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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - YOKLAMALAR 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

l - İğdır Milletvekili Abbas Bozyel ve 19 arkadaşının, Ermenilerin İğ
dır İlinde yerli halka yaptıkları mezalimin araştırılması ve İğdır üzerindeki 
emellerine karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/279) 
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2- Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ye 19 arkadaşının, İlgaz İl
çesi ye İlgaz Dağının turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve yatırım 
olanaklarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/280) 12:13 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 13:14 
1.- Dünya Bankası Parlamenter Ağı Başkanı Bert Koenders'in, 

Bern'de yapılacak olan "Açlıkla Mücadelede Parlamenterlerin Rolü" 
konulu Dünya Bankası Parlamenter Ağı Üçüncü Yıllık Konferansına vaki 
resmî davetine Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonunu tem-
silen bir parlamenterin icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1061) 13:14 

2- Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Nijerya Parlamen-
tolararası Dostluk Grubunun kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/1062) 14 

V.-ÖNERİLER 14,31 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 14:16 
1.- Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki 

(11/27) esas purnaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer 
Alacak İşler" kısmında yer almasına ve gündeme alınıp alınmayacağı 
hususundaki görüşmelerin 7.5.2002 Salı günkü Birleşimde yapılmasına iliş
kin Danışma Kuruju önerisi 14:16 

2- Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler kısmının 202 nci sırasında yer alan 612 sıra sayılı İçel Adının 
Mersin Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin bu kısmın 15 in
ci sırasına alınmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 16 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 16:30, 31 
1.- Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın 

yeniden düzenlenmesine ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek 
önerisi 16:30,31 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 31,46,93, 94,104, 

105,107,108,116, 

118,124,126,127, 

147 159 169 
1.- izmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili ' ' 

Bülent Akarcalı'nın; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara 
Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıl-
dırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İz-
gi ve Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Ak-
taş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İz
mir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İç-
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tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 
2/442, 2/449) (S. Sayısı: 527) 

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

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

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

5.- Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu 
Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Mil
letvekili 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 İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı: 666) 

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

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

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

9.- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, 
Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 7.6.2001 Tarihli ve 4676 Sayılı Kanun ve 
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Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (1/878) (S. Sayısı: 850) 3 3 ' 4 6 : 9 2 ' 93> 9 4 : 1 0 3 ' 

104, 105:106, 107, 
108:115, 116:117, 
118:123, 124:125, 
127:146, 147:158, 
159:168, 169:176, 

237:260 
VII.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 33,46 

1.- Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen 
RTÜK Kanununun Anayasa Komisyonunda görüşülmeyen maddeleri üzerin
de Genel Kurulda müzakere açılıp açılmayacağı hakkında usul görüşmeleri 33:45, 46 

VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 179 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 179:236 

\ - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, M-60 tanklarının modernizasyon 
ihalesinin İsrail'e verilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/6561) 179:181 

2- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, M-60 tanklarının moder
nizasyon ihalesinin israil'e verilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Mil
lî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/6568) 182:184 

3 . - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, fen lisesi öğrencilerinin 
üniversite sınavlarında esas alınan orta öğretim başarı puanlarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/6569) 185:186 

4.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Sümer Holding'in özelleştiril
mesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı 
(7/6589) 187:188 

5.-Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, ABD'nin U-2 casus uçaklarına 
Türk hava sahasının kullandırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/6602) 189:190 

6.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, okul idareciliği sınavını 
kazananların atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bos
tancıoğlu'nun cevabı (7/6605) 191:194 

7.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, M-60 tanklarının modernizas
yon ihalesine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çak
makoğlu'nun cevabı (7/6636) 193:194 

8.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, imam hatip liselerinde 
uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin 
Bostancıoğlu'nun cevabı (7/6648) 195:199 
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9.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Konya'da özürlü 
çocuklar için yaptırılan bir özel okulun açılmamasının nedenine ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/6651) 200:201 

10.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, su ücret tarifesi uy
gulamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın 
cevabı (7/6770) 202:204 

1 1 - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, din görevlilerinin 
rotasyona tâbi tutulacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan'ın cevabı (7/6806) 205:206 

12.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye-ABD ilişkilerine ve 
ABD Başkan Yardımcısının ziyaretine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İs
mail Cem'in cevabı (7/6809) 207:209 

13.- Adıyaman Milletvekili Mehmet Özyol'un Et ve Balık Ürünleri 
A.Ş.'ye ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı 
(7/6839) 210:215 

14.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, THY'nin son on yıllık kâr 
ve zararına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz 
Karakoyunlu'nun cevabı (7/6853) 216:218 

15.- Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı'nın, M-60 tanklarının 
modernizasyonu ihalesine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahat
tin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/6861) 219:220 

16.- İçel Milletvekili Turhan Güven'in, tank modernizasyonu ihalesine 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı 
(7/6863) 221:222 

17.- Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim Haşimi'nin, bir İsrail fir
masına askerî ihale verilmesine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/6874) 223:224 

18.-Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Çankaya Belediyesi sınır
ları içinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce kaçak yapıldığı iddia 
edilen yapılara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Ün-
lü'nün cevabı (7/6916) 225:230 

19.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, kurul ve üst kurulların 
denetimlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Ünal'ın 
cevabı(7/6892) 231:233 

20.- Adıyaman Milletvekili Mehmet Özyol'un, Adıyaman İlindeki 
fidan dağıtımı, ilçe tarım müdürleri ve uçakla tarımsal ilaçlamaya ilişkin 
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/6925) 234:236 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Oturum Başkanı TBMM Başkanvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu, 1 Mayıs Uluslararası İşçi 

Bayramı nedeniyle bir konuşma yaptı. 
İstanbul Milletvekili Rıdvan Budak'ın; 
Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in; 
Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün; 
1 Mayıs'in tarihî anlam ve önemine, Türk işçi ve emekçilerinin sorunlarına ve çözüm 

önerilerine ilişkin gündemdışı konuşmalarına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan 
cevap verdi. 

Sağlık Bakanı Osman Durmuş, sigarayı bırakma haftası ve sigarayı bırakma kampanyası 
münasebetiyle gündemdışı açıklamada bulundu; DYP Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu, 
SP Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan, MHP Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş, 
ANAP Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy, DSP İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan, AK Par
ti Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya da aynı konuda grupları adına görüşlerini belirttiler. 

Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve Kon
ya Milletvekili Veysel Candan'ın, esnaf ve sanatkârların sorunlarıyla ilgilenmedikleri ve ticarî 
yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli önlemleri almadıklarından işyerlerini kapatmalarına 
neden oldukları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (11/27) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusundaki görüşme gününün Danışma Kurulu tarafından tespit edilip Genel 
Kurulun onayına sunulacağı açıklandı. 

(9/5) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun baş
kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın (6/1733) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi okundu; sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun (6/1046), 
194, 195 ve 196 ncı sıralarında bulunan, Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın 

(6/1314), (6/1315), (6/1316), 
260 inci sırasında bulunan, Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın (6/1394), 
491 ve 561 inci sıralarında bulunan, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın (6/1654), 

(6/1732), 
Esas numaralı sözlü sorularına Devlet Bakanı Recep Önal cevap verdi. 
2 nci sırasında bulunan (6/1047) esas numaralı sözlü sorunun, üç birleşim içinde cevaplandırıl

madığı için yazılı soruya çevrilerek gündemden çıkarıldığı bildirildi. 
3 üncü sırasında bulunan (6/1048), 
4 üncü " " (6/1049), 
5 inci " " (6/1056), 
6 ncı " " (6/1057), 
7 nci " " (6/1058), 
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Esas numaralı sözlü soruların üç birleşim içinde cevaplandırılmadığı için yazılı soruya çev
rilerek gündemden çıkarıldığı bildirildi; soru sahibi de görüşlerini açıkladı. 

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) görüş
meleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazırlanmadığından; 

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri (1/744) (S. Sayısı: 786), 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/777) (S. Sayısı: 557), 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye İlişkin (1/53) (S. Sayısı: 433), 

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güven
lik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında (1/755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı: 666), 

Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu 
(1/754, 1/692) (S. Sayısı : 675), 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarım
da Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Aynı Mahiyetteki (1/756, 1/691) (S. Sayısı: 676), 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sos
yal Sigortalar Kurumu (1/753, 1/690) (S. Sayısı: 685), 

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından, 

Ertelendi. 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi 

Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7.6.2001 Tarihli ve 4676 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporunun (1/878) (S. Sayısı: 850) görüş
melerine geçilmesi sırasında, Anayasa Komisyonunda görüşülmeyen maddeler üzerinde Genel 
Kurulda görüşme açılıp açılmayacağı hususunda tereddütlerin bulunması nedeniyle usul 
müzakeresi açılacağı sırada çalışma süresinin dolduğu anlaşıldığından; 

2 Mayıs 2002 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.01'de son verildi. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Başkanvekili 

Burhan Orhan Sebahattin Karakelle 
Bursa Erzincan 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 

- 7 -



T.B.M.M. B : 95 2 . 5 . 2002 O : 1 

No.: 132 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

2.5.2002 PERŞEMBE 
Tasarı 

1.- Adlî Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/967) 
(Adalet ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25.4.2002) 

Teklifler 

1.- Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu ve 17 Arkadaşının; Çalışanların Tasarrufa Teşvik 
Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılması ile 
Zorunlu Tasarrruf Alacaklarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Teklifi (2/952) (Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2002) 

2.- Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu ve 17 Arkadaşının; Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/953) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2002) 

3 . - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/954) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.4.2002) 

4.- Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın; Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi (2/955) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2002) 

5 - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/956) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2002) 

6.- Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi (2/957) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2002) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- İğdır Milletvekili Abbas Bozyel ve 20 Arkadaşının, Ermenilerin İğdır İlinde yerli halka 

yaptıkları mezalimin araştırılması ve İğdır üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.( 10/279) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2002) 

2.- Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 19 Arkadaşının, İlgaz İlçesi ve İlgaz Dağının 
turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve yatırım olanaklarının araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (101280) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2002) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
2 Mayıs 2002 PERŞEMBE 

BAŞKAN : Başkanvekili Yüksel YALOVA 
KÂTİP ÜYELER : Burhan ORHAN (Bursa), Mehmet BATUK (Kocaeli) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salon
da bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin 
salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen 
üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkan
lığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, süre bitiminden sonra salona giren arkadaşlarımızı tespit 

ettik. Aslında, onlar, süresi içinde sisteme girebilselerdi, toplantı yetersayını bulabiliyorduk. 

Kısa bir ara vereceğim. Yalnız, bir hususu da Genel Kurulun dikkatine sunayım. Yoklama 
talebinde bulunan kişileri, Anayasa Mahkememiz, daha önce -elektronik sistemin olmadığı bir 
dönemde- var sayan kararlar almıştı. Parlamento geleneği açısından da, kim yoklama talebinde 
bulunmuşsa, sonuna kadar burada olmak durumunda ya da varsayılmak zorunda. 

ŞEVKET BÜLEND YAHNİCİ (Ankara) - Sayın Başkan, şu anda çoğunluk var; hemen 
yapalım. 

BAŞKAN - Hayır, bulunmadığını tespit ettiğimiz zaman, kısa bir ara vermek zorundayız. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Köse. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Değerli Başkanım, İçtüzüğe göre yetkiniz dahilinde; eğer, sayıya 
ulaşıldıysa, açma yetkiniz var. 

BAŞKAN - Kısa bir ara vereceğiz. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Pusulalar mükerrer Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Olmadığını söyledik. 

15.15'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.09 

Q 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Yüksel YALOVA 

KÂTİP ÜYELER : Burhan ORHAN (Bursa), Mehmet BATUK (Kocaeli) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salon

da bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, 
salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen 
üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkan
lığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Eİektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; gündeme geçiyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün 59'üncü maddesinin Başkana takdir yetkisi vermesi nedeniy

le, gündemdışı söz isteyen Sayın Şadah Şimşek, Sayın Ahmet Kabil ve Sayın Mesut Türker ar
kadaşlarıma söz veremiyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, nasıl oluyor? 

BAŞKAN - Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, anlamadım bu konuyu. 
BAŞKAN - İki adet Meclis araştırması önergesi vardır. 
Önergeleri okutmadan önce, Sayın Divan Üyesi arkadaşımın oturduğu yerden okuması 

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

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, biraz önce söylediğinizi anlayamadık. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Efendim niye vermiyorsunuz?.. 
BAŞKAN - Başkanın takdir yetkisi, 59 uncu madde... 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Önce dağıtıyorsunuz, sonra kaldırıyorsunuz?!. 
BAŞKAN - Yanlış yapmışlar. Başkanın takdir yetkisi... 
önergeyi okutuyorum: 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1- İğdır Milletvekili Abbas Bozyel ve 19 arkadaşının, Ermenilerin İğdır İlinde yerli halka yap
tıkları mezalimin araştırılması ve İğdır üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/279) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1914-1918 yılları arasında Ermenilerin İğdır İlinde İğdır halkına yapmış oldukları mezalimin 
gün ışığına çıkarılması hususunun araştırılması ve İğdır üzerindeki emellerine karşı alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamızın 98 inci Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

20.04.2002 
1- Abbas Bozyel (İğdır) 
2- Nidai Seven (Ağrı) 
3- Adnan Fatin özdemir (Adana) 
4-Osman Müderrisoğlu (Antalya) 
5- Hayrettin Özdemir (Ankara) 
6- Hasari Güler (Adıyaman) 
7- Arslan Aydar (Kars) 
8- Süleyman Turan Çirkin (Hatay) 
9- Cumali Durmuş (Kocaeli) 
10- Şeydi Karakuş (Kütahya) 
11- Bekir Ongun (Aydın) 
12- Ahmet Erol Ersoy (Yozgat) 
13- Mustafa Verkaya (İstanbul) 
14- Armağan Yılmaz (Uşak) 
15- Ali Işıklar (Ankara) 
16-Mustafa Gül (Elazığ) 
17-Yusuf Kırkpınar (İzmir) 
18-Nail Çelebi (Trabzon) 
19-BirolBüyüköztürk (Osmaniye) 
20-İrfan Keleş (Çankırı) 
Gerekçe: 
Son zamanlarda Ermeni soykırım iftiraları planlı bir şekilde sürdürülmekte, büyük katliamlara 

maruz kalan Türk Milleti dünya kamuoyunda mahkûm edilmeye çalışılmaktadır. 
Halbuki Birinci Dünya Savaşı başlamadan, Rus Çarının vaatlerine kapılan Ermeni çeteleri in

tikam alayları kurarak doğu bölgemize dolmuş, İ914-İ915 kışında Rus Ordusundaki Ermeni gönül
lü taburları İğdır'ı işgal etmiştir. Ekim 1917'de Rus askerlerinin İğdır'dan çekilmesiyle İğdır ve çev
resinde bulunan Ermeniler, Ruslardan kalan cephane ve silahlarla toplu katliamlar yaparak İğdır 
halkını bir vahşetle karşı karşıya bırakmıştır. Ermeniler 1914- 1918 yıllarında İğdır ve çevresinde 
kadın erkek, çocuk ihtiyar demeden diri diri yakmışlar ve toplu katliamlar yapmışlardır. 

İğdır ve ilçelerinde yaşanan onbinlerce insanımızın hunharca katledilişini gören ve o günü 
yaşayan birçok insan, İğdır'da halen şans eseri hayatta bulunmaktadır. Ermeniler yapmış oldukları 
katliamlarla yetinmemiş, son zamanlarda hukukî yollardan, toprak ve tazminatlarını devamlı dile 
getirmeye devam etmektedirler. En önemlisi de Avrupa ülkelerinde yaşayan Ermeni cemaatlerinin 
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dağılmış Ermeni diasporasının dinî ve manevî efsane etrafından birleştirme ideallerine, İğdır ve 
yöresi vatan gösterilmek suretiyle yeni bir boyut kazandırmaya çalışmaktadırlar. Bu durumda Er
menilerin İğdır halkına yapmış oldukları mezalim ve tarihî gerçeklerin dünya kamuoyuna an-
latılabilmesi için Ermeni soykırım müzesinin kurulması büyük bir fayda sağlayacağı gibi, İğdır ve 
çevresi üzerindeki siyasî emellerine karşı alınacak tedbirler zaman kaybetmeden yerine gelmiş 
olacaktır. Yine, Ermeniler her platformda Türkiye'ye baskı yaptırmak için bütün okları Türkiye'ye 
çevirerek, tarihî gerçekleri saptırmaya çalışmışlardır. İşte, bu tarihî gerçeklerin ortaya çıkması hem 
Ermeni soykırımı kararlarını kabul edenleri mahcup edecek hem de Ermenilerin gerçek yüzleri or
taya çıkmış olacaktır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 

2- Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 19 arkadaşının, İlgaz İlçesi ve İlgaz Dağının 
turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve yatırım olanaklarının araştırılması amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/280) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Turizm, ülkemizin olmazsa olmaz sektörlerinin başında gelmektedir. En çok gelir elde et
tiğimiz turizm sektöründen yeteri kadar faydalanmamız ülkemiz menfaatına olacaktır. Yaz ve özel
likle kış turizmi açısından Çankırı İlimize bağlı İlgaz İlçemiz ve İlgaz Dağımız bugün kayak ve kış 
sporları açısından aranılan bir yer olma özelliğine sahiptir. İşsizliğin arttığı ülkemizde yatırım 
olanaklarının artması işsizliği de büyük ölçüde azaltacaktır. İlgaz İlçemiz ve İlgaz Dağımızın kış ve 
yaz turizmi açısından yatırım imkânlarının araştırılması maksadıyla Anayasanın 98 inci maddesi ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araş
tırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1- Hüseyin Karagöz 

2- Veysel Candan 

3- Yasin Hatiboğlu 
4- Mustafa Geçer 

5- Sacit Günbey 

6- Nezir Aydın 
7- Yaşar Canbay 

8- Mehmet Batuk 
9- Temel Karamollaoğlu 
10- Lütfü Esengün 
11-M. Zeki Çelik 
12- Mustafa Kamalak 
13- Turhan Alçelik 

14- Alaattin Sever Aydın 

15- Ömer Vehbi Hatipöğlu 

(Çankırı) 

(Konya) 
(Çorum) 

(Hatay) 

(Diyarbakır) 

(Sakarya) 

(Malatya) 
(Kocaeli) 
(Sivas) 
(Erzurum) 

(Ankara) 
(Kahramanmaraş) 
(Giresun) 

(Batman) 

(Diyarbakır) 
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16-Fahrettin Kukaracı (Erzurum) 
17- Yakup Budak (Adana) 
18- Rıza Ulucak (Ankara) 
19- Mehmet Bekâroğlu (Rize) 
20- Ali Oğuz (İstanbul) 
Genel Gerekçe: 
Dünyada, turizmde aşama yapmış ülkeler, kıyı, ören ve kültürel kaynaklara dayalı turizm 

hareketlerinin yanı sıra, turizm çeşitlerini artırarak, turizm mevsimini uzatma ve vasıflı personel is
tihdamını yıl boyu sürekli kılmak amacıyla, ülkenin sahip olduğu dağ ve kış turizmi olanaklarından 
da etkili bir şekilde yararlanma yoluna gitmişlerdir. 

Kış turizmi ve kış sporları merkezleri, bünyesinde turizm ve spor hareketleri ile bunlara bağlı 
diğer yan uğraşlara ve ilişkilere olanak veren, kendine özgü yapısal ve dokusal özellikleri bulunan 
yerleşim merkezleridir. 

Yoğun olarak, kış mevsimi süresince kullanılan merkezler, genellikle ilkbahar ve sonbahar ay
larında sınırlı bir kullanım, yaz mevsiminde ise birer dinlenme ve iklim kör merkezi olarak çekicilik 
kazanır ve yoğun kullanım sunarlar. 

Ayrıca, bugün, turizm, ülkemizin en önemli gelir sağlayan sektörlerinden birisidir. 
İlgaz İlçemiz, 1871 yılında nahiye, 1888 yılında belediye teşkilâtı kurulmuş, 1922 yılında kaza 

merkezi olmuş ve Kastamonu İline bağlanmıştır; 1929 yılında, Çankırı İlimize bağlanmıştır. Os
manlı döneminde Koçhisar (Koçhisarbala) olan ismi, 1922 yılında İlgaz olarak değiştirilmiştir. İs
mini İlgaz Dağından almıştır. 

Nüfusu, 2000 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre, merkez ve köyler dahil 28 217 kişidir. 73 
köyü, 1 nahiyesi ve 1 kasabası vardır. İlçenin geçim kaynağı, orman, hayvancılık, tarım, meyvecilik 
ve turizmdir. 

İlgaz Dağımız, bugün, planlama çalışmaları devam eden kayak merkezleri arasında yer almak
tadır. İlçemizde bulunan Kadın Çayırı mesire yeri ve İlgaz Dağı doruk mevkii bölgelerinde, kayak, 
tekerlekli paten, buz pateni, buz hokeyi, kros, dağ bisikleti, kampçılık, izcilik, yamaç paraşütü, yürüyüş 
gibi birçok spor türlerinin yapılabilir olması, bu bölgeye ayrı bir önemin verilmesine neden olmaktadır. 

İlgaz İlçemizin ve İlgaz Dağımızın ülke turizmine büyük katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. 
Bu bölgeden yaz ve kış turizmi açısından nasıl yararlanılacağının ve yatırım olanaklarının araştırıl
ması için bu araştırma önergemizi vermiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 2 adet tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza 

sunacağım. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
/ .- Dünya Bankası Parlamenter Ağı Başkanı Bert Koenders 'in, Bern 'de yapılacak olan "Açlık

la Mücadelede Parlamenterlerin Rolü" konulu Dünya Bankası Parlamenter Ağı Üçüncü Yıllık Kon
feransına vaki resmî davetine Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonunu temsilen bir par
lamenterin icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1061) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Dünya Bankası Parlamenter Ağı Başkanı Bert Koenders'in daveti üzerine, 9-11 Mayıs 2002 

tarihlerinde Bern'de yapılacak olan "Açlıkla Mücadelede Parlamenterlerin Rolü" konulu Dünya 
Bankası Parlamenter Ağı Üçüncü Yıllık Konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri 
Komisyonunu temsilen bir üyesinin katılması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İliş
kilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, Genel Kurulun 
tasviplerine sunulur. 

Ömer İzgi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
2— Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Nijerya Parlamentolar ar ası Dostluk Grubunun 

kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1062) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 9.4.2002 tarih ve 99 sayılı kararıyla, Tür
kiye-Nijerya Parlamentolararası Dostluk Grubunun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, anılan dostluk grubunun kurulması Genel Kurulun tasviplerine 
sunulur. 

Ömer İzgi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma Kurulunun 2 ayrı önerisi vardır; ayrı ayrı okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

V.-ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERÎLERt 
L- Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki (U/27) esas numaralı gen

soru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve gündeme 
alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin 7.5.2002 Salı günkü Birleşimde yapılmasına ilişkin 
Danışma Kurulu önerisi 

No.: 111 2.5.2002 
Danışma Kurulu Önerisi 

1.5.2002 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve aynı tarihli 94 üncü Birleşimde okunmuş 
bulunan Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu Üyeleri hakkındaki (11/27) esas numaralı gen
soru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasının ve 
Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince, gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin 
7.5.2002 Salı günkü Birleşimde yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulun
ca uygun görülmüştür. 

Ömer İzgi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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M.Emrehan Halıcı Koray Aydın 
DSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Başkanvekili 

Ali Rıza Gönül İbrahim Yaşar Dedelek 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Mehmet Ali Şahin Ömer Vehbi Hatipoğlu 
AK Parti Grubu Başkanvekili SP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Söz talebimiz vardı Sayın Başkan. 
Yerimden bir cümle ifade etmek istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Candan 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dünkü oturumu Sayın 

Murat Sökmenoğlu yönetiyordu ve normalde, teamüllere göre de... 
BAŞKAN - Sayın Candan... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Müsaade eder misiniz... 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Ne var bu kadar acele edecek Sayın Başkan! 
BAŞKAN - ...isterseniz, sıralamada yol alalım, sonra, yine, söz hakkınız kalsın. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Hemen bitiriyorum. Bir cümle... 
Norrnalde, Meclis Başkanvekilimiz, haftanın üç günü birleşim yönetiyordu. Dün, hükümet 

sıralarından Sayın Sökmenoğlu'na müdahaleler yapıldı ve bu müdahalelere protesto olarak oturuma 
gelmediğini; ancak, Genel Kurulda olduğunu görüyoruz; bu, birinci tespit; tutanaklara geçmesi 
açısından. 

