " ytlrarlfigo 
Bircnistir. A y n o n hnllhnarırrln. trans&enlk bltldL camitlerinin toaöil ed i lmes ine i l i şkin yOnatmslUc 

. İle "Genetik Yopım Değ i ş t i r i lmiş Orsanizmn COIDO>*loTin Ç e v r e y e Bi l inç l i Sa l ımı v e Pazara 
Sürülmesi** konusunda yönotmaUk taslaklarının hazırlık çol ısnınlan da yürütülmektedir. 

Yukarıda pOza e d i l e n talimatın. yOrOrlttgo Bİrmeatlnden sonra. tranascmik patates. mıs ı r 
v e p a m u k çeşit leri 1 9 9 8 y ı l ı n d a araştırma erıstttulorince a lan denemeler ine alınmıştır. 1 9 9 9 
y ı l ında alan denemeler ine al ınan b u çeşit lerin 2 0 0 0 y ı l ında risk analizlerini d e i çerecek o lan 
denemeler i yOrOtulnıekfcedir. 

Yürürlükte o l o a "Trnmıaonflc SCultur DltkUerinln A l a n Denemeler i Hakkında. Talimat"» 
Böro, transsenik bitkilerin ithalatı i ç in , Onoe bel l i lokasyonlardn, araştırma enstitülerince alan 
denemeler ine alınmalarına, i z i n verilmektedir. D u neden le ü lkemizde b u gOne kadar Benetik 
ba lomdan m o d l f l y o e d i l m i ş hiçbir bitki cedidi İçin tesci l v e y a üretim İzni ver i lmemin v e y a 
kayd ı yapı lmamışt ır . D o n u n l a beraber, genet ik bakımdan modi f lye e d i l m i ş bitkilerin 
kullanıldığı sınırlı •ay ıdaki b i l imse l v e talmlk araştırma çalısmanT ise ç o k sıla. dene t im v e 
laaıtlnmalar alt ında k a m u araştırma kuruluşları taraflndan yürütülmekte v e e lde ed i l en bitkisel 
ürünlerin ticarete k o n u o l m a s ı n a İzin veri lmemektedir . D u sebeple ü lkemizde . Genetik 
bakımdan m o d i f l y e e d i l m i ş bitkilerin tarımsal üretimi SOK k o n u s u değildir. 

S O R U 1- Türkiye topraklarında s e n yapıs ı değişt ir i lmiş tohumların d e n e m e ekimleri 
yapı ld ığ ı d u y u m u n u a ld ım. T ü r k i y e ' y e h a s bitki çeşit lerinde d e b u İş lem yapı lmakta nrııyi™- 7 

C E V A İ 1 1 - Y u k o n d B bourn ld i s l Özere a lkemlzde sadece transsenik patates , mıs ı r v e 
p a m u k çeşit leri , a lan denemeler ine a l ınmış o lup . b u u ç turun d e g<m merkezi ülkemiz: değildir. 
Hal i hn-ntrln yürürlükte o l a n T r a n s s e n i k KLultOr DitkUerinln A l a n Denemeler i Hakkında 
TaUmat*'a sor© transseruk bitkilerin ithalatı i ç in . Onoe bel l i lokasyonlarda araştırma 
enstitülerince alan denemeler ine alınmalarına iz in verilmektedir. A l a n denemeler ine alınmanı 
i ç i n başvuruda bulunulan transsenik çeşit lerde i se o las ı riskleri m i n i m u m a indirmek üzere 
bast ıca c u kriterler aranmaktadır: 

a) Transsen ik bitki çe ş id in in •vaya. o n a b u öze l l iğ i veren g o n v e y a sen ler in . 
Belistirilmis oldukları Olkedo başvuru y ı l ından em m 3 y ı l Onoe tesc i l ed i lmiş o lmas ı . 

b ) Ç e ş i d i n basta tescil edi ld iğ i ü lke o l m a k uzara, transsenik bitkilerle i lg i l i mevzuat ın 
uygulanmakta o l d u ğ u ülkelerde d e ticari olarak üreti l iyor o lmas ı . 

o> D e n e n e c e k transsenik bitkinin insan, hayvan , bitki v e çevre sağ l ığ ı y ö n ü n d e n 
riskler taş ımaması , 

dYTtlrkiye flora v e faunası i ç in potansiyel bir tehl ike oluşturmasını o n s o l l e m e k üzere, 
transsenik bi tkinin Türk iye 'de y a k ı n akraba v e yabanileri o lan türlere ait o l m a m a n . 

SORTJ 2 - D e n e m e l i yap ı lan tohumlar h a n s l Armalar tnrafindnn yurda getiri l ip hangi 
bölgelerde nası l «ki Imoktodlr 7 

C E V A P 2 - A l a n denemeler i yOruttUmokto o lan transsenik çeşi t ler aşağıdaki tabloda 
belirtilen Armalar tomfindaı ı e«tirttlmoktx> o lup; Ülkemizde s o n derece otla. kontrol ler altında 
y ine tabloda belirti len sınırlı sayıdaki araştırma enstitülerince v o enstitülerin şuurları içersinde 
d a n a m o l a » alınmaktadır. 

Transsenik p a m u k çeşit lerinden herblsite dayanıldı o lanı Naz i l l i P a m u k ' Araştırma 
Enstitüsü Nazilli /A'VDn'Y'nda, herbisit i l e p e m b e v o yeş i l kurda dayanıkl ı o lanı Harran 
Tarımsal Araştırma Enst i tüsü Alfçnlrale/g.TJRF'Avîda^.'pombo v o y e ş i l kurda dayanı ldı olanı i s e 
Çukurova T a n m s a l Araşt ırma Ensti tüsü A D A r ^ A ' d â ; transsenik mıs ır çeşit leri Çukurova 
Tarımsal Araştırma Enst i tüsü A D A N A ' d a v o transsenik patates çe ş id i i s e Patates Araştırma 
Enstitüsü N l O D E ' d o d e n e m e y e al ınmakta o lup; bitki koruma testleri y ö n l e r i y l e bö lgedeki 
zirai mücade le araştırma enstitüleri gOrov almoktadu-. -

1999-200& YTLIMDA YtİROTOnUBN TUANOOENÎIC DlnCİT-ERE A İ T A L A N 
D E N E M E L E R İ 

f ran iBonJI ı Ditlci 
T u r u 

P A M U K : 

MISIB. 

P A T A T E S 

T r a ı u g o n l l ı D l t k l 
Çaofldi Horblsito dayanıkl ı D P 

5600X03. 
"Herbisit» v o Yos i l kurt 
{TlaltothiM armtgara 
spp.> i l e p e m b e kurda 
SCaarjpjstoUay dayanıklı 
D P 2 0 I M X a 
Y e ş i l kurt (flaltothts 
arnttfçara app.) i l e 
p a m b o kurda 
(JPoetinctphona 
Bnaayplctlci) dayanıkl ı 
D P 4 1 0 D 
M ı s ı r koçan kurdu 
CSomamta nona&riotdtiaa 
Lof. ) v o mıs ır kurdu 
CCkrtrlnia nubUalta 
Hflbn.) 'na dayanıkl ı D K 
«2<S D t , B X 7 7 0 D t , P 3 1 
D 1 3 D t , P 3 3 A 1 4 E t , P 
3 3 VOB D t 
Patates b ö c e ğ i 
(JLcjptinotaraeı 
clacamllnocıta S A Y . ) ' n o 
dayanıldı N o w LaaiT 
Kbnsaet D u r b a n k 

D o n o m o y l T a l e p 
ZEdon ITlarmn 

M o n ı o n t o Europe 
S.A-
Tnrk Deltapine Inc. 
Türk Del tapine Inc. 

Monsanto Europe 
S .A. 
Türk Del tapine Ino. 

Monsanto Europe 
S .A. <DIC C526 Dt, B X 
7 7 0 Dt> 
Pioneer Tohumculuk 
A.©. 0E»31 B 1 3 Dt , P 
3 3 A 1 4 Dt . P 3 3 VOS 
Dt> 
Monaanto Europo 
A . Ş . 

D e n e m e l e r i YttrOtcn 
££rısttsrJllor' "NnzilM P a m u k A . E . 

B o r n o v a Zirai 
M ü c a d e l e A . E . 
Harran Tarımsal A . E . 
Diyarbakır Zirai 
M ü c a d e l e A . B . 

Çukurova "larunsal 
A . E . 
A d a n a Zirai M ü c a d e l e 
A . E . 

Çukurova. Tarımsal 
A . E . 
A d a n a Zirai IwXtloadelo 
A . E . 

N i g d o Patates A . E . 
Ankara Zirai 
MOcndolo A . E . 
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SORU 3- Topraklarımızda deneme üretimi yapılan gen' yapısı değişmiş tohumlar hangi 
bitkilere aittir ? Üretimleri ne kadar yapılmaktadır ? Üretilen ürünler nasıl değerlenmektedir ? 
Sonuçlar nasıl raporlanmaktadır ? Sonuç raporlarından ilgili bakanlığın bilgisi var mıdır ve 
sonuçlar yayınlanmakta mıdır ? 

CEVAP 3- Yukarıda sözü edilen talimatın yürürlüğe girmesinden sonra, ülkemizde 
transgenik patates (Patates böceği ve Y virüsüne dayanıldı), mısır (mısır kurdu ve mısır koçan 
kurduna dayanıklı) ve pamuk (herbisite ve yeşil kurt ile pembe kurda dayanıklı) çeşitleri 1998 
yılında araştırma enstitülerince alan denemelerine alınmış ve bu denemelerin sonuç 
raporlarının değerlendirme komisyonunca incelenmesi sonucunda tümünün 1999 yılında 
tekrarına karar verilmiştir. 1999 yılında alan denemelerine alınan transgenik bitkiler 
hakkındaki tablo yukarıda sunulmaktadır. 1999 yılında alan denemelerine alınan bu çeşitlerin 
2000 yılında risk analizlerini de içerecek olan ikinci yıl denemeleri yürütülmektedir. 

. Alan denemeleri, konu uzmanları tarafından değiştirilmiş her bir özelliği için ayn ayrı 
hazırlanmış öten "Standart Alan Deneme Metotlan"na göre yürütülmektedir. Muhtemel gen 
kaçışlarının önlenmesi için alan denemeleri, üretim alanlarından her bir tür için belirlenmiş 
olan uluslararası standarttaki izolasyon mesafelerine sahip olup, ayrıca gen kaçışım önleyici 
tedbirler de (kenar ve koruyucu sıralar gibi) alınmaktadır. Her bir transgenik çeşit için 
standart alan deneme metodunda belirtilen parsel büyüklüklerine yetecek kadar tohumluk 
ithaline izin verilmekte ve deneme kurulduktan sonra artan deneme materyali ile deneme 
bitiminde hasat sonrası gözlemlerin tamamlanmasıyla denemeden elde edilen tüm materyal 
uygun yöntemlerle (gömme veya yakma gibi) imha edilmektedir. Deneme materyalinin hiçbir 
şekilde deneme alam dışına yayılmasına izin verilmemektedir. Deneme yürütücüleri 
tarafından hazırlanan sonuç raporları, deneme için başvuruları değerlendiren ve üyeleri 
bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Tarımsal Üretim ve 
Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM), Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez 
Müdürlüğü (TTSMM) ve Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM)*nden teşkil olan 
"Değerlendirme Komisyonu" ile konuyla ilgili üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan 
grupta görüşülmekte ve tartışılmaktadır. Alan denemeleri halihazırda yürütülmekte 
olduğundan bu güne kadar sadece ara sonuç raporları görüşülmüş olup, kesin sonuçlar elde 
edilmediğinden henüz yayınlanmamıştır. 

SORU 4 - Bu denemeler herhangi bir izne tabi olarak yürütülmekte midir? 
Bu uygulamalar hangi yıl başlamıştır ? 

CEVAP 4 -Bu denemeler için yapılan tüm başvurular, "Transgenik Kültür Bitkilerinin 
Alan Denemeleri Hakkında Talimatla uygun olarak değerlendirme komisyonunca talimatta 
yer alan kriterler (özellikle yukarıda yer belirtilen 4 kriter) göz önüne alınarak 
değerlendirilmekte ve hangilerinin denemelere alınacağına karar verilmektedir. 
Değerlendirme komisyonunun olumlu karan ve TAGEM tarafından söz konusu denemelerin 
yapılacagınm yazdı olarak TÜGEM'e bildirilmesinden sonra, yurtdışından getirilecek 
tohumluklara TÜGEM tarafından ithal izni verilmektedir. TAGEM tarafından alan 
denemelerini yürütmekle görevlendirilen araştırma kuruluşları, transgenik çeşitle ilgili 
özelliklerin test edilmesine ve çevresel etkilerin incelenmesine imkan verecek şekilde deneme 
planlarım hazırlamakta ve bilgi için TAGEM'e göndermektedir. Denemeleri yürüten 
araştırma enstitüleri ile denemeleri talep eden firmalar arasında hazırlanarak imzalanan 
protokol gereğince denemeler yürütülmektedir. 

Transgenik bitkilerin alan denemelerine alınmasına 1998 yılında başlanmış olup, halen 
mevcut çeşitlerin risk analizlerini de içeren 2. yıl denemeleri yürütülmektedir. 
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9.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın; 
Kamu kuram ve kurahışlanna ait sosyal tesislerde baörtûsû yasağı uygulandığı iddialarına, 
Başörtüsü sorununa,, . 
İlişkin sondan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli nın cevabı 

(7/4804,4805) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKALIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet 

BAHÇELİ'nin sözlü cevap vermesini delaletlerinize arz ederim. 17.05.2000 

MjsaUZUNKAYA 

Samsun Mİ 11 etveki I 

1) Basında intişar ettiği kadarıyla başta DPT ol frak'-.üzere zat-f alinize 

bağlı kurum ve kuruluşların sosyal tesislerinde, yaz kanp ve dinlenme yerlerinde 

başörtüsü ve tesettüre uy^ıı kıyafetle girilemeyeceğine dair bir genelge yayınlan

dığı ve uygulamaya başlandığı iddiaları doğru mıdur? 

2) Merrurlar izinli ve dinienmede,yakıoları da merrur değilken, sosyal amaçlı 

tesislerde böyle bir kıyafet zorlarra ve sınırlamasına tabi tutulmasının kamjoyunun 

bilmediği başka gerekçeleri veya izah edilebilir nedenleri var mıdır? 

3) Şayet bu iddialar doğruysa temsil ettiğiniz siyasi görüş, Türkiye gerçek

leri ve seçmen tabanınızla bu icraat ne derece örtüşmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET İÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(llfyO-ItJO.lOO*) 

Aşağıdaki sorularıma Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet 

BAHÇELİ'nin sözlü cevap vermesini delaletlerinize arz ederim. 17.05.2000 

~ N u s a ü ™ İ Â Y r p 

Samsun Milletvekil i 

1) Hükümet programınız ve ortaklar arası yapılan protokolde demokratikleşme 

ve Temel İnsan Haklarının korunması hususunda vaadedllenlerle[lJyHı aşan icraatınız 

kıyaslanınca halka ne gibi İırkanlar sunulroıştur? 

2) 28 Şubat sürecinin nortral I eşmesine dair atılan scnut adımlarınız varmıdır? 

3) öğrenci Affı Yasası olarak bilinen yeni yasa çalışrrasında,binlerce 

başörtülü öğrencinin ara veya sen sınıflarda fakültelerini terk etmek zorunda 

kaldıkları imtihanlarına girebilmek için mjtlaka başlarını açmaları mecburiyeti 

getirilecek midir? 

4) Böyle bir mecburiyet getirilecekse ""Protokolünüzde olmadığı halde*" 

bu sizin veya ortaklarınızın veyahutta bîr başka güç odağının dayatması mıdır? 