Sizin oraya gelmiş olmanız, yani, oturumu yönetmiş olmanız, bizim için, netice itibariyle... En 
azından, usul ve esasları ihlal etmeyeceğinize inanmak istiyoruz; ancak, gündemdışı konuşmaları 
hemen devredışı bırakmakla, bundan sonra oturumlarda taraflı olacağınız kanaati bizde hâsıl oldu; 
çünkü, gündemdışı konuşmalarla ilgili liste basıldı, ilan edildi ve bizlere de dağıtıldı; konuşmacılar 
da hazırlık yaptılar; ama, doğrudan doğruya, hemen, oturumun ilk dakikasında, kendinize İçtüzüğün 
tanıdığı yetkiyi gerekçe göstererek gündemdışı konuşmaları kaldırmak suretiyle; yani, mevcudu 
görüşerek tasarıya hız vermek eğiliminde olduğunuz anlaşılıyor. Ümit ediyorum ki, bu oturum 
devam ettiği sürece tarafsızlık ilkenizde bir sıkıntı yaşamayız. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Kanaatiniz elbette sizi bağlayacaktır. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkanım, Yüce Meclis iki gündür bir görüntü içinde. Dün, 

çok değerli bir bakanımız sigarayla ilgili bir gündemdışı konuşma talep etti; fakat, daha sonra, 
burada, ileriki bir tarihte bunu görüşeceğini beyanla bu konuşmadan vazgeçti. Bunun üzerine, bize 
gelen yazı çerçevesinde biz de arkadaşlarımıza görev verdik gruplara söz hakkı doğduğu için. 

Tabiî, ben, Sayın Sökmenoğlu'nun değişmesine falan girmiyorum. İçtüzüğün 15 inci maddesi 
açıktır; Sayın Başkan, istediği başkanvekilini çıkarır; ama, tabiî, calibi dikkattir. Ben, sizin, hukuk 
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ve Anayasayı iyi bildiğinizi bildiğim için bu konuda müsterihim; ama, neden, milletvekillerine söz 
hakkı verildiği, konuşacağı söylenildiği halde -dünkü işlem gibi- bundan sarfınazar edilmesi olayı 
gündeme geliyor iki gündür? Buradaki amaç nedir? 

Bir kanunu, enine boyuna tartışma zemini hazırlanmadan, çok süratle, hemencecik, çarçabuk 
geçirecek ve milletin gerçekleri öğrenmesine imkân vermeyecek bir düzenleme midir bu; yoksa, 
yıllardan beri süre gelen tekelleşmeye, kartelleşmeye, özellikle Anadolu basını için söylüyorum, 
onların haklarını ortadan kaldıracak bir düzenlemeye karşı çıkmayı bertaraf etmek midir? Bunu tak
dirlerinize sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Ben de teşekkür ediyorum Sayın Güven. 
Ben, bu sabah, İçtüzüğün 59 uncu maddesinin Başkana verdiği takdir yetkisi çerçevesinde gün-

demdışı konuşma vermeyeceğimi söylemiştim; çünkü, o saatte, henüz, Danışma Kurulu toplanmış 
değildi. Çalışma saatleri de, bildiğim kadarıyla, geçen haftadan tespit edilmişti; onun için yaptım. 

Şimdi, Danışma Kurulunun ikinci önerisini okutuyorum: 
2- Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 202 

nci sırasında yer alan 612 sıra sayılı İçel Âdının Mersin Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin bu kısmın 15 inci sırasına alınmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
No.: 112 Tarihi: 2.5.2002 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler Kısmının 202 nci 

sırasında yer alan 612 sıra sayılı İçel Adının Mersin Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifinin bu kısmın 15 inci sırasına alınmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulun
ca uygun görülmüştür. 

Ömer İzgi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
M. Emrehan Halıcı Koray Aydın 

DSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Başkanvekili 
Ali Rıza Gönül İbrahim Yaşar Dedelek 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Mehmet Ali Şahin Ömer Vehbi Hatipoğlu 

AK Parti Grubu Başkanvekili SP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi Gruplarının, İçtüzüğün 19 

uncu maddesine göre verilmiş bir önerileri vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 
B) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1- Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlen

mesine ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 2 Mayıs 2002 Perşembe günü yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları 

arasında oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın ekteki müşterek önerilerini, Genel Kurulun 
onayına sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Emrehan Halıcı Koray Aydın İbrahim Yaşar Dedelek 

DSP Grup Başkanvekili MHP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 
öneri: 
Genel Kurulun 2 Mayıs 2002 Perşembe günkü birleşiminde gündemin 10 uncu sırasına kadar 

olan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatıl
ması; 8 Mayıs 2002 Çarşamba ve 9 Mayıs 2002 Perşembe günleri Genel Kurulun 15.00-23.00 saat
leri arasında çalışması ve 8 Mayıs 2002 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiş
tir. 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, İçtüzük gereği, lehte ve aleyhte 2'şer üyeye, 10'ar dakika 
söz vereceğim. 

Saat 14.50'de Başkanlığa verilen bir dilekçe var; okuyorum: 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İktidar partisi gruplarının önerilerinin lehinde söz almak istiyorum. 
Suat Pamukçu 

Bayburt" 
Yine, bugün, saat 14.50'de "iktidar partileri grup önerileri lehinde söz almak istiyorum. 

Lütfü Esengün 
Erzurum" 

İlk olarak, önerinin lehinde, Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'ya söz vereceğim. 
Arkadaşlarım, bana "iktidar gruplarının önerisi" şeklinde listeyi verdiklerinde "dilekçe var mı" 

dedim, geliş saatine baktırdım; dolayısıyla, "lehinde" denildiğine göre, lehinde olmak üzere, bu ar
kadaşlarıma söz vermek zorundayım formel hukuk açısından.. 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Umarız lehinde konuşur Sayın Başkan! 
BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Pamukçu. (SP sıralarından alkışlar) 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce de Sayın Başkanın ifade ettiği gibi, iktidar 

gruplarının getirmiş olduğu Meclisin çalışma düzenine ilişkin öneri üzerinde ve lehinde olmak 
üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Şimdi, bir kere, bu önerinin üç cephesi üzerinde durmamız lazım. Birincisi, Meclisin çalış
masıyla ilgili husustur. Türkiye, Meclisin, etkili, faydalı Çalışmasına gerçekten muhtaç durumdadır. 

Türkiye, yaklaşık beş yıldır süregelen derin ekonomik krizden çıkış için seçmiş olduğu temsil
cilerinin heyetinden; yani, Yüce Meclisten, bu sorunlarına, beş yıldır çektikleri sıkıntılara çözüm 
getirecek çalışmaları, hem de gece-gündüz yapılacak çalışmaları beklemektedir. Dolayısıyla, Mec
lisin uzun süreli çalışması, iktidar veya muhalefet olsun hepimizin ortak arzusudur. Bu arzunun 
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hilafına bu Mecliste herhangi bir görüş olduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla, Meclisin çalışma saat
lerinin düzenlenmiş olması, sadece bu açıdan bakıldığı zaman, yerindedir, olumludur. Tabiî bu Mec
lisin, çalışmalarını, geceden sabaha kadar sürdürmesi doğrudur da, biraz önce de ifade ettiğim gibi, 
Türkiye'nin problemlerini çözecek şekilde çalışması da ayrı bir konudur. Şimdi, getirilen öneride 
öyle anlaşılıyor ki, Türkiye'nin ihtiyaçları da dikkate alınmıştır ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda, 
gece, sabahlara kadar, belki, bu Meclis çalışıp Türkiye'nin bu sıkıntılarını halledecektir. 

Getirilen öneriler nedir, nasıl halledecektir diye olayın ikinci cephesine baktığımız zaman ne 
görüyoruz: Bir kere, Türkiye'de mademki ekonomik kriz var; ama, buna rağmen, son birkaç aydır, 
başta, Sayın Başbakan ve Devlet Bakanımız Sayın Derviş olmak üzere birçok bakanımız Türkiye'de 
krizin bittiğini söyleyip duruyor. Her gittikleri toplantılarda krizin aşıldığını, Türkiye'nin, artık, düz
lüğe çıktığını, 2002 yılının refahlama ve refaha kavuşma yılı olduğunu Sayın Başbakan da Sayın 
Bakanlar da her yerde söylüyorlar, bizler de dinliyoruz. Ancak, ne var ki, bütün bu söylenilenlere 
rağmen Türkiye'de dolaşan herkes biliyor ki, özellikle milletvekillerimiz gittiği seçim çevrelerinden 
biliyor ki, Türkiye bu sıkıntıları aşmış değildir. Türkiye'de kriz daha da derinleşmiştir ve bu şekil
de gittiği takdirde, bu krizin aşılması da mümkün değildir. 

Efendim, hükümet krizi aşmak için çabalıyor; ama, ne yazık ki, bazı insanlar, bazı kişiler Tür
kiye'deki krizin devam ettiğini söyleyip duruyor, bazı yayın organları, bazı televizyonlar, gazeteler 
sanki krizin üzerine ateşle gidiyormuş gibi yayınlarına devam ediyorlar. Bu halde ekonominin içine 
düştüğü bu krizden çıkış mümkün değildir. Hükümetimiz de bu gerçeği görmüş olacak ki, 
hükümetin "krizden çıktık" beyanlarının dışında herhangi bir beyan olmaması için, herhangi bir 
yazı, televizyon yayını olmaması için bu kanunu getirmiştir; bunda yadırganacak bir husus gör
müyoruz. 

Bir taraftan, hükümet "kriz bitti" diye toplantı toplantı koşup, konuşurken, bazı basın ve yayın 
organlarının "hayır, kriz devam ediyor" yayınları krizin gittikçe derinleşmesine sebep olmaktadır. 
Dolayısıyla, getirilen teklifin bu gece sabaha kadar görüşülüp bu olumsuzlukların giderilmesi 
yönünde bir adım atılmış olmasını olumlu karşılamak durumundayız. 

Bir diğer husus da, getirilen tasarıda "halkı karamsarlığa sevk eden yayın" ifadesinin altında 
şöyle bir durum da var: Şimdi, Türkiye, birkaç yıldan beri IMF reçeteleriyle yönetilir hale gelmiş
tir; IMF'nin dayattığı kanunlarla yönetilir hale gelmiştir. 

Yine, basın yayın organları, yeni bir stand-by anlaşması imzalanıyor diye bir yayın yaptığı 
zaman, gerçekten, biz biliyoruz ki, halkımız büyük karamsarlığa düşmektedir. Dolayısıyla, bu tür 
yayınların da önüne geçmek için böyle bir tasarının getirilmiş olması, yerinde bir uygulamadır; bu 
bakımdan, bu tasarının lehinde söz almıştım Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri. 

ASLAN POLAT (Erzurum)- Avrupa Birliği normlarına uyuyor mu sayın sözcü?!. 
SUAT PAMUKÇU (Devamla)- Diğer bir husus, hükümetimiz, bildiğiniz gibi, geçen yıl mart 

ayında Ulusal Programı kabul etmişti. Ulusal Programda, Avrupa Birliği kriterlerine uyma sözü 
verilmiş; bunlardan biri de, mevcut RTÜK Kanununda yapılacak değişikliklerdir. Her ne kadar, Av
rupa Birliği, Türkiye'deki yayınlarla ilgili kendi standartlarını belirtmiş olmasına ve getirilen bu 
tasarıda da bu hususlar yer almamış olmasına rağmen, verilmiş olan sözün yerine getirilmesi için 
de, bu tasarının bir an önce görüşülmesi gerekir; bu bakımdan da, yerinde bir tekliftir diye 
düşünüyoruz. 

Bir diğer husus da, Türkiye'de devam edegelen fiilî bir durum var; nedir bu: Şu andaki mevcut 
kanuna göre, biliyorsunuz, radyo, televizyon sahipleri devlet ihalelerine girememektedir yasaya 
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göre; ancak, fiilî durum böyle değildir. Şu anda fiilî duruma baktığınız zaman, bir çok basın yayın 
kuruluşunun sahibi, patronu gayet rahatlıkla devlet ihalelerine girip, ihale almaktadır. Diyeceksiniz 
ki, bu, kanuna aykırı bir husus değil mi; Türkiye'de yargı organları yok mu; Türkiye'nin savcıları 
yok mu? Ne yapalım; bizim savcılarımıza da buradan bir sitemde bulunmak lazım herhalde; bir 
konuşma yaptı diye siyasilerin peşinde koşanlar, maalesef, bu ihalelere girip çıkanları görmezden 

»geliyorlar. 

Şimdi, bu fiilî durumun düzeltilmesi için, hükümetimiz, bir kanun getirmiş. Madem ki, bu 
basın yayın sahipleri ihalelere giriyor, savcılarımız ve yargı organlarımız da bunların peşine düş
müyor, o zaman, bu fiilî durumu düzeltelim, yargı mensuplarının işini rahatlatalım düşüncesiyle 
böyle bir kanunu getirmişler. Dolayısıyla, Türkiye'deki fiilî durumu resmileştirmek istemişlerdir. 
Bunda da yadırganacak bir durum görülmemesi gerekir. 

Bir diğer husus da, biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde bir af kanunu çıkardık. Birçok insanın 
hapishanelerden çıkmasını temin edecek -buna af yasası demeyelim de, erteleme yasası diyelim-
yasayı çıkardık; ancak, özellikle, radyo ve televizyon sahiplerinin bugüne kadar yapmış oldukları 
hataları affedecek bir kanun çıkarmadık. Bugün, bu kanunu çıkardığımız takdirde, eşitliği de sağ
lamış olacağız. İnsanların bir kısmını affedip de bir kısmını affetmemek, bu Meclise yakışmaz. 
Dolayısıyla, Meclis, kendine yakışanı yapacak, radyo ve televizyon sahiplerini de affedecek ve böy
lece, eşitliği sağlamış olacaktır. 

Bu düşüncelerle, bu önerinin lehinde söz aldım. 
Sayın Başkan, teşekkür ediyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Pamukçu. 

Lehinde ikinci söz talebi, Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün. 

Buyurunuz Sayın Esengün. 
Sayın Esengün, süreniz 10 dakikadır. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; muhalefet partisine men
sup olmama rağmen, iktidar partileri gruplarının önerisi lehinde söz almış bulunuyorum; hepinizi 
hürmetle selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu dönemde İçtüzük değişti, muhalefetin sözü alabil
diğine kısıtlandı. Bugün, muhalefet milletvekilleri, ne ülke problemlerini ne de yörelerine, seçim 
bölgelerine ait problemleri, sorunları Meclis huzurunda dile getirmek fırsatını bulamıyorlar. 

İkincisi, şu anda, bu Meclis, Anayasaya aykırı bir İçtüzükle yönetilmekte. Maalesef, ben, bunu 
kürsüye her çıktığımda söylüyorum, bundan sonra da söylemeye devam edeceğim. Anayasaya ay
kırı bir İçtüzükle yönetilmekten, maalesef, ne Meclis Başkanı ne Meclisin özellikle iktidar mensubu 
olan çoğunluğu rahatsız olmuyor, kimse bu işe bir çare bulmaya çalışmıyor. Biz de, bugün, çaresiz
lik tahtında iktidar partilerinin önerilerinin lehinde söz almış bulunuyoruz. 

Lehinde şu görüşümü ifade edebilirim: Tabiî ki, Meclis çalışsın. Haftaya gece ll 'e kadar 
çalışılacakmış; çalışsın. Biz, çalışmaktan yanayız, Meclis çalışmasın diyemeyiz; ama, Meclis, mil
letin hayrına çalışsın. Getirilen öneriye göre, bugün, gündemin hangi sırasına kadar olan tasarılar 
görüşülecek; 10 uncu sıraya kadar olan tasarılar görüşülecek. 10 uncu sıraya kadar çok çeşitli 
tasarılar var; ama, herkesin bildiği bir gerçek var ki, bugün, gündemin 9 uncu sırasında olan RTÜK 
Yasası görüşülecek. RTÜK Yasası görüşülür de, kabul edilirse, bu milletin hangi derdi, hangi prob
lemi halledilecek? 

- 1 9 -



T.B.M.M. B:95 2.5.2002 0 : 2 

Değerli arkadaşlar, biz, burada, milletin sorunlarını çözmek için varız, medya patronlarının 
dertlerini halletmek için değil. (SP sıralarından alkışlar) Burada, eğer, mesai yapacaksak 
geceyarılarına kadar, gelin, işçinin, köylünün, emeklinin, dargelirlinin, fakir fukaranın, tüyü bit
memiş yetimin haklarını savunmak için, çözmek için yasalar yapalım. (SP sıralarından alkışlar) 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Medya emekçilerinin de haklarını arayalım; sadece patronların 
değil. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Ama, günlerden beri, özellikle bugün, Meclisin üzerinde bir 
baskı var, hissediliyor -artık, yıllardan beri tecrübe sahibi olduk- bugün RTÜK Yasası çıkacak! 
RTÜK Yasası çıkacak da ne olacak; ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Yılmaz'a 
sorulursa, efendim, bu haliyle çıksın da, sonra düzeltiriz. Ha, düzeltinceye kadar ne olacak; bazıları 
malı götürecek! 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bugün, Meclis önemli bir sınavdadır. Özellikle iktidar partisi 
milletvekillerine sesleniyorum: Bugün, burada, söz milletin mi olacak, medya patronlarının mı 
olacak; onun sınavını veriyoruz. (SP sıralarından alkışlar) 

Ben, inanıyorum ki, DSP'de, MHP'de, Anavatan Partisinde -herkes de biliyor- bu RTÜK 
Yasasını içine sindiremeyen birçok arkadaşımız var, yanlış olduğuna kanaat getiren birçok ar
kadaşımız var. 

Gelin, milletin dertleriyle uğraşalım. Nedir şu RTÜK?!. RTÜK'ten kimin şikâyeti var?!. Gidin, 
Anadolu'yu gezin; 60 000 000 içerisinde, eğer bir kişi, RTÜK Yasasını değiştirin diye size talepte 
bulunursa, ben de size katılacağım, gelin, beraber değiştirelim diyeceğim. Milletin gündeminde 
RTÜK yok, milletin gündeminde Af Yasası yok... Millet aç, millet perişan, millet sefil; işsizlik, 
çaresizlik almış yürümüş; Meclis neyle meşgul; Af Yasası!.. Hani Af Yasasının sahipleri?! Anası 
belliydi, babası belli değil; şimdi, Bakan da yok ortada, Af Yasası görüşülecek... 

Değerli arkadaşlar, şu 21 inci Dönemde, özellikle Adalet Bakanlığı uygulamalarıyla ilgili bir 
başka talihsiz dönem görülmemiştir. Şimdi, kanun olmadan, yasa olmadan, hapishanelerden 
hükümlüler tahliye ediliyor; bu nasıl iş?!. Anayasa Mahkemesi bunun yeniden düzenlenmesi için 
altı ay süre vermişti; fakat, bu, altı ayın son gününde geldi Yüce Meclise. Bu Sayın Bakan, birinci 
ay, ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay, beşinci ay, altıncı ay nerelerdeydi de, son güne getirdi sıkış
tırdı Af Yasasını?! Şimdi, millet perişan durumda... 

Efendim, RTÜK'ü bugün görüşeceğiz... RTÜK'ü görüşmeye dün başlamak üzereydik. Bugün, 
baktık, Meclis Başkanlık yönetiminde bir değişiklik var. Sayın Sökmenoğlu niye bugün kürsüde 
yok. Halbuki, bugün, sıra onun olmalıydı; Genel Kurulu dün o yönetti, evvelki gün o yönetti. Sayın 
Sökmenoğlu, ben böyle bir yasanın yasalaşmasında Meclisi yönetemem, bunu içime sindiremem 
diyorsa, bunu saygıyla karşılarız. (SP sıralarından alkışlar) Tabiî ki, yerine bir başka Meclis Baş-
kanvekili görev alacak, Meclisimiz çalışacak, muhakkak orada bir Sayın Başkan oturacak, 
yönetecek; ama, bu, niye Kamer Genç değil de Sayın Yalova; bunun cevabını da ben merak ettim 
doğrusu. Niye muhalefete mensup bir Meclis Başkanvekili değil de, özellikle Sayın Yalova ve 
Sayın Yalova'ya -Başkanım mazur görsünler; Sayın Candan'ın sözünün başında ifade ettiği gibi-
gündemdışı sözleri iptal etmekle de, bugünkü güvenimiz ciddî şekilde sarsılmıştır. Bu, özel bir 
görevlendirmedir gibi geliyor bize; bu RTÜK Yasası, ne olursa olsun, bugün, Meclisten 
geçirilecektir diye. (SP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, bakınız, Resmî Gazetenin 5 Nisan tarihli sayısında bölge müdürlüklerinin 
kapatılmasıyla ilgili hükümet kararnamesi yayımlandı ve 1 Mayıs gününe kadar kapatılacak bölge 
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müdürlüklerinin hangileri olacağını, kurumlar, Başbakanlığa bildireceklerdi, tahmin ediyorum bil
dirdiler. Şimdi, ayın 3 Tine kadar tam 112 tane bölge müdürlüğü kapatılacak; bu, hepimizi ilgilen
diriyor, bütün illeri, bölge müdürlüklerinin olduğu bütün illeri. Şimdi, hükümetten rica ediyoruz, 
gelin, hangi bölge müdürlüğü kapatılacaksa, şu Mecliste bunu müzakere edelim, kapalı kapılar ar
dında, afet kararnamesinde yaptığınız gibi, politik, partizanca işlem yapmayın. Hangi bölge müdür
lüğü kapatılacaksa, onu, Meclis bilsin, millet bilsin. 

Değerli arkadaşlar, yine, geçen gün Erzurum'da bir toplantıya katıldık; bu, üniversite öğren
cilerinin, özellikle, fen-edebiyat fakültesi talebelerinin önemli sorunlarının ele alındığı bir toplan
tıydı. Bu söylediklerim, toplumdaki herkesin, her kesimin dertleri, öğrencinin derdi var, öğretmenin 
derdi var, hâkimin, savcının, işsizin derdi zaten en büyük dert. Pedagojik formasyonla ilgili, Millî 
Eğitim Bakanlığının, YÖK'ün yıllardan beri yaptığı yanlış bir uygulamanın düzeltilmesi için siyasî 
parti temsilcilerinin katıldığı, iştirak ettiği bir toplantı yapıldı. 1998 yılında fen-edebiyat fakül
telerine giren öğrencilerin, müktesep hakları olmasına rağmen, öğretmenlik hakları usulsüz yere, 
haksız yere, kanunsuz yere ellerinden alınmış durumda. Bugün, binlerce fen-edebiyat fakültesi öğ
rencisi haklarını aramakla meşgul; bunun için toplantılar yapılıyor, bunun için müracaatlar yapılıyor 
Millî Eğitim Bakanlığına, YÖK'e, ama, bu derdin, bu sorunun sahibi yok. Bu çocukların müktesep 
hakları ellerinden alınıyor. Fen-edebiyat fakültesi mezunlarından tabiî ki öğretmen olur. Bizi 
okutanlar da fen-edebiyat fakültesi mezunları idi, bundan sonra da fen-edebiyat fakültesi mezunları; 
muhakkak ki, Millî Eğitimimize en hayırlı hizmetleri yapacak durumdadırlar; ama, maalesef, bu 
hak ellerinden alınmıştır. Ben de, bu konuşmayı fırsat bilerek, kısa da olsa, bu sorunu dile getirdim. 

Değerli arkadaşlar, son olarak, bir belediye başkanı, çektiği faksta -hepimize fakslar geliyor; 
Anadolu medyasından, gazetelerden, televizyonlardan, belediyelerden- bakınız ne diyor: "Güncel-
leşecek olan 4676 sayılı RTÜK Kanununun Meclis gündemine getirilmesini istemiyoruz. Demok
rasi adına, bu yasanın bir kez daha gözden geçirilmesini temenni ediyoruz." Anadolu'da bir il 
belediye başkanı... 

Bir başka vatandaşın, biraz evvel buraya gelirken çektiği faks: "Sizin, muhalefet partisi olarak, 
bu hükümetin haklarımızı yok etmesini engelleyeceğinizden ve kazanılmış haklarımızı 
savunacağınızdan halk olarak hiçbir kuşkumuz yoktur. Benim gibi.yüzbinlerce vatandaşın hakları 
yok edilirken, bıçak kemiğe dayanmıştır. Biz halkın devlete olan saygısı her zaman vardır; ancak, 
bu hükümete inancı kalmamıştır. Bu halkın gücünü hafife alanlar her zaman hüsrana uğrayacaktır. 
Yasalar ve kanunlar, insanların haklarını korumak için çıkarılırlar. Halkın devlete olan sadakati nasıl 
ise, seçilmiş Meclisin halkına olan sadakatini de bu halk görmek isteyecektir. Bizler, sizlerden yar
dım bekliyoruz." 

Değerli arkadaşlar, halkımızın feryadına kulak verelim, milletin dertlerine eğilelim; RTÜK 
Yasasını değiştirmekle, siz de bir şey kazanmayacaksınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sonuçlandırınız. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Bugün, hatırı için, baskısı için yasa değiştirdiğiniz patronlar, 
bilin ki, yarın size karşı da cephe alacaklardır, sizin için de en adi kampanyaları yürüteceklerdir. 
Bunlar, yeri geldiğinde, bütün Meclis aleyhinde kampanyalar yürüttüler. 

Gelin, bir olalım, beraber olalım, doğrusu neyse onu yapalım; Anadolu medyasının sesine 
kulak verelim, bir avuç patron için milletimizin haklarını heder etmeyelim diyorum ve hepinize say
gılarımı arz ediyorum. (SP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Esengün. 
Lehinde söz talepleri yerine gelmiş oldu. 
Şimdi, aleyhte olmak üzere, birinci konuşmacı, Diyarbakır Milletvekili Sayın Ömer Vehbi 

Hatipoğlu; buyurunuz. (SP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iktidar par

tilerine mensup grup başkanvekillerinin getirdiği öneriyle ilgili görüşlerimi arz etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Öncelikle, hemen şunu ifade etmek istiyorum: Bugün yapılan Danışma Kurulu toplantısında, 
iktidar partilerine mensup grup başkanvekillerinin getirdiği öneriyi şöyle baştan sona okuduğunuz
da, bu önerinin içinin boş olduğunu göreceksiniz. Bugünkü gündemin 10 uncu sırasına kadar olan 
tasarıların görüşülmesi şeklinde bir tarifi var. Basılı gündemin 10 uncu sırasına kadar olan yasa 
tasarılarının ne olduğuna bir baktığınızda, bu yasa tasarılarının aylardır gündemde yer işgal ettiğini, 
her seferinde, komisyonun ve hükümetin oturmadığını hep beraber görürüz. 9 uncu sıraya kadar 
böyle. 9 uncu sırada ne var; RTÜK Yasası var. 

İşte, bugün, burada tartıştığımız, iktidar partilerine mensup grup başkanvekillerinin getirdiği 
önerinin temelinde, RTÜK Yasasını ille de bugün çıkarma arzusu vardır; bunun dışında hiçbir 
sebep, bu öneriyle ilgili bir açıklama anlamına gelmez. 

Değerli milletvekilleri, nedir bu RTÜK Yasası; iktidar partilerinin acelesi ne, sıkıntısı ne; ne 
diye, bu yasayı, bu Meclise bu kadar büyük bir sıkıntıyla dayatmaya çalışıyorlar; öncelikle bunların 
üzerinde durmak istiyorum. 

Bakınız, iki günden beri, bu Meclisin hiç de alışık olmadığı olaylar cereyan ediyor. Dün, 
sadece RTÜK Yasasına başlamak için, daha önceden konuşacağı ilan edilmiş olan Sağlık Bakanımız 
konuşturulmak istenmedi. Sağlık Bakanı arka odada otururken, Meclisi idare eden Sayın Başkan-
vekili, Sağlık Bakanının Cumhurbaşkanını ziyaret edeceği ve bu nedenle de, bu konuşmayı 
yapamayacağı şeklinde bir açıklama yaptı; ama, açıklama bitmeden -farkında değil- Sayın Sağlık 
Bakanı burayı teşrif etti ve zorunlu olarak kürsüye geldi, iki üç cümle konuştu. 

Bununla da bitmedi; muhalefetin getirdiği usul tartışmasıyla ilgili konuşma yapılırken, bu 
Meclisin mehabetine asla sığdıramadığım ve geçmişte çok ciddî olaylara neden olan, hatta, belki, 
bir arkadaşımızın vefat etmesine neden olan, ona benzer müdahaleler yapıldı. Hükümet sıraların
dan, Meclisi idare eden Başkana müdahale ediliyor ve "usul tartışması açma" deniliyor. 

Sayın milletvekilleri, bu Meclisi idare eden sayın başkanvekilleri, hükümetin memurları değil
dir. (SP ve AK Parti sıralarından alkışlar) Millet iradesini temsil ediyorlar, Meclisi yönetiyorlar. 
Hükümetin herhangi bir üyesinin, Meclis Başkanına emir verme, talimat verme veya yönlendirme 
hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Ben, huzurunuzda, bunu protesto ediyorum; bu, yanlıştır. 

Peki, nedir; yani, ne olacak; RTÜK Yasası çıkacak, ille de çıkacak... Benden önce konuşan 
Sayın Esengün dedi ki: "Hükümete sesleniyorum, hepinize söylüyorum; lütfen, Anadolu'yu gezin, 
dolaşın; Anadolu'da bir tek Allah'ın kulunu görür müsünüz ki 'yahu, bu RTÜK Yasasını niye çıkar
mıyorsunuz' diye soran; bulamazsınız..." 

Sayın Esengün yanlış söyledi. Var Sayın Esengün; bir kişi var, belki iki kişi var; ama, onlar 
Anadolu'da oturmuyor, onlar İstanbul dukalığında oturuyor, orada oturup bu ülkeyi idare etmeye 
çalışıyorlar! (SP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 
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Şimdi, bu RTÜK Yasası nedir, niçin çıkarılıyor?.. Eğer, muhalefet partilerinin temsilcileri, 
RTÜK Yasasıyla ilgili ağır ithamlarda, iddialarda bulunurlarsa, belki, değerli milletvekilleri buna 
tepki gösterirler. Ben söylemiyorum... RTÜK Başkanı diyor ki: "Medya patronları hükümeti tehdit 
ediyor." Kim söylüyor; RTÜK Başkanı söylüyor. (SP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 

Şimdi, ben -tabiî, hükümet de burada- sesleniyorum: Eğer, gerçekten tehdit altındaysanız, lüt
fen, çıkın, burada anlatın. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Tehdit var mı yok mu, cevap verin! Tehdit altında mısınız?.. 
Yani, tehdit varsa, söyleyin. 

ÖMER VEHBÎ HATlPOĞLU (Devamla) - Bu Meclis, 550 milletvekiliyle, el ele verir, arkanız
da durur, sizi destekler. (SP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Tehdit varsa, biz de sahip çıkalım size. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Sizin, medya patronlarından ürkmenize filan gerek 

yok. İlle birilerinden korkacaksanız, bu aziz milletten korkun, bu işsizlerden korkun. Açlık içerisin
de inleyen milyonlardan korkmanız lazım; medya patronlarından değil. (SP ve AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

Sayın.Başkanım, gelelim bugüne ne olmuştur; bütün gruplara gündem dağıtılmıştır. Bu gün
demde, 59 uncu maddeye istinaden, yetkinizi, hakkınızı kullanmışsınız, üç değerli milletvekili ar
kadaşımıza gündemdışı konuşma vermişsiniz. Bu üç milletvekili arkadaşım da hazırlanmış, gelmiş, 
burada konuşma yapacak. Hiç alışılmamış bir şekilde -hiçbir teamülü yok bunun- çıkıyorsunuz, 
zatıâliniz, daha Meclisi açar açmaz, taraf olduğunuzu ifade edercesine diyorsunuz ki, "ben, gün
demdışı konuşmaları, yetkime dayanarak, 59 uncu maddenin verdiği yetkiye dayanarak yaptır
mıyorum." Ne olurdu 15 dakika daha konuşsaydı milletvekilleri?.. Yani, siz bu RTÜK Yasasını ille 
de 15 dakika önce çıkarmak gibi bir mecburiyet içerisinde misiniz?.. İlle de bugün niçin çıkıyor bu 
RTÜK Yasası?.. Niçin bu kadar dayatıyorsunuz?.. Acaba bizim bilmediğimiz şeyler mi var?.. Bu 
bir. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Zamana karşı yarışıyorlar. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - İki; Meclis Başkanvekilimiz, burada, belki de 

iyiniyetle kendisine verilmiş bir görevi ifa ediyor; ama, onun, Sayın Meclis Başkanvekilinin biraz
cık da talihsiz olduğunu ifade etmek istiyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, şimdiki Meclis Baş
kanvekilimiz, geçmişte bu hükümetin içerisinde yer almıştı, hükümetin bir üyesi idi ve kamuoyuna 
deklare edildiği şekliyle, Tütün Yasasına karşı çıktığı için bakanlıktan olmuştu; ama, ne oldu, ne bit
ti, anlamadım, o Tütün Yasasını da zatıâlinizin Başkanlık yaptığı bir oturumda kabul ettirdiler. Şim
di de, RTÜK Yasasını, sizin Başkanlık ettiğiniz bir oturumda geçirmeyi planlıyorlar. Bunu da, talih 
mi talihsizlik mi olarak nitelendireceğiz; gerçekten, anlamakta, yorumlamakta zorlanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bizim itirazımız neyedir?.. Elbette, diğer arkadaşlarımın ifade buyur
duğu gibi Meclisin fazla çalışmasına bizim bir itirazımız yok, Meclis çalışmalıdır; ama, Meclis, bir 
kişinin, bilemediniz iki veya üç kişinin -RTÜK Başkanının ifade ettiği gibi- tehdidi sonucu getirilen 
bir yasayı görüşmek için fazla mesai yapmaz. Meclis, milletin Meclisidir. Eğer işsizlik sorununa 
çözüm bulacaksanız, eğer bu fakir fukara vatandaşın mutfağına, sofrasına bir fazla lokma getirecek 
bir yasa öneriniz, hazırlığınız, çalışmanız varsa, buyurun getirin, sabahlara kadar çalışalım, elbette 
çalışalım. Bekleyen uyum yasalarını getirin, çalışalım. Fakir fukaranın derdine derman olacak bir 
şey getirin, çalışalım. Hayır, medya patronlarının ihale almasını sağlayacak yasa tekliflerini 

- 2 3 -



T.B.M.M. B : 95 2 . 5 . 2 0 0 2 O : 2 

getireceksiniz!.. Biz buna çalışma demeyiz. Bu, çalışma değildir. Belki -ben bilemiyorum tabiî, hiç 
bakanlık da yapmadım- hükümet, kendisini tehdit altında görüyor olabilir, onu bilemem, o, 
hükümetin bileceği iş; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri, tehdit ve şantaja asla 
boyun eğmez! Biz, tehdit altında değiliz! (SP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 

Birileri birilerine, medya patronları veya onların temsilcileri veya onların hatırı kırılmaz adam
ları telefonlar da etmiş olabilir; ama, Allah'a hamt olsun, Saadet Partisi Grubunun herhangi bir 
üyesine kimse zaten telefon etme cesareti de gösteremez! (SP sıralarından alkışlar) Çünkü, bizim 
ödeyecek böyle bir bedelimiz de yoktur, böyle bir fatura da ödemeyiz. Eğer siz buna muhatapsanız, 
gelin, bu aziz millet sizinle birlikte hareket eder, bu tehditlere karşı da tavır koymayı becerir. 

Değerli milletvekilleri, bu yasa bu haliyle burada görüşülemez. Biraz sonra, eminim ki, Sayın 
Başkan bir usul tartışması da açacaktır. Bu yasa bu şekliyle görüşülemez. Bu yasanın bu şekliyle 
görüşülmesi Anayasaya aykırıdır, İçtüzüğe aykırıdır. Bu yasa bu şekliyle görüşüldüğü takdirde, 
Cumhurbaşkanı tarafından yeniden geri gönderilir. Bunu hepimiz biliyoruz, ayan beyan bunlar da 
müzakere ediliyor. Peki, bütün bunlara rağmen, niye ille de görüşülsün?! Niye ille de görüşülecek?! 
Herhalde, hiç olmazsa, Anayasa Mahkemesine gidecek olursa, onun vereceği karar aşamasında, iki 
aylık, üç aylık o boşluk döneminde, bir medya patronunun, Türkiye'deki bütün yerel basını satın al
masına zemin hazırlamak maksadıyla buraya getirilip, bu dayatılıyor. Buna da sizin fırsat ver
meyeceğinize kesinlikle inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Saadet Partisi Grubunun, getirilen bu öneriye destek vermeyeceğini 
ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatipoğlu. 
Bir doğru bilgiyi aktarmam lazım: Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi, siz sayın millet

vekillerine takdim edildi. Meclis Başkanlığı gündemdışı konuşmalarla ilgili herhangi bir tebligatta 
bulunmadı. Biraz önce de söyledim, İçtüzüğün 59 uncu maddesine göre Başkanın takdirindedir. 
Sizin bahsettiğiniz belge... 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Başkan önce takdir eder de sonra kaldıramaz; kaldırma yetkiniz 
yok! 

BAŞKAN - Bir saniye... Bir saniye... 

Ben vermediğimi baştan söylüyorum. (SP sıralarından gürültüler) 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Hangi başkan olursa olsun, kaldırma yetkiniz yok! 

BAŞKAN - Dinler misiniz bir saniye... 

O bahsettiğiniz, grupların kendi çalışmalarıdır, grupların kendi bilgilendirmeleridir, Meclis 
Başkanlığının değildir. İstirham ederim... 

AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Bursa) - Sayın Sökmenoğlu vermiş, siz yoktunuz ki! 

BAŞKAN - Aleyhinde olmak üzere, ikinci konuşmacı, Manisa Milletvekili Bülent Arınç... 

Buyurunuz Sayın Arınç. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Gönül, Sayın Hatibi kürsüye davet ettim; bitirsin, size söz vereceğim. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, izin verir misiniz... 
2 lehte, 2 aleyhte konuşmacı... 
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BAŞKAN - Arkadaşımızın süresini başlattım. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Ben aleyhte yazılı olarak söz istedim, Danışma Kurulu toplan

tısının hemen akabinde... 
BAŞKAN - Efendim, geliş sırasını demin burada arz ettim; eğer, geliş sırasına göre, farklı bir 

muamele yapabilsek... Hangi tarihte gelmişse, o şekilde geldi, onun için... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) -. Hayır, ben Danışma Kurulu toplantısı sırasında verdim; orada, 

bu konuda benim söz talebim yok mu?! 
BAŞKAN - Efendim, hepsinin saatleri yazılı, saatlerini de okudum. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Ben, orada, Danışma Kurulu toplantısı anında verdim. 
BAŞKAN - Sayın Armç, süreyi tekrar başlatacağım; merak etmeyin. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Ben aleyhte söz istedim; ama şu anda burada bir yanlışlık 

yapılıyor ve benim buradaki konuşma hakkım engellenmiş oluyor. 
MEHMET ÖZYOL (Adıyaman) - Sayın Başkan, hatibe saygısızlık bu. 
BAŞKAN - Süreyi yeniden başlatacağım. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, hatip konuştuktan sonra sorunu çözelim. 

Usulle ilgili sorunları daha sonra halledelim, hatip kürsüdeyken değil. 
BAŞKAN - Sayın Gönül, hatibi ayakta bekletiyoruz. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Hatipoğlu burada Sayın Başkan. 
Buyurun Sayın Armç, süreniz 10 dakika. 
BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Sözlerimin başında, bugün toprağa verdiğimiz değerli arkadaşımız İsmail Aydınlı'ya tekrar Al

lah'tan rahmet diliyorum. Başta, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Ecevit olmak üzere, 
Demokratik Sol Parti Grubuna, değerli üyelerine, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hükümet ortağı partiler bir grup önerisi getirdiler. Özü bir cümledir. 
Bugün, ne pahasına olursa olsun, RTÜK'le ilgili tasarı bitinceye kadar çalışma süresi uzatılmaktadır. 
Bunun aleyhinde söz aldım. Aleyhinde söz almamın kişisel veya doğrudan partimle ilgili bir yanı 
yok. Siyaset kurumunu düşünüyorum, Parlamentonun itibarını düşünüyorum, siyasî partilerin ve 
değerli milletvekillerimizin kamuoyundaki itibarlarını düşünüyorum ve böyle bir öneriye karşı çık
ma gereğini hissediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Şartla Salıverilme Kanununun tekrar incelenmek üzere, görüşülmek 
üzere Meclise geri gönderilmesi üzerine, kanun, tali komisyon olarak Anayasa, asıl komisyon 
olarak Adalet Komisyonunda görüşüldü. Anayasa Komisyonundaki görüşmelere katıldım ve Sayın 
Komisyon Başkanı, gerçekten, güzel bir özeleştiri yaptı, hepimizin hislerine tercüman-oldu ve Par
lamento olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini, kanunlar konusunda, kaliteli ve verimli 
kanun çıkarmak gerektiğini ifade etti. Bunu hepimiz paylaşıyoruz; çünkü; bakınız, bu Parlamen
toda, hükümet ortağı partilerin değerli yetkilileri, zaman zaman panellerde, zaman zaman televiz
yon ekranlarında konuştukları zaman bir şeyden çok iftihar ediyorlar: "Biz, bu Parlamentoda en çok 
kanun çıkaran bir dönemiz." Hatta sayı veriyorlar; 300, 350, 367 sayısı var. 
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Değerli arkadaşlarım, eğer, bu Meclis, zaman zaman ifade ettiğim gibi, cıvata üreten bir fab
rika olsaydı, birkaç vardiyayla üretimini artırabilirdi ve bu üretimden o şirketin yöneticisi olarak if
tihar edebilirdiniz; ama, burası Parlamentodur; hem yasama hem de denetleme görevi var. Biz, 
sayısı çok olan kanunlar çıkarmakla iftihar edelim bir taraftan; ama, allahaşkına söyleyiniz, bunlar 
ne kadar kalitelidir ve ne kadar toplumun sorunlarına çözüm bulan kanunlardır?.. Üç yıldan bu yana 
bu Parlamentoda olan -21 inci Dönem için söylüyorum- hepiniz de biliyorsunuz ki, uluslararası söz
leşmelerle müteferrik bazı şeyleri dışarda tutarsanız, hükümet tarafından gönderilen kanun tasarıları 
bu Mecliste kanunlaşmıştır; ama, bunların çok büyük bir kısmı Anayasa Mahkemesi tarafından ip
tal edilmiştir (50 civarında) 10 civarında geri gönderme vardır, diğerlerinde de zaman zaman 
değişiklikler yapılması ihtiyacı doğmaktadır. Dolayısıyla, "çıkardım" demekle iftihar ettiğiniz bu 
kanunların akıbetlerini de ortaya koyalım. Dolayısıyla, oraya baktığımız zaman görüyoruz ki, fev
kalade yanlış işler yapılıyor ve Parlamento, maalesef, bu yanlışlıklara alet ediliyor. , 

Değerli arkadaşlarım, birimizin itibarının çok yükselmesi, diğerinin çok düşmesi meselesi 
değil; hepimiz bu Parlamentonun bir üyesiyiz, halkın önündeyiz; bu tutanaklar yarın karşımıza 
çıkacaktır ve bu tutanaklar karşımıza çıktığında da, mazisinde karanlık olanlar tek tek ortaya çıkmış 
olacaktır. Eğer, biz, bü Parlamentoda kendi irademizle, yani temsil ettiğimiz milletin iradesiyle bir 
yasama yapamıyorsak -böyle bir iddia var; buna da ben katılıyorum- o zaman, sayısı da çok önem
li değil; ne getirip ne götürdüğünün, halka ne kadar faydası olup olmadığının da tartışılması gerekir. 

Şimdi, şartla salıverilme mi, yoksa, kendine özgü bir af niteliğinde mi?.. Saatlerce tartıştık; 
sonunda, 2 oy farkıyla, bunun şartla salıverilme olduğuna karar verdik; ama, üç yıldan beri -bu 
Meclisin tutanaklarını açın bakın- af konusu ortaya çıktığından bu yana, hükümetin yaptığı yanlış
lıkları yan yana getirseniz, buradan, herhalde, dünyanın öbür ucuna varabilecektir. 

Bazı şahısların isimlerini ortaya atmak suretiyle, konjonktüre uymak suretiyle, kişilere duy
duğumuz sevgi veya nefretleri ortaya koymak suretiyle, adaletten ve eşitlikten ayrıldığımız için, 
çıkardığımız ne kanun varsa ve ismi ne olursa olsun, sonunda, ya Anayasa Mahkemesinden döndü 
ya Cumhurbaşkanının geri göndermesine maruz kaldı. Dolayısıyla, bugün, adını ne koyarsak 
koyalım, 330 mu lazım, yoksa 139 da yeterli mi gibi tartışmalar yapacağımıza, üç sene içerisinde 
neyi tartıştık ve sonunda hangi sonuca vardık, mümkünse, buna bakalım. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, böyle kanunlar çıktıktan sonra, mesela, şartla salıverilmede, bunu 
sahiplenen bir hükümetin içine düştüğü hazin tabloya bakalım: Sayın Başbakan, o, her zamanki 
haliyle ve çoğu kanunlarda da yaptığı gibi, hemen geliyor, mikrofonların önünde "benim de zaten 
içime sinmedi" diyor. Değerli arkadaşlarım, bir Başbakan Yardımcısı "Allah Allah, ne kadar 
trajikomik bir skandal" diyor; bir başkası -yine de en doğruyu söyleyen o- "madem içinize sinmedi 
de, niye önümüze getirdiniz, Meclisten geçirdiniz" diyor. Bir başkası "bu bakanın istifa etmesi 
gerekir" diyor, hükümet ortağı partilerden bir tanesi ve Anayasa Komisyonunun Başkanı da, çok 
haklı olarak, bazı konularda eleştiri getiriyor. 

Değerli arkadaşlarım "bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür" diye her kanunun 
sonuna eklediğiniz bir maddeyi "benim içime sinmiyor" diyen bir Başbakan nasıl yürütecek allahaş
kına?! (AK Parti sıralarından alkışlar) Ve sonunda, siz sinmedi-sindi, sinmedi-sindi kavgası yapar
ken, karar veriyorsunuz; ne yapalım, boynumuz bükük; biz, yine, bunu, 330'u bulamayız, işte, ne 
kadar bulursak onunla çıkaralım; nereden dönerse de dönsün; zaten cezaevleri boşaldı; de facto bir 
durum var, Parlamento bir kenarda, cezaevleri boşalıyor; eh, üç ay sonra da artık, bu konuyu 
konuşan kalmaz diyorsunuz. Parlamentonun itibarı, çıkardığımız kanunların kalitesi ve verimi, 
görüyorsunuz ki, bu haldedir. 
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Türkiye, de facto yönetiliyor. Anayasa Mahkemesi iptal etmiş, altı ay boşa geçmiş, ondan son
ra Cumhurbaşkanı veto ediyor, zaman kalmadı; savcılar, hâkimler başladılar; önce bir, Bandırması, 
Balıkesiri, bir başka yeri, öbür taraftan da şimdi, 2 000'e yaklaşan hükümlü cezaevlerinden çıkıyor... 

Değerli arkadaşlarım, bunu şunun için söylüyorum: Bu yanlışlardan, keşke bazı eleştirileri dik
kate almak suretiyle yararlanabilsek de, bundan sonra önümüze gelenlerde "onda yanlış yaptık; hiç 
olmazsa bunda doğruyu yapalım" diyebilsek; ama, şimdi konuşan arkadaşlarımız -benden önce en 
az üç arkadaşım konuştu- çok ağır eleştiriler yapıyorlar; çok haklıdırlar; ama, keşke bu kadar ağır 
eleştiri olmasaydı. Onlarda kabahat değil; bunu hak eden hükümet için söylüyorum. 