5) Seçimlerde halka vaad ett iğiniz başörtüsü sorununu çözme sözünüz ne 

zaman gerçekleşecektir, halka verilecek bir zaıran var mı? 
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T.C. 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.001/J2#y -257^2001 
KONU: / 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 24.05.2000 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5724 sayılı yazmız. 
b) 08.06.2000 gün ve B.02.0.001/-01439 sayılı yazımız. 
c) 18.10.2001gûn ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.-11840 sayılı yazınız. 

İlgi (c )'de kayıtlı yazınız ile esas ve evrak numarası ile sahibi ve özeti belirtilen soru 
önergelerinin üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildiği belirtilerek 15 
gün içinde cevaplandırılması istenmektedir. 

Anılan soru önergeleri ilgi (a) yazınız üzerine, ilgi (b) yazımız ile yazılı olarak 
cevaplandırılmıştır. Sorularla ilgili verilen cevaplar ekte göndermiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Devlet BAHÇELİ 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : R 0 U 0 0 1 / O l l û £ g /4/2000 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 24.05.2000 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5724 sayüı yazınız. 

Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, tarafımdan cevaplandırılması 
istenen 6/703-5651 ve 6/704-5652 Esas No'lu sözlü soru önergelerine verilen 
cevaplar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Devlet BAHÇELİ 
Devlet Bakam ve 

Başbakan'Yardımcısı 
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(î/703 ESAS NO'LÜ SÖZLÜ SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP: 

SORU: 
1) Basında intihar elliği kadarıyla başta DPT olmak üzere zalA alinize bağlı 

kurum ve kuruluların sosyal tesislerinde, yaz kamp ve dinlenme yerlerinde başörtüsü 
ve lesellüre uygun kıyafelle girilemeyeceğine dair bir genelge yayınlandığı ve 
uygulamaya başlandığı iddiaları doğru mudur? 

2) Memurlar izinli ve dinlenmede, yakınları da memur değilken, sosyal amaçlı 
tesislerde böyle bir kıyafet zorlama ve sınırlamasına tabi tutulmasının kamuoyunun 
bilmediği başka gerekçeleri veya izah edilebilir nedenleri var mıdır? 

i) Şayet bu iddialar doğruysa temsil elliğim: siyasi görüş, Türkiye gerçekleri ve 
seçmen tabanında bu icraat ne derece örtuşmektedif} 

CEVAP: 
1 , 2 ve 3) Bakanlığım bağlı kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan ve soru 

önergesinde belirtilen ifadelerin genelge metni içinde yer aldığı bir düzenleme 
bulunmamaktadır.. 

Basındaki haber ve yorumlarda değerlendirilen ibareler; mülkiyeti Devlet 
Planlama Teşkilatına ait olup, 03.03.1989 tarihinde imzalanan sözleşme ve eki 
protokol ile işletmeciliği 15 yıllığına TC Merkez Bankasına verilen ve yıllık 
kontenjan çerçevesinde DPT Müsteşarlığı personelinin de yararlandığı DPT Marmaris 
Eğitim, Seminer ve Dinlenme Sitesinin kullanımıyla ilgili olarak Protokol hükümleri 
uyarınca TC Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Katılım İstek Formundaki 
açıklamalarla ilgilidir. 
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6/704 E S A S N O ' L U S Ö Z L Ü S O R U Ö N E R G E S İ N E İ L İ Ş K İ N C E V A P ; 

SORU: 
1) Hükümet programınız ve ortaklar arası yapılan protokolde demokratikleşme 

ve temel insan haklarının korunması hususunda vadedllenlerle (1) yılı aşan icraatınız 
kıyaslanınca halka ne gibi imkanlar sunulmuştur? 

2) 2H Şubat surecinin normalleşmesine dair atılan somut adımlarınız var mı 
dır? 

C E V A P : 
1 v e 2)Milletimiz, 18 Nisan 1999 seçimlerinde ortaya çıkardığı bu Mecl i s yapısı 

ile, ülkemizi 21'inci yüzyıla taşıma görev ve sorumluluğunu hiçbir siyasi partiye tek 
başına vermemiş, partilerin uzlaşarak ülkeyi yönetmelerini istemiştir. Milletimiz, bu 
tercihi ile, siyasi hayatımıza istikrarsızlık, çatışma ve kutuplaşma yerine, hoşgörü, 
uzlaşma ve işbirliği ortamının hakim olarak ülke sorunlarına istikrar içinde çözüm 
üretilmesini arzuladığını göstermiştir. 

Du anlayışla üç parti tarafından 57. Cumhuriyet Hükümeti oluşturulmak 
suretiyle, ülke sorunlarına çözüm üretme görev ve sorumluluğu birlikte üstlenilerek bir 
"uzlaşma ve atılım hükümeti" olarak çalışmaya karar verilmiştir. 

Hükümetimiz ülkemizde, demokrasi ve insan hakları konularındaki anlayış ve 
uygulamaları daha ileri düzeye yükseltmeyi vatandaşlarımıza karşı temel ödevleri 
arasında görmektedir. 

Demokrasimizin eksiklerini gidermek, insan haklarını geliştirmek, yargının 
bağımsızlığını sağlamak, işlerliğini güçlendirmek, örgütlü suçlara karşı yaptırımları 
daha etkili duruma getirmek ve ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm 
getirmek amacıyla Anayasa, yasa ve diğer mevzuattaki değişikliklerin bir kısmı 
gerçekleştirilmiş, birçoğu da bakanlıkların, Bakanlar Kurulu'nun ve TDMM'nin 
gündeminde yer almış bulunmaktadır. 

Hükümetin oluşturulduğu günden itibaren geçen 1 yıllık sure zarfında; Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin sivilleştirilmesi, memur ve diğer kamu görevlilerinin 
yargılanması, siyasi partiler, ceza ve cezaların infazı, çıkar amaçlı suç örgütleriyle 
mücadele, özelleştirme, tahkim, sosyal güvenlik ve bankacılık gibi konular başta 
olmak üzere Anayasa ve yasalarda değişiklik yapılmasını sağlayan 183 kanun 
yürürlüğe konulmuştur. Du dönemde ülkemizin Avrupa Dirligi'Ae aday ülke olarak 
kabul edilmesinde demokratikleşme ve insan hakları konusunda atılan adımlar ve 
hükümetin performansının etkili olduğu vatandaşlanmızm yanısıra Dünya 
kamuoyunca da kabul edilmektedir. 

Diğer taraftan Hükümet, toplumsal değerlerin ayrışma noktası olarak 
kullanılmasını, toplumda gerilimin yükselmesini ve buna bağlı olarak ortaya 
çıkabilecek cepheleşmeleri önleyici bir tutum izlemektedir. Döylece toplumsal 
değerler etrafında birleşilerek huzur ortamının geliştirilmesine, aynı zamanda, Dev le t e 
olan güvenin güçlendirilmesine yönelik çaba sarfedilmektedir. Hükümetimiz, bu 
konulardaki çabalarında bütün siyasal partilerimizin, sivil toplum örgütlerinin ve tüm 
vatandaşlarımızın yapıcı katkılarım da görmektedir. 
SORU: 

3) Öğrenci Affı Yasası olarak bilinen yeni yasa çalışmasında, binlerce 
başörtülü öğrencinin ara veya son sınıflarda fakültelerini terk etmek zorunda 
kaldıkları imtihanlarına girebilmek için, mutlaka başlarını açmaları mecburiyeti 
geıırilecekmldir? 

4) Böyle bir mecburiyet getirilecekse 'Protokolünüzde olmadığı halde' bu sizin 
veya ortaklarınızın veyahutta bir başka güç odağının dayatması mıdır? 

5) Seçimlerde halka vaad ettiğiniz başörtüsü sorununu çözme sözünüz ne zaman 
gerçekleşecektir, halka verilecek bir zaman var mı? 

C E V A P : 
3 , 4 ve S) Bahsedilen yasa çalışmaları Başbakan Yardımcılığının v e y a 

hükümetin hazırladığı bir tasan değildir. Konu, milletvekillerince hazırlanan 5 a y n 
yasa teklifinin TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda 
görüşülmesi sonucu kabul edilen "YÜKSEKÖĞRETİM K A N U N U N A GEÇİCİ 
MADDELER EKLENMESİNE DAİR K A N U N TEKLİFt" nde yer alan hususlarla 
ilgilidir. Teklif TBMM gündeminde olup henüz yasa haline gelmemiştir. 

Hükümetin, Uç partiden oluşan bir koalisyon olması, hiçbir partinin kendi 
programını aynen uygulamasına imkan vermemektedir. Du koalisyon, ülkemizin, uzun 
ömürlü, verimli ve istikrarlı bir yönetime kavuşması için, hükümeti oluşturan partilerin 
karşılıklı güven, saygı ve işbirliği çerçevesinde hareket etmelerini ve milli menfaatleri 
ön planda tutmalarını siyasi ve ahlaki bir görev olarak kabul etmiştir. 
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10.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Birecik İlçesinin öğretmenevi ihtiyacına ilişkin 
sonısu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4809) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın/ Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin 
BOSTANCIOĞLU tarafından cevaplandırılmasını delaletlerinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
-44— 
Yahya Al 

Şanlıurfa Milletvekili 

Şanlıurfa'mızın Birecik ilçesi, Fırat nehri kenarında olması ve 
halen Birecik ve Karkamış barajlarmm ortasında bulunması nedeniyle 
jeopolitik açıdan önemli bir konuma sahiptir. Çevre ilçelerin yapısı da 
dikkate alındığında merkezi bir ilçemizdir. 

İlçede çok sayıda eğitim kurumu bulunmasına, ve bölgedeki bir 
çok Eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerimiz için de konaklama 
yeri olmasına rağmen Birecik'te bir öğretmenevi bulunmamaktadn. 

SORULAR: 

1. Birecik ilçesinde acil ihtiyaç olarak görülen bir öğretmenevi yapımı 
düşünülmektemidir? 

2. Düşünülüyorsa; 2000 yılı için bir ödenek ayrılması 
sözkonusumudur? 

3. Yapılması düşünülen öğretmenevi'nin kapasitesi ve niteliği ne 
olacaktır? 

-96-
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T.C. 
MtUİEĞİTİMBAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kumlu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/£g/4 UIIOIIM 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 18.10.2001 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11835-7/4809 
sayılı yazısı. 

Şanlıurfa Milletvekili Saym Yahya AKMAN'ın, "Birecik İlçesinin öğretmenevi 
ihtiyacına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Şanlıurfa İlinin Birecik İlçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği 
Başkanlığınca, 48 yatak kapasiteli, restoran-lokal ve benzeri sosyal hizmetler verecek üniteleri 
bulunacak, beş katlı bir öğretmenevi binası yapılmaktadır. Binanın, kaba inşaat bitirilmiş, 
ince işleri devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MetL«)STANaOĞLU 

Millî Eğitim Bakanı 
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11.- Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, 27-28 Mayıs 2001tarihlerinde yapılan açık lise 
smavlannda Ankara-Aynıncı Lisesinde bazı öğrencilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakam Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4811) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Metin Bostancıoğlu 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

1. 27-28 Mayıs 2000 tarihlerinde yapılan Açık Lise smavlannda, Ankara 
Ayrancı Lisesinde smava girmek isteyen bazı öğrencilerin sınav hakkı 
engellenmiş midir? 

2. Şayet engellenmiş ise, yapılan işlem Açık Öğretim Lisesi mevzuatma 
uygunmudur? 

3. Uygun değilse ilgililer hakkında ne işlem yapılmıştır? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/l£?/7- 1*0/2001 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 18.10.2001 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11835-7/4811 
sayılı yazısı. 

Amasya Milletvekili Sayın Akif GÜLLE'nin, "27-28 Mayıs 2000 tarihinde yapılan 
Açık Lise smavlannda Ankara Ayrancı Lisesi'nde bazı öğrencilerin smava alınmadığı 
iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Bakanlığımız personelinden görev yetki ve sorumluluklanyla bağdaşmayan 
fiilleri bulunan veya buna dair duyum alınanlar hakkında hukuk kuralları çerçevesinde gerekli 
idari işlem yapılmaktadır. 

Yapılan inceleme sonucu; 

e 28 Mayıs 2000 tarihinde söz konusu sınavların sabah oturumunda, Ayrancı 
Lisesinde kılık kıyafet yönetmeliğine uymayan iki kişinin öğleden sonraki oturuma 
(smava) katıldığı, 

e Konuyla ilgili olarak yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen muhakkik 
raporunda, smav sorumluları hakkında adli, idari, mali ve disiplin yönünden 
herhangi bir teklif getirilmediği 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MefinBOSTANCIOGLU 

Milli Eğitim Bakanı 
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12.- Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, 27-28 Mayıs 2001tarihlerinde yapılan açık lise 
sınavlarında Ankara-Ayrancı Lisesinde bazı öğrencilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğilim Bakam Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4812) 

TÜRKİYE BÜYÜK «İLLET M5CLİSİ dAŞCMLI'ulNA 

Aşağıdaki soruların .viilli Eğitim Sakanı ftfetin Bostancıoglu tarafın
dan sözlU olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 

10. $ .1.000 
Mehmet ÇİÇEK 
Yozgat Milletvekili 

1- 27-23 Mayıs 2000 tarihinde Açık Ojretim sınavı yapılmıştır.Ankara 
Ayrancı Lisesinde de bu sınavlar yapılırken sınava girmek isteyen bazı öğren
cilerin sınav hakkı engellenmişidir? Engellenmiş ise hangi yasaya göre engel
lenmiştir. Yapılan işlem Açık Öğretim Yasasına uygunmudur? 

2- Uygun deftilse ilgililer hakkında ne gibi işlem yapılmıştır. 

3- idarecilerin bu türlü işlemleri yapmasını nasıl karşılıyorsunuz? 
Yetkililerin yasaları istedikleri gibi uygulama hakları varmıdır? 

-100-
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.O8.OAPK.0.O3.05.00-O3/afl* 2&/O/2001 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 18.10.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11835-7/4812 
sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Mehmet ÇtÇEK'in, "27-28 Mayıs 2000 tarihinde yapılan 
Açık Lise sınavlarında Ankara Ayrancı Lisesi'nde baa öğrencilerin smava alınmadığı 
iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesi mcelenmiştir. 

1-2-3. Bakanlığımız personelinden görev yetki ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan 
fiilleri bulunan veya buna dair duyum alınanlar hakkmda hukuk kurallan çerçevesinde gerekli 
idari işlem yapılmaktadır.' 

Yapılan inceleme sonucu; 

o 28 Mayıs 2000 tarihinde söz konusu sınavların sabah oturumunda, Ayrancı 
Lisesinde kılık kıyafet yönetmeliğine uymayan iki kişinin öğleden sonraki oturuma 
(smava) katıldığı, 

o Konuyla ilgili olarak yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen muhakkik 
raporunda, sınav sorumluları hakkmda adli, idari, mali ve disiplin yönünden 
herhangi bir teklif getirilmediği 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. . / / 

Metin BOSTANCIOĞLU 

Millî Eğitim Bakanı 
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13.- Konya Milletvekili Özkan ûksüz'ün, UZEV'in yasalara uymayarak halkı mağdur ettiği 
iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4818) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Metin Bostancıoğlu 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Özkan ÖKSÜZ 
Konya Milletvekili 

Danıştay tarafından kurucuları hakkında lüzumu mahkeme kararı verilen 
ve yöneticilerinin halen yargılanmakta olduğu Uzaktan Eğitim Vakfı\(UZEV) 
tarafından, vakıfla ilgisi olmamasına rağmen 11 Haziran tarihinde yapılan Orta 
Öğretim Kurumları Smavı öncesi Anadolu Liseleri için tercih değişikliği 
yapmak isteyen öğrencilerden "Tercih Değişikliği" evrakı karşılığında* '̂milyon 
Tl. para toplandığı, bu meblağı ödemeyenlere ise tercih değişikliği formu 
verilmediği, gerek velilerin şikayetleri ve gerekse basında çıkan' haberlerde 
ortaya çıkmıştır. 