Ben de oturduğum yerden hükümet sıralarına bakıyorum; bazı bakanlar tebessüm ediyorlar, 
gülümsüyorlar, hiç oralı değiller maşallah! 

Yahu, şu kadar taşı birisi yese ölür arkadaş! Bu kadar ağır eleştirinin karşısında bir bakan nasıl 
tebessüm edebilir?! (AK Parti sıralarından alkışlar) Bazıları da, başları ve yüzleri önde "ne yapalım, 
elimiz ve dilimiz mahkûm" havası içindeler. 

Değerli milletvekilleri, arkadaşlarım; hepimiz bu siyasete iz bırakmak zorundayız. Yarın, bu 
sözlerimiz bize tanıklık edecek, bu yaptıklarımız bize tanıklık edecek. Bu hükümet sıralarına bütün 
arkadaşlarım oturabilir, böyle bir ihtimal var ve bu hükümet sıralarındakilerin hepsi bu tarafa 
geçebilir, böyle bir ihtimal de var; ama, biz, oyun oynamıyoruz, tiyatroculuk yapmıyoruz; biz, Par
lamentoda 65 000 000 insanın gözü önünde bir yasama faaliyeti yapıyoruz. 

Aynen, şartla salıverilmede olduğu gibi, RTÜK'te de, kamuoyundan büyük tepkiler var. Bir tek 
Allah'ın kulu şunu savunamadı; şu getirilen tasarıyı, göğsünü gere gere savunan bir insan çıkmadı. 
Bir iki kişi var ki, bu işi takip ediyor; ama, onlar perde arkasında; onlar, başkaları vasıtasıyla bunu 
önümüze getirip ikide bir çıkarmaya çalışıyorlar. Kamuoyunda yerel televizyonlardan şikâyet var, 
"Avrupa Birliği standartlarına uymuyor" diye eleştiriler var, bir taraftan, medyanın çalışanlarından 
şikâyetler Var, baskıcı olmaktan var, kapatılmaktan şikâyet eden var; bir tek kişi de çıkıp, bunun da 
şu faydaları var diyemiyoruz; ama, biz, Türkiye'nin gayri safî millî hâsılasını artırmaya 
çalışacağımız yerde, esnafın, çiftçinin sorunlarını halledeceğimiz yerde -ki, çiftçinin en zor günleri 
de başlamıştır- millî geliri artıracağımız yerde, toplumsal barışı kurmaya çalışacağımız yerde, 
bugün, RTÜK'ü çıkarmaya çalışıyoruz. Onun için, bazı arkadaşlarımız derse ki, bu hükümet, med
ya patronlarına ve sermayeye diyet borcunu ödüyor; size baktığım zaman, hayır diyemiyorsunuz. 
Eğer, RTÜK'ün içinde çalışanlardan tepkiler geliyor da, biraz evvel bir arkadaşımın ifade ettiği gibi 
bir ağır eleştiri ortaya çıkıyorsa, buna, göğsünüzü gere gere cevap veremiyorsunuz. Verilen iki 
cevap var. Sayın Yılmaz demiş ki "evet, biz bunu çıkaralım da, sonra da değiştirmek için ayrıca bir 
tasarı hazırlayacağız." Yine, Sayın Karakoyunlu'nun bir beyanı gazetelerde çıktı: "Bunu hele bir 
çıkaralım; ben, size, özgürlükçü bir RTÜK Yasası hazırlayacağım, arkasından onu getireceğim." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BÜLENT ARINÇ (Devamla) - 2 dakika daha istirham edebilir miyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lütfen sonuçlandırınız Sayın Arınç. 
BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, değişecekse, bugün bunda niye ısrar 

ediyorsunuz? Bu, çok faydalı, çok yararlıysa, elbette, o zaman bunda ısrar etmeniz lazım. Peki, biz 
burada oyun mu oynuyoruz?! Şimdi bunu çıkaralım, arkadan değişiklik gelecek, hiç merak et
meyin... Ya gelmezse!.. Alan da kaçan mı?.. Anadolu böyle soruyor. Ya gelir de, bunu aratacak hale 
gelirse!.. Biz, burada Bankalar Kanununu çıkardık; beş defa da değiştirdik. 
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Değerli arkadaşlarım, bu hükümetin içerisinde RTÜK'le ilgili çalışmaları yapabilecek noktada 
kabiliyet ve meziyet sahibi insanlar yoksa, bir yerlerden gelen bu tasarı, bir sene, sadece kollanmak 
suretiyle bir uygun zamanda çıkarılmaya çalışılmışsa, geçtiğimiz haziranda, bugün mayıstayız, yine 
RTÜK'le karşı karşıyayız. Türkiye'nin meselelerini, elbirliğiyle, beraberce, uzlaşmayla ve paylaş
mayla çözmeye mecburuz. Yoksa, elbette, bugün çıkarılmaya çalışılan ve bugün hepimizin karşı 
çıktığımız ve muhalefet görevi olarak da, iktidar olarak da üzerinde çalışma yapmamız gereken bir 
tasarının, herhalde, hiç kimsenin içine sinmediğini düşünüyorum. 

Milletvekili arkadaşlarımızla, dışarıda, odalarında, kulislerde konuşuyoruz; "aynı fikirdeyiz" 
diyorlar. Bakanlar Kurulu üyeleriyle konuşuyoruz; "vallahi bir çıkaralım da keşke Anayasa Mah
kemesinden dönse de biz de kurtulsak" diyorlar. 

Arkadaşlar, kiminle ne konuştuğumuzu söyleyecek, isim verecek değilim; ama, bütün 
samimiyetimle söylüyorum ki, herkesin rahatsız olduğu bir tasarıyı, bugün, Türkiye'nin en öncelik
li meselelerini terk ederek Parlamentonun önüne getirmek cüretinde bulunanlara, Parlamentonun 
ders vermesinin zamanıdır! (AK Parti ve SP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu öneriyi, talihsiz bir öneri olarak görüyorum ve reddedeceğiniz inan
cındayım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Arınç. 
Sayın Ali Rıza Gönül, gelen evrakları saatiyle söyledim. Kürsüden söz veremem; ama, yeriniz

den kısa bir açıklama yaparsanız... Çünkü, evrakı siz vermişsiniz, o arkadaşımı şimdi buldurttum... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkanım, ben verdim; ama, görevli arkadaşlar kaybetmiş 

olmalarını, şimdi, benim dilekçe vermememle kapatmaya çalışıyorlar. 
BAŞKAN - Buradaki arkadaşlarımızdan hiçbirisi aldığını söylemedi. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Danışma Kurulu Salonunda verdim ben. 
BAŞKAN - Sizin verdiğinizi söylediğiniz kişi de bir başka Meclis bürokratı. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - İzin verin de kürsüden konuşayım. 
BAŞKAN - Yerinizden kısa bir açıklama yapmak isterseniz, söz vereceğim; çünkü, püracaat 

etmişsiniz. 
Buyurunuz. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Kürsüden... 
BAŞKAN - Hayır efendim; mikrofonunuzu açtık, lütfen oradan, oturduğunuz yerden Sayın 

Gönül. 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - 2 dakika Sayın Başkan... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - İzin verin de kürsüden konuşayım. 
BAŞKAN - Sayın Gönül, usule uyuyorum, İçtüzüğe uyuyorum. Bakın, bir haksızlık olmuş 

düşüncesiyle, ben, kendim teklif ettim. Lütfen... 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Usulde yerinden söz de yok; yani, bir hakkın suiistimalini kanun 

himaye eder mi?! Yani, bir milletvekilinin saat 12.00'de verdiği şeyi, eğer görevliler kaybetmişse... 
BAŞKAN - Sayın Güven, burada, hiçbir bürokrat arkadaşıma verildiğine dair bir belge yok. 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Beyan yeterli. 
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TURHAN GÜVEN (İçel) - İmzayla mı vereceğiz bundan sonra?! 
BAŞKAN - Ben, başka bir bürokrata verdiğine ilişkin beyanı olduğu için söylüyorum... 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Beyan yeter Sayın Başkan. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - İçtüzüğe onu da koyun o zaman, imzayla verelim o zaman konuş

ma isteğimizi!.. Olur mu böyle şey!.. 
BAŞKAN - O, başka bir konu... 
TURHAN GÜVEN (İçel) - O zaman, görev yapmayan görevlileri atın efendim! 
BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Gönül. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten, şu anda, şu söz

leri sarf etmekten fevkalade üzgünüm. Danışma Kurulunda, Danışma Kurulu toplantısı sonrası 
aleyhte söz istedim; ama, o dilekçemin şu anda bulunmadığı bana ifade ediliyor Sayın Başkanım. 
Özellikle sizden rica ediyorum, o verilen dilekçenin mutlaka bulunması lazım. 

LATİF ÖZTEK (Elazığ) - Doğru söylüyor... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Değerli milletvekilleri, üzülerek ifade edeyim ki, bugün, yine, 

aynı sözleri tekrar etmek zorunda kalıyoruz. İktidar partileri grupları bir acelecilik içerisinde, bir 
telaş içerisinde. Dünden bu yana, bir bakan arkadaşımız gündemdışı söz istiyor, sonra vazgeçiyor; 
bugün ise, gündemdışı söz isteyen üç milletvekili arkadaşımız ya taleplerinden vazgeçiyor veya 
vazgeçiriliyor. Öyle bir acelecilik içerisinde RTÜK Yasası gündeme getirilmek isteniyor ki, bir 
acelecilik, bir telaş içerisinde, bir an evvel görüşülüp yasalaşması isteniyor. Hatta bugün, çoktan 
beri bir arada görmediğimiz değerli bakanlar, saym bakanlar da Bakanlar Kurulu sıralarında 
bulunuyorlar. Yani, iktidar partilerinin milletvekilleri, hükümet, tam bir acelecilik içerisinde RTÜK 
Yasasını yasalaştırmanın ve görüşmenin telaşı içindeler. 

Buna siz önem verebilirsiniz; ama, asıl önem vermesi gereken, millet olmalıdır. Acaba, millet 
nezdinde RTÜK Yasası yer bulmuş mudur, değer bulmuş mudur, istenmekte midir, istenmemekte 
midir? Bu yasanın radyo ve televizyonlarımız için getireceği mahzurlardan, yerel radyo ve televiz
yonlar ve basın için getireceği tehlikelerden, sakıncalardan, acaba, iktidar partilerine mensup değer
li milletvekili arkadaşlarımızın haberleri var mı? Yarın, bu RTÜK Yasasıyla üst kurulun nasıl 
oluşacağı, yetkilerinin nasıl tırpanlanacağı, denetiminin Sayıştaya bağlanmak suretiyle hükümetin 
güdümüne alınacağı ve devlet ihalelerinden borsa oyununa kadar radyo ve televizyon sahiplerine 
imkân tanınacağı, acaba, değerli milletvekili arkadaşlarımız tarafından bilinmekte midir? 

Şu yasa, buraya, üçüncü defa geliyor, dördüncü defa geliyor. Milletin kürsüsü ve Genel Kurulu 
gereksiz yere meşgul edilmektedir. 

BAŞKAN - Sayın Gönül size teşekkür edebilir miyim... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Bugün bile, getirmiş olduğunuz yasa, Anayasaya aykırıdır. 

Görüşülecek olan bu yasanın Anayasa Komisyonu hukukî değildir. Yarın, Cumhurbaşkanının veto 
etmesi, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi mutlaka gerekir ve ihtimal dahilindedir. 

. BAŞKAN - Sayın Gönül, çok teşekkür ediyorum. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Biz, Doğru Yol Partisi olarak, bu RTÜK Yasasının karşısın

dayız... 
BAŞKAN - Çok teşekkürler Sayın Gönül. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Bir dakika, Sayın Başkan... 
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BAŞKAN - Efendim, 4 dakika süre verdim, istirham ediyorum... 
ALt RIZA GÖNÜL (Aydın) - Bu RTÜK Yasasının karşısındayız ve ister ulusal televizyonlara 

ister yerel basına ve gazetelere ve radyolara, tam bir tahakküm... 
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Sayın Gönül... 
ALÎ RIZA GÖNÜL (Aydın) - ...anlayışı içerisinde, hükümete, icra organına bağlı bir yasanın 

çıkarıldığının altını özellikle çiziyorum. Biz, Doğru Yol Partisi olarak, Avrupa Birliği standartların
da bir RTÜK Yasası istiyoruz... 

BAŞKAN - Sayın Gönül, lütfen... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Biz, halkın meselelerine eğilmeyi esas ve amaç edinmiş bir 

RTÜK Yasası istiyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Gönül, çok teşekkür ediyorum. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Bu nedenle, bunun karşısında olduğumuzu saygıyla arz 

ediyorum. 
III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri; iktidar partilerinin önerisinin oylanmasından önce, bir yok
lama isteği gelmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, önce öneriyi okutun, oylamaya geçince yoklamayı 
başlatın... 

BAŞKAN - Şimdi, yoklama isteğinde bulanan milletvekillerinin Genel Kurul Salonunda 
bulunup bulunmadıklarını tespit edeceğim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, önce öneriyi okutun... 
BAŞKAN -Hüseyin Çelik?.. Burada. 
Abdullah Gül?.. Burada. 
Bülent Arınç?.. Burada. 
Mehmet Ali Şahin?.. Burada. 
Necati Çetinkaya?.. Burada. 
İsmail Alptekin?.. Burada. 
Ahmet Nurettin Aydın?.. Burada. 
Mehmet özyol?.. Burada. 
Tevhit Karakaya?.. Burada. 
Sadık Yakut?.. 
RAMAZAN TOPRAK (Aksaray)- Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Eyüp Fatsa?.. Burada. 
Musa Uzunkaya?.. Burada. 
Akif Gülle?.. Burada. 
Faruk Çelik?.. Burada. 
Eyyüp Sanay?.. Burada. 
Mahfuz Güler?.. Burada. 
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Osman Aslan?.. Burada. 
Zülfükar lzol?.. Burada. 
Veli Şeyda?.. Burada. 
Dengir Fırat?.. Burada. 
Kemal Albayrak?.. Burada. 
Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. 
Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre 

içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden 
yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını teknik per
sonel aracılığıyla 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

V. - ÖNERİLER (Devam) 
B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
1 — Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlen

mesine ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi 
BAŞKAN - Şimdi, öneriyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım: 
öneri: 
Genel Kurulun 2 Mayıs 2002 Perşembe günkü birleşiminde, gündemin 10 uncu sırasına kadar 

olan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatıl
ması; 8 Mayıs 2002 Çarşamba ve 9 Mayıs 2002 Perşembe günleri Genel Kurulun 15.00-23.00 saat
leri arasında çalışması ve 8 Mayıs 2002 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiş
tir. 

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

Önce, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
/ . - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya 

Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Sımak Milletvekili Meh
met 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 Mil
letvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı: 527) 
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BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük 
Tekliflerinin görüşülmeyen maddeleriyle ilgili komisyon raporu Başkanlığa verilmediğinden, tek
lifin müzakeresini erteliyoruz. 

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

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

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yer
den devam edeceğiz. 

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

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

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

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar

namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili 
tasarının müzakeresine başlayacağız. 

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

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının 
müzakeresine başlayacağız. 

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

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarım
da Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamey
le ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

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

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili 
tasarının müzakeresine başlayacağız. 

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

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

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

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Komisyon raporu 850 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan sekizinci sırada görülen ve "by-pass" diye anılan 
kanunu hükümet by-pass mı ediyor? Kendi getirdikleri kanunu by pass mı ediyorlar?! 

VII. - USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1.- Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen RTÜK Kanununun Anayasa 
Komisyonunda görüşülmeyen maddeleri üzerinde Genel Kurulda müzakere açılıp açılmayacağı 
hakkında usul görüşmeleri 

(1) 850 S. Sayılı Basmayazı 1 Mayıs 2002 tarihli 94 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, dünkü birleşimde, kanunun tümünün görüşülmesine baş
lamadan önce, kânunun Anayasa Komisyonunda görüşülmeyen maddeleri üzerinde Genel Kurulda 
görüşme açılıp açılmayacağı hususunda tereddütlerin ortaya çıkması nedeniyle, bu konuda usul tar
tışması açılacağı ve alınacak karara göre işlem yapılacağı belirtilmişti. Bu nedenle, belirtilen 
konuda, lehte ve aleyhte ikişer üyeye söz vereceğim. Esasen -bundan önce tartışmıştık- yasa 
koyucunun iradesi, önce, lehte söz isteyenlerin konuşması şeklindeydi; ama, dünkü Başkanlık 
tutumunda, ilk olarak, aleyhte söz talebinde Amasya Milletvekili Sayın Ahmet İyimaya belirtildiği 
için, Başkanlığın tutumuna riayet ediyorum. 

Aleyhte olmak üzere, Amasya Milletvekili Sayın Ahmet îyimaya; buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, yalnız, raporu okutmadınız İçtüzük gereği; ama, 

Sayın Cumhurbaşkanının iade gerekçesi okunması lazım. 
BAŞKAN - Bastırılıp dağıtıldı. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bastırılıp dağıtılması yetmiyor Sayın Başkan. Bu, rapor değil, 

iade gerekçesi. 
BAŞKAN - İade gerekçesi geldiğinde okundu; bürokrat arkadaşlarımız okunduğunu söylüyor

lar. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, kanunun görüşülmesi daha yeni başlıyor; ne 

zaman okundu?! 
BAŞKAN - Salı günü, iade edilip geldiğinde okunduğunu, bakın, okuyan Sayın Kâtip Üye ar

kadaşım da söylüyor Sayın Başkanvekili. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, tasarı yeni görüşülmeye başlanıyor. Başkanlığın 

sunuşu olarak okunmuş olsa bile tasarının görüşülmesiyle alakalı olarak burada okunması lazım. 
BAŞKAN - Geldiği gün okunmasa niye okutmayalım?! 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hayır efendim... Okunmadı demiyorum Sayın Başkan. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Tutanaklara bakm. 
BAŞKAN - Arkadaşlarımız okunduğunu söylediler. Okuyan arkadaşımız da kendisi söyledi; 

Tutanaklara da bir baktırayım. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bakın, biraz önce söyledim, sunuş olarak okun

muş olabilir, Başkanlığın sunuşu olarak okunmuştur; fakat, bir tasarı görüşüyoruz. Bu tasarıda, bu 
sunuşlardan ayrı olarak bu iade gerekçesinin okunması lazım. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, 19.6.2001 tarihli 120 nci Birleşimde okunduğuna dair tutanaklar 
elimizde. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Başkanlığın sunuşları olarak, sunuş olarak... 
BAŞKAN - Kusura bakmayın; buyurunuz Sayın İyimaya. 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Değerli Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; sözlerimin 

başında hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Büyük Meclis, bugün, ilan edilmemiş bir sınavla karşı karşıyadır. (AK Parti sıralarından 

"Bravo" sesleri, alkışlar) Büyük Meclis, bugün, ya Anayasanın ve milletin sesine veya uydurulmuş 
yöntemlerin ve hiçbir zaman uygulanmaması gereken usullerin oyununa gelecektir. Öne almak is
tediğimiz, müzakere etmek istediğimiz yasanın özüyle ilgili, millete ait kürsüden dört defa konuş-
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tum. Siyaset yapmayacağım, siyasî yönünü tartışmayacağım; ama, bugün, Parlamentonun hukuka 
saygı derecesini veya iktidar çoğunluğunun hukuk karşısındaki, mercek hassasiyetinde, konumunu 
teşhise, tespite ve Yüce Millet karşısında arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten, Meclisi, olur olmaz müzakerelerle meşgul etmemek için, 2001 
yılı ekim ayında Anayasayı değiştirdik ve Cumhurbaşkanının bir kanunu kısmen geri göndermesi 
halinde, gönderilen bölümlerin müzakere edilmesi ve oylanması kuralını getirdik. Şimdi, iktidar 
çoğunluğu ve Parlamento Divanı, yeni değişikliğin, RTÜK'teki geri göndermede uy
gulanabileceğini varsaymakta ve bence -mantığını da anlayamadım, ne kadar zaman tasarruf 
edeceklerse- bu yeni yöntemi uygulayarak bir tereddütlü hukuk yolunda yürümekteler. Sanki, ucu 
görünmeyen bir tünele Meclis sokulmak istenmekte. 

Sorunu arz edeceğim. İktidar çoğunluğunun görüşlerinin değişmeyeceği yönünde, neredeyse 
önyargı içindeyim; ancak, bunun, başka inceleme mercileri var; Cumhurbaşkanlığı var, Anayasa 
Mahkemesi var. Resmî Gazetede yayımından önce, bunun geri gönderilmesini sağlayacak hukuk 
yolunu ortaya koyarak, bu yasanın, gelecekteki sürecine hizmet etmeye çalışacağım. 

Bu anlamda arkadaşlar, bu sorunu dört açıdan incelememiz lazım: Birincisi, Anayasa değişik
liğinin yürürlük dönemi bakımından; ikincisi, normları, muhtevası bakımından; üçüncüsü, Cumhur
başkanımızın, Parlamento zabıtlarında şimdiye kadar çok az gördüğüm ileri bir tahlili, ısdar yetkisi 
bakımından ve en sonunda, bir empati yaparak "kendinizi Cumhurbaşkanının yerine koysanız ne 
olurdu" sorusuna cevap vererek. 

Değerli arkadaşlar, anayasa değişikliği, Ekim 2001'de yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanımız, bu 
kanunu 18 Haziran 2001 tarihinde geri gönderdi. Hukukun iptidaî bilgisidir; bir olaya, olay tarihin
deki hukuk uygulanır. Bir olaya, olay tarihindeki hukuk uygulanır. Veto edildiği tarihte durum ne 
idiyse o uygulanacaktır. Başka bir nokta: Anayasamızın o dönemdeki 89 uncu maddesi, bir daha 
görüşülmek kaydıyla geri gönderme hükmünü düzenlemektedir. O dönemdeki yürürlükte olan 
Anayasaya göre, bu maddeler kanun niteliğini yitirmiştir. Millî iradeye tekrar dönüşülebilmesi için 
yeniden görüşülmesi gerekti; yani, 89 uncu madde, Cumhurbaşkanı tarafından uygulanmıştır. Ar
tık, yeni 89'u uygulamanız mümkün değildir. Bu, 1918 yılında ölen bir murisin, ölenin mirasını 
medenî hukuk hükümlerine göre taksim gayretine benzer; mümkün değil, geriye doğru yürümesi 
mümkün değil. 

Normların muhtevasına bakmak lazım. Anayasamızın yeni değişikliği buna uygulanamaz. 
Niçin; çünkü, Cumhurbaşkanımızın iradesi sarihtir. Gerekçede bazı maddelere atıf yapılmıştır "şu, 
şu, Anayasaya aykırıdır" diye; ama, nihaî irade, tümünün geri gönderilmesidir. Son bendi, son fık
rayı, son cümleyi okuyunuz. Ayrıca, Anayasamızın 89 uncu maddesinin uygulanabilmesi için, kıs
men de uygun bulmaması lazım. Kısmen uygun bulmama iradesi, bu geri göndermede yok. 

Değerli arkadaşlar, sonra, meseleyi, Cumhurbaşkanının yayım yetkisi bakımından da ele almak 
lazım. Zannedilmesin ki, kanunların yayımlanması yetkisi, sadece yayım işlemiyle sona eriyor. Bu, 
ön işlemi zorunlu kılan bir karma tasarrufu gerektirir; o da ısdardır. 

Cumhurbaşkanı şuna bakacaktır: Bir: Bu irade, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mi iradesidir, 
böyle bir irade var mıdır? Bakacak; yok. Gösterin allahaşkına arkadaşlar, 1 inci maddeyle ilgili bir 
irade gösterin. Şu anda müzakere edilmeyen maddelerle ilgili, Anayasa Komisyonunda bir irade 
teşekkül etmiş mi, Mecliste bir irade teşekkül etmiş mi? Tümünü oylayacağız, kendisi yok... 89 un
cu maddenin daha önceki yürürlük hükmüne göre felç edilmiş geri gönderilerek... O zaman, ya ay
nen kabul edecektin, değiştirerek kabul edecektin, reddederek ortadan kaldıracaktın. Bu tasarruflar
da bulunmadın. Şu anda yoku oyluyor Parlamento. 
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Kısa geçiyorum, zamanım kalmadı çünkü; daha derin tahlillerde bulunabilirdim. İki: Ken
dimizi bir empati yaparak, tefekkürümüzü de derinleştirelim arkadaşlar. Şimdi, iktidar çoğunluğu, 
o parmaklarınızla seçtiğiniz ve seçtiğimiz Cumhurbaşkanının tavrı ne olur sualine de cevap aramak 
durumundadır. Orada ne olur? Biz dedik ki, şu af müzakerelerinde beşte 3 nisap vardır, 330 dedik -
bir cümleyle, iki cümleyle- dinlemediniz. Geri gönderdi; empatidir işte. 

Biz dedik ki, Anayasayı maddeleri taksim ederek, bölerek geri gönderebilir; dinlenmedi. 
Bugün ne yapar?.. Vakıa, Büyük Atatürk hiç veto yetkisinde bulunmadı; İnönü, Celal Bayar bulun
madı. Vetonun ilk aktörü, darbeci Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel'dir; 14 vetoda bulunmuştur. 

Cumhurbaşkanının ne yapacağını tahmin etmemiz, kesinlik anlamında değil ama, zor olmasa 
gerektir. Hukuk ne diyorsa, onu yapar ve hukuk da, böyle eski Anayasa rejimine tabi olan bir sorunu 
yeni Anayasa rejimiyle çözemezsiniz diye geri gönderir. 

Sonuç olarak Değerli Başkanım, değerli arkadaşlar; bu usul müzakeresinden sağlıklı bir netice 
çıkarmamız lazım. İki sonuca varabilirsiniz; bunlardan birisi, Anayasa Komisyonu raporunun 
komisyona iadesi yoludur. Bana diyorlar ki, dün ifade edildi ki, İçtüzükte komisyon raporlarının 
çekilme veya geri çekilme usulleri tadat edilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET İYİMAYA (Devamla) - Sayın Başkan, 2 dakika lütfederseniz... Çok faydalı... 
BAŞKAN - Lütfen sonuçlandırınız; herkesin konuşması faydalı Sayın İyimaya... 

. AHMET İYİMAYA (Devamla) - Arkadaşlar, birincisi, Anayasamızın 89 uncu maddesiyle il
gili İçtüzükte en ufak bir hüküm yok, ne yenisinin ne eskisinin. Bunu, doğrudan o hükmü uy
gulayarak, Anayasanın 89 uncu maddesinin İçtüzük karakterini uygulayarak ve Anayasanın 11 in
ci maddesine dayanarak, doğrudan yatay etki sebebiyle yapabilirsiniz. İkincisi, zamanı dolsaydı, 
hükümetin tasarısını müzakereye temel alabilirdiniz; ama, 37 nci maddeye göre o süre de dolmadı. 

Ben merak ediyorum, rasyonel yapılar, akılcı yapılar tereddütlü yolda yürümezler, tereddütü 
sıfır olan kesin yolda yürürler. 7,8,10 madde için bu kanunu yine muallel hale getiriyorsunuz ve ben 
buradan bir taktik seziyorum. Hükümet çoğunluğu bu kanunu çıkarmak istemiyor; ama, sözünden 
de dönemiyor. Böyle sakat bir yol yaratarak, Cumhurbaşkanının vetosundan medet umuyor; ama, 
ifade edeyim ki arkadaşlar kanunun özü bakımından da haklı değiliz. Bu kanuna öncelik verecek 
herhangi bir gerekçeyi, herhangi bir siyaset kurumu veya unsuru veya öznesi ortaya koyamaz; mil
lî gündemle bir ilişkisi yoktur. Özgürlük alanını daraltıyorsunuz, siyaset mühendislerine siyaset 
alanını daraltmak için altın tepside fırsatlar sunuyorsunuz, yerel televizyonları katlediyorsunuz, 
gelişmekte olan internet hukukunu ve bu alandaki teknolojik gelişimin önünü tıkıyorsunuz. 

BAŞKAN - Sayın İyimaya, size teşekkür edebilir miyim. 
AHMET İYİMAYA (Devamla) - Bitti Sayın Başkan. 
BAŞKAN - 2 dakika oldu... 
AHMET İYİMAYA (Devamla) -2 dakika Başkanım... Sabırlı davranın, bitiriyorum. 
BAŞKAN - Lütfen sonuçlandırınız. 
AHMET İYİMAYA (Devamla) - Tamam bitiriyorum, teşekkürler. 
Geliniz arkadaşlar, bu kanunu, daha genişçe, usulüne uygun olarak müzakere edelim ve millî 

irade karşısındaki bu sınavda milletin istediğini yapalım. Parlamentoyu da, gücü de kapalı bir tünele 
değil, ucu açık bir yola sevk edelim. 
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Saygılar sunuyorum. (DYP, AK Parti ve SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın İyimaya. 

Aleyhinde ikinci söz talebi, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'e ait. 

Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakika. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinize sevgilerimi, 

saygılarımı sunuyorum. 
V Türkiye Büyük Millet Meclisini en çok meşgul eden yasal düzenlemelerden bir tanesi, 

sanıyorum, RTÜK Yasasında yapılmak istenen değişiklikler olmuştur. 20 nci Dönemde de -geç
tiğimiz dönemde- Türkiye Büyük Millet Meclisinin komisyonları ve Genel Kurul RTÜK Yasasın
da birtakım değişiklikler için çalışmış; ama, Genel Kurul bu yasa tasarısını, maddelerine geçil
mesiyle ilgili oylamada reddetmişti. Şimdi, 21 inci Dönemde 57 nci cumhuriyet hükümeti de bun
dan aşağı yukarı on ay kadar önce, yine aynı mahiyette, biraz daha genişleterek, RTÜK Yasasında, 
Basın Yasasında, Gelir Vergisi Yasasında Kurumlar Vergisi Yasasında değişiklik öngören bir 
tasarıyı getirdi ve 4676 sayılı Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçti. 

Değerli arkadaşlarım, hatırlayacaksınız, Sayın Cumhurbaşkanımız, 7 Haziran 2001 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan bu kanunu Anayasaya aykırı bularak, 11 gün sonra Tür
kiye Büyük Millet Meclisine iade etmişti. Şimdi, aradan uzun bir zaman geçtikten sonra, yeniden 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne geldi. Anayasa Komisyonu, geçici maddeleri ve yürürlük 
maddeleriyle birlikte 35 maddeden ibaret olan bu kanunun 18 maddesini görüştü; yürürlük mad
delerini bir tarafa bırakacak olursak, 15 maddesini görüşmedi. Niçin görüşmedi; raporu 
okuduğumuzda görüyoruz ki, bu kanunun belirli maddelerini Cumhurbaşkanı veto etmiştir; 
Anayasa da 3 Ekim 2001 tarihinde değişmiş, Cumhurbaşkanına kısmî veto imkânı vermiştir; 
dolayısıyla, hepsini görüşmeye gerek yok demiştir. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresinin son fıkrasını çok dik
katli şekilde okumak mecburiyetindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı burada diyorlar ki: "Yukarıda 
önemli görülen kimi maddelerine ilişkin açıklanan gerekçelerle, kamu yararıyla bağdaşmayan, 
demokratik geleneklere, temel hak ve özgürlüklere, hukuka ve anayasal ilkelere uygun düşmeyen 
kurallar içeren 4676 sayılı Kanunun Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri uyarınca yayım
lanması uygun görülmeyerek Türkiye Büyük Millet Meclisince bir daha görüşülmek üzere ekte geri 
gönderilmiştir." Sayın Cumhurbaşkanının buradaki ifadeleri önemlidir; önemli görülen kimi mad
delerine ilişkin açıklamalar yaptım, bütününü geri gönderiyorum, bütününü Türkiye Büyük Millet 
Meclisi yeniden görüşmelidir demek istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı geri gönderme tezkeresinde 
böyle bir irade ortaya koyduktan sonra, ne Anayasa Komisyonunun Sayın Başkanı ne Anayasa 
Komisyonu ne de Genel Kurul "ben, buradan seçtiğim maddeleri görüşürüm, diğerlerini görüş
mem" diyemez. 

Sayın İyimaya, biraz önce, bunun gerekçeleriyle ilgili, gerçekten doyurucu bilgiler verdiler. Bir 
defa, Anayasa değişikliği, bu kanunun vetosundan önce gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanının, daha 
önce, böyle bir veto, kısmî veto imkânı yoktu. Kısmî veto, bu kanunun geri gönderilmesinden son
ra gerçekleştiğine göre, Sayın İyimaya'nın da biraz önce isabetle belirttiği gibi, o tarihteki Anayasa 
kuralı neyse, o Anayasa kuralını uygulamak zorundasınız. O Anayasa kuralı, 89 uncu maddenin 
ikinci fıkrası, tamamının komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesini öngörmektedir. Ayrıca, 
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Anayasa Komisyonu, bu işi görüşürken İçtüzüğe bakmak zorundadır; çünkü, Anayasanın 95 inci 
maddesine göre, komisyonlar İçtüzük hükümlerine göre çalışırlar. Öyle diyor işte 95 inci madde: 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını, kendi yaptığı İçtüzük hükümlerine göre yürütür." 
Sizin İçtüzüğünüzün 81 inci maddesinde, bunun bir kısmını ayıracaksınız, bir kısmını görüş
meyeceksiniz diye bir hüküm var mı; yok. Ee, o zaman, yaptığınız iş, hem Anayasaya aykırı hem 
İçtüzüğe aykırıdır. O bakımdan, Anayasa Komisyonunda, bu geri gönderilen yasanın tamamının 
görüşülerek Genel Kurula gönderilmesi gerekirdi; bu yapılmamıştır. Yapılması gereken nedir şim
di; komisyonun bu kanuna bağladığı raporunu geri çekmesidir, geri çekmesi gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce değişik vesilelerle kürsüye çıkan saygıdeğer arkadaşlarımız 
da belirttiler. Bu hükümet, maalesef, birçok konuda, her şeyi yüzüne gözüne bulaştırmaktadır. Bu 
tabiri kullandığım için üzgünüm; ama, başka bir benzetme de aklıma gelmiyor. 

Şimdi size soruyorum: Bu hükümet döneminde, Çankaya'dan dönen, Anayasa Mahkemesinden 
dönen kanunların ve kanun hükmünde kararnamelerin sayısının ne olduğunu bir çırpıda söyleyecek 
kaç kişi var? 50'yi geçti... Bu hükümet, maalesef, Anayasayla ve anayasal kurumlarla cedelleşmeyi 
kendisine meslek edinmiştir; buna hakkı yoktur, bunu yapamaz, yapamamalıdır. 

İşte, afla ilgili durum ortada. Şimdi, bu hükümet, yönetimde ve idarede bir boşluğa sebep ol
duğu gibi, yasalarda da boşluğa sebep olmuştur. Bir yasal boşluk meydana geldi. Şimdi, cumhuriyet 
savcıları, bir bir cezaevlerinden tahliyeler gerçekleştiriyor. Bu hükümetin ne yaptığını bilmemesinin 
en çarpıcı örneklerinden bir tanesi budur diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, neden bu böyle oluyor; neden Anayasa Mahkemesinden dönüyor, Cumhurbaşkanından 
dönüyor? Sayın Cumhurbaşkanımız, hatırlayacaksınız, biraz önce de ifade edildi, 23 Nisan resep
siyonunda -ki, televizyonlarda hepimiz izledik- şu beyanlarda bulundu: "Yasalar düzenlenirken, 
RTÜK Yasası konusunda da, veto ettiğimde, Sayın Başbakanla görüşmemde, bu yasayı o da kendi 
içine sindiremediğini, benim doğru yaptığımı söylemişti." Bu cümleler, Sayın Cumhurbaşkanına 
aittir, 23 Nisan resepsiyonunda söylemiştir. "Ama, maalesef, duyuyorum ki, tekrar Meclis gün
deminde söz konusu yasa. Sayın Başbakana da hatırlattım bunu, böyle demiştiniz, şimdi niye 
getiriyorsunuz diye. Kendisi bir şey söylemedi. Veto gerekçelerini, elbette, hâlâ, geçerli olarak 
koruyorum" diyor Sayın Cumhurbaşkanı. 

Şimdi, Sayın Karakoyunlu buyuruyorlar ki "iyisini sonra yapalım." Bu cümlenin mefhumu 
muhalifinden çıkan sonuç şudur: Bu, kötü bir yasadır, iyisini sonra yapacağız. Sayın Karakoyunlu, 
Değerli Bakanım, yani, iyisini yapmak varken, niye kötüsünü yapmak için bu Meclisi meşgul 
ediyorsunuz? (AK Parti sıralarından alkışlar) Gelin, bu iyisini, hep birlikte yapalım şimdi. Böy
lesine bir anlayış, böylesine bir mantık olabilir mi.?!. Sizi, bu, doğru bulmadığınız, kötü bulduğunuz 
yasayı aynı şekilde geçirtmeye zorlayan nedir; kim tazyik ediyor? Sayın Başbakanı ve Başbakan 
Yardımcılarını, uzun süredir, hep birlikte burada görememiştik. Bunu sağlayan güç nedir? Bunu bil
mek istiyoruz,; bunu milletimiz de bilmek istiyor. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Şimdi, dün, bîr bakan gündemdışı konuşma yapacaktı -biraz önce ifade edildi- konuşmadı, mil
letvekilleri konuşmasın, gruplar konuşmasın diye. Bugün de gündemdışı konuşmalar iptal edildi. 
Bununla şu mu söylenmek isteniliyor veya bundan şunu mu çıkaracağız: Bu yasa o kadar önemli 
ki, arkamızdaki tazyik o kadar önemli ki, biz, bunun için milletvekillerinin sesini kısarız, Parlamen
toyu konuşturmayız, Parlamentonun sesini de kısarız. Bunu mu demek istiyorsunuz? Eğer bunu 
demek istiyorsanız, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve millet iradesini burada temsil eden sayın 
milletvekillerine çok büyük haksızlık yapmış oluyorsunuz. 
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Sayın hükümetin içine sinmeye sinmeye getirmiş olduğu bu kanunun buradan geçmemesi 
gerekir. Bu hükümet, maalesef, bir hazım, bir sindirim problemi yaşıyor. Bu sindirim problemini 
çözmenin yolu birtakım ilaçlar değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız Sayın Şahin. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Sayın Başkan, tamamlıyorum. 
Bu sindirim problemini çözmenin yolu -Anayasa üzerine yemin ettiniz- Anayasaya sadık kal

maktır. Anayasanın 167 nci ve 172 nci maddelerine tamamen aykırıdır bu yasa. Üzerine yemin et
tiniz; buna sadık kalın. Eğer Anayasaya sadık kalırsanız, sindirim probleminiz de olmaz. 

O bakımdan, biz AK Parti Grubu olarak, bu usul tartışmasında, bu kanunun maddelerinin 
tamamen görüşülmesinin hem Anayasaya hem İçtüzüğe göre zorunlu olduğuna inanıyoruz. Bir kıs
mını burada görüşerek bu işi geçiştiremezsiniz. Sonra, hep yaşadığımız gibi, yine, bu tür tasarruf
larınız gerekli yerlerden dönecek, yine, bu Parlamentoya fazla mesai yaptırmış olacaksınız. 

Bu bakımdan -biraz sonra, Genel Kurulda, Sayın Başkanım herhalde oylamaya sunacaktır-
milletvekili arkadaşlarımızın, tamamının görüşülmesiyle ilgili oy kullanmalarını temenni ediyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Şahin. 
Lehte ilk söz, Denizli Milletvekilimiz Sayın Beyhan Aslan'a ait. 
Buyurun Sayın Aslan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım ve Anavatan Par

tisi Grubu adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Yine, şahsım ve Anavatan Partisi Grubu 
adına, evvelki gün kaybettiğimiz, bugün defnettiğimiz İsmail Aydınh'ya da Allah'tan rahmet 
diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi, 7.6.2001 günü kabul 
edilen 4676 sayılı Kanunla, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun bazı 
maddelerini değiştirmiş; ama, Cumhurbaşkanımız, Meclisle mutabık olmamış -17 asıl, bir de geçici 
4 üncü madde olmak üzere- yayımlamamış ve Meclise geri göndermiştir. Ne zaman geri gönder
miştir; 18.6.2001... Acelesi falan yok bu işin, onbir ay beklemişiz; yani "acele ediyorlar; baskı, teh
dit var" şeklindeki ithamlar fevkalade yanlış ithamlar. Onbir ay sonra, biz, bunu Komisyonda görüş
müşüz ve Anayasa Komisyonumuz, burada olduğu gibi usul tartışması açmış. Orada da yine, bu 
kanunun tüm maddeleri mi görüşülsün, yoksa, Cumhurbaşkanımızca geri gönderilen maddeler mi 
görüşülsün şeklinde görüşler ortaya atılmış ve Anayasa Komisyonu, oyçokluğuyla, Cumhurbaş
kanının onaylamayarak geri gönderdiği maddelerin görüşülmesini karar altına almış. Orada, sadece, 
Sayın Kamalak'm muhalefet şerhini görüyoruz. Sayın Kamalak'ın hem usule hem esasa ilişkin 
muhalefet şerhini okuduk. Tabiî, usule ve esasa ilişkin muhalefet şerhini de saygıyla karşılıyoruz; 
ancak, ben, şunu ifade etmek istiyorum: Biz -bu Meclis- 3.10.2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla 
Anayasayı değiştirmişiz ve yine, değişik 89 uncu maddenin ikinci fıkrası ortada. Anayasa açıkça or
tadayken, bizim şu anda yapacağımız tüm tasarrufların Anayasa çerçevesinde olması gerekir. 
Anayasanın 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası ne diyorsa, onu nasıl yorumluyorsak, bugünkü 
Anayasanın 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre yorumlamak ve buna göre işlem yapmak 
durumundayız; yoksa, Anayasaya aykırı hareket etmiş oluruz. 
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AHMET İYİM AYA (Amasya) - Eski onay uygulanır diyor mu Sayın Başkan? 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hayır efendim, orada "görüşülür" demiyor "görüşülebilir" 
diyor. 

BEYHAN ASLAN (Devamla) - Onun için, biz, burada, Anayasa Komisyonumuz tarafından 
değerlendirilen ve oyçokluğuyla kabul edilen, yani, Cumhurbaşkanımızca geri gönderilen mad
delerin görüşülmesi konusunda Meclisçe aynı işlemi yapmış olursak, doğru bir işlem yapmış 
oluruz. Bu nedenle, burada, Cumhurbaşkanımızın geri gönderdiği maddeler, yani, Anayasa Komis
yonu raporu doğrultusunda görüşmeler yapmamız lazım. Aksi hal, Anayasa aykırı olur ve bugün, 
Anayasa açıkça yürürlükteyken, Anayasanın maddesi açıkça ortadayken, bizim, buna aykırı bir dav
ranış içerisinde bulunmamız yasal olmaz. 

Bir diğer konu şudur: Şimdi, muhalefetin -tabiî, henüz görüşmüyoruz; ama- şartla salıvermeye 
ilişkin görüşlerini de alıyoruz. Orada diyorlar ki: "Anayasa var ortada, 330 oy isteriz." Peki, 
Anayasa var ortada, 330 oy isteriz... 

AHMET İYİMAYA (Amasya) - Kamu düzeni var... 
BEYHAN ASLAN (Devamla) - O da eski olay... O da eski olay... O zaman çifte standart ol

muyor mu? Yani, onda Anayasa uygulansın, bunda uygulanmasın!.. 

Şimdi, bu çifte standardı kabul edemeyiz. Onun için, oradaki şartlar değişik aslında. Anayasa 
Mahkemesinden gelen bir karar; ama, orada ne istiyorsanız, burada da onu istemeniz gerekir; çifte 
standart olmaz. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - 330 oy gerekir. 

BEYHAN ASLAN (Devamla) - Orada "330 oy gerekir, Anayasa var" diyorsunuz; ama, burada 
Anayasa varken, Anayasayı yok sayıyorsunuz. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - 330 oyu bulacaksınız; yok öyle şey!.. 
BEYHAN ASLAN (Devamla) - Bir kere, bu çelişkiyi gideremediniz. 

Tekrar ediyorum: Bu nedenle, biz, burada, Cumhurbaşkanımızın geri gönderdiği maddeleri, 
yani, 17 asıl, 1 geçici maddeyi görüşmek durumundayız ve ancak o zaman yasal bir işlem yapmış 
oluruz. 

Anayasa Komisyonunun raporu doğrudur. Yüce Meclisin, o rapor doğrultusunda bir karar 
vereceğini tahmin ediyorum. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bir diğer konu da şu: Tabiî ki, biz, muhalefetin, esas açısından bu 
yasaya gösterdiği tepkiyi saygıyla karşılıyoruz. Milletvekillerimiz, elbette, her yasanın lehinde de 
olacaktır, aleyhinde de olacaktır. Bu, tamamen saygıyla karşılanacak bir husus. Usule ilişkin de 
değişik görüşleriniz olabilir; ama, hiç kimsenin, bu Meclisin hiçbir üyesinin, bu Meclisi töhmet al
tına sokmaya, çıkar gruplarıyla ilişkilendirmeye veya "birtakım tehditler altında bulundu" şeklinde 
itham etmeye hakkı yoktur. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Hükümet baskı altında. 

BEYHAN ASLAN (Devamla) - Bunu da, Yüce Meclisin saygınlığına düşürülmüş bir gölge 
olarak kabul ediyorum. Lütfen, bu tür beyanlardan kaçınalım. 

Yüce Meclisin saygınlığına önce saygıdeğer milletvekillerimizin sahip çıkması gerekir 
diyorum ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Aslan. 
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Lehinde ikinci söz talebi, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mustafa Kamalak'a aittir. (SP 
sıralarından alkışlar) 

Buyurunuz Sayın Kamalak. 

Süreniz 10 dakikadır. 

M. ZEKİ SEZER (Ankara) - Lehinde konuşacaksınız değil mi efendim? 

MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; hepinizi 
hürmetle selamlıyorum. 

Bazı arkadaşlarım, latife türünden de olsa "lehinde söz aldın, onun için alkışlıyoruz, o yönde 
konuşmanı istiyoruz" diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bana göre, bir kanun için en lehte konuşma, onun Anayasaya en uygun 
şekilde çıkmasını sağlayıcı konuşmadır diye düşünürüm. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, kısaca RTÜK Kanunu diye bilinen kanun, maalesef, dört 
beş seneden beri Yüce Meclisimizin gündemini işgal etmiştir. Geçen sene kanunlaşmış; ancak, bu 
sefer de, 16 sayfalık gerekçeyle, Sayın Cumhurbaşkanımız veto etmiştir. 

Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız gerekçesinde; zaman sınırı olduğu için sonuç cümlesini 
kısaca arz ediyorum: Yukarıda görülen kimi maddelerine ilişkin -bütününe değil, örnek babından-
açıklanan gerekçelerle, 

1- Kamu yararıyla bağdaşmayan, 
2- Demokratik geleneklere aykırı düşen, 

3- Temel hak ve özgürlüklerle bağdaşmayan, 

4- Hukuka aykırı olan, 

5- Anayasal ilkelere uygun düşmeyen kurallar içeren -kısaca- RTÜK Kanununu bir daha 
görüşülmek üzere iade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, emin olun, yakından da tanıyorsunuz, hiçbir zaman engelleyici tutum 
içerisine girmedim, girmedik de; ama, ortada, gerçekten, Anayasaya aykırı olan, demokratik hukuk 
kurallarıyla bağdaşmayan bir kanun vardır. Yüce Meclis, mehabetine uygun kanunlar çıkarmak 
mecburiyetindedir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis Başkanlığımız, kanunu 
Anayasa Komisyonuna havale etmiştir. Anayasa Komisyonu, Sayın Cumhurbaşkanının sadece örnek 
babından zikredip gerekçelendirdiği maddelerle ilgili sınırlandırma görüşmesine karar vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce, komisyonun böyle bir sınırlandırma kararına yetkisi 
yoktur. Sayın Meclis Başkanımıza soruyorum, Sayın Hükümetimize soruyorum, sayın siz millet
vekillerine soruyorum: İçtüzüğün hangi maddesine dayanmış Anayasa Komisyonu bu sınırlandır
ma kararını alırken? Sınırlandırma kararı, bakın, İçtüzükte yoktur; çünkü, Anayasa değiştikten son
ra, yani, cumhurbaşkanının kısmen bir kanunu geri göndereceğine dair hüküm 89 uncu maddeye 
girdikten sonra, İçtüzükte değişiklik yaptınız mı? 