SORU 1- Yapılan bu işlemle ilgili olarak Uzaktan Eğitim Vakfı (UZEV) 
yöneticileri ve bu uygulamaya ses çıkarmayarak halkı mağdur eden Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK) yetkilileri hakkında ne gibi bir işlem 
yapılmıştır? 

SORU 2- Vakıf bu yolla ne kadar maddi kazanç elde etmiştir? 
SORU 3- Vakıf tararından toplanan ve velilerden zorla alınan bağışlar 

hangi alanlarda kullanmaktadır? 
SORU 4- Uzaktan Eğitim Vakfi ile Orta Öğretim Kurumları Sınavı 

arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? Böyle bir uygulama Bakanlığınız 
tarafından yapılan diğer sınavlarda da uygulanacak mı? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ZffZ3 &//O/2001 
KONU: Sosu Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ: T.B.M.M Başkanlığının 18.10.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-H835-7/4818 sayılı 
yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Özkan ÖKSÜZ'ün, "UZEV'in yasalara uymayarak halkı mağdur 
ettiği iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Uzaktan Eğitim Vakfının, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün hizmetleri ile ilgili 
zorla para toplaması söz konusu değildir. Konuyla ilgili olarak, Bakanlığımıza vaki herhangi bir 
şikayet ulaşmamış olup, bu nedenle yapılan bir işlem de yoktur. 

2. Ortaöğretim kurumları tercih değişikliği işleminin yapıldığı 1-10 Haziran 2000 tarihleri 
arasında, Uzaktan Eğitim Vakfına çeşitli biçimlerde yapılan ve bu işle ilgisi belli olmayan bağışlar 
toplamı, 1.380.000.000 liradır. 

3. Uzaktan Eğitim Vakfı, kuruluşundan bu yana Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
çalışanlarına önemli destekler sağlamış, iki kez "Uluslar Arası Uzaktan Eğitim Sempozyumu" 
düzenlemiş, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne araç gereç ve personel katkısı sağlamış, 
Açıköğretim öğrencileri arasında düzenlenen yarışmalara destek olmuş ve ödül bedellerini 
karşılamıştır. Ayrıca, Vakıf akademik düzeyde periyodik olarak yayınlamakta olduğu Uzaktan 
Eğitim Dergisi ile Bakanlığın çalışmalarına ve bilim dünyasına katkı sağlamaktadır. Velilerden zorla 
bağış alınması söz konusu değildir. 

4. Uzaktan Eğitim Vakfı, Ortaöğretim Kurumları Sınavı öncesinde yaşanan yoğun tercih 
değişikliği talebi karşısında, vatandaşın uzun kuyruklarda saatlerce beklemelerini Önlemek amacıyla, 
bu dönemlerde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü hizmetlerine destek için, personel ve araç-
gereç tahsisi yaparak hizmetlerin hızlandırılmasını, tercih değişikliği formunu doldurmakta güçlük 
çekenlere rehberlik yaparak onların aydınlatılmasında önemli ölçüde yardımcı olmaktadır. 

Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, öğrencilerin ve halkımızın 
hizmetlerinin daha hızlı ve hatasız yerine getirilmesi için .destek olacak tüm kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yapmaktadır. Gerektiğinde diğer sınavlarda da benzer uygulamalar istekli kurum ve 
kuruluşların destekleri ile sürdürülebilir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MeWSfOSTANCIOĞLU 

Millî Eğitim Bakanı 
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14.- Konya Milletvekili Özkan öksöz'ün, devlet ve özel üniversitelere yapılacak devlet 
yardımlan belirlenirken uyulacak kriterlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Metin 
Bostancıoğra'nun cevabı (7/4819) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Özkan ÖKSÜZ 
Konya Milletvekili 

SORULAR 

l-Türkiye'de, Devlet ve özel üniversitelere yapılacak Devlet yardımları 
belirlenirken hangi hukuki kriterler dikkate alınmaktadır? Üniversitelerin 
alacakları Devlet yardımlarının YÖK tarafından engellenmesi hukuki inidir? 
Hukuki değilse bunun düzeltilmesi için bakanlığınız tarafından herhangi bir 
girişim yapılmış mıdır? 

2-Ülkemizde Devlet yardımı alamayan resmi veya özel üniversite var 
mıdır? Varsa, bu üniversiteler hangileridir? 

3-1996-1997 Öğretim yılından itibaren faaliyetini sürdüren, halen 3.385 
öğrencisi ve 322 öğretim elemanı bulunan Fatih Üniversitesine YÖK tarafından 
2000 mali yılı için Devlet yardımı yapılmaması kararı doğrumudur? Doğru ise; 
Fatih Üniversitesinin YÖK tarafından cezalandırılmasının hukuki gerekçeleri 
nelerdir? 

4- Devlet yardımının kesilmesine dayanak teşkil eden Denetleme Kurulu 
raporunda, Fatih Üniversitesinin hangi hukuksuz uygulamaları ortaya 
çıkarılmıştır? 
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T . C . 

•MtJJlA K&İTtM T I A K A N U Ğ I 
Araştırma, Planlama vo Koordinasyon Kurulu 13askanlığı 

S A Y I : D.OB.0.APK.O.03.05.O0-O3/ 2 ? Z ^ Z.6t/0/2001 
K O N U : Soru ÖncrKusi 

T Ü U K I Y E vCnrCnc IVIILLEX M E C X ! S 1 D A Ş K A N L I Ğ E V A 

ÎLGÎ: T . U . M . M Başkanl ığ ın ın 18.10.20'01 tarihli v e A . 0 1 . 0 . 0 N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 1 1 8 3 5 - 7 / 4 8 1 9 
say ı l ı yaz ı s ı . 

K o n y a Mil le tveki l i Say ın Özkan O K S Ü Z ' ü n , "Devle t v e Özel üniversitelere y a p ı l a c a k 
D e v l e t yardımları bel irlenirken uyulacak kriterlere i l işkin" yaz ı l ı soru Önergesi ince lenmişt ir . 

1 - 2 . V a k ı f üniversitelerine D e v l e t Yardımı yapı labi lmesi i ç in i lgi l i ünivers i tenin 2 5 4 7 
sayı l ı Kanunun ek 18. maddes indo belirtilen; 

a) E n az iki y ı l eg i t im-öğret im y a p m ı ş olması , 
b ) Üniversitelerarası Kurul tamundan görevlendiri len değerlendirme k o m i s y o n u n c a 

tespit ed i l en tanınmış b i l imse l dergilerde Öğretim üyes i basına düşen y a y ı n sayıs ı bakımından 
b u esasa göre sıralanan D e v l e t üniversitelerinin ilk yarınına gireeek'auTgjn^M'gtrJJJeiaîjr'" 

c ) Öğrenci yerleşt irme sınavında fen v e matematik p-ftanlannK^'Ore'il]c .iki b i n e .giren, x 
öğrenci lerin üniversitelere yerleştirilmeleri suretiyle ^-İpılacHlc \ sû-aTarnâda D e v l e t 
Üniversitelerinin i lk yarısına g irecek durumda olması , " " 

d) Öğrenci lerin e n a z y ü z d e onuna egitim-Ogretirn^'masraflhrlnı korş°ılt}yacj>ık hbrpj^ 
verme , şart lanm taş ıması 

gerekli idi. 
S ö z k o n u s u sıralamada en sonda y e r alan beş D e v l e t Üniversitesi düzey inde o l a n v a k ı f 

y ü k s e k ö ğ r e t i m kurumlarına yukarıda bel irlenen esaslara, göre , bütçelerinin e n ç o k y ü z d e 
y i rmis i oranına kadar yardım yapılabilir, ek İR. maddede bel irt i len azami vo asgari düzey ler 
arasında yor alan v a k ı f yükseköğret im kurumlanna yapı lacak yardım miktarı Y ü k s e k ö ğ r e t i m 
Kurulu tarafından bel ir lenen sıralama dikkate alınmak suret iyle M a l i y e Hakanlığı tarafından 
tespit edilir idi. 

Ancak , 2 5 4 7 sayı l ı Yükseköğret im Kanununun e k 18 . maddes i , 0 3 / 0 7 / 2 0 0 1 tarihli v e 
2 4 4 5 1 sayı l ı R e s m i Gazetede y a y ı m l a n a n 4 6 8 9 sayı l ı Kanun i le değişt ir i lmiş o lup , b u değ i ş ik 
e k 18 . m a d d e y e göre; "... V a k ı f yükseköğret im kurumlarına D e v l e t Yardımının yap ı lab i lmes i 
i ç i n b u kurumların; 

a) Hn a z iki eg i t im-öğret im y ı l ın ı tamamlamış o lmas ı , 
b ) Öğrenci lerin en az % 15'ine egit im-öğret im masraflarını karşı layacak d ü z e y d e tam 

burs vermes i , 
c ) Öğrenci al ınan her l i sans programı için. Öğretim ü y e s i yet i ş t irmek amacıy la , v a k ı f 

üniversite!erince seçi lerek Yükseköğret im Kurulu tarafından yurt iç inde v e y a yurt d ış ında 
bel ir lenen üniversitelere yerleştiri len v e iz lenen doktora öğrenci lerine, kontenjanı SO'ye kndar 
olan programlar i ç in bir «grenc iye , 5 0 i l e 1O0 arasında o l a n programlar i ç i n iki Öğrenciye v e 
kontenjanı lOO'den fazla o lan programlar iç in ü ç Öğrenciye eğ i t im-öğret im v e diğer 
masraflarını karşılayacak düzeyde burs vermesi v e y a üniversitelerin b u doktora Öğrencilerinin 
s a y ı s ı kadar, yurt dış ında yer leş ik Türk uyruklu Öğretim üyes in i e n a z bir eğ i t im-ögre t im y ı l ı 
s ö z l e ş m e l i tam g ü n statüsünde çalıştırdığını Yükseköğret im Kuruluna b e l g e l e m e s i , 

d) Üniversitelerin l isans düzeyindeki Örgün Öğretim programlarında e n az bir e ğ i t i m -
ögret im y ı l ı söz l e şme l i tam (rün statüsünde çal ışan (k ı smı statüde görevl i , e k ders v e y a d iğer 
üniversitelerden görevlendirme suretiyle çalışanlar hariç) Öğretim ü y e s i baş ına d ü ş e n Öğrenci 
say ı s ın ın b u esasa gOre hesaplanan t ü m D e v l e t Üniversitelerinin Öğretim ü y e s i b a ş ı n a d ü ş e n 
öğrenci say ıs ın ın ortalamasına eşit v u y a daha az o lması , 

e ) Üniversitelerarası Kurulca görevlendiri len k o m i s y o n c a yapı lacak değer lendirme 
sonucunda; bir önceki y ı l s o n u itibariyle tespit ed i len tanınmış b i l imse l dergi lerde, 
ünivers i tede e n a z bir egitim-öğretim. y ı l ı söz leşmel i tam gün statüsünde çal ışan Ckısmı statüde 
Sörevl i , e k ders v e y a diğer üniversitelerden görevlendirme surctiylo çalışanlar hariç) öğre t im 
ü y e s i baş ına d ü ş e n y a y ı n sayıs ı bakımından, b u esasa göre sıralanan t ü m D e v l e t 
üniversite lerinin i lk yarıs ına girecek durumda o lması , 

f) Öğrenci s e ç m e v e yerleşt irme s is teminde sayısal , söze l ve 'eş i t ağırl ığa göre . Öğrenci 
S e ç m e v e Yerleşt irme Merkez ince o y ı l yerleşt iri len Örgün öğret im Öğrencileri arasında i lk °A> 
S'o g iren öğrenci a lmış o lmas ı v e üniversitenin örgün Öğretim programlarına."o y ı l yerleşt ir i len 
t o p l a m öğrenci say ı s ı i l e her bir puan türünün ikinci fıkrada belirti len görece l i önemin i 
yans ı tan ağırlıkları dikkate alınarak yapı lan değerlendirmede, b u e sasa göre sıralanan t ü m 
D e v l e t üniversitelerinin i lk yarıs ına girmesi . 

Şartlarından asgari Ca), O3). (<0 V ü (S^) belitlerini yer ine getirmeleri gerekmektedir. . .". 
D e v l e t Üniversite leri katma bütçel i idareler o lup , bütçe prosedürünü takip otmokte v e 

dev le t tarafından ödenekleri tahsis edilmektedir. 
3 - 4 . Fatih Ünivers i tes ine yapılacak D e v l e t yardımı i le i lg i l i olarak 2 5 4 7 sayı l ı 

K a n u n u n 18. maddes indeki kriterler değerlendirilmiş v e y i n e aynı m a d d e d e y e r a lan diğer 
hükümlere gOre, Yükseköğret im Denet l eme Kurulu raporu da dikkate alınarak, 
Y ü k s e k ö ğ r e t i m Yürütme Kurulu'nun 1 1 / 0 5 / 2 0 0 0 tarih v e 2 0 0 0 . 2 9 . 1 4 2 6 sayı l ı kararı i le 
yard ım y a p ı l m a m a s ı n a karar verilmiştir. 

Di lg i ler inizo arz ederim. 

M i l l î E ğ i t i m D a b a m 
l c t İ r r l Ş O B T A N C I O C L U 
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15.- Sinop Milletvekili Kadir Bozkuıt'un, Sinop İlindeki sağlık personeli açığına ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'ım cevabı (7/4830) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafindan sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

- Sinop İli genelinde olmak üzere köylerde ebe ve sağlık memuru 
eksikliğinden dolayı kapalı sağlık ocağı var mı dır? Var ise 
hangileridir? 

- Yine İl genelinde Bakanlığınız norm kadrolarına göre uzman doktor 
açığı var mıdır? Var ise eksikliği gidermek için ne tür önlemler almayı 
düşünüyorsunuz? 
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Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı:B100PER0100000 
Konu: Yazılıya çevrilen sözlü soru önergesi 

33. \C.üM32i 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 18.04.2001 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10004 sayılı yazınız. 

Sinop Milletvekili Kadir BOZKURT tarafindan taranma yöneltilen "Sinop 
İlindeki sağlık personeli açığı ve sağlık ocaklarına* îlişklö ,07753-15188 esas sayılı 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Doç.Dr.üsman DURMUŞ 
Bakan 
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Sinop Milletvekili Saym Kadir BOZKURT tarafindan verilen "Sinop ilindeki sağlık 
personeli açığı ve sağlık ocaklarına ilişkin*' yazık soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
- Sinop İli genelinde olmak üzere köylerde ebe ve sağlık memuru eksikliğinden 

dolayı kapalı sağlık ocağı var mıdır? Var ise hangileridir? 
- Yine İl genelinde Bakanlığınız norm kadrolarına göre uzman doktor açığı var 

mıdır? Var ise eksikliği gidermek için ne tür önlemler almayı düşünüyorsunuz? 
CEVAPLAR: 
- Sinop ilimizde 161 köy tipi sağlık evi mevcut olup, bunlardan 112 sağlık evinde 

personel yetersizliği nedeniyle hizmet verilememektedir. Personel yetersizliği nedeniyle 
kapalı bulunan sağlık ocağı bulunmamaktadır. 

- Sinop ilinde Bakanlığıma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında halen (57) uzman 
tabip, (130) pratisyen tabip, (7) diştabibi, (239) hemşire, (186) ebe ve (229) sağlık memuru 
görev yapmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile Eki 
Cetvellerin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik, 24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre Taşra 
Teşkilatında bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarının standart kadroları artırılmış ve buna 
paralel olarak ülke genelinde olduğu gibi Sinop ilimizde de sağlık ve yardımcı sağlık 
personeline olan ihtiyaç daha da artmıştır. 