BEYHAN ASLAN (Denizli)- Yapmasak dahi... 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla)- Hayır... Hayır... 

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğün bazı maddelerini iptal etti. İçtüzükte değişiklik yaptık mı; 
hayır. 
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BEYHAN ASLAN (Denizli)- Gerek yok; Anayasa hükmü... 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla)- Ha, gerek yok... Haklısınız, haklısınız; ama, Anayasaya 

uygun değildir bu davranış. Niye değildir? 
Değerli arkadaşlarım, bakın, bu Meclisin hızlı çalışmasını hepimiz istiyoruz. Bu İçtüzüğü kim 

hazırlayacak? Bu Meclisin İçtüzüğünü başkaları mı hazırlayacak?! Bakın, Anayasanın -yani, 
üzerine bu kürsüden yemin ettiğimiz Anayasanın- 95 inci maddesinin ilk fıkrası ne diyor: "Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını, kendi yaptığı İçtüzük hükümlerine göre yürütür." 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Komisyonunun sınırlandırma kararı, bir içtüzük ihdası 
niteliğindedir, yeni bir tüzük hükmü koyma mahiyetindedir ve bu yeni içtüzük ihdası niteliğindeki 
uygulama da, Anayasanın 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesine aykırıdır. Niye?.. 
Değerli arkadaşlarım, şöyle deniliyor ikinci cümlede: "Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulun
mama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, sadece uygun bulunmayan maddeleri 
görüşebilir." Dikkatlerinizi çekiyorum; "komisyonlar, sadece o maddeleri görüşür" denilmiyor, 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi" deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile her bir komisyon eş anlamda mı; hayır. 
Şu halde, Anayasa Komisyonunun sınırlandırma kararı, bu hükme açıkça aykırıdır. 

Müteakip fıkrada, üçüncü fıkrada "Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu ay
nen kabul ederse" deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi sınırlandırma kararı almadan, metnin 
esasını bilmeden nasıl görüşecek? Kabul etme, inceleme, tartışma, müzakere etme kavramını da 
içermez mi; elbette içerir. Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, esası hakkında görüşme açmadan, 
sınırlandırma kararı vermeden nasıl kabul etmiş olacak? Anayasaya aykırı düşmez mi bu; elbette 
düşer. 

Değerli arkadaşlarım "biz, kanun dinlemeyiz, Anayasa dinlemeyiz, bu metin buradan geçecek
tir" diyorsanız; elhak, bu Meclis, elbette bunu başarır; ama, yapılan iş Anayasaya uygun düşmez. 
Uygun düşmez de ne olur? 

Birinci olarak,: Sayın Cumhurbaşkanı der ki: Anayasada "Türkiye Büyük Millet Meclisi kıs
men görüşür" deniliyor; halbuki, komisyon görüşmüştür. Bu münasebetle, çıkardığınız kanun, 
Anayasanın 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırıdır; geri iade ediyorum. 

İkinci olarak der ki: Çıkardığınız kanun, Anayasanın 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına ay
kırıdır; geri iade ediyorum. Çünkü, burada "Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu 
aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır" dediğimiz gibi "aynen kabul etme" 
müzakereyi, tartışmayı ve sonunda, hür iradesiyle benimsemeyi ifade eder. Halbuki, Anayasa 
Komisyonunun sınırlandırma kararında Genel Kurulun iradesi yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, burada, bir hususu da arz etmek istiyorum. Dün, yine, bir kanun 
münasebetiyle, Anayasaya aykırı bulunduğu İçin birkısım hükümleri Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptal edilen bir kanun münasebetiyle Yüksek Komisyonumuz, Anayasa Komisyonumuz toplan
mıştı. Orada, Komisyon Başkanımız çok enteresan, tarihî bir konuşma yaptı; kendilerine teşekkür
lerimi arz ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kamalak, lehinde söz istediniz... Bir anayasa profesörü olarak anlayışınıza 

sığınıyorum ve lütfen tamamlayınız. Konuyu değiştirmeyelim. 

r 
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MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım; ama, ben, başta 
dediğim gibi, bu kanunun Anayasaya uygun olarak çıkmasını istiyorum. Bun, herhalde, aleyhte bir 
şeyi olmasa gerek diye düşünüyorum. 

BAŞKAN - İki anayasacı birbirine böyle söylemez. 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Sayın Başkan "21 inci Dönem Meclisi, çıkardığı kanun

lar Cumhurbaşkanı tarafından en fazla veto edilen, Anayasa Mahkemesi tarafından en çok geri gön
derilen Meclis olmuştur" mealinde konuşarak üzüntülerini belirtiyordu. Bu üzüntü -ben, orada da 

. belirttim- sadece Komisyon Başkanımıza ait değildir. Anayasa Mahkemesinin 40 ncı Kuruluş Yıl
dönümünde, Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı da "kanunlar özensiz çıkarılıyor, Anayasaya ay
kırı olarak çıkarılıyor; bu da, bizim yükümüzü ağırlaştırıyor" diye aynı şeyden yakmıyordu. 

Değerli arkadaşlarım, takdir sizin; ama, ortada bir gerçek var: Bu kanun, Anayasaya açıkça ay
kırıdır. 

Arz ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kamalak. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlık olarak görüşümüzde bir değişiklik olmamıştır. Bu nedenle, İç

tüzüğümüze göre, kanunun, esas komisyon olarak... 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Sayın Başkan, izin verir misiniz?.. 
BAŞKAN - Sayın İyimaya, yerinden söz talebiniz mi var? 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Evet, usulle ilgili bir iki cümle söyleyeceğim. 
BAŞKAN - Sayın İyimaya, diğer arkadaşlarımız soru-cevap işlemi için sıraya girdiler... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, soru sormak için değil, bir hususu belirtmek için 

söz istiyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben, soru sormak için değil, usulle ilgili söz is

tiyorum. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, elektronik cihaz vasıtasıyla bizim de bir söz 

talebimiz var; ışık yanıp sönüyor... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, söz istiyorum... 
BAŞKAN - Sayın Genç, sizin isminiz, burada, beşinci sırada gözüküyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben usulle ilgili söz istiyorum. 
BAŞKAN - Usulle ilgili kim söz istediyse, onu da yerine getirdik. 
Buyurun Sayın İyimaya. 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Sayın Başkanım, Sayın Beyhan Aslan, bilhassa, bizim konuş

malara atıf yaparak, "87 nci madde için başka, 89 uncu madde için başka", "çifte standart" deniyor... 
Anayasanın af nisabını düzenleyen 87 inci maddesi, sosyal kamu düzeniyle ilgidir. Sosyal kamu 
düzenine ilişkin her türlü hukuk değişikliği geriye yürür. Anayasanın müzakere usulünü düzenleyen 
89 uncu maddesi, iç düzen kuralıyla ilgilidir. İç düzen kuralında, sonraki değişiklikler geriye 
yürümez. İptidaî bu hukuk bilgisini arz ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Sayın İyimaya. 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, bir şey mi söylediniz? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, Başkanlıktan bir şey öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurunuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Şimdi, siz bir oylama yapacaksınız; fakat, hem Genel Kurulun hem şahsımın öğrenmesi ve 

hemde zabıtlara geçmesi açısından bir hususu zatıâlinize sormak istiyorum. Şimdi, Sayın Cumhur
başkanının iade gerekçesi okunmadı. Siz, geçmişte yapılan, sunuşlar kısmında okunmuş olanı okun
muş kabul ettiniz. Benim burada sormak istediğim ve sizin tarafınızdan açıklığa kavuşturulmasını 
istediğim husus şudur: Sayın Cumhurbaşkanının göndermiş olduğu veto gerekçesinin son paragrafı 
arkadaşlarımız tarafından okundu. Şimdi, bu gönderilen kanun, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
"kısmî görüşülsün" için herhangi bir hüküm ihtiva ediyor mu? 

BAŞKAN - Ben, kendi hukukî görüşümü, burada hiçbir zaman sizin değerlendirmenize sun
mam, o hakkı kendimde görmem, benim yetki alanımın dışında; ancak, siz "okunmadı" diyorsunuz, 
demin de burada Genel Kurulun bilgisine sunmuştum, 19 Haziran 2001 tarihli 120 nci Birleşimde 
okunduğuna dair de ben size tutanakları göstermiştim; usulü takip ediyorum Sayın Kapusuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Şimdi, Sayın Başkanım, biz, şahsî görüşünüzü istemiyoruz, 
I 

Başkanlığın görüşünü istiyoruz. 
BAŞKAN - İşte, ben okuyordum Başkanlık görüşünü... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Dolayısıyla, bu kanunun tamamı Türkiye Büyük Millet Mec

lisine iade edilmiştir, sadece birkaç maddeden, arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi 17 madde gerek
çe gösterilmiştir; ama, kanunun tümü iade edilmiştir; dolayısıyla, Komisyon yanlış yapmıştır, Baş
kanlık yanlış bir eylem ve işlem içerisindedir. Şu anda, sizlerin usul tartışmasıyla geçiştirmek is
tediğiniz bu husus, hem Anayasaya hem İçtüzüğe hem de bugüne kadar hiç uygulaması olmadığın
dan dolayı, teamüller açısından da -ilk defa teamül haline getiriyorsunuz- aykırıdır diye ifade 
ediyorum, zabıtlara geçmesini de belirtiyorum. 

Sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Siz zabıtlara geçmesini istediniz, biz de, Başkanlık olarak, yaptığımız işin Anayasaya, İç

tüzüğe, teamüllere uygun olduğu düşüncesindeyiz. Kaldı ki, ben, bu noktada tek başıma karar ver
me mercii değilim, onun için, zaten, siz sayın milletvekillerinin, Genel Kurulun onayını alacağız. 

Evet Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben de, usulle ilgili... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, elbette ki, burada, Meclis Başkanlığının bir 

kanunun müzakeresi sırasındaki yetkisi sınırlıdır; ancak, gelen komisyon raporu usulsüzdür ve ek
siktir. Nasıl eksiktir; biliyorsunuz, komisyonların yetkisini belirleyen 35 inci maddeye göre, komis
yonlar, tasarı ve teklifleri parça parça sunamazlar. 

Şimdi, bir kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanına 
gider. Cumhurbaşkanı, eğer bunu kısmen uygun görürse, ben, şu şu şu maddelerini kabul ettim, şu 
şu şu maddelerini de reddettim der. Sayın Cumhurbaşkanı, ben, şu şu şu maddeleri kabul ettim 
demedikten sonra, o maddeler yok hükmündedir. Bunu, herhalde, aklı eren herkes bilir. 
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Şimdi, burada da, Cumhurbaşkanın -arkadaşlarımızın sunduğu son cümlede- ben, şu şu şu 
maddelerini uygun gördüm, şu şu şu maddelerini uygun bulmadım şeklinde bir ibaresi yoktur; 
tümünü veto ediyor. Dolayısıyla, biz, bu kadar kavga gürültüden sonra, bu kanunu tekrar müzakere 
edip de, yine Cumhurbaşkanımıza gönderdiğimiz takdirde, Anayasaya göre aynen kabul et
mediğimiz için, yani, Komisyonun burada müzakere etmediği maddelere- Cumhurbaşkanı diyecek 
ki, Meclis bu konuda bir karar vermemiştir. Zaten, bunlar, keenlemyekün; yani, birinci vetodan son
ra, Meclisin bunları yeniden kabul etme zorunluluğu var; aksi takdirde, böyle bir madde yok. 
Dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu tekrar veto etme hakkı doğar; bu kesindir. Yani, her
kesin bunu anlaması lazım. Burada boşuna zaman kaybetmeyelim. 

Bana göre, komisyon, bu raporunu eksik yapmıştır; eksik komisyon raporunun gündeme 
getirilerek müzakere edilmesi olanağı yoktur. Burada, kimsenin, açıkça, Meclisin bu kadar 
zamanını yok etmeye hakkı da yoktur. 

Şimdi, veto edilen bir kanun Meclis tarafından tekrar ele alınmadığı zaman kadük oluyor, hiç
bir hükmü de kalmıyor. Bu itibarla, çok büyük bir hata yapılmaması konusunda bu ikazı yaptım. 

Saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Sayın milletvekilleri, Başkanlık olarak görüşümüzde bir değişiklik olmamıştır. Bu nedenle, İç
tüzüğümüze göre, Kanunun, esas komisyon olarak görüşen Anayasa Komisyonunun raporu ve 
kabul ettiği metin üzerinden görüşülmesini ve söz konusu Kanunun, İçtüzüğün 81 inci maddesine 
göre, ancak, sadece Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresinde yer alan ve Anayasa Komis
yonunca görüşülen 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14,16,17, 19,20,21, 22,23,25,26, 29 ve geçici 4 üncü mad
delerinin görüşülmesini Genel Kurulun onayına sunacağım. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Oylama yapmadan önce, sayın milletvekillerinin bir yoklama yapılması talebi var

dır. 

Talepte bulunan sayın milletvekillerimizin Genel Kurul salonunda bulunup bulunmadıklarını 
tespit edeceğim. 

Ahmet Karavar?.. Burada. 
Fahrettin Kukaracı?.. Burada. 

Musa Demirci?.. Burada. 
Mustafa Niyazi Yanmaz?.. Burada. 
Ahmet Demircan?.. Burada. 

Alaattin Sever Aydın?.. Burada. 
Nezir Aydın?.. Burada. 

Rıza Ulucak?.. Burada. 

• Ahmet Sünnetçioğlu?.. Burada. 
Süleyman Arif Emre?.. Burada. 

Fehim Adak?.. Burada. 

Lütfı Doğan?.. Burada. 
Mustafa Kamalak?.. Burada. 
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Latif Öztek?.. Burada. 

Mukadder Başeğmez?.. Burada. 

Mustafa Geçer?.. Burada. 

Hüseyin Karagöz?.. Burada. 

Cevat Ayhan?.. Burada. 

Sacit Günbey?.. Burada. 

Bahri Zengin?.. Burada. 

Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. 

Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu 
süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik per
sonelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını 
teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

VII. - USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam) 

/ . - Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen RTÜK Kanununun Anayasa 
Komisyonunda görüşülmeyen maddeleri üzerinde Genel Kurulda müzakere açılıp açılmayacağı 
hakkında usul görüşmeleri (Devam) 

BAŞKAN - Şimdi, biraz önce arz ettiğim maddelerle ilgili Genel Kurul onayını arayacağım: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

BAŞKAN - Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın milletvekillerinin isimlerini tespit 
ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Kayseri Milletvekili Abdullah 
Gül söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Gül. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek 
üzere geri gönderilen Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
7.6.2001 Tarihli ve 4676 Sayılı Kanun üzerinde, AK Parti Grubunun görüşlerini ifade etmek için 
söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Başkan, bu şartlar altında, siz de dinlemiyorsunuz, Genel Kurul da dinlemiyor. Konuş
mama... 

HÜSEYİN ÇELİK (Van)- Sayın Başkan, curcuna var içeride; süreyi yeniden başlatın. 
BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım, sayın hatibi rahat dinleyebilmemiz için biraz sükûnete ih

tiyacımız var. İstirham ediyorum. 
ALİ COŞKUN (İstanbul)- İktidarın muhalefeti dinlemeye tahammülü yok. 
BAŞKAN- Genel Kurul salonu dışına çıkmak isteyen arkadaşlarımız varsa, lütfen bir an önce 

çıksınlar; çünkü, hatibi duymakta güçlük çekiyoruz. 
Sayın Gül, sürenizi sıfırlayacağım. İsterseniz, arkadaşlarımızı bir bekleyelim de, rahatça sizi 

dinleyebilelim. 
Evet, sayın milletvekilleri... 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş)- Sayın Başkanım, niye kaçıyorlar, dinlesinler. 
ALİ COŞKUN (İstanbul)- Tahammülleri yok. 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl)- Dinlemek için yürek ister. Yürek yok ki. 
BAŞKAN- Buyurunuz Sayın Gül. 
ABDULLAH GÜL (Devamla)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, kamuoyunda çok tartışmalara sebep olan, bütün basın yayın kuruluşlarının 

karşı olduğu, Gazeteciler Cemiyetinin, Basın Konseyinin, yerel medya derneklerinin, Yerel Televiz
yonlar Birliğinin, Anadolu Radyo ve Televizyon Yayıncıları Birliğinin, İnternet Kurumunun karşı 
olduğu; çok daha önemlisi, radyo ve televizyon yayıncılığından sorumlu ve bu konuda ihtisas 
kurumu olan RTÜK'ün tamamen karşı olduğu bir kanunu bugün burada görüşüyoruz. 

Bu tartışmaların geçmişine bir göz attığımızda, RTÜK Yasasının 1993 yılında çıktığını hepimiz 
biliyoruz. O zamana kadar Türkiye'de radyo ve televizyon yayınları devletin tekelindeydi. Çağın 
gerisinde kaldığı için, çağa ayak uydurmak, teknolojiye ayak uydurmak için o zaman bu kanunu 
çıkarmıştık. 

Geçen süre içinde ortaya çıkan aksaklık ve eksikliklerin olumlu bir istikamette düzeltilmesi 
gerekirken, tam tersine bir anlayış hâkim oldu. Siyasî tarihimizin en karanlık, şaibeli ve siyasî çıkar 
ilişkilerinin yoğun olduğu bir dönemde bu kanun defalarca değiştirilmek istendi. Çıkar çevrelerinin 
arzulan ve baskıları istikametinde olumlu bir ortam yakalamak için, bu Mecliste çok gayretler ol
du; ama, hiçbirinden de netice alınmadı. 

Değerli arkadaşlar, bugün, hepimizin bildiği bir gerçekle karşı karşıyayız. Siyasal sistemde, 
siyasî partilerimizle ve hatta daha da açıkçası, siyasî parti başkanlarımız ile medya arasındaki iliş
kilerin, karşılıklı bağımlılığa dayalı bir ilişki olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte, bu karşılıklı bağım
lılık ve birbirinden istifade etmeye dönük mutabakat neticesinde, bugün, bu kanun karşımıza getiril
miş vaziyette. Gönül isterdi ki, bu kanun değişiklikleri, çağın, teknolojinin ve halkımızın arzu ettiği 
doğrultuda olsun; ama, ne yazık ki, bu şekilde olmadı ve 7 Haziran 2001 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 3984 sayılı Yasayı çıkardı. 

Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı bu yasayı inceledi ve Anayasaya aykırı bulduğu için, 
gerekçelerini de açık ve net yazarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderdi. 

Şimdi, aklı başında bir hükümetin yapması gereken şey şudur: Aradan on aylık bir süre geçti; 
bu on ay içerisinde bu gerekçeleri dikkatli bir şekilde okuyup, Sayın Cumhurbaşkanının Anayasaya 
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aykırı olduğunu iddia ettiği noktaları tekrar inceleyip, düzgün bir şekilde bir kanun çıkarmaktı; ama, 
ne yazık ki, bunların hiçbirinin olmadığını ve olmayacağını biraz önce yaşadığımız tartışmalar da 
göstermiş oldu. 

Şimdi, göz göre göre hükümet ve Meclis bir yanlışın içinde; büyük bir yanlış; iz bırakacak ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını sarsacak ve zedeleyecek bir yanlış yapıyoruz. Bu yasanın 
Anayasaya aykırı olduğunu biliyoruz, basın özgürlüğünü sınırladığını biliyoruz, tekelleşmeyi ve 
kartelleşmeyi pekiştireceğini biliyoruz, Türk demokrasisini ve Türk siyasetini kirleteceğini ve 
dejenere edeceğini de biliyoruz, daha da ötesi, bu kanuna halkın karşı olduğunu biliyoruz; siyasî 
partilerimizin tabanlarının karşı olduğunu biliyoruz ve milletvekillerinin, sizlerin de bu yasaya kar
şı olduğunuzu biliyoruz. Çünkü, bir araya gelip konuştuğumuzda, iktidar partisi milletvekili siz 
değerli arkadaşlarımın da bu yasadan nasıl yakındığını çok iyi biliyoruz. O zaman, değerli arkadaş
larım, vicdanlarımızın sesini niçin dinlemeyeceğiz, niçin inandığımız istikamette burada oy kullan
mayacağız da, baskıların altında, inanmadığımız şeylere el kaldırırken başlarımızı öne eğeceğiz. 

Size bir şeyi hatırlatmak istiyorum: 24 Nisanda, eski Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir 
yayın yapıldı. 32 nci Gün programıyla ANAR şirketinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde or
taklaşa yaptığı bir araştırma yayınlandı. Aramızdan 200'e yakın milletvekiliyle yüz yüze görüşüldü 
ve bütün partilerimizin grup başkanvekilleri de o tartışmaya samimî bir şekilde katıldılar. Ortaya 
çıkan nokta şuydu; sorulan bir soruya şu cevap verildi: Türkiye'nin idaresinde en etkin olanlar kim
lerdir; Silahlı Kuvvetler midir, Türkiye Büyük Millet Meclisi midir, basın mıdır, hükümet midir, 
hepimizin samimî kanaatleri oraya yansıdı ve hükümetin gücünün yüzde 37,7, basının gücünün ise 
yüzde 36,5 olduğu ortaya çıktı. 

Şimdi, biz bile bile bir hata içerisindeyiz, kendi itibarımızı kendimiz giderek zedeliyoruz ve 
milletin bize verdiği egemenliği biz başkalarına devrediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bakın, çıkarmaya çalıştığımız, biraz sonra belki aramızdan birçok ar
kadaşımızın evet diyeceği bu kanun neler getiriyor: Kanunla, televizyon ve radyo sahiplerinin dev
let ihalelerine girmelerinin önündeki tüm engeller ortadan kaldırılıyor. Böylece, yayın kuruluşları bu" 
güçlerini kullanarak devlet ihalelerinde, iktidar, bürokrasi ve diğer firmalar nezdinde baskı oluş
turabilecek Haksız bir rekabete yol açabilecek bir ortamın önünü açıyoruz bu kanuna evet demekle. 

Yine, bu kanunda yapacağımız değişiklikle şunu getiriyoruz: Kanun, televizyon sahiplerinin 
menkul kıymetler borsasında işlem yapmalarını da serbest bırakmaktadır. Borsanın spekülasyona 
çok açık bir yapısının olduğunu dikkate aldığımızda, bu kanunla borsada manipülasyonun, borsada 
spekülasyonun önünü açıyoruz. Unutmayın ki, Türkiye'deki borsa gelişmiş ülkeler seviyesindeki 
borsalar gibi derin değildir; manipülasyonlara ve spekülasyonlara nasıl açık olduğunu geçen dönem 
içerisinde hep beraber gördük. Yine hatırlatmak isterim size: Geçen yıl borsada Sayın Başbakanın 
sıhhatiyle ilgili yayılan bir haber üzerine, Sayın Başbakan hasta halinde bir televizyon kanalına 
gidip "ben buradayım" demek ihtiyacını duydu; çünkü, manipülasyona ve spekülasyona açık bir 
borsayla karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlar, devlet ihalelerinin önünü açıyoruz. Geçtiğimiz senelerde yaşanan olayları 
lütfen gözünüzün önüne getirin. Türkiye neleri yaşadı... Siyasetin, devlet adamlarının, parti başkan
larının, medya patronlarının, banka sahiplerinin kol kola olduğu dönemleri hep beraber yaşadık. 
Birçok bakanın hakkında soruşturmalar açıldığını ve bazı bakanların istifa etmek zorunda kaldığını 
hep beraber yaşadık. Elektrik enerjisi dağıtımıyla ilgili ihaleler yapıldığında, Türkiye'de gazete ve 
televizyon sahibi olan bütün grupların bunları nasıl paylaştığını hep beraber gördük. 
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Değerli arkadaşlar, bir şeyi de, yine, samimî olarak söylemek istiyorum. Bu yasa, bu şekilde 
çıktığı süre içerisinde, gazete sahiplerine de hayır getirmeyecektir; onların da işine yaramayacaktır. 
Uzun vadede, kendileri de bundan zararlı çıkacaktır; çünkü, kendileri farkına varmadan da çev
relerindeki kişilerin çıkarları doğrultusunda neticesini bilmedikleri işlere sürükleneceklerdir. Bunun 
bir örneğini, aslında, Türkiye yaşadı. Aileden, meslekten gazeteci olan bir gazete sahibinin içine 
düştüğü durumları gözünüzün önüne getirin. O kişinin, bir devlet bankasını devralmak için gider
ken, yanındaki arkadaşına söylediği şeyleri çok iyi biliyoruz "ben gazeteciyim. Biz, şimdi, ne 
yapıyoruz? Biz, bir devlet bankasını satın almaya gidiyoruz, devralmaya gidiyoruz. Yaptığımız iş 
doğru mu, değil mi?" diye yanındaki kişiye yakındığını bütün basın camiası çok iyi bilmektedir. 
Bunların tekrarlanacağından, açıkça, korkuyorum. 

Değerli arkadaşlar, medya sahipleri borsaya girdiğinde, çıkar çatışması gereğince,- borsayı is
ter istemez etkileyeceklerdir. Ellerindeki gücü, isteseler de istemeseler de, kendi şirketlerinin çıkar
ları çerçevesinde kullanacaklardır. İşte, bu gücü, kendi yatırımlarının değerini artırma ya da yeni 
yatırım yapmayı düşündükleri kuruluşların değerini düşürüp ucuza kapatma maksadıyla kul
lanabilirler. 

Türkiye'deki menkul kıymetler borsası, nispeten yenidir; şaibeler vardır. Bununla ilgili birçok 
suç duyurulan şimdiden yapılmıştır ve hatta, yurtdışı yatırım fonları bile kötü şekilde kullanılmak
tadır. Bütün bunları dikkate alarak, bunlara, bu Meclisin, bu hükümetin nasıl "evet" diyeceğine hay
ret ediyorum. 

Bu yasayla yaptığımız başka bir değişiklik de şudur: Bugün, bir kişinin, bir televizyon 
kuruluşunda, yüzde 20'den fazla hisse sahibi olması mümkün değildir. Kanunda ise, rjü sınırlama 
kaldırılmaktadır, hisse sahipliği ile yıllık izlenme payı arasında bağ kurulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bunun çok iyi anlaşılabilmesi için, bu konuyu en iyi takip eden, kanunen 
bu konuları takip etme sorumluluğu üzerinde olan RTÜK'ün verdiği bilgilere göre, bu kanun çıktık
tan sonra, bir kişi, Türkiye'deki yerel ve bölgesel yayın yapan 244 televizyona, artı, Kanal-6 
seviyesinde yayın yapan 30 tane televizyona sahip olacaktır veya başka bir misalle -yine aynı 
kurumun bize verdiği bilgiler çerçevesinde bunu söylüyorum -bir kişi, Türkiye'de yayın yapan 
bütün televizyonlar, bütün yerel televizyonlar ve bütün bölgesel televizyonlarla birlikte, bugün 
yayın yapan CNN gücündeki 6 televizyona birden sahip olabilecektir. 

Şimdi, ben inanamıyorum; bu gücü siz nasıl vereceksiniz?! Bu gücü vermeyi nasıl kabul
leniyorsunuz? Türkiye'deki basındaki çoğulculuğa, gerçek anlamda çoğulculuğa sebep olan yerel 
televizyonların teker teker bir iki kişinin eline geçmesine nasıl fırsat vereceksiniz?!. Bu, açık bir 
kartelleşme ve tekelleşmenin önünü açmak demektir. Bu yasa, kartelleşme ve tekelleşmeyi daha da 
pekiştirecektir. Türkiye'deki basının yapısı, hem ülke için hem de kendileri için tehlikeli hale 
gelecektir 

Bugün, Türkiye'de, ne yazık ki, siyasal sistem ile medya arasında karşılıklı bir bağımlılığa 
dayalı bir ilişki söz konusudur dedim. Gerçekten de böyledir, bunu en iyi sizler bilmektesiniz. Bu 
sebeple, bazı yanlışlar biline biline yapılmaktadır. 

Şöyle bir gözden geçirin; medyadaki mülkiyet değişikliklerini bir hatırlayın. Televizyonların, 
gazetelerin, şu geçen on sene içerisinde nasıl el değiştirdiğini lütfen hatırlayın. Anadan, babadan, 
aileden gazeteci olan, yayıncı olan kişilerin nasıl devreden çıktığını; holding sahibi, şirket sahibi, 
hükümetle ve devletle ilişki içerisinde olan herkesin birer birer nasıl önce televizyon satın aldık
larını, nasıl önce gazete satın aldıklarını lütfen düşünün. Buradaki birçok arkadaşımız hükümette 
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bulundu; yapılan baskıları, gelecek baskıları lütfen hatırlayın. Bunları söyleyince, bazı arkadaşlar 
çıkıp şunu söylüyorlar, bazı ülkelerden misal veriyorlar, özellikle Amerika'dan misal veriyorlar ve 
Amerika'daki General Electric şirketinin, nasıl bazı televizyon kanallarını satın aldığını ve orada 
hiçbir kavganın çıkmadığını söylüyorlar. Ben, şunu söylemek istiyorum onlara: Getirin Amerika 
Birleşik Devletlerindeki şeffaflığı, açıklığı, vergi sisteminin sağlamlığını; Türkiye'de biz de yapalım 
onları. Hepiniz biliyorsunuz ki, Amerika Birleşik Devletlerinde, 1 dolarlık vergiyi takip etmek, 1 
metrekare Amerikan toprağını savunmak kadar kutsaldır. Türkiye'de ise olup bitenleri hatırlayın, 
vergi kaçakçılıklarını, baskıları hatırlayın. 

Değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı, vetosunda, gayet açık ve seçik 
yazmıştır. Aynen şöyle söylüyor: "Tekelleşerek sorumluluk bilincinden uzaklaşacak bir medya, her 
sorumsuz güç gibi er geç amacından sapabilir ve toplum yaşamını, ulusal güvenliği tehlikeye sokan 
bir güç durumuna gelebilir. Bunu önlemek devletin görevidir." 

Burada, şu hakkı da teslim etmek isterim; bir insan, hele büyük parası varsa, bunu yatırıma 
sevk ederken, şüphesiz ki, buradaki hissesini dikkate alır. Bugünkü şekliyle bir problem olduğunu 
biz de kabul ediyoruz. 20,30,50 milyon dolarlık yatırım yapacaksınız; ama, bir şirketin, bir televiz
yon kanalının sadece ufak bir kısmına sahip olacaksınız, bu da mantıklı değil, bunu düzeltelim; 
ama, bunu düzeltirken, doğru bir şekilde düzeltelim. Zannediyorum ki, sayın bakanların söylediği 
şeyler bunlar; gelin bunları yapalım burada, elimizde fırsat var; önerge hazırlayalım, yanlışları 
beraber düzeltelim; ama, biz, devlet ihalelerinin önünü açmayalım, borsaya bu gücün girmesine fır
sat vermeyelim. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, ben, bu kanunu okuyup da buna "evet" diyecek milletvekili 
arkadaşıma, müsaade ederseniz, hayret ediyorum; hayret ediyorum ve inanamıyorum; çünkü, şim
diye kadar, RTÜK dediğimiz Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun üyelerini, burada, bizler 
seçiyoruz, bizler oy veriyoruz ve şimdiye kadar da, bunlar, büyük bir uzlaşma içerisinde seçildi ve 
gayet de iyi çalışıyorlar. Şimdi, nasıl olur da, siz, kendi seçtiğiniz üyelerden vazgeçersiniz?! Bu 
kanunla, Üst Kurulun üye sayısı 9 olarak tespit ediliyor. Bunun 5'ini, burada, biz seçeceğiz; geri 
kalan 4'ünü kimlere havale ediyoruz biliyor musunuz?! Milliyetçi Hareket Partili değerli arkadaş
larım, Anavatan Partili değerli arkadaşlarım, özellikle size hitap ediyorum; çünkü, siz, bundan 
yakınıyorsunuz, seçmenlerinize yakınıyorsunuz. Şimdi, biz, 4 kişiden vazgeçiyoruz ve Meclis seç
mesin, biz oy vermeyelim; bunların 2'sini YÖK seçsin diyoruz, bunların Tini Basın Konseyi gön
dersin diyoruz, bunların l'ini Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği göndersin diyoruz; bunu an
lamak mümkün değil! Bu yasayı okuduysanız, en azından bu maddeye oy veremezsiniz. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, bir Meclis, itibarını ve gücünü, İşte bu şekilde kaybediyor ve bu şekilde 
zedeliyor. Bugün, biz, Anayasa Mahkemesi ve YÖK üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından seçilmesi gerektiğini konuşurken, siz, nasıl geri adım atarsınız, RTÜK gibi önemli bir 
kurulun üyelerini seçmekten vazgeçersiniz, bunların seçimini bunlara verirsiniz?! 

Ayrıca, bu yasa, Avrupa Birliği yolunda devam etmeyi de engelliyor; çünkü, uyum yasalarıyla 
çelişiyor. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin her kuruma üye vermesi geleneği yaygınlaş
tırılıyor. Avrupa Birliği sürecini kendi kendimize baltalıyoruz. Kurulun sivilliği, özerkliği kalmıyor; 
hükümetin ve yürütmenin emrine giriyor. 

Başka bir değişiklik de şudur: Şimdi, biz, RTÜK'ün denetimini niçin Sayıştaya vermiyoruz? 
Anayasa gereği, Anayasanın 160 inci maddesi gereği RTÜK'ün Sayıştay tarafından denetlenmesi 
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daha doğru değil midir? Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemelerde bulunuyor. 
Biz, şimdi, bağımsız dediğimiz, özerk dediğimiz bir kurulun denetim işini Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kuruluna veriyoruz ki, bu kurulun üyeleri atamayla geliyor. 

Çok önemli başka bir değişiklik, frekans ihaleleriyle ilgili yapılıyor. Frekans ihaleleriyle ilgili 
her türlü hazırlığın yapıldığını biliyoruz; ama, öyle kurumlar çıkarıyoruz ki, bunu imkânsız hale 
getiriyoruz. 

Yerel televizyonları, çıkaracağımız bu kanunla öldürüyoruz. Kendi sesimizi kısıyoruz. Yerel 
televizyonların, bugün, 25 000 000 olan RTÜK payını ödemekten aciz olduklarını biliyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sonuçlandırır mısınız. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Birçoğu 25 000 000'u ödeyemediği için kapanırken, bunlara, 
o kadar çok ağır cezalar getiriyoruz ki, bunların kapanmasına yol açacak cezalardır. Şimdiden, 
zaten, bunların çoğuyla temasa geçilmiştir ve İstanbul'daki birkaç grup bunların çoğunu tespit et
miştir. 

Değerli arkadaşlar, yayın ihlalleri karşısında yasaklar açık ve seçik bir şekilde yazılmamıştır. 
Anayasaya açıkça aykırıdır. Ortaya muğlak ifadeler konulmuştur. Bunların hepsinin değiştirilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Bu muğlak ifadeler karşısında yasaklar getirilecek, bu yasaklar ise çok 
büyük olacaktır. 

Bu kanunla yaptığımız -farkına vararak mı, varmayarak mı yapıyoruz- çok önemli bir şey de 
şudur: Biz, interneti yasaklıyoruz. Benim, bunu da aklım almıyor. Nasıl olur, internet gibi, Türkiye 
boyutlarını aşmış, uluslararası hukuku bile ilgilendiren bir konuyu, siz, getirip, böyle bir maddenin 
içerisine koyarsınız! Bu, çağı bilmemek demektir. Bu, bilgi toplumunu bilmemek demektir. Bu, 
Türk toplumunun, bilgisayar söz konusu olduğunda, çağı ne kadar yakaladığını bilmemek demek
tir. 

İnternet Yüksek Kurulunun hepimize yazdığı yazılar vardır. İnternet dediğimiz bu imkânı, 
sadece haberleşme aracı olarak düşünemeyiz. İnternet, mağazadır bugün, bankadır bugün, eğlence 
yeridir bugün, tartışma yeridir bugün. Bütün bunları gözardı ederek, internetle ilgili bir madde 
getirip, bunu, yazılı basının içerisine koymak kadar yanlışı, bu hükümet, nasıl yapıyor, anlamak 
mümkün değil! 

Yazılı basını tamamen mahvediyoruz, Anadolu basınını öldürüyoruz. Düşünebiliyor musunuz 
ki, Anadolu'da çıkan bir gazete, o günkü nüshasını, bir gün sonra cumhuriyet savcısına verirse, 100 
milyar liralık cezayla başlayacaktır. Buna kim dayanabilir?! 

Değerli arkadaşlar, bütün bunlardan sonra şunu söylemek istiyorum size: Daha doğrusu, Baş
bakan Sayın Ecevit, niçin, bir gün RTÜK Başkanını çağırıp da "kardeşim, sizi biz seçtik, üstelik 
benim Partimin kontenjanından seçildin, ne diyorsun bu yasaya, bu yasanın yazılımında sana hiç 
sorulmadı, ne diyorsun" diye fikrini almaz, buna hayret ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Ortada inanılmaz bir pişkinlik var, göz göre göre oynanan bir oyun var. Sorumlu bakan Sayın 
Karakoyunlu -şu anda burada değil, yerinde başka arkadaşım var- "benim de itirazım var" diyor. 
Kardeşim, itirazın varsa, getir de, düzeltelim burada, biz de oy verelim, düzeltelim burada. (AK Par
ti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Gül, 3 dakikayı geçtik... 
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ABDULLAH GÜL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Mesut Yılmaz "şimdi çıkaralım da, sonra düzeltiriz" diyor. Kanun yapmanın bu kadar 
düşürüldüğü bir dönem olmamıştır. Kanun yapmanın bu kadar hafife alındığı bir dönem olmamış
tır. (AK Parti sıralarından alkışlar) Yangından mal mı kaçırıyorsunuz, ne yapılıyor allahaşkına?! 
Getirin, doğru dürüst çıkaralım, biz de oy verelim, destek verelim; ama, insanın gözüne baka baka, 
bile bile yanlış yapmayı hazmetmek mümkün değildir. 

En son, Sayın Başbakan Ecevit'e seslenmek istiyorum: Sayın Cumhurbaşkanına "iyi yaptınız 
veto ederek, benim de içime sinmiyor" demişti; şimdi, nasıl bütün bunlara evet diyor ve iki gündür 
gelip burada nasıl bekliyor; anlamak istemiyorum!.. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Gelin misali, hem ağlarım hem giderim... 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Ama bir şey var, Sayın Başbakanın, olup bitenlerin farkında 
olmadığına inanıyorum, farkında olsa, bunlara evet diyemez. Çıkan kanunun farkında olmayan bir 
kişinin Türkiye'yi yönetmeye de hakkı olmadığına inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar, SP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Gül. 

Saadet Partisi Grubu adına, Rize Milletvekili Mehmet Bekâroğlu; buyurunu. (SP sıralarından 
alkışlar) 

- SP GRUBU ADINA MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlayarak konuşmama başlıyorum; ancak, iktidar partisi milletvekilleri ve 
sayın hükümet niye burada değil?!. Aklıma şöyle bir soru geliyor: Bu yaptığınız gerçekten içinize 
sinmiyor, rahatsızsınız değil mi?.. O sebepten dolayı Genel Kurul salonunu terk ettiniz; öyle 
düşünüyorum. 

MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ (Şanlıurfa) - Yüzleri yok. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 11 inci maddesi, 

Anayasa hükümlerinin herkes için bağlayıcı olduğunu söyler. Yine, Anayasanın 8 inci maddesi, 
yürütmenin, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak bu hakkını kullanılabileceğini söyler; ama, siz, 
Anayasayı, Anayasanın yazmış olduğu, göstermiş olduğu kurumları yok sayıyorsunuz. Bir keyfilik
tir gidiyor. 

Değerli arkadaşlarım, peki, bu keyfilik, bu, ben bildiğimi yaparım havası, bu inatlaşma, hatta 
çocuklaşma niçin?! Devletin tepesindeki bu anlamsız kavga niçin yapılıyor?! Sayın Başbakan, niçin 
kendisinin seçtirmiş olduğu Cumhurbaşkanını içine sindiremiyor?! Sayın milletvekilleri, siz, niçin, 
Sayın Ecevit'in sindirim sorunlarına alet oluyorsunuz?! 

Bu yasa, Cumhurbaşkanı tarafından haklı gerekçelerle veto edildi. O halde, şimdi, bir yıl son
ra, niçin, noktasına, virgülüne dokunulmadan Meclis Genel Kuruluna geliyor?! Hadi, Cumhurbaş
kanı yanlış yaptı; peki, Anayasanın 28 inci maddesini ve Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesini 
bu Meclis değiştirmedi mi? Peki, niçin, bu kanunda bu değişikliklere yer vermiyoruz? 

Değerli arkadaşlarım, siz "kanunda yasaklanan dillerde yayın yapılmaz yasağını kaldıralım" 
demediniz mi ve kaldırmadınız mı; peki, niçin, bu yasaya bunu koymuyoruz? Peki, siz, 312 nci 
maddeyi değiştirmediniz mi; niçin, bu yasada 312 nci madde eskisi gibi duruyor? 
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Değerli milletvekilleri, önce, ısrarla çıkarılmaya çalışılan bu yasa ne getiriyor, ona bakalım: 
Öncelikle, bu yasa, basında rekabeti yok ediyor, tekelleşmeyi yasallaştırıyor, medya patronlarına 
kamu ihaleleri yolunu açıyor, internete sansür getiriyor, yerel medyayı yok ediyor. 

Bu yasayı buraya getirenler iyi niyetli değildir. Bırakınız iyi niyeti, bu yapılanın mantıkla da 
izahı mümkün değildir. Bu hükümet, mantığı, sağduyuyu, insafı ve izanı çoktan kaybetmiştir. Bu 
hükümet, raydan çıkmış, yokuş aşağı gidiyor ve önüne ne çıkarsa mahvediyor; hukuk, Anayasa, 
Meclis, gelenekler, siyasî etik; hiçbir şey bırakmıyor. 

Anayasa Mahkemesinin bir üyesi, Af Yasası için "hukukî boşluk var" dediler. Sadece hukukî 
boşluk mu; bu ülkede hükümet boşluğu var değerli arkadaşlarım! 

Siz, ülkede, sadece ekonomik kriz değil, aynı zamanda yönetim krizi çıkardınız. Dahası, siz, 
ülkeyi etik kaosun içerisine soktunuz. Siz, Anayasa ve yasa tanımıyorsunuz. Cumhurbaşkanı, on
larca yasa ve kararnamenizi geri çevirdi. Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği yasa sayısı 50'yi geç
ti. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'deki sistemin adı parlamenter demokrasidir. Demokrasilerde, 
halkın seçtiği meclis egemenlik hakkını kullanılır. Meclis çoğunluğunun onayladığı tasarı ve teklif
ler yasa olur ve Anayasanın belirttiği gibi, herkes bu yasalara uymak zorundadır; ama, demokrasi, 
çoğunluk diktatöryası, yani, tiranlık değildir. Demokrasi, hak ve adalet üzerine kurulur. Demok
rasiler, tek bir bireyin bile hakkını çiğneyecek düzenlemeler yapılamamasıyla uranlıklardan ayrılır. 

Sayın Başbakan burada yok, kendisine iletirsiniz. Soruyorum: Sayın Başbakan, siz ne yapıyor
sunuz? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Siz, demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyetinin Başbakanı mısınız, yoksa kendinizi tiran mı sanıyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz RTÜK Yasası, demokrasinin olmazsa olmazı 
olan bir temel hakkı ortadan kaldırıyor, ifade ve basın özgürlüğünü yok ediyor. 

Bu yasa baştan sona sorunludur. Yayın ilkelerini düzenleyen çerçeve 2 nci madde, muğlak 
ifadelerle Adan Z'ye yasaklar getirmektedir. Bu durum, yasaya tam bir Takriri Sükûn havası ver
mektedir. Bu maddede, hangi konularda yayın yapılamayacağı uzun uzun anlatıldıktan sonra 
deniliyor ki: "Karamsarlığı ve umutsuzluk eğilimlerini körükleyici yayın da yapılamaz." 

Değerli arkadaşlarım, bu ne demek? Şimdi, ben, burada desem ki: "Bakınız, rakamlar yeni ve 
ciddî bir ekonomik krizi davet ediyor, yakında ülkede ekonomik kriz olacak." Bu, suç sayılacak! 

Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; Sayın Başbakan, ikide bir sindirim sorununu gün
deme getiriyor; getiriyor ama, bence, bu bir yanıltmacadır. Öyle ya, Sayın Başbakan bugüne kadar 
o kadar çok şeyi içine sindirdi ki, bir sindirim sorunundan söz edilemez. 15 günde 15 yasayı, tütünü, 
pancarı, Merkez Bankasını, üst kurulları, af yasasını, İçtüzüğü, fırlatılan Anayasa kitapçığını, batan 
bankaları, milletin uçan milyarlarca dolarını, İsrail'in yaptığı katliamları, askerimizin Afganistan 
macerasını, kapanan işyerlerini, fabrikaları, işsiz kalan milyonları; neleri neleri içine sindirdi Sayın 
Başbakan ve onun ortakları. Ancak, Sayın Başbakanın içine sindiremediği bir şey var arkadaşlarım: 
Sayın Başbakan, demokrasiyi içine sindiremiyor, Başbakan, gerçekten demokrasiyi içine sin
diremiyor, Sayın Başbakan, hak ve özgürlükleri hazmedemiyor, Sayın Ecevit'in ciddî bir millî irade 
sorunu var. 

Kimse alınganlık yapmasın, hafızalarınızı yoklayın, haklı olduğumu anlayacaksınız. Sayın 
Ecevit değil mi, burada oturup, Meclis Başkanvekiline "Ali, oku, oylat" pusulası göndererek Tür
kiye Büyük Millet Meclisini susturan, İçtüzükte değişiklik yapan yasayı çıkaran!.. 
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MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Ne alakası var?! 

MEHMET BEKÂROGLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, iktidar partilerinin Grup Baş-
kanvekilleri, Anayasa Mahkemesinin geri gönderdiği bu İçtüzükte değişiklik yapan yasa ne oldu, 
niçin üzerinde konuşmuyoruz, niye buraya getirmiyorsunuz? 

Daha birkaç hafta önce, Parlamentonun almış olduğu bir karar nedeniyle, Sayın Başbakan, Par
lamentoyu, laik cumhuriyet düşmanlığıyla suçlamamış mıdır değerli arkadaşlarım? Parlamentoya 
inanmayan, Parlamentoya güvenmeyen, Parlamentoya saldıran bir kişi, demokrat olabilir mi değer
li arkadaşlarım? (SP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan, Sayın Bahçeli, Sayın Yılmaz; gerçekten, siz, demokrat değilsiniz; bu yaptık
larınız demokrasiyle bağdaşmaz. Seçimle gelmek, demokrat olmak anlamına gelmez. Tarihe bakın, 
seçimle gelen diktatörler tanımıştır tarih; Hitlerleri, Mussolinileri tanımıştır tarih. (SP sıralarından 
alkışlar) 

Bunları yapanların, bu şeyleri söyleyenlerin bilinçaltı, totaliter kalıntılarla doludur. Siz, sözde 
demokratsınız; siz, konjonktür demokratısınız. Aslında siz, tek parti, tek şef anlayışından kurtulmuş 
değilsiniz. Siz, milleti, milletin egemenliğini ve demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, hiçbir zaman 
içinize sindiremediniz. 

Sizin zamanınızda, sadece ekonomi küçülmedi; siz, demokrasiyi de budadınız. Sizin 
zamanınızda, millet, sadece aç kalmadı, aynı zamanda, hak ve özgürlüklerden mahrum kaldı. Yalan 
mı söylüyorum?.. (SP sıralarından "doğru, doğru" sesleri) Evet, devri hükümetinizde, bu ülkede, aç
lıktan insanlar ölüyor. Bu durum, doktor raporlarıyla tescil ediliyor. Manisa'da açlıktan ölen Kürt 
kızı Berivan'dan sonra, Zonguldaklı Türk kızı Damla'nm ölüm sebebi de kayıtlara "açlık" diye 
düşüldü. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Ayırımcılık yapma!.. Ayıp!.. 