Bilindiği üzere, Bakanlığıma bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının uzman ve 
pratisyen hekim ihtiyacının karşılanması amacıyla, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri 
gereğince, ihtisaslarını tamamlayarak ilk dem uzman hekim olarak atanacaklar için her aym 
ikinci haftası, ilk defa Devlet memurluğuna atanacak pratisyen hekimler için ise iki ayda bir 
ilan edilen münhal yerler arasından tercih usulü ile atama yapılmaktadır. Sinop ilimizde 
uzman ve pratisyen doktor ihtiyacı bulunan münhal yerler periyodik olarak ilan edilmektedir. 
Sinop ilimizde münhal ilan edilen yerleri tercih eden uzman ve pratisyen hekimler arasından 
ihtiyaç olan yerlere Bakanlığmnzca atamaları yapılmaktadır. 

Aynca, Bakanlığıma bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlannm yardımcı sağlık 
personeli ihtiyacım karşılamak amacıyla, 2000 yılı içerisinde açıktan atama izni alman ve 
kullanılmayan 2460 kadroya Devlet Memurluğu Sınavım kazanan sağlık personelinden 
Kalkınmada öncelikli İller'e, Döner Sermaye teşkilatına ait boş bulunan toplam 4.200 adet 
muhtelif kadrolara yine Devlet Memurluğu Sınavım kazanan sağlık personelinden Döner 
Sermayeli sağlık kuruluşlarına atama yapılabilmesi için Başbakanlık ve Maliye 
Bakanlığı'ndan gerekli müsaade alınmış ve münhal kadroların ilan edilmesi için Başbakanlığa 
gönderilmiştir. Devlet Personel Başkanlığınca ilan edilecek münhal yerlere İlk Defa Devlet 
Memurluğuna Atanacaklar arasından sınavı kazanan adayların atamaları yapılarak 
Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık ve yardımcı sağlık personeli 
ihtiyacı büyük ölçüde karşılanmış olacaktır. 

4S76 sayılı Kanun ile Bakanlığımıza ihdas edilen kadroların % 60'ının, aym 
Kanun'un 2 nci maddesi'nde belirtilen norm kadro çalışmalarının tamamlanmasından sonra 
kullanılması hükme bağlanmıştır. Bakanlığımızca norm kadro çalışmaları halen devam 
etmekte olup, bu çalışmalar tamamlandığında Bakanlığımızca ihtiyaç bulunan yerlere açıktan 
atama yapılacaktır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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16.- Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop Hindeki taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğhı'nun cevabı (7/4833) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Milli Eğitim Bakam tarafindan sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

- 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılmda Sinop İli genelinde zorunlu 
ilköğretime (6.sınıfa) devam eden öğrenci sayısı nedir? 

- Taşımalı sistem ile taşınan öğrenci sayısı nedir? 

- Taşımalı sisteme 1999-2000 eğitim öğretim yılı itibariyle Sinop İli 
genelinde ödenen miktar nedir? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/2$fcf M//O0OO1 
KONU: Som Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ: T.B.M.M Başkanlığımn 18.10.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11835-7/4833 
sayılı yazısı. 

Sinop Milletvekili Saym Kadir BOZKURT'un, "Sinop İlindeki taşımalı eğitim 
uygulamasına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Sinop İli genelinde, 1999-2000 e p m ve öğretim yılında; Temmuz-2000 tarihi 
itibariyle ilköğretim okullarının 6'ncı sımflarma devam eden öğrenci sayısı 3.809 ve taşımalı 
ilköğretim uygulaması kapsamına alınarak taşman öğrenci sayısı ise 3.609'dur. 

Bu İlde, aynı eğitim ve öğretim yılı taşıma işini yapan kişi ve kuruluşlara yapılan 
ödeme 578 milyar 20 milyon 194 bin lira olup, taşıma bedelinin tamamı ödenmiştir. 

Ayrıca, Sinop İli genelinde, 2000-2001 eğitim ve öğretim yılında; ilköğretim 
okullannm 6'ncı sınıflarına devam eden Öğrenci sayısı 25 Nisan 2001 tarihi itibariyle 4.339, 
taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamına alınarak taşman öğrenci sayısı 3.682 olup, taşıma 
işi için 545 milyar 398 milyon lira ödenek gönderilmiştir. 

2001-2002 öğretim yılında ise, ilköğretim okullannm 6'ncı sınıfına devam eden 
öğrenci sayısı 3.894, taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında taşman öğrenci sayısı da 
3.593'dür. 

Bilgilerinize arz ederim. j ^ - / - / 

Me^OSTANCIOĞLU 
Millî E p m Bakanı 
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17.- Sinop Milletvekili Kadir Bozbrt'un, 2000 yıb yatırım programında Sinop Hinin durumuna 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğhı'mın cevabı (7/4834) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam tarafindan sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim 

/ İ M r B O Z K U R T 
pinop Milletvekili 

Bakanlığınız 2000 yılı yatırım programında yer alan yeni işler tutan 
total olarak ne kadardır? 

Yeni işler faslında yer alan yatırımlardan rakamsal olarak hangi İlimiz 
en fazla payı almaktadır? 

2000 yılı yatırım programında Sinop İli genelinde yeni işler tutan ne 
kadardır? 

a) Hangileridir? 
b) Yatırım alan İller sırasında pay olarak yeri nerededir? 
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Aroftırma, Planlomııvo Koordüıasyıın Kurulu I3aslcaıılıSı 
SAYI : U.08.0,APK.0.03.05.00-03/aff<3 £l//<7/2001 
KONU : Soru Onorgoei 

TÖRJECİYE DTÜYÜIC MtLLET MICCLİSİ DAŞICAlVLKSriSrA 

İLGİ: T.D.M.M DnskanlıSının 18.10.2001 torihll ve A.01.0.0NS.0.10.00.02-1183S-
7/4834 sayılı yazısı. 

Sinop Milletvekili Sayın Kadir DOZKTJR.T*un, "2000 yılı yatırım, programında 
Sinop tlinin durumuna ilişkin" yazılı soru Önergesi lnoulunmigtlr. 

1. Dekanlığımızın 2000 yılı bütçüslndcn; 
— Okulöncesi eğitim kurumlarının {liderlerinde kullanılmak. Üzere tahsis edilen 

Ödenek miktarı, illerimizin tamamı için toplam 3 trilyon G3S milyar. 
• İlköğretim kurumları giderlerinde kullanılmak $zcrç tansis od\Ien Ödenek 

miktarı, illerimizin tamamı için toplam 133 trllytıgrıf '̂79' rntIy'Hr.''' 
liradır. 

2000 yılı yatırım programındı! yer alan ortaöğretim kurumlarının yeni isler 
tutarı ise. 6 trilyon 8SO milyar liradır. 

Uakanhgımızın 2001 yılı bütçesinden, ise; 
• Okulöncesi eşitim kurumlarının giderlerinde kullanılmak Üzere tahsis edilen 

Ödenek miktarı. İllerimizin tamamı için toplam İO trilyon 184 milyar. 
• llkOftretim kurumlan giderlerinde kullanılmak Uzuru tahsis edilen Ödenek 

miktarı, illerimizin tamamı için toplam 132 trilyon. 955 mllynr, 
liradır. 

2Ü01 yılı yatırım programında yer alan ortaöğretim kurumlarının yeni isler tutarı 
ise, 11 trilyon. 370 milyar liradır. 

2. Dakanlıgımızm 2000 yılı bUtçuBİndctı, İller arasında; okulöncesi eğitim 
kurumlarının (giderlerinde kullanılmak Ozora ayrılan Ödenekten 390 milyar lira vu 
ilköğretim kurumlarına giderlerinde kullanılmak -Üzere ayrılan Ödenekten 13 trilyon 
948 milyar lira ile un frizin payı İstanbul 111 almaktadır. 

Yeni İsler olarak yer alan ortaöğretim yatırımlarından parasal olarak en fazla 
payı ise 2 trilyon 1 İS milyar lira ile Sakarya İli almaktadır. 

Unkanlıgımızın 2001 yılı bütçesinden ise. İller orasında; okulöncesi eğitim 
kurumlarının giderlerinde kullanılmak ürere ayrılan Ödenekten 1 trilyon £>0 milyar lira 
ve ilköğretim kurumlarına giderlerinde kullanılmak üzere ayrılan Ödenekten 12 trilyon 
169 milyar lira ile en fhzln payı İstanbul İli almaktadır. 

Yeni isler olarak yer alan ortaöğretim yatırımlarından parasal olarak en fazla 
payı ise 1 trilyon ÖÖÜ milyar lira ile Ankara İli almaktadır. 

3. Sinop İline. Hakanlığımızın 2000 yılı bütçesinden, okulöncesi eğitim 
kurumlarının giderlerinde kullanılmak Üzere. 290 milyar lira ve ilköğretim 
kurumlarının giderlerinde kullanılmak Üzere de 2 trilyon 324 milyar lira tahsis 
edilmiştir. 

Yapımı devam eden projelerden; Doyabat Anadolu Lisesi, Buyabnt Ticaret 
meslek Lisesi ve DuraSan Çok programlı Lise inşaatları tamamlanarak hizmete 
alınmıştır. Fen Lisesi projesi yntırım programına alınmış. Anadolu Güzel Sanatlar 
Lisesi ve Anadolu öğretmen Lisesi yapımı isi de İstanbul IVfenkul Kıymetler Danası 
Daskanlıgı ile protokola bağlanmıştır. 

Sinop İlinde Sinop riektasagn, Turkeli Merkez, Uoyabat Mterkez. -13 oy abat. 
1 lUrnUk. 1 Durağan Merkez ve Dikmen Dumanlı YlDOMan ile. Ayancık yenikonak IJ10, 
DuraSan çerçiler PİO, Uoyabat Çnttcpo f l O ve Dlkrnen Kadı PlO'lan tamamlanmış.' 
eğitim ve öğretime başlamışlardır. Ayrıca Efelek merkez I.O.O.. gurzcTYenikant I.O.O.. 
ve Ayancık Merkez cevizli l.O.O'ları Sinop merkez'du İOO Öğrencilik Anaokulu 
hizmete açılmıştır. 

Devam eden islerden; Sarayduztl YİJTIO inşaatı "Ki 70 seviyesindedir. Durağan 
çerçiler YİOO ve Turkeli Yosiloba I»İ0 ise 2002-2003 Öğretim dönemine 
yetiştirilmeye çalışılmaktadır. 

a) Yeni yatırımlar; 
• Ivlorkez Osmaniye İlköğretim Okulu 
• Merkez Abalı İlköğretim Okulu 
• Merkez G. Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 
•» Gerze HelOron İlköğretim Okulu 
• Gerze AtatUrk İlköğretim C )kulu 
• Turkeli Ayaz İlköğretim Okulu 
• Merkez Karapınar Pansiyon 
• Ayancık merkez pansiyon 
Ayrıca, Hakanlıkça merkezden ihale edilerek yapımına başlanan Sinop-

Asiyan'doki ilköğretim okulunun inşaatı devam etmektedir. 
Okul Öncesi olarak, 
Ayancık, Efelek ve gürze ilçe merkezlerine Anaokulu planlanmış, yapımı 

devam etmektedir. 
b) Sinop îli, 20Ü0 yılı bütçesinden İllere tahsis edilen ödoneSe s"**3; 

okulöncesi eğitimde 3'unca, ilköğretimde 18'inoi sıradadır. 
13ilgilerinize arz ederim. 

IVBo^uTMOSTTAISrCIOCtl-U 
Mlllt Kftitim nalçanı 
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18.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğh'nun, okullardaki zehirlenme olaylarına ilişkin 
sorusu ve Milli Eğitim Bakam Metin Bostancıoghı'nun cevabı (7/4843) 

TÜRJCtYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOSLU 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 27.06.2000 

-""̂  Ahmet SÜNNETÇÎOÖLU 
Bursa Milletvekili 

Ülkemizin çeşitli yörelerinde Milli Eğitim Bakanlığının okullarda 
dağıttırmış olduğu Ürünlerden dolayı bir çok «grencinin zehirlendiği 
görülmüştür. 
1- 1999-2000 öğretim yılında kaç tane zehirlenme vakası görülmüş, ve 
bu vakalarda kaç tane öğrencimiz zehirlenmiştir ? 
2- Milli Eğitim Bakanlığının son olarak Bursa ve Yalova'da dağıttırâmak 
Üzere gönderdiği 40.000 kilo kuru incirden alınan numunelerin sonuçlarında 
incirlerin kurtlandığı, küflendiği, kokuşmaya başladığı, aşırı derecede 
toksin taşıdığı tespit edildiği doğrumudur? 
3- Bu ürünlerin üzerinde gıda tüzüğünde olması gereken üretim ve son 
kullanma tarihlerinin olmadığı doğrumudur? 
4- Daha önceki zehirlenme vakalarından ders alınmayarak bu tür gıdaları 
Milli Eğtimi Bakanlığına satan, kontrolünü yaparak teslim al*.ı\ bakanlık 
yetkilileri ya da uygun olmayan depolama şartlarından dolayı bu olaylara 
sebebiyet verip bu tür malların okullara dağıtımını sağlayan kişiler 
hakkında herhangi bir işlem yapılmışmıdır ? 

-113-
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T.C. 
MtLLt EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kumlu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/lfr/4 ZtHûl2M\ 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ: T.B.M.M Başkanlığının 18.10.2001 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11835-7/4843 
sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Saym Ahmet SÜNNETÇÎOĞLU'nun, "Okullardaki zehirlenme 
olaylarına ilişkin" yazılı soru Önergesi incelenmiştir. 

1. 1999-2000 öğretim yılında ilköğretim okullarında beslenme saatinde aldıkları 
yiyecek ve içecekten 2040 öğrenci rahatsızlanmıştjr. 

Kavrulmuş fındık ve kuru incirden herhangi bir zehirlenme olayı Bakanlığımıza intikal 
etmemiştir. 

2. Bursa ve Yalova Valiliklerince, findik ve incirden alman numunelerden yaptırılan 
tahliller sonucunda incirlerde küflenme, kokuşma ve kurtlanma tespit ^M&^Bakanhğımiza 
bildirilmiş, Bakanlığımızca da 05.06.2000 tarih ve 6585 sayılı yazıyla ilgili Valiliklere, tahlil 
sonuçlarına göre 

tüketilmesi sakmcah olan incirlerin İncir Tanm Satış Kooperatifleri Birliği'ne (TARİŞ) 
iadesinin sağlanması talimatı verilmiştir. 

3. TARİŞ ve FİSKOBÎRLİK ile yapılan protokollerde incir ve findıklafiri paketler 
halinde kaliteli ve sağlıklı olarak hazırlanması şartı yer almaktadır. 

Aynca illere gönderilen kuru incir ve kavrulmuş findik teslim alma ve dağıtım esasları 
ile il, ilçe ve okul müdürlüklerinin incir ve findıklarm hijyen koşullarına uygun olarak 
korunması ve dağıtılması için gerekli önlemleri alması gerektiği bildirilmiştir. 

4. Gelişen bu olaylarda Bakanlığımızın herhangi bir ihmali veya tedbirsizliği 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MefinBOSTANCIOĞLU 

Milli Eğitim Bakanı 

- 1 1 4 -



T.B.M.M. B: 13 30.10. 2001 0 : 2 

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, Talim ve Terbiye Kurulunun kabul ettiği 
yabancı djl "Öğretim programı kararına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Metin Bostancıoğlu'nun 
cevabı (7/4903) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam tararından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. ı r\ 

Talim ve Terbiye Kurulu, yabancı dil eğitimini ilköğretimin ilk sınıflarında ve okul 
öncesinde başlatan, Öğretilen dilin kültürel unsurlanmn yoğunluklu içeriğine sahip yabancı dil • 
öğretim etkinlikleri programını 32 sayılı karanyla kabul etmiştir. 

Anadillerini henüz tam özümseyememiş çocuklara, kültürel objeler kullanılarak yabancı dil 
f i t i m i verilmesinin peclpgojik temeli var mıdır? 

•I 

Karar alınırken dilbilimi ve eğitimbilim otoritelerinin görüşü alınmış ve bilimsel bulgulardan 
^arlanılmış mıdır? 

Kararda özel okul sahiplerinin baskı grubu olarak rolü nedir? 

Karar Milli Eğitim Temel Kanunun hükümlerine uygun mudur? 
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T.C. 
MlT.Lt EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kumlu Başkanlığı 

SAYI :U.08.O.APK.O.03.O5.00-03/£tf/ff 2 4 / 0 / 2 0 0 1 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.D.M.M Başkanlığının 22.10.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00,02-11835-7/4903 
sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Say m Avni DOĞAN'm, "Talim ve Terbiye Kurulu'nun 
kabul ettiği yabancı dil öğretim programı kararına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Okul öncesi Eğitim Kurumlan ve İlköğretim Okulu Yabancı Dil öğretim 
Etkinlikleri Çerçeve Programı ve bu programın kabulüne ilişkin kararda "o dili konuşan 
milletin kültürel objeleri kullanılarak yabancı dil eğitimi verilmesi" ifadesi yer almamaktadır. 
Ancak programın son bölümünde yer alan "öğretmenin Rolü" başlıklı bölümün 18'inci 
maddesinde "öğretilen dilin ülkesine ait metinleri (oyun, şarkı, tekerleme, basit şiir, bilmece, 
bulmaca, sözcttk oyunları vb.) derste işleyebilmeli ve o ülkenin çocuk kültürünü 
araştırabilmeli, sentez yapabilmeli ve bunu yabancı dil dersinin öğretimine de 
yansıtabilmelidir," ifadesi yer almaktadır. Bu maddede öğretmenin hangi donanımlara sahip 
olması gerektiği vurgulanmış ve bu bilgilerden yoksun olan yabancı dil öğrelmerüerinin dil 
öğretiminde yetersiz kaldığı ve kelimelere dilin ait olduğu kültürün yüklediği anlamı 
kavrayamaması nedeniyle etkili bir yabancı dil eğitimini gerçekleştiremediği bu yüzden de 
öğrencilerin "kullanılabilir" seviyede işlevsel bir yabancı dil öğrenemedikleri bilinen bir 
gerçektir. 

2. Söz konusu karar alınırken dil bilimi ve eğitim bilim alanında otorite sayılan pek 
çok resmi, sivil kurum ve kişilerden görüş alınmıştır. 

3. Kararın alınmasında herhangi bir baskı söz konusu değildir. Esas amaç "Milli 
Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen I. Genellik ve Eşitlik, II. Ferdin ve Toplumun ihtiyaçları, 
III. Yöneltme, IV. Eğitim Hakkı ve V. Fırsat ve İmkân Eşitliği ilkeleri doğrultusunda Devlet 
okullarında okumakta olan öğrencilerimize, özel öğretim kurumlarının en büyük ayrıcalığı 
olan "Yabancı Dil Eğitimini" verebilmektir. 

öze l öğretim kurumlarında okumakta olan öğrenciler; Yabancı Dil Eğitimi ve 
öğretimi Yönetmeliğinin uygulamalar bölümü; (b) bendi gereğince okullarında yabancı dil 
eğitimini zaten almaktadırlar. 

Söz konusu karar; velilerden gelen yoğun isteklerle, günümüz şartlarında toplumun 
ihtiyaçları doğrultusunda alınmış olup, devlet okullarında öğrenim görmekte olan 
öğrencilerimiz de böylece erken yaşta yabancı dille tanışıp öğrenmeye başlayabilecektir. 

4. Programların Milli Eğitim Temel Kanununda beliıtaerrTtn*kTWfl^^ 
insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ye geliştiler! JferfM* yetiştirilmesi 
hususundaki genel amaçlarına aykırı olması mümkün dejğüflft.' •'SötfI&ömisû programda! t 
öğretimi hedeflenen konular titizlikle belirlenmiştir. Bu yabancı" dil" eğitiminin 'amaçları 
arasında yukarıda sözü edilen nitelikteki unsurlara ters düşecejc herhangi bir olumsuzluk söz 
konusu değildir. 

Ayrıca söz konusu program, Öğrenci velisinin istemesi; okul ve kurumların eğitim 
ortamlarının uygun olması ve bu durumun il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince de onaylanması 
ile uygulamaya konulabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MefmBOSTANCIOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı. 
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20.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun,Rize'âe yürütülen projelere ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakam Şuayip Üşenmez'in cevabı (7/4934) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam sayın Şuayip Üşenmez tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını talep ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 30.06.2000 

(Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu, 
Rize Milletvekili 

SORULAR: 
1 -Bakanlğımza bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafindan Rize'de 
yürütülen çalışmalar nelerdir? 
2-2000 yılı rakamlarıyla sürdürdüğünüz projelerin toplam bedeli ne 
kadardır? 
3- 2000 yılı itibariyle söz konusu projelerdeki gerçekleşme miktarı ne 

olmuştur? 
4- Projelerin bir an önce tamamlanabilmesi için 2000 yılında sağlanan 

ödenek miktarı yeterli olmuş mudur? Yeterli olmamışsa ödeneklerin 
arttırılması için bir girişiminiz olmuş mudur? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.014/2.00-O<O58 £6/«0/2001 
KONU: 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞI 
Kanonlar Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Î L G İ : 24.10.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4934-6313/15179 sayılı 
yazınız. 

Rize Milletvekili Mehmet BEKAROGLU' nun tarafimdan yazılı olarak 
cevaplandmlmasım istemiş olduğu 7/4934-6312 Esas No' lu Yazılı Soru 
Önergesine ait cevap ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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RİZTC !V«±LLKXVIDICtLİ; ZMUSUİMLECr »KICAHOGLTJTSrUlSr 
7/493-4 E S A S N O ' L U YAJEDLI S O R U OVtnCRGKSlNl?* C E V A B I 

D e k a n l ı ğ ı m bogl ı k u n d u z u T o p u v e Kadastro Oeoot JStfadorlugu: 
tZrilcecniaedn tes i s kadastrosunu yopnrnk m o d e m tapu s ic i l ini tes i s e tmek . 

t a ş ı n m a z mallarla i lgil i akit v o her turlu tesc i l i ş lemlerini ydıf l tmok Hazinenin. 
sorumlu luğu alt ındaki tapu s ic i l ini dtlTienli olarak: tutmak: v e m o l k emniyet in i 
sağlamak: faizcnetLeıini yOratnaolctodir. 

T«ç>u -ve Kadastro Gene l K£udnrlugunce Türkiye gene l inde sürdürülen 
projeler; 

- Kadastro o t o m a s y o n u projesi , 
- T a p u S ic i l o t o m a s y o n projesi , 

Türkiye -ulusal y o z a y a ğ ı projesi , 
- Kadastrosu yapı lamayan yerlerin tes i s kadastrolarının yap ı lmas ı 

projeleridir. 
D u projelerin 2 0 0 1 y ı l ı rakamlarıyla top lam b e d e l i 64-.7Ö8.396.8OO.000.-

T L . dir. 
T a p u v e Kadastro G e n e l IVludurlugu 2 0 0 1 y ı l ı M a y ı s ay ı it ibariyle ü l k e 

gene l inde; 
S OOO km? olarak hedef l enen tes i s kadastrosu 8.8.72 kxna olarak: 
CK> 177.4- oranında) gerçek leşmiş , 

- 2 5 km* olarak hede f l enen y e n i l e m e 1 8 8 k m a yo , 
4 0 0 OOO adet olarak: h e d e f l e n e n değişiklik: i ş lemler i 3 0 S . 3 S 1 adet 
olarak gerçekleşmişt ir . 

- 2 8 9 parsel afet kadastrosu gerçeklestirilrnistir. 
1 0 0 0 parsel olarak, hede f l enen i m a r affi 4 . 9 7 6 parsel Ç9*497.6 
oranındajserceklestirilrnigtfa:. 

4 0 0 paf ta l/SOOO Ölçekli harita üret imi h e d e f i n e karadık. i s e 3 8 0 paftahlc 
1/5ÖOO Ölçekli harita üret imi gerçekleşmişt ir . 

Topu. v e Kadastro G e n e l ^rudarlugttnce programa alman. v e hedeflenen. 
projelerin bir a n Önce trnnamlnnabilmesi i ç in b u g ü n e kadar sağ lanan Ödenek: 
miktarı i le yukarıda açıklandığı Ozcro hedeflerimiz: üzer inde bir üre t im 
gereaklestirîlrnistir. 
S O R U : 1 

Bakan l ığ ın ı za b a g h T a p u v e Kadastro G e n e l M u d u r l u g u taraflndan 
R i z e ' d e yürütülen çal ışmalar nelerdir? 

R i z o Hinde 2 0 0 1 y ı h içer is inde programda hedeflenen. 11 .6 k m 9 lüc ninnin 
kadastrosunun yap ı lmas ı v e 1 kxna l ik alanın y o n i l enmes i i le 1 .230 adet ta lebe 
b a g h değişiklik: i ş l e m i yap ı lmas ı OngoralmOgtOr. 
S O R U . - 2 

2 0 0 0 y ı l ı rakamlarıyla BOrdOrdOgttnOz projelerin toplara, bede l i n e 
kadardır? 
C E V A P S Î B 

2 0 0 1 y ı h rakamlarıyla sürdürülen projelerin bede l i 3 . 6 2 1 . 6 6 7 . 0 0 0 - T L . d ı r . 
SOKC7:3 

2 0 0 0 y ı h itibariyle aOz k o n u s u projelerdeki gorçokles ıne m ü c t a n n e 
o lmuştur? 
C K V A P : 3 

H e d e f l e n e n p ı o c m r a çerçeves inde 2 . 8 k m * l ik alnnın kadastrosu i l e 7 2 8 
adet ta lebe b a g h degiBiklftc i ş l emi v e 3 7 2 dOnOmOn y e n i l e m e s i y a p ı l m ı ş o l u p , 
çalısmalarurıız surdurtllnmoktedir. 
S O R U : 4 

Projelerin b ir a n Önce taınarnlanabilznoai i ç i n 2 0 0 0 y ı l ında sağ lanan 
Ödenek: miktarı yeterli o l m u ş mudur? Yeterl i o l m a m ı ş s a Ödeneklerin artırılması 
i ç i n girisirniniz o l m u ş mudur? 
CTEVATs 4 

2 0 0 1 y ı h itibariyle hede f l enen program çerçeves inde proje ler in 
tiıııif ı ı inanabilmesi i ç i n oal ısmalarunız sürdürülmektedir. 

d> 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konulanna (Anayasanın süreye bağladığı konular 

hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işlerin görüşül
mesine aynlması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat süre ile sözlü sorulann görüşülmesi, sunuşlar ve 
işaret oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.6.1999 tarihli 15 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2. - İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilen Gündemin Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan 

Gelen Diğer îşler kısmının 275 inci sırasında yer alan 723 Sıra Sayılı Türk Medeni Kanunu Tasansmm bu kısmın 7 nci 
sırasına, 276 ncı sırasında yer alan 724 Sıra Sayılı Kanun Tasansının 8 inci sırasına alınması ve Türk Medeni Kanunu 
Tasansının üzerinde yapılacak görüşme ve oylamalarda; 

a) Tasannın bölümler halinde; 
1. - Başlangıç ve birinci kitap Kişiler Hukuku kısmının 47 nci maddesine kadar birinci bölüm, 
2. - 47 nci maddesinden 118 inci maddesine kadar olan kısmının 2 nci bölüm, 
3. - İkinci kitap Aile Hukuku kısmının 118 inci maddesinden 282 nci maddesine kadar olan kısmının üçüncü bölüm, 
4. - 282 nci maddesinden 396 ncı maddesine kadar olan kısmının 4 üncü bölüm, 
5. - 396 ncı maddesinden 494 üncü maddesine kadar olan kısmının 5 inci bölüm, 
6. - Üçüncü kitap Miras Hukuku kısmının 575 inci maddesine kadar olan kısmının 6 ncı bölüm, 
7. - 575 inci maddesinden 683 üncü maddesine kadar olan kısmının 7 nci bölüm, 
8. - Dördüncü kitap Eşya Hukuku kısmının 683 üncü maddesinden 779 uncu maddesine kadar olan kısmının 8 inci 

bölüm, 
9. - 779 uncu maddesinden 939 uncu maddesine kadar olan kısmının 9 uncu bölüm, 
10. - 939 uncu maddesinden sonuna kadar olan kısmın 10 uncu bölüm olarak görüşülmesi, 
b) Tasannın tümü üzerinde Gruplar, Hükümet ve Komisyon adına yapılacak konuşmalann 40'ar dakika (bu süre bir

den fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir) kişisel konuşmalann 10'ar dakika; bölümler üzerinde Gruplar, Hükümet ve 
Komisyon adına yapılacak konuşmalann 20'şer dakika (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir) olması, 

c) Maddeler okunmaksızm sadece bölümlerin ayn ayn oylanması ve bölümler üzerinde verilen önergelerin kabulü 
halinde o bölümün kabul edilen önerge ile birlikte oylanması, 

d) Bölümler üzerinde Komisyon ve Hükümetin birer, milletvekillerinin de 3 önerge verebilmesi, 
e) 724 Sıra Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasansının bir bölüm 

olarak görüşülmesi ve tasannın sadece tümü üzerinde görüşme yapılması ve tümü üzerinde Gruplar, Hükümet ve Komis
yon adına yapılacak konuşmalann 20'şer dakika, kişisel konuşmalann 10'ar dakika olması, maddeler okunmaksızm 
tümünün oylamnası; tasan üzerinde Hükümet ve Komisyonun birer milletvekillerinin de 3 önerge verebilmesi, önergelerin 
kabulü halinde tümünün kabul edilen önergelerle birlikte oylanması, 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 18.10.2001 tarihli 9 uncu birleşiminde kabul edilmiştir.) 
3. - Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalan üyelikler için 3984 sayılı Kanun gereğince yapılacak seçimin 

30.10.2001 Salı günkü Birleşimde yapılmasının ve bu Birleşimde sözlü sorulann görüşülmemesinin Genel Kurulun onayı
na sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 24.10.2001 tarihli 11 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
4. - 31.10.2001 Çarşamba günü sözlü sorulann görüşülmemesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma 

Kurulunca uygun görülmüştür. 
(Genel Kurulun 24.10.2001 tarihli 11 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
*Plan ve Bütçe Komisyonu * Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

30.10.2001 Sah Komisyonu 
S a a t : 1 0-0 0 31.10.2001 Çarşamba 
31.10.2001 Çarşamba Saat • 15 00 
Saat: 10.00 „ ^ .', ' 
1.11.2001 Perşembe D l Ş 1 Ş İ e" K o m ı s v o n u 

Saat: 10.00 1.11.2001 Perşembe 
2.11.2001 Cuma Saat: 10.00 
Saat: 10.00 * Millî Savunma Komisyonu 

* Çevre Komisyonu 1.11.2001 Perşembe 
31.10.2001 Çarşamba Saat: 10.00 
Saat: 13.30 



TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI GÜNDEMÎ 
13 ÜNCÜ BİRLEŞİM 3 0 . 1 0 . 2001 SALI Saat: 15.00 

1-BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifinin (2/354), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alın
masına ilişkin önergesi 

2. - Osmaniye Milletvekili Birol Büyüköztürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/689), İçtüzüğün 37 nci maddesine 
göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

3. - Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/670), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğru
dan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - S E Ç İ M 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. - Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boş bulunan bir üyelik için yapılacak seçim 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, işsizlik ve yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, köylerin sorunlarının araştırılarak köy 
kalkınması ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

3. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 36 arkadaşının, telefonların yasa dışı olarak 
dinlendiği iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

4. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak ve 23 arkadaşının, bazı basın kuruluşlarının kamu 
imkânlarından baskı kurmak suretiyle yararlandıkları iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 43 arkadaşının, THK yönetimi hakkındaki iddiaları 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

6. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erozyonun nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

7. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 35 arkadaşının, hayvancılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

8. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 19 arkadaşının, tarım sektörünün sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

9. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, yerel basının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

10. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 24 arkadaşının, Ege kıyılarındaki balık çiftliklerinin neden 
olduğu zararların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

11. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 23 arkadaşının, ilköğretim okullarının içinde bulunduğu 
sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

12. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 23 arkadaşının, Uluslararası Çok Taraflı Yatırım 
Anlaşması (MAI)'nın ülkemiz açısından doğabilecek etkilerini araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi'(10/27) 

13. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 23 arkadaşının, ülkemizde yaşanan ekonomik 
krizin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın^ inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (.10/30) 

14. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, üniversite kurulacak illerin tespiti 
ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün;104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

15. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, Erzincan ilinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/32) 

16. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 arkadaşının, üniversite kurulacak illerde 
aranacak kriterler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

17. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 27 arkadaşının, bankacılık sektörünün sorunlarının ve 
devlete devredilen bankaların batış nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

18. - İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 26 arkadaşının, Dünya Bankası tarafından 
desteklenen Birinci Sağlık Projesi ile ilgili iddialann araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

19. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 21 arkadaşının, teröre destek veren ülkeler ve bu 
ülkelerdeki kuruluşlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

20. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşının, göç olayının nedenlerinin ve 
göçten kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/36) 

21. - Amasya Milletvekili Akif Gülle ve 21 arkadaşının, Amasya İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunları ile özellikle Amasya'nın kamu yatınmlan, özel sektörü teşvik edici tedbirler 
ve kamu hizmetleri yönünden ihmal edilmesinin ortaya çıkardığı sorunlann araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

22. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 20 arkadaşının, Sivas ilinin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

23. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşının, gençliğin sorunları ve uygulanan 
politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

24. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 20 arkadaşının, Doğu Anadolu'nun bölgesel 
kalkınması ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

25. - İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 50 arkadaşının, Türkiye'nin bilgi ve bilgi teknolojisi 
kaynaklannın etkin kullanımı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

26. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 21 arkadaşının, Adana İlinin sınai, tarımsal, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştınlarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/41) 

27. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 21 arkadaşının, Çankırı İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

28. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 24 arkadaşının, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlannın araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/43) ; 

29.' - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 31 arkadaşının, MGK için hazırlandığı iddia edilen bir 
rapor konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

30. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 34 arkadaşının, bazı gizli bilgi ve belgelerin bazı aracı 
kuruluşlara sızdırılarak borsada haksız kazanç sağlandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

31. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 20 arkadaşının, Elazığ İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

32. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 19 arkadaşının, ulusal kemik iliği bankası 
kurulması amacıyla Dr. Oktar Babuna tarafından başlatılan kampanya hakkındaki iddialan araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

33. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 21 arkadaşının, tekstil ve konfeksiyon 
sektörünün sorunlarının araştınlarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/48) 
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34. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 23 arkadaşının, İstanbul TEM otoyolunun Çamlıca 
ve Mahmutbey gişelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

35. - Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş ve 23 arkadaşının, kamu harcamaları üzerindeki 
parlamenter denetimin etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

36. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 20 arkadaşının, sermaye piyasasının ve borsalarla 
ilgili olarak ortaya atılan iddiaların ve sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

37. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, özelleştirmelerle ilgili olarak ortaya 
atılan iddialann araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

38. - Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu ve 19 arkadaşının, Tokat İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/54) 

39. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 21 arkadaşının, Türk aile yapısının korunması ve 
güçlendirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

40. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, kültür politikalarının incelenmesi 
ve millî bir kültür politikası oluşturulması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

41. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 41 arkadaşının, Türk çaycılığının ve çay 
üreticilerinin sorunlarının ve çözüm yollarının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

42. - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar ve 29 arkadaşının, GAP'ın bir an önce bitirilmesi için 
gerekli önceliklerin tespiti, projenin yavaş ilerlemesinin altında yatan sebeplerin belirlenmesi ile kalıcı 
çözümlerin üretilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

43. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, 903 sayılı Kanuna göre kurulan 
resmî vakıflarla ilgili yolsuzluk ve şikâyet iddiaları ile bu vakıfların gelirlerinin nerelerde kullanıldığının 
tespiti ve faaliyetleri ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

44. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 27 arkadaşının, meslek liselerinin eğitimdeki yeri, 
günümüzdeki durumu ve öğrencilerinin karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/61) 

45. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Al bayrak ve 21 arkadaşının, Kırıkkale İlinin, uygulanan 
politikalar sonucu karşılaştığı sınai, tarımsal ve ekonomik alanlardaki sorunlarının tespiti ve çözüm 
yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

46. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 19 arkadaşının, Şanlıurfa İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

47. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 22 arkadaşının, Ttirkçenin korunması, 
kullanılması ve bu alandaki eksikliklerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

48. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 arkadaşının, sınır ticaretinin ekonomik boyutları 
ile yerli üretime etkisinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/65) 
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49. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 20 arkadaşının, ülkemizde meydana gelen deprem 
felaketi konusunda alınması gereken kalıcı önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

50. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, yangınların zararlannı en aza indirmek 
için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

51. - İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 26 arkadaşının, pratisyen hekimlerin sorunlarının 
araştınlarak ülke sağlığı açısından alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/75) 

52. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey ve 28 arkadaşının, Dicle Nehrine petrol atığı 
bırakıldığı iddialarının araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/76) 

53. - Erzincan Milletvekili Mihrali Aksu ve 55 arkadaşının, üniversite kurulacak illerde aranacak 
kıstasların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

54. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 26 arkadaşının, cezaevlerinde meydana gelen 
olaylann ve sorumlulannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/78) 

55. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Anadolu basınının sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

56. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün modernize edilerek daha etkin ve verimli hizmet verebilmesi için alınması gereken 
önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

57. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi ve 23 arkadaşının, Trabzon İlinin ekonomik, sosyal ve 
kültürel sorunlanmn araştırılarak kamu hizmetlerinden daha fazla yararlandırılması için alınması 
gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

58. - Batman Milletvekili Burhan İsen ve 27 arkadaşının, POAŞ'ın özelleştirilme ihalesiyle ilgili 
olarak ortaya atılan iddialann araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştıntıası açılmasına 
ilişkin önergesi (10/82) 

59. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 28 arkadaşının, tanm sektörünün ve çiftçilerin içinde 
bulunduğu sorunlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/83) 

60. - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 27 arkadaşının, Türkmenistan doğalgazının Türkiye 
içi dağıtımıyla ilgili Mavi Akıntı Projesi hakkında ileri sürülen iddialann araştınlması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/84) 

61. - Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük ve 23 arkadaşının, Ankara'nın ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak örnek bir başkent olmasını sağlamak için alınması gereken 
önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

62. - Adıyaman Milletvekili Mehmet Özyol ve 20 arkadaşının, Adıyaman İlinin sosyal, kültürel 
ve ekonomik sorunlanmn araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/87) 

63. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 24 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda bazı 
illerde uygulanan olağanüstü halin kaldırılarak ekonomik kalkınmayı sağlayacak kalıcı önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 
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64. - Fazilet Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bülent Annç'ın, 
Ahmet Taner Kışlalı cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

65. - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve 29 arkadaşının, Siirt ilinin ekonomik ve sosyal 
yönden kalkınmasını engelleyen nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

66. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 22 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinin ekonomik kalkınmasını sağlayacak önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/93) 

67. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 25 arkadaşının, Bayburt İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/94) 

68. - Edirne Milletvekili Şadan Şimşek ve 21 arkadaşının, Edirne İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/95) 

69. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 27 arkadaşının, sokak çocuklarının sorunlarının 
saptanarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

70. - izmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 21 arkadaşının, tütün mamullerinin insan sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik kamusal tedbirlerin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/97) 

71. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 22 arkadaşının, öğretmenliğin yeniden 
saygınlık kazanması ve özlük haklarının iyileştirilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/98) 

72. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 27 arkadaşının, Bursa'nın Büyükorhan, 
Harmancık, Orhaneli ve Keleş İlçelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

73. - Ankara Milletvekili Mehmet Arslan ve 29 arkadaşının, iç Anadolu Bölgesinin modern bir 
yapıya kavuşturulması ve ekonomik kalkınmasının sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

74. - izmir Milletvekili Hakan Tartan ve 22 arkadaşının, enerji sorununa çözüm bulunması için 
alınması gereken önlemlerin araştırılarak yeni bir enerji politikası belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/101) 

75. - Van Milletvekili Hüseyin Çelik ve 27 arkadaşının, Van ilinin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

76. - Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve 35 arkadaşının, Kayseri ilinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/103) 

77. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 31 arkadaşının, vakıf müesseseleri konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/104) 

78. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 23 arkadaşının, antepfıstığı üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 
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79. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 20 arkadaşının, muhtarların 2000'li yıllardaki 
işlevlerinin incelenerek, sorunlarına çözüm bulunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

80. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 21 arkadaşının, demiryolu ulaşımındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

81., - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 19 arkadaşının, Hatay Hinin sorunlarının araştırılarak 
çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

82. - Fazilet Partisi adına Fazilet Partisi Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif 
Şener'in, Çeçenistan sorununa yönelik izlenen dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

83. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 21 arkadaşının, Mafya-Siyaset-Para ilişkileri 
konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

84. - Malatya Milletvekili Namık Hakan Durhan ve 38 arkadaşının, Malatya-Kayseri yolu 
üzerinde bulunan tütün deposunda meydana gelen yangın konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

85. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 48 arkadaşının, 1992 yılında hizmete giren Galata 
Köprüsünün açılamamasından kaynaklanan sorunlann araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

86. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun ve 19 arkadaşının, İstanbul ve Çanakkale boğazlannın 
güvenliği ve deniz kirliliğinin yarattığı çevre sorunlan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

87. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 20 arkadaşının, ücretlilerin durumunun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

88. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy ve 20 arkadaşının, jeotermal enerji kaynaklarının 
değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

89. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 26 arkadaşının, KOBİ'lerin sorunlannın araştırılarak 
çözüm yollannın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

90. - Fazilet Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, Manisa Mil
letvekili Bülent Arınç ve 29 arkadaşının, terör olaylan ve Hizbullah terör örgütü konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) 

91. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 20 arkadaşının, asgari ücretle çalışanlann durumlarının 
araştınlarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

92. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, kesintisiz zorunlu eğitimin 
etkilerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

93. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 31 arkadaşının, SİT alanı uygulaması konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/120) 

94. - Niğde Milletvekili Doğan Baran ve 24 arkadaşının, patates üretimi konusundaki sorunlann 
araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

95. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 21 arkadaşının, Giresun'un ekonomik bakımdan 
geri kalmışlığının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/122) 

96. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 29 arkadaşının, Yazıcılar Holding'in hisselerinin 
halka arzı ile ilgili ortaya atılan iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 
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97. - Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli ve 47 arkadaşının, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile 
ilişkilerinin incelenerek, AB üyesi ve aday ülkelerdeki Türklerin sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitsel 
sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

98. - istanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı ve 20 arkadaşının, istanbul'un ulaşım sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

99. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, kamu çalışanları ve özellikle teknik 
personel arasındaki ücret eşitsizliği konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

100. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 28 arkadaşının, esnaf ve sanatkârlar ile KOBl' 
lerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

101. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ve 21 arkadaşının, Diyarbakır ilinin nüfus 
artışı ve göç sonucu oluşan sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/130) 

102. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen ve 21 arkadaşının, Balıkesir İlinin tarımsal, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

103. - Aksaray Milletvekili Murat Akın ve 19 arkadaşının, özel bir firmanın Aksaray İlinde 
kurmayı planladığı şeker fabrikası konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

104. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu ve 19 arkadaşının, Mardin ilinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/135) 

105. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 21 arkadaşının, belediyelerin kaynak sorunları ve 
denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

106. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 21 arkadaşının, emeklilerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

107. - Fazilet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, 
zorunlu tasarruf kesintileri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

108. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik ve 46 arkadaşının, Ankara İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/138) 

109. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 23 arkadaşının, memurlann ekonomik durumlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 

' 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 
110. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 21 arkadaşının, çiftçilerin ekonomik sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

111. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 32 arkadaşının, Karadeniz'deki kirliliğin tüm 
boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

112. -Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 36 arkadaşının, kamudaki taşıt alımı ve 
kullanımına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/143) 
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113. -Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 37 arkadaşının, kamudaki bina, konut ve 
tesis harcamalarına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/144) 

114. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 36 arkadaşının, kamu harcamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

115. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 24 arkadaşının, İstanbul'daki kaçak yapılaşma ve 
derelerin ıslahı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

116. -Çanakkale Milletvekili SadıkKırbaş ve23 arkadaşının, ekonomideki kayıtdışılığıntüm 
boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

117. - Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, 
Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan Gûven'in, ilköğretimde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

118. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, enerji sıkıntısının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

119.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 22 arkadaşının, Amerika'da kızılderililere ve 
zencilere karşı uygulanan soykırım iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

120. - Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan ve 22 arkadaşının, Malatya İlindeki kayısı üretiminin 
ve üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/151) 

121. - İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 20 arkadaşının, İzmir İlinin kentsel sorunlanna çözüm 
bulunabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve Seferihisar Yat Limanının sit alanı içine 
alınması ile viyadük inşaatlarının durdurulmasının nedenlerinin araştınlması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/152) 

122. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 20 arkadaşının, yurtdışında eğitim görenlerin 
diplomalannın denkliği konusunda çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

123. - DYP Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza 
Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven ile 19 arkadaşının, bankacılık sektöründe yaşanan sorunların 
ve Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar hakkında ileri sürülen iddialann araştınlarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

124. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 22 arkadaşının, ülkemizdeki tuz kaynaklarının 
araştırılarak tuz üretim kapasitesinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/155) 

125. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay ve 20 arkadaşının, Batman İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/156) 

126. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay ve 20 arkadaşının, Mardin İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/157) 

- 1 1 -



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

127. - İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı ve 20 arkadaşının, Boğazlardaki deniz trafiğinin 
yarattığı tehlikelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/158) 

128. - Fazilet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Kahramanmaraş Milletvekili Avni 
Doğan, Manisa Milletvekili Bülent Arınç ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, sözde Ermeni 
soykırımı iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

129. - Samsun Milletvekili Kemal Kabataş ve 20 arkadaşının, kamuda çalışan memur ve işçilerle 
emeklilerin özlük haklan konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

130. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 arkadaşının, iklim değişikliklerinin 
sebepleri ve sonuçları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyanncabir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

131. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 21 arkadaşının, yolsuzluk ve usulsüzlük olaylarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

132. - Fazilet Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri Kahramanmaraş Milletvekili Avni 
Doğan ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, sekiz yıllık zorunlu kesintisiz temel eğitim 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

133. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 31 arkadaşının, Ağrı ilinin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

134. - F.P. Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Çorum 
Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve Manisa Milletvekili Bülent Annç'ın, özürlülerin sorunlan konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/16) 

135. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk ve 35 arkadaşının, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde 
meydana gelen deprem felaketinden sonra bölgede yapılan çalışmalar ve toplanan yardımların kullanılması 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

136. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 27 arkadaşının, Beyaz Enerji Operasyonu ile 
gündeme gelen yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/166) 

137. - Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı ve 21 arkadaşının, Adana İlinin sosyo-ekonomik ve 
kültürel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

138. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 19 Arkadaşının, sözde Ermeni soykırımı iddiaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir- Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

139. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 26 arkadaşının, Devlet Memurluğu Sınavıyla ilgili aksaklık 
ve usulsüzlük iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

140. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey ve 33 arkadaşının, korunmaya muhtaç ve sokak çocukları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

141. - İstanbul Milletvekili Yılmaz Karakoyunlu ve 23 arkadaşının, Türk dilinin ve müziğinin 
korunması ve yozlaşmasının engellenmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

142. - Samsun Milletvekili Kemal Kabataş ve 30 arkadaşının, ekonomik ve malî durum konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel çalışma açılmasına ilişkin 
önergesi (8/17) 

143. - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın ve 29 arkadaşının, Batman İlinin sorunlannın 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyanncabir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 
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144. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 30 arkadaşının, Samsun-Çarşamba Ovası yakınlarındaki 
bakır ve gübre fabrikalarının çevreye etkileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/173) 

145. - Adana Milletvekili Ali Gören ve 35 arkadaşının, müfredatın ve ders kitaplarının yeniden 
düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

146. - Batman Milletvekili Faris Özdemir ve 24 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu'daki tütün 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

147. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 101 arkadaşının, Ermenilerin Ağrı İlinde yerli halka yaptıkları 
mezalimin araştırılması ve Ağrı Dağı üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/176) 

148. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu ve 57 arkadaşının, Ermenilerin Erzurum İlinde yerli halka 
yaptıkları mezalimin araştırılması ve Erzurum üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

149. - Kars Milletvekili Arslan Aydar ve 32 arkadaşının, Ermenilerin Kars İlinde yerli halka yaptıkları 
mezalimin araştırılması ve bölge üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/178) 

150. - Bitlis Milletvekili İbrahim Halil Oral ve 35 arkadaşının, Ermenilerin Bitlis İlinde yerli halka 
yapmış oldukları mezalimin araştırılması ve Bitlis üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

151. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 31 arkadaşının, Adıyaman İli Besni İlçesindeki tarihî 
ve kültürel varlıkların korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

152. - Balıkesir Milletvekili Hüseyin Kalkan ve 21 arkadaşının, Balıkesir'in Dursunbey İlçesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken Önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

153. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 22 arkadaşının, İstanbul'da su havzalarının korunması ve 
kirliliğin engellenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

154. - Van Milletvekili Ayhan Çevik ve 21 arkadaşının, Ermenilerin Van İlinde yerli halka yapmış 
oldukları mezalimin araştırılması ve Van üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/183) 

155. - Muğla Milletvekili Hasan Özyer ve 20 arkadaşının, Muğla İlinin balıkçılık, tarım ve turizm 
açısından sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

156. - Manisa Milletvekili Hüseyin Akgül ve 22 arkadaşının, Türkiye'nin de taraf olduğu Uluslararası 
Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmenin (RAMSAR) eklerinde sayılarak uluslararası koruma altına 
alınan Gediz nehrinin incelenerek sulak alanlarla ilgili ulusal çevre stratejisi ve eylem planı oluşturulması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/185) 

157. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 29 arkadaşının, tarihteki Türk ve Ermeni ilişkileri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/18) 

158. - Burdur Milletvekili Mustafa Örs ve 20 arkadaşının, Burdur İlinin bazı sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

159. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 54 arkadaşının, YÖK'ün Fatih Üniversitesi ile ilgili karan 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

160. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 21 arkadaşının, vakıfların sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 
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161. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 29 arkadaşının, Kamuya personel alımında uygulanan 
merkezi sınav sistemi hakkındaki usulsüzlük ve aksaklık iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci 
ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

162. - Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal ve 20 arkadaşının, Osmaniye İlindeki orman köylülerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

163. - Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal ve 20 arkadaşının, Osmaniye İlindeki yerfıstığı üretiminin ve 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

164. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer ve 21 arkadaşının esnaf ve sanatkârların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

165. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer ve 21 arkadaşının, karayoluyla uluslararası yük taşıyan ve 
Ortadoğu ülkelerine çalışan nakliye araçlarının sorunlan ve Irak'a uygulanan ambargonun etkileri konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/193) 

166. - Antalya Milletvekili Nesrin Ünal ve 22 arkadaşının, yaş meyve ve sebze üretimi ve ihracatıyla 
ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

167. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 27 arkadaşının, son ekonomik krizlerde bazı kamu 
bankalarından şaibeli döviz satışı yapıldığı iddialarının araştırılarak haksız kazanç sağlayanların ve 
sorumlulannm ortaya çıkanlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

168. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 23 arkadaşının TŞOF hakkındaki yolsuzluk iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 

169. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 22 arkadaşının, antep fıstığı üretiminin ve üreticilerin 
sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

170. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 20 arkadaşının, bor madenleri konusunda Anayasanın 
98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/198) 

171. - İstanbul Milletvekili Sühan Özkan ve 47 arkadaşının, bazı kişilerin telefonlarının yasa dışı yollarla 
dinlendiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

172. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terör 
nedeniyle boşaltılan yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

173. - Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli ve 53 arkadaşının, otomotiv ana ve yan sanayinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

174. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 20 arkadaşının, okullarda meydana gelen taciz ve tecavüz 
olaylarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

175. - Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal ve 19 arkadaşının, Osmaniye İlinin turizm potansiyelinin 
değerlendirilmesi ve sorunlarının tespiti ile çözüm yollannın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

176. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya ve 19 arkadaşının, bor madenlerinin stratejik ve 
ekonomik değerinin saptanması ve özelleştirilmesi durumunda ortaya çıkacak sorunların araştmlması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/204) 

177. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 20 Arkadaşının, demiryollarının modernizasyonunu 
sağlamak için alınması gereken önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

178. - Adana Milletvekili Ali Halaman ve 43 Arkadaşının Adana-Kozan İlçesinin tarihi ve turistik 
değerlerinin araştırılarak kültürel eserlerin korunması, İlçenin sosyal ve ekonomik yönden kalkınması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 
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179. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 19 Arkadaşının, tütün ekicilerinin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

180. - Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve 23 Arkadaşının, çingene asıllı vatandaşların sorunlarının 
araştırılarak almması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

181. - Niğde Milletvekili Mükerrem Levent ve 26 arkadaşının, Türkiye'deki kuraklık sorunu ile 
akarsulanmız üzerindeki barajlar ve hidroelektrik santralleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

182. - Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, 
Konya Milletvekili Veysel Candan ve Çorum Milletvekili Yasin Hatipoğlu'nun, tanm sektörünün sorunlan 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/19) 

183. - İçel Milletvekili Ayfer Yılmaz ve 33 arkadaşının, uluslar arası terör ve dış politika konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/20) 

184. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 20 arkadaşının, ABD'deki terörist eylemler sonucu ortaya 
çıkan uluslar arası gelişmelerle ilgili Hükümetin oluşturacağı yeni politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 

185. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 20 arkadaşının, GAP konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

186. - Saadet Partisi Grup Başkanvekilleri, Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Konya 
Milletvekili Veysel Candan ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, ülkemizdeki işsizlik ve istihdam 
sorunlan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

187. - Niğde Milletvekili Mükerrem Levent ve 25 arkadaşının, madencilik sektörünün içinde bulunduğu 
durum ile bor ve altın madenleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

188. - Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek ve 57 arkadaşının, iki medya kuruluşunun karşılıklı olarak 
yaptığı suçlamalan ve iddialan araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

189. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 19 arkadaşının, tütün üreticilerinin sorunlannın 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/213) 

190. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 20 arkadaşının, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde iş 
yapan ve ikamet eden vatandaşlanmızın sorunlannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/214) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) (*) 

2. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal 
Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili 
Hasan Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal îşlerve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755,1/689, 2/699) (S. Sayısı: 
666) (Dağıtma tarihi: 7.5.2001) 

3. - Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye îş Kurumu Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/754, 
1/692) (S. Sayısı: 675) (Dağıtma tarihi: 14.5.2001) 

4. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal îşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/756, 1/691)(S. Sayısı: 676)(Dağıtmatarihi: 15.5.2001) 

5. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal îşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/753, 1/690) (S. Sayısı: 685) (Dağıtma tarihi: 29.5.2001) 

6. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet lyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldınm Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet 
Salih Yıldınm'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak 
Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair içtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232, 2/286,2/307,2/310,2/311, 2/325, 2/442,2/449) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

7. - Türk Medeni Kanunu Tasarısı ile Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; Ankara Milletvekili Esvet Ozdoğu 
ve Dört Arkadaşının; Aynı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/611, 1/425,2/361,2/680) (S. Sayısı: 723) (Dağıtma tarihi: 29.6.2001) 

8. - Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/612) (S. Sayısı: 724) (Dağıtma tarihi: 29.6.2001) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Sözleşmesinin ve Sözleşmeye İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/707) (S. Sayısı: 532) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/687) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

11. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 
Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/593) (S. Sayısı: 643) (Dağıtma tarihi: 11.4.2001) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir, 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

12. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/479) (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 13.10.1999) 

13. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: 11.1.2001) 

14. X - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) 
(S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) (*) 

15. - Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/470) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

16. - Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1/638) (S. Sayısı: 635) (Dağıtma tarihi : 
3.4.2001) 

17. - Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri, Tarım, Orman ve 
Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/600) (S. Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 28.2.2001) 

18. - Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Şanlıurfa 
Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'm Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ile Muğla Milletvekili Fikret 
Uzunhasan'ın, Türk Optometri ve Optik Meslekler Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/767, 2/246, 2/570) (S. Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

19. - Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/485) (S. Sayısı: 356) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

20. - Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyon Raporu 
(3/253) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

21. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/352) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

22. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/371) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

23. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/307) (S. Sayısı: 322) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

24. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/391) (S. Sayısı: 323) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

25. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/392) (S. Sayısı: 324) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

26. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/393) (S. Sayısı: 325) (Dağıtmatarihi: 11.2.2000) 

27. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/395) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

28. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/396) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/274) (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 
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30. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile israil Devleti Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı 
Alanında ilkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/303) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 
3.8.1999) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal işler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/489) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/530) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi : 25.10.1999) 

33. - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/477) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
8.3.2000) 

34. - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/597, 1/562) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 10.4.2000) 

35. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/269) (S. Sayısı: 102) (Dağıtmatarihi: 3.8.1999) 

36. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'mn, Siyasî Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 
43) (Dağıtma tarihi: 21.7.1999) 

38. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

39. -Hazır Gıda iaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/439) 
(S. Sayısı: 74) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/327) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 28.7.1999) 

41. X - Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler 
Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

42. X - Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/266) (S. Sayısı: 94) (Dağıtmatarihi: 3.8.1999) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/267) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve içişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/402) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

45. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşıma
cılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/319) (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi: 9.8.1999) 

46. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı : 138) 
(Dağıtma tarihi: 12.8.1999) 

47. - Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/385) 
(S. Sayısı: 139) (Dağıtmatarihi: 13.8.1999) 
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48. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/469) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 14.8.1999) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

50. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/308) (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

51. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) 

52. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî 
ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 1.10.1999) 

53. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/191) 
(S. Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

54. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında 
Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 177) (Dağıtmatarihi : 20.10.1999) 

55. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/542) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

56. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 187) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.1999) ı 

57. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde Büyükşehir Belediyesi 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/18) (S; Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

58. - Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırlamaları 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 
4.11.1999) 

59. - Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının 
Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Millî 
Savunma Komisyonları Raporları (1/381) (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 

60. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/541) (S. Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi: 18.11.1999) 

61. - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 25.11.1999) 

62. - Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan Özgöbek'in, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1999) 

63. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının, Konya Ovası ve Orta Anadolu 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/4) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 8.12.1999) 

64. - Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonları Raporları 
(1/568) (S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999 ) 
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65. - Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı: 253) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999 ) 

66. - Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tarihi : 
21.12.1999) 

67. - Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/569, 
1/571, 1/572, 2/72) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999 ) 

68. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Uzman Jandarma 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/560, 
1/573) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999 ) 

69. - Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 9 
Eylül 1993 Tarih ve 504 Sayılı KHK'nin 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı : 300) 
(Dağıtma tarihi : 21.12.1999) 

70. — Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Malatya İl Merkezinde Fırat ve Beydağı Adında İki İlçe 
Kurulması ve Mevcut Yeşilyurt ile Battalgazi İlçe Belediyeleri de Dahil Edilmek Suretiyle Malatya 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/328) (S. Sayısı: 299) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

71. - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/565) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

72. - Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Birer 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/556) (S. Sayısı : 
304) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

73. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/143) (S. Sayısı: 287) (Dağıtmatarihi: 28.12.1999) 

74. -.Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

75. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara 
Sâri Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı :313) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2000) 

76. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıları ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/387, 1/414, 1/462) (S. Sayısı: 314) (Dağıtma tarihi : 26.1.2000) 

77. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

78. - Gümüşhane Milletvekili Lütfı Doğan ve 48 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/34) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

79. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin 
Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldınlmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre. Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/329) (S. Sayısı : 321) 
(Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 
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80. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

81. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'm İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/170) (S. Sayısı: 222'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

82. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'm İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/171) (S. Sayısı: 223'e 1 inci Ek) (Dağıtmatarihi: 14.2.2000) 

83. - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'm İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/172) (S. Sayısı: 224'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

84. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın içtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/174) (S. Sayısı: 226'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

85. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/175) (S. Sayısı: 227'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

86. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/176) (S. Sayısı: 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

87. - Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/177) (S. Sayısı: 229'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

88. - Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. 
Sayısı: 234'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

89. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/187) (S. 
Sayısı: 235'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

90. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/197) (S. 
Sayısı: 242'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

91. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 320) 
(Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

92. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/278) (S. 
Sayısı: 262'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 
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93. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/351) (S. 
Sayısı: 272'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

94. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Bitlis 
Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları ve Hatay Milletvekili 
Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/367) (S. Sayısı: 274'e 1 inci 
Ek) (Dağıtmatarihi: 18.2.2000) 

95. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/413) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

96. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/85) (S. Sayısı : 349) 
(Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

97. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

98. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/591) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 
23.2.2000) 

99. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/181) (S. Sayısı: 360) (Dağıtma tarihi: 23.2.2000) 

100. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 8 Arkadaşının, Kahramanmaraş İlinde Büyükşehir 
Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 365) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

101. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/329) (S. Sayısı: 358) (Dağıtmatarihi: 28.2.2000) 

102. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/252) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

103. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/178) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

104. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/169) (S. Sayısı : 362) (Dağıtmatarihi: 28.2.2000) 

105. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/167) (S. Sayısı: 363) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

106. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

107. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 
Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı: 372) (Dağıtmatarihi: 6.3.2000) 
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108. - Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 185 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı : 379) 
(Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

109. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi: 7.3.2000) 

110. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/305) (S. Sayısı: 332'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

111. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S. Sayısı : 
334'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

112. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/346) (S. Sayısı: 339'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

113. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/347) (S. Sayısı: 340'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

114. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/394) (S. Sayısı : 
344'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

115. - Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/397) (S. Sayısı : 
345'el inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

116. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/107) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
28.3.2000) 

117. - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve 56 Arkadaşının, Erzincan'a Erzincan Üniversitesi 
Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/297) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 28.3.2000) 

118. - Aksaray Milletvekilleri Sadi Somuncuoğlu ve Kürşat Eser'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/376) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
30.3.2000) 

119. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/420) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

120. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve 13 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/370) (S. Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

121. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/240) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 
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122. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 18 Arkadaşının, Trabzon İli Merkezinde Gazipaşa, Fatih ve 
Değirmendere Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/413) (S. Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

123. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 73 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/190) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi : 13.4.2000) 

124. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/100) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 17.4.2000) 

125. - Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Alçelik, Rasim 
Zaimoğlu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/333) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi: 18.4.2000) 

126. - Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu'nun, Doğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/379) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 
24.4.2000) 

127. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/105) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi : 24.4.2000) 

128. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/595) (S.Sayısı: 411) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

129. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

130. X - Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/655) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

131. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve, Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/654) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

132. - Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın, Beş İlçe (Alanyurt, Tahtaköprü, Kurşunlu, Yenice, Cerrah) ve 
Bir İl (İnegöl) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/301) (S. Sayısı: 419) (Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

133. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 21 Arkadaşının, İnegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, Cerrah, 
Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/357) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma tarihi : 
4.5.2000) 

134. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8 Arkadaşının, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/173) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 15.5.2000) 

135. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/344) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 23.5.2000) 

136. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/648) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 
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137. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/649) (S. Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

138. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle 
Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/295) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.2000) 

139. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 94 üncü Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/378) (S. Sayısı: 437) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

140. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Erzu
rum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer Izgi ile 7 Arkadaşının, Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/559,2/250, 2/360) (S. Sayısı: 435) (Dağıtma tarihi: 30.5.2000) 

141. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/465) (S. Sayısı : 439) (Dağıtmatarihi 5.6.2000) 

142. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/443) (S. Sayısı: 441) (Dağıtmatarihi: 5.6.2000) 

143. - İçel Milletvekili Hidayet Kıhnç'ın, Belediyelerin Faiz Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/427) (S. Sayısı: 460) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2000) 

144. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri 
Arasında Radyokomünikasyon Meclisi ve Dünya Radyokomünikasyon Konferansı ile Radyokomünikasyon 
Sektörü ile İlgili Diğer Toplantıların Düzenlenmesi, Gerçekleştirilmesi ve Giderlerinin Karşılanmasına İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/661) (S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

145. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşka-
bad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 455) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

146. - Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/581) 
(S. Sayısı: 482) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

147. - Nevşehir Milletvekilleri Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/424) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma 
tarihi: 14.6.2000) 

148. - Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/447) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi: 
14.6.2000) 

149. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

150. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygm'ın, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/365) (S. Sayısı : 498) (Dağıtma tarihi : 19.6.2000) 

151. - Amasya Milletvekili Ahmet îyimaya'nın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan 
ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/433, 
2/500) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 21.6.2000) 
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152. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 492) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

153. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti île Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 
Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma istasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/667) (S. Sayısı: 497) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

154. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 41 Arkadaşının, Elbistan Adı ile Bir İl ve Üç İlçe 
(Tanır, Çardak, Antaş) Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına ilişkin Önergesi (2/428) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

155. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası Çalışma 
Örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/579) 
(S. Sayısı: 500) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

156. - Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu 
Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (1/685) (S. 
Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

157. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe'de 
Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/683) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

158. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan 
Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/681) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 
27.6.2000) 

159. - Devlet ihale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu 
Raporu (1/564) (S.Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 28.6.2000) 

160. - Adıyaman Milletvekili Hasari Güler'in Yasama Dokunulmazlığının- Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazı (3/423) (S. Sayısı: 443'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

161. - Nevşehir Milletvekili ismail Çevik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/424) (S. Sayısı: 444'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

162. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dpkunulmazlığınm Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İki Arkadaşının, içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazları 
(3/425) (S. Sayısı: 445'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

163. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören ve Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazları (3/460) (S. Sayısı: 450'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

164. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazı (3/462) (S. Sayısı : 
452'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

165. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/711) (S.Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

166. - Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı 
ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu 
Raporu (1/420) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 
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167. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin 
Önergesi (2/314) (S. Sayısı: 525) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

168. - Ankara Milletvekili Ali Işıklar ve 29 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/423) (S. Sayısı : 526) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

169. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi : 1.10.2000) 

170. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/251) (S. Sayısı : 
534) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

171. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/509) (S. Sayısı: 
468'e 1 inci ek) (Dağıtmatarihi: 13.10.2000) 

172. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin 
Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlan Raporları 
(1/688) (S. Sayısı: 535) (Dağıtma tarihi: 16.10.2000) 

173. - izmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Yeni Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergeleri (2/366) (S.Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi: 15.11.2000) 

174. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile 22 Ocak 1990 Tarihli 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427, 1/426) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 
17.11.2000) 

175. - Balıkesir Milletvekilleri İlyas Yılmazyıldız'ın, Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüpn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına ilişkin önergesi (2/306) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi : 20.11.2000) 

176. - Çorum Milletvekilleri Melek Denli Karaca ve Vahit Kayırıcı'nın, Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin Önergesi (2/260) (S.Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
21.11.2000) 

177. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve 
Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma 
tarihi: 24.11.2000) 

178. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi: 27.11.2000) 

179. - Yozgat Milletvekili İlyas Arslan ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/11) (S. Sayısı: 556) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

180. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/777) (S. Sayısı: 557) (Dağıtmatarihi: 29.11.2000) 

181. X - Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye 
Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 559) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 
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182. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/429) (S. Sayısı: 560) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

183. - Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/444) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

184. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 5 Arkadaşının, Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir 
ve Bölge Plancısı ve Ekonomistlerin Maaş ve Tazminatlar ile Diğer Sosyal ve Ekonomik Haklarının 
İyileştirilmesine Dar Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/470) (S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

185. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 17.12.2000) 

186. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı 
Emniyet Teşkilâtı Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/217) (S. Sayısı: 569) (Dağıtma tarihi: 
8.1.2001) 

187. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/499) (S. Sayısı: 570) 
(Dağıtmatarihi: 8.1.2001) 

188. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 
(2/337) (S. Sayısı: 573) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

189. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 9 Arkadaşının, Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Orta Boy 
İşletmelerin, Bazı Borç Faizlerinin Sınırlandırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/490) (S. Sayısı: 574) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

190. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/506) (S. Sayısı: 575) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

191. - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili 
Mesut Yılmaz ile 216 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/636) (S. Sayısı: 585) (Dağıtma Tarihi: 22.1.2001) 

192. - Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/602) (S. 
Sayısı: 590) (Dağıtma tarihi: 25.1.2001) 

193. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması, Balıkesir 
Üniversitesi Bünyesinde Tıp, Eczacılık, Dişçilik, Güzel Sanatlar, Savaştepe Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültelerinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/313) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

194. - Çankırı Milletvekili İrfan Keleş ve 23 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/446) (S. Sayısı: 582) (Dağıtma tarihi: 
29.1.2001) 
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195. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Küçük 
Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Bir Bölümünün Affı, 
îcra Takip İşlemlerinin Durdurulması ve Yeni Bir Ödeme Planına Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/468) (S. Sayısı: 583) 
(Dağıtmatarihi: 29.1.2001) 

196. - Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/383) 
(S. Sayısı: 589) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

197. - Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/803) 
(S. Sayısı: 594) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

198. - İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/804) (S. Sayısı: 595) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

199. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım,Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 598) (Dağıtma tarihi: 6.2.2001) 

200. - Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/14) (S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

201. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/236) 
(S. Sayısı: 601) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

202. X - Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/785) (S. Sayısı: 603) (Dağıtma 
tarihi: 12.2.2001) 

203. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 15 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/37) (S. Sayısı: 604) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

204. - Adıyaman Milletvekili Dengir Fırat ve 5 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/393) (S. Sayısı: 605) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

205. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli ve 9 Arkadaşının, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüpn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/226) (S. Sayısı: 611) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

206. - İçel Milletvekilleri Edip Özgenç, Akif Serin ve Turhan Güven'in, 20.5.1933 Tarih ve 2197 Sayılı 
Kanunun 1 inci Maddesinde Yeralan İçel Adının Mersin olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/332) (S. Sayısı: 612) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

207. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve 37 Arkadaşının, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/422) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

208. X - Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporlan 
(1/786) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi : 23.2.2001) 

209. X - Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonlan raporları 
(1/787) (S. Sayısı: 616) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

210. X - Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/788) (S. Sayısı : 617) (Dağıtma tarihi : 
23.2.2001) 
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211. X - Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine ilişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/799) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

212. X - Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayısı: 614) (Dağıtma tarihi : 26.2.2001) 

213. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar Adı ile Yeni Bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/48) (S. Sayısı: 620) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

214. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin, İğdir Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/305) 
(S. Sayısı: 621) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

215. - Tokat Milletvekilleri Reşat Doğru ve Lütfı Ceylan'ın, Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde 
Bulunan Yerleşim Alanlarında Depreme Karşı Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/580) (S. Sayısı: 622) 
(Dağıtmatarihi: 27.2.2001) 

216. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/810) (S. Sayısı: 625) (Dağıtmatarihi: 1.3.2001) 

217. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/802) (S. Sayısı: 624) (Dağıtmatarihi: 12.3.2001) 

218. - Yozgat Milletvekilleri Şuayip Üşenmez, Mesut Türker ve Ahmet Erol Ersoy ile 13 Arkadaşının, 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/256) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 
20.3.2001) 

219. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 41 
inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/443) (S. Sayısı: 628) (Dağıtma tarihi : 20.3.2001) 

220. - Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'in Türk Ceza Kanunu ile 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, İçel Milletvekili Turhan Güven ve Sakarya 
Milletvekili Nevzat Ercan'ın Türk Ceza Kanununun 455 inci Maddesine İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Erol Al'ın Türk 
Ceza Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/796, 2/341, 2/559, 2/562, 2/563, 2/686) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) 

221. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/589) (S. Sayısı: 630) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

222. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 12 Arkadaşının, 5 İlçe (Tanır, Antaş, Çohulhan, 
Büyükyapalak, Büyüktatlı) ve Elbistanafşin Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/608) (S. Sayısı: 631) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) 

223. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Bahçelievler) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/277) (S. Sayısı: 632) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 
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224. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Batıkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/524) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

225. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/633) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

226. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Ümitköy) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 641) (Dağıtma tarihi : 10.4.2001) 

227. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Bilimkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/525) (S. Sayısı : 642) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

228. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/822) (S. Sayısı: 645) (Dağıtma tarihi : 12.4.2001) 

229. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/813) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

230. - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, İzmir İlinde Mordoğan Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/374) (S. Sayısı: 648) (Dağıtmatarihi: 16.4.2001) 

231. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/588) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 
16.4.2001) 

232. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Güneş'in, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu ile Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve 
Yatınmlann Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/623) (S. Sayısı: 650) (Dağıtma tarihi : 16.4.2001) 

233. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Umurlu) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/282) 
(S. Sayısı: 656) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

234. - Bayburt Milletvekili Şaban Kardeş ve 8 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 
(2/523) (S. Sayısı: 657) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

235. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Çayırhan Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/568) (S. Sayısı: 658) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

236. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/827) (S. Sayısı : 659) 
(Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

237. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/829) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

238. - Kırşehir Milletvekili Ramazan Mirzaoğlu ve 3 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/233) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma 
tarihi : 1.5.2001) 
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239. - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İki İlçe (Uluçınar, Payas) ve Bir İl (İskenderun) 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/476) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

240. - İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 11 Arkadaşının, Üç İlçe (Yenice, Gülek, Huzurkent) ve Bir İl 
(Tarsus) Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge 
(2/545) (S. Sayısı: 663) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

241. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 41 arkadaşının, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı 
Soykırım Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Fransa'nın Gerçekleştirdiği 
Mezalimler ve Soykırımların Tanınması Hakkında Kanun Teklifi; Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Hatay Milletvekili 
Mehmet Şandır'ın, Türkiye Cumhuriyeti Aleyhine Çalışma Yapan Ülkelere Uygulanacak Yaptırımlara Dair 
Kanun Teklifi ve Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman'ın, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı Soykırım 
Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri Komisyonları Raporlan (2/669,2/671,2/672,2/673) 
(S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi: 2.5.2001) 

242. X - Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/613) (S. Sayısı : 668) 
(Dağıtma tarihi r 9.5.2001) 

243. - 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Sayıştay Başkanlığına Ait 
Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/846) 
(S. Sayısı: 670) (Dağıtmatarihi: 11.5.2001) 

244. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Atça) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/285) 
(S. Sayısı: 672) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

245. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 18 Mart Günü'nün Şehitler Günü Olarak İlan 
Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin önergesi (2/491) (S. Sayısı: 673) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

246. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/641) (S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

247. X - Türkiye'nin MATRA Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/840) 
(S. Sayısı: 680) (Dağıtma tarihi: 23.5.2001) 

248. X - Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi 
İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/773) (S. Sayısı: 684) (Dağıtmatarihi: 25.5.2001) 

249. - Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasansı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/852) (S. Sayısı 686) (Dağıtmatarihi: 28.5.2001) 

250. - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/848) (S. Sayısı 689) (Dağıtma 
tarihi: 28.5.2001) 

251. X - Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi 
ile İlgili İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/842) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

252. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 14 Arkadaşının, Suşehri İli'nin Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/27) (S. 
Sayısı: 691) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

253. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/855) (S. Sayısı: 692) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 
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254. - Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/612) (S. Sayısı: 693) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

255. - İçel Milletvekili Ali Er'in, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hak
kındaki Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/658) (S. Sayısı: 694) (Dağıtma tarihi: 
31.5.2001) 

256. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik 
Yapan Kyoto ve Mineapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 
7.6.2001) 

257. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzunırmak'm, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/284) (S. Sayısı: 
699) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

258. - Adana Milletvekilleri M. Halit Dağlı, Musa Öztürk ve Ali Halaman'ın, Bir İl Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/495) 
(S. Sayısı: 700) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

259. - Ordu Milletvekili Sefer Koçak ve 10 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/565) (S. Sayısı: 701) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

260. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl 
Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/830) (S. Sayısı: 703) (Dağıtma tarihi: 11.6.2001) 

261. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Batıkent) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/115) (S. Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 12.6.2001) 

262. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 16 Arkadaşının, Tarımsal Alt Yapı ve Sulama Genel 
Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/351) (S. Sayısı : 705) (Dağıtma tarihi : 12.6.2001) 

263. - Tokat Milletvekilleri H. Hüseyin Balak, Lütfı Ceylan ve Reşat Doğru'nun, Bir İlçe (Hasanşeyh) 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/593) (S. Sayısı: 706) (Dağıtma tarihi : 12.6.2001) 

264. X - Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/831) (S. Sayısı: 709) (Dağıtma tarihi: 13.6.2001) 

265. X - Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile 
İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile 
İlgili Müzakerelerin Nihai Senedinin ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye 
Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre, Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/805) (S. Sayısı: 715) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

266. X - Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

267. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'm, Bir İlçe (Ortaklar) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/283) 
(S. Sayısı: 717) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

268. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Balıkesir İlinde Büyükşehir Belediyesi Kuruluşu 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/519) (S. Sayısı: 718) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 
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269. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan 
Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis 
Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/867) (S. Sayısı: 725) (Dağıtma tarihi : 28.6.2001) 

270. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/868) (S. Sayısı: 726) (Dağıtma tarihi : 28.6.2001) 

271. X - 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili 
Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/871) (S. Sayısı: 727) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

272. X - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/290) (S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

273. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/872) (S. Sayısı: 736) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

274. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 27.6.2001 Tarihli ve 4696 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/887) (S. Sayısı : 740) (Dağıtmatarihi: 15.10.2001) 

275. X - Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/891) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma 
tarihi : 15.10.2001) 

276. - Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/466) (S. Sayısı : 739) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2001) 

277. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 4 Arkadaşının, Alacahan Adıyla Bir İlçe Kurulmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge 
(2/167) (S. Sayısı: 742) (Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

278. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/600) (S. Sayısı: 743) (Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

279. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 32 Arkadaşının, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/614) (S. Sayısı: 744) 
(Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

280. - Oyun Yerleri ile Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/762) (S. Sayısı: 745) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

281. - Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda 
Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/8İ2) (S. Sayısı: 746) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

7-SÖZLÜ SORULAR 

© 
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