MEHMET BEKÂROGLU (Devamla) - Batman'da, Kürt kızları bunalım geçiriyor, intihar ediyor; 
İzmir'de de, Türk kızları bunalım geçiriyor, intihar ediyor. (DSP ve MHP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - İçinizdekileri tam olarak açıklayın. 
MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Yakışmıyor, yakışmıyor!.. 
MEHMET BEKÂROGLU (Devamla) - Siz, milletin zenginliklerini azgın azınlığa akıtırken, 

ülkede bebeler açlıktan ölüyor. Yalan mı bütün bunlar?.. (SP sıralarından alkışlar) 

Siz, bu insanlar için hiçbir şey yapmazken, medya patronlarına servis yapıyorsunuz. 

İktidarın sayın liderleri geldiler, burada oturdular. Niçin burada oturdular; milletvekillerine 
baskı yaparak, medya patronlarının istediği yasayı çıkarmak için burada oturdular; ama, aç kalan 
bebeler için hiçbir şey yapmadınız, yapmıyorsunuz. İşsiz kalanlar için, depremzedeler için, özür
lüler için hiçbir şey yapmadınız, yapmıyorsunuz. (MHP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, bir sözünüz varsa, gelir savunursunuz; yaptığınızı, gelir burada 
savunursunuz. 

BAŞKAN - Sayın Bekâroğlu, siz Genel Kurula hitap ediniz. 

MEHMET BEKÂROGLU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bu yasa, sadece hak ve özgür
lükleri budamıyor; aynı zamanda, basında tekelleşmeyi, medya patronlarına devlet ihalelerine gir
me ve borsada oynama hakkını getiriyor. Esasında, bu yasa, medya patronları için çıkıyor. Bu tasarı, 
televizyon ve radyo sahiplerinin devlet ihalelerine girmelerinin önündeki engelleri kaldırıyor. Bu 
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tasarı yasalaştığında, medya patronları, tekel güçlerini kullanarak, devlet ihalelerinde, iktidar, 
bürokrasi ve rakip firmalar nezdinde baskı oluşturacak, haksız rekabet yoluyla haksız kazançlar el
de edecekler. Baskıyla, devletin bir şirketini, örneğin Petrol Ofisini ucuza kapatacaklar; sonra, PKK, 
sınır ticareti yoluyla gelen petrol ürünlerinden pay alıyor haberi yayarak sınır ticaretini yasak
latacaklar. Bunlar olmadı mı değerli arkadaşlarım?! Sınır ticaretini yasaklayarak, güneydoğuda mil
yonlarca yurttaşımızı açlığa ve sefalete mahkûm etmediniz mi?! 

Değerli milletvekilleri, bu tasarıyla, yerel televizyonlar yok edilecektir. Getirilen yayın yasak
ları ve ağır para cezaları, yerel televizyonların yaşamasını imkânsız hale getirmektedir. Öte yandan, 
bu tasarı, yasadışı olarak mevcut olan basında tekelleşmeyi yasallaştırmaktadır. Bundan böyle, 
medya patronları, istedikleri kadar televizyon sahibi olabileceklerdir. Sermaye ve diğer güç odak
ları ulusal televizyonlarda istedikleri yayınları yapar veya yaptırırken, halkın sesi olan yerel televiz
yonlar susacak, bu şekilde, demokrasinin nefes boruları kesilmiş olacaktır. Bu durum, elbette 
demokrasinin katledilmesidir; bu yapılanlar, tekelleşme ve kartelleşmeyi yasaklayan Anayasanın 
167 nci maddesine, tüketiciyi koruma ilkesini getiren Anayasanın 172 nci maddesine, daha da 
önemlisi, ifade özgürlüğünü düzenleyen 26 nci maddesine, haberleşme ve basın özgürlüğünü 
düzenleyen 22 ve 28 inci maddelerine aykırıdır; ama, siz, Anayasaya bakmıyorsunuz, hiçbir zaman 
da bakmadınız. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa, aslında, bir diyet yasasıdır. Bu hükümet, cumhuriyet tarihinin 
en büyük ekonomik küçülmesini gerçekleştiren bir hükümettir. Bu hükümet döneminde, ülkenin 
borçları ikiye katlanarak 230 milyar doları bulmuştur. Bugün, vergi dahil, devletin tüm gelirleri borç 
faizlerini ödemeye yetmiyor. 2002 yılı için öngörülen bütçe açığının yarısına ilk üç ayda ulaşılmış
tır. Bu hükümet döneminde, yabancılar "IMF, Türkiye'yi bizim için satın aldı" diyebilmişlerdir. Bu 
hükümet döneminde, millet aç kalmış, ülke nüfusunun beşte 4'ü açlıkla boğuşmaktadır, Şimdi, 
soruyorum değerli arkadaşlarım; gerçekten, ülke satıldı mı; gerçekten, Türkiye'yi birileri satın aldı 
mı? Kim sattı bu ülkeyi, kim satıyor? Bunu soruyorum millet adına. (SP sıralarından alkışlar) 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Böyle bir soru mu olur?! Soru mu bu?! 
MEHMET BEKÂROGLU (Devamla) - Böyle bir hükümetin ayakta durması mümkün değil

dir. Bu hükümetin görevinin başında kalması mümkün değildir. Milletten çalınanlarla yapılan 
kulelere yuvalanmış kalemşörler olmasa bu hükümet bir dakika ayakta kalamaz. İşte, bu yasayla, 
hükümet, medya patronlarına diyet ödüyor. Kim bilir, belki, bu kalemşörler ve onların patronları 
tehdit ediyorlardır. Bu yasayı çıkarmazsanız desteği çekeriz, ayakta kalamazsınız diye, belki de, 
hükümeti tehdit ediyorlardır. 

Değerli arkadaşlarım, burada, en trajik olan, basın mensuplarının, gazetecilerin, aydınların 
durumudur. Tekel medyasının dışında yazma ve konuşma imkânı bulan birkaç gazetecinin haricin
de tek bir basın mensubu bu tasarının üzerine yazı yazmadı, konuşmadı. Gazeteciler, patron böyle 
istiyor diye basın özgürlüğünü yok eden bu yasa karşısında susma haklarını kullanıyorlar; aynen, 
iktidar partisi milletvekilleri gibi. Siz de liderleriniz böyle istiyor diye susma hakkınızı kullanıyor
sunuz ve bugün Türkiye için trajik bir durumdur bu. 

Kimse kusura bakmasın; burada bir suç ortaklığı kurulmuştur değerli arkadaşlarım. Demok
rasiyi hazmedemeyenler, istedikleri baskı sistemini kurmak adına, 29 uncu maddeye; yani, medya 
patronlarının devlet ihalelerine girip haksız rekabet yapmaları ve haksız kazanç sağlamalarına göz 
yumuyorlar. Peki, son beş yılda yapılan operasyonlar, yolsuzluk soruşturmalarına bakılmıyor mu?! 
Devleti soymaya soyunan herkesin gazete ve televizyon sahibi olmaya kalktığını unuttuk mu değer
li arkadaşlarım?! 
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Değerli milletvekilleri, herkes, tasarının bir tarafından tutarak bir şeyler elde edeceğini 
umuyor; ancak, böyle değil. Bu yasayla, herkes, bindiği dalı kesiyor. Bu yasa, bir siyasî ötanazidir 
değerli arkadaşlarım. Kazanan, sadece tekelci sermayedir, medya patronlarıdır. Diyorlar ki: "Mev
cut yasal düzenlemeye zaten uyulmuyor, medya kuruluşlarının sahipleri gizleniyor, devlet 
ihalelerine zaten giriyorlar." Yani, demek istiyorlar ki, sahtekârlık yapılıyor, üçkâğıtçılık yapılıyor, 
suç işleniyor. Bu sahtekârlığı suç olmaktan çıkaralım. Siz, bunu yapıyorsunuz bugün burada. 

Peki, hükümetin görevi suç işlemeyi önlemek, suç işleyenleri yargıya teslim etmek değil mi?! 
Peki, şimdi, Başbakana soruyorum. Sayın Başbakan, siz ne yapıyorsunuz; suça göz yumuyorsunuz. 
Şimdi de, bu yasayla suç ortağı oluyorsunuz. Yetmezmiş gibi, milletvekillerini de suça ortak etmeye 
çalışıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, siz, milyar dolarların, memleketin beş senede kaybolan 200 milyar 
dolarının hesabını verin. 

Değerli milletvekilleri, suç ortağı olmayı reddedin. Çokuluslu sermaye ve onlann ülkemizdeki 
gözü doymayan ortaklarına ülkeyi teslim etmeyin. Demokrasinin nefes boruları olan yerel televiz
yonların susmasına göz yummayın. Yarın, bölgelerinize gideceksiniz, yerel televizyonlara çıkmaya 
çalışacaksınız. Nasıl bakacaksınız o arkadaşların yüzüne?! 

Kimse, gerçek sermayeye, sermaye sahiplerine, ticarete, yatırıma ve üretime karşı değildir; an
cak, bunlar, gerçek işadamları değildir. Bunlar, haksız rekabetle, devlet kuruluşlarını ucuza 
kapatarak, kredileri geri ödemeyerek, bankaları hortumlayarak milleti soyuyorlar. Bugün, ülkemiz
de yaşanan krizlerin, açlığın, yoksulluğun asıl müsebbipleri bunlardır; bunlar ve bunlarla işbirliği 
yapan, bunlara devletin imkânlarım sunanlardır, bu siyasetçilerdir ve bu siyasetçileri millet tanıyor. 

Değerli iktidar partisi milletvekilleri; liderleriniz ülkeyi ve sizleri felakete sürüklüyor. Bunların 
her dediğini onaylamak zorunda değilsiniz. Tekrar seçilmek için bunların dediklerine "evet" diyor
sanız, yanılıyorsunuz. Bunları, bu millet bir daha seçmeyecek ki, sizi de seçtirsinler ve buraya getir
sinler. Bunu unutun. 

Bu Mecliste, medya patronlarıyla sarmaş dolaş olmayan, medya patronlarının konutlarında 
eşofmanlarla, pijamalarla karşılanmayan, gece yarılarında banka pazarlıklarına katılmayan çok 
sayıda milletvekili var, hatta liderler var. (SP sıralarından alkışlar) 

. MUSTAFA NİYAZI YANMAZ (Şanlıurfa) - Bravo! 
MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) - Bu arkadaşlarımızı, bu şaibeye bulaşmamış olan 

değerli arkadaşlarımı uyarıyorum; uyanmaya, sağduyuya davet ediyorum. 
Bu yasa, sadece sermayede, ekonomide tekelleşmeyi değil, siyasette de tekelleşme getiriyor. 

Çoğulculuğu, çok sesliliği, demokrasiyi yok ediyor. Tekelci sermaye, medya patronları, ülkeyi 
bütünüyle teslim alıyorlar. Buna izin vermeyelim. 

Değerli arkadaşlarım, bu bir siyasî ötanazidir. Bugün, belki sizi destekler gibi görünüyor; ama, 
yarın, çıkarları başkalarıyla olacaktır, onları destekleyeceklerdir. Bunu, bu Meclis defalarca gör
müştür. Türk demokrasi tarihinde medyayla girilen ilişkilerin acı sonuçları defalarca yaşanmıştır. 
Elbette, biz, burada doğru bildiklerimizi, inandıklarımızı söylüyoruz. Günlerce konuştuk, tarafları 
uyardık. Sivil toplum örgütlerinden, siyasî partilerden, yerel televizyon sahiplerinden, basın emek
çilerinden, bu yüzkarası yasaya tepki göstermelerini isterdik; ama, görüyorum ki, toplumu sindir
diniz, televoleci medya insanları uyuşturdu. Bugün bu dinleyici locaları tıklım tıklım olmalıydı, 
Meclis kulislerinde bugün adım atılamamalıydı, bugün toplum burada olmalıydı, bugün demokrasi 
yanlıları burada olmalıydı, yerel televizyonlar burada olmalıydı; ama, hiç kimse yok. 

- 5 6 -



T.B.M.M. B:95 2.5.2002 0 : 2 

HASAN AKGÜN (Giresun) - Niye?.. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) - Sizi desteklediği için (!) 
Bu suskunluk ve sessizlik karşısında ilginç bir Nasrettin Hoca fıkrasını hatırladım. Biliyor

sunuz, şu meşhur Hoca-Timur hikâyesi. Biliyorsunuz, Timur'un filleri var. Timur'un filleri -Konya 
mıdır, Eskişehir midir; Nasrettin Hoca Anadolu'nun her tarafında yaşamıştır- tarlaları çiğner ve köy
lülere çok büyük zarar verir. Köylü toplanır, Timur'a gidelim, rica edelim bu filleri geri çeksin diye 
ve Hocayı yanlarına alırlar ve sözcü seçerler. Hoca, Timur'un çadırına girer; bir bakar ki, arkasında 
hiç kimse yok; ne der -biliyorsunuz değerli arkadaşlarım- Timur'a "beni halk gönderdi, bir fil daha 
istiyor." 

Evet, bir fil daha Sayın Timur... Pardon... Sayın Başbakan, Sayın Ecevit, bir fil daha!.. Yetmez 
bu!.. (SP sıralarından alkışlar) Millete bir RTÜKL Sayın Hükümet, siz, bir, hatta birkaç tane RTÜK 
getirin; bu millete gerekli, iktidar partisi milletvekillerine gerekli. Bir fil yetmez size değerli ar
kadaşlarım. Ne kadar da uydu değil mi; fil ve tekelci medya hikâyesi?!. 

Evet, fil ve tekelci medya hikâyesi ve siz Timurlar, ne kadar da benziyorsunuz. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Süre istiyor musunuz?.. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) - Yarım kaldı... 
BAŞKAN - Sonuçlandırın ama... 
Buyurunuz, bitiriniz. 
HASAN GÜLAY (Manisa) - Hikâyesi yarım kaldı; devam etsin. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) - Devam edeceğim fil fıkrasına... 
Ne kadar da uyuyor diyorum fil hikayesiyle sizin hikâyeniz. Fil ve tekelci medya hikâyesi ne 

kadar da benziyor ve siz, Timurlara ne kadar benziyorsunuz. Getirin filleri, girsin ülkenin tar
lalarına, bankalarına, hazinelerine; size de helal olsun fillere de!.. 

Değerli arkadaşlarım, siz de geçeceksiniz bu Meclisten. Gerçekten, buradan nice hükümetler 
geçti. 57 nci Hükümetsiniz, siz de muhalefet sıralarına oturacaksınız, halkın içine karışacaksınız, 
hatta bir süre halkın arasına giremeyeceksiniz; ama, bu yapılanları kimse unutmayacak. 

Bakınız, son sözümü söylüyorum ve oturuyorum. Bir Amerikalı danışman, gazeteci, ilk defa -
Türkiye tarihinde yoktur böyle bir şey- çıktı "IMF, Türkiye'yi bizim için satın aldı" dedi değerli ar
kadaşlarım; bunu dedi ve hiçbir tepki verilemedi. 

Değerli arkadaşlarım, ilk defa gazetelere haber çıkıyor; çocuklar, iki yaşında, üç yaşında 
çocuklar açlıktan ölüyor sizin döneminizde. Doktor raporları bunu böyle yazıyor; ama, bu konular 
için bir tek yasa getirmediniz. Sayın Başbakan bunun için buraya gelip oturmadı, Sayın Yılmaz 
oturmadı, Sayın Bahçeli oturmadı; ama, medya patronları için burada oturuyorsunuz! (SP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunun hesabını millete vereceksiniz! 

Saygılarımı arz ediyorum efendim. (SP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bekâroğlu. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına son konuşma talebi, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Trab

zon Milletvekili Sayın Ali Naci Tuncer'e ait. 
Buyurunuz Sayın Tuncer. (DYP sıralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet
vekilleri; görüşülmekte olan kanunun tümü üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. Söz
lerime başlamadan önce, Meclisimizin kıymetli bir üyesini, meslektaşımı, bugün ebedî istirahat-
gâhına tevdi etmiş bulunuyoruz; üzüntülerimi belirtiyor, tüm Meclise ve DSP Grubuna baş sağlığı, 
merhuma da Tanrı'dan rahmet diliyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz yasa, bu çatı altında çok çalkantılara sebep 
oldu; komisyonlarda görüşüldü, iade edildi, tekrar geldi, yasalaştı, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
veto edilerek geri döndü. Bu kadar gerilimli havaya girmenin sebebi neydi acaba? 

Bu müessese 13.4.1994 tarihinde çıkarılan bir yasayla Türk devlet yapısına kazandırılmış ve 
RTÜK Yasası da Türk hukuk sistemine kazandırılmıştı; yayıncılık hayatı düzen altına alınmıştı. 
Sekiz seneyi tecavüz eden bir zaman içerisinde, bu Yüce Meclisten seçilip orada görev yapan ar
kadaşlarımızın dirayetli çalışmalarıyla RTÜK vazife yapmıştır. Bugüne kadar, RTÜK müessesesin
den, ne medyada ne kamuoyunda, şu partiyi ilzam ediyor veya şu görüşü ilzam eden kararlar almış
tır diye bir tenkit çıkmamıştır; tek tenkit, televizyonları kapatmak suretiyle televizyon sahiplerine 
değil, daha çok izleyicilere ceza vermesiydi. Bu dönemde, bu devirde, artık, ekran karartmanın çağ
daş bir topluma yakışmayacağı görüşleri hâkimdi. O kurul da bunu, bu Yüce Meclisten çıkan 
yasadan almıştı. Demek ki, bugüne kadar onlara yapılabilecek tenkidin başlıcası, ekran karartma 
cezası .yerine başka bir ceza verilmesiydi. Bugün getirilen bu yasayla kısmen bu önleniyor. Çok 
zorunlu şartlarda yine' ekran karartma cezası veriliyor; ancak, genelde bu cezanın yerine para 
cezalan ve başka tedbirler öneriliyor; bu, çağdaş bir toplumda görülmesi gereken bir ilerlemeydi. 

Bu kanunun fırtına koparan maddesi olan 13 üncü maddede -eski kanunda 29 uncu madde-
medya patronlarının baskısıyla getirildiği iddia edilen bu maddede neler var ve bu medya patronları 
kimlerdir? 

Saygıdeğer milletvekilleri, medyadan haksız olarak en büyük darbeyi yemiş, hak etmediği ten
kitleri almış bir partinin grup sözcüsü olarak konuşuyorum ve bunları bilerek söylüyorum. Medya 
patronları dediğimiz insanlar, bizim partinin felsefesine göre, ekonominin kalkınmasına hizmet 
eden özel sektörün bir grubudur. Bu sektörde kanunsuz çalışan veya bunların kanunsuz eylemlerine 
müsamaha eden hükümetler varsa, onun hesabını onlardan sormalıyız. 

Koca kanunda, değişiklikte medyayla ilgili getirilen bir tek 29 uncu madde var. O zamanın 
şartlarına göre medyaya, medya mensuplarının hisselerinin oranına göre ihale yasağı getirildi. Ar
kadaşlar, bugün, bir hukukçu olarak diyorum ki, bu kanunun çıkmasının tek sebebi ve zarureti bu 
maddededir. Neden bunda zaruret görülüyor; zamanında, bu hükümet veya bundan önceki hükümet 
enerji ihaleleri yaptı, o enerji ihalelerine -bu kanun yürürlükte olduğu müddetçe- girmemesi gereken 
kuruluşlara her nasılsa yeterlilik belgesi verildi, ihalelere girdiler ve birçok yerin elektrik dağıtım 
ihalelerini kazandılar; anlaşmalar yapıldı, anlaşmalar Sayıştay vizelerinden geçti ve kazanan fir
malar için bir hak doğdu; arkasından, bunların bir kısmı yargı denetimine takıldı. Şimdi, bu 
sanayici, özel sektör sahibi "eğer benim hakkım yoktuysa beni niye ihaleye aldın" deme hakkına 
sahip değil mi? 

Arkasından ne yaptık; Tahkim Yasası çıkardık; Tahkim Yasasında, önceden ihale kazananlara 
bu Tahkim Yasasından istifade etme hakkını verdik. Nasıl hak verdik; ulusal ve uluslararası tahkime 
gitme hakkını verdik. 

Şimdi, biz, burada, kanunları çıkarırken, ilkönce, devletin ve milletin menfaatini düşüneceğiz. 
Yasalara uymayan bir ihale yapılmış; ama, bugün, o şahıslar için hak doğmuş. Ulusal veya ulus-
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lararası tahkime gitse, biz, bu tazminatları çatır çatır ödemek durumundayız; bir hukukçu, bir hâkim 
olarak söylüyorum bunu. Onun için, arkadaşlar, bu maddede, bu ihaleleri, benim vicdanıma ve 
görüşüme uymamasına rağmen, kaldırmak zorundayız; devlet daha büyük bir zarara uğrayacak. 
Zamanında hata yapıldı; yeterlilik belgesi verirken, (A) karnesi istenilen bir müteahhidin yerine (C) 
kamesiyle müracaat edeni alır da onunla mukaveleyi yaparsan, o adam da kalkar masraf yaparsa 
veya uluslararası bir konsorsiyuma girip, uluslararası şirket de işin içine girmişse, devlet bunu 
ödemek zorundadır. Bu nedenle, ben, medya sahiplerini fazla suçlamıyorum. Adam, ya kaldır bu 
yasağımı ya da benim hakkımı teslim et diyor. Bu, buradaki bir anlaşmayla gayet rahat hal
ledilebilirdi; bu gerilimli havaya da girmeye ihtiyaç yoktu. Bunun için, benim tespit edebildiğim 22-
23 maddede, Anayasaya ve kamu menfaatma aykırı müeyyidelerin hüküm altına alınmasına da ih
tiyaç yoktu. İhtiyaç neredeyse, onu halledersin. 

Zaman içerisinde, genel yayın ilkeleri daraltılır mı arkadaşlar, genişletilir mi? Avrupa Top
luluğuna giriyoruz; tabiî ki, genel yayın ilkelerinde daha toleranslı, memleketin birlik ve beraber
liğini zedelemeyecek her türlü yayının yapılmasını serbest bırakacaktık. Bakıyorum hükme, tam 
tersini getirmişler. O kadar kısıtlayıcı hükümler getirdiler ki, bir tereddüte meydan verecek bir 
yayını yapan televizyon kuruluşuna, milyarlarla ifade edilen cezalar verilebiliyor. Nedir bu; her ak
şam medyada görüyoruz. Hükümet diyor ki: "Tünelin ucu gözüktü, enflasyon düşecek." Üç 
profesör çağırıyorum, onlar da diyorlar ki: "Hayır, bu programla bu enflasyon düşmez." Bunu din
leyen halkta bir karamsarlık meydana gelmez mi?! İşte, bu karamsarlık neticesinde, yarın, RTÜK, 
bu cezayı vermek zorunda kalacak. 

Avrupa Birliğine giriyoruz. Avrupa Konseyinin 23 üncü Kararında "yayın kuruluşlarını özerk 
hale getirin" diyordu. Biz de Avrupa Konseyinin üyesiyiz ve bunu, bütün üyelerine tavsiye kararı 
olarak verdi. Ee, biz şimdi ne yapıyoruz? Biz, bu kuruluşu özerk hale mi getiriyoruz?! Yüce Mec
lisin üyelerini seçtiği RTÜK'ü, Danıştay Genel Kurulu, geçen gün, bu, Anayasaya aykırıdır, bu, 
özerkliği zedeliyor, Meclis seçemez diye, Anayasa Mahkemesine dava yoluyla gitti. Biz, şimdi, tam 
tersini yapıyoruz; onu da alıyoruz, yarısına yakınını Bakanlar Kuruluna bırakıyoruz. Bu kadar açık 
Anayasaya aykırı olan bir hükmü getirmenin ne anlamı var! 

"Düzeltici hükümler getireceğiz..." Eskiden, RTÜK üyelerinin özellikleri kanunda sayılmıştı; 
yeterli değilse, daha iyisini getirebiliriz. Ne diyorduk orada, RTÜK üyelerinin seçiminde; iletişim 
alanında, hukuk alanında, kültür alanında, yani, televizyonculuk ve yayıncılıkla ilgili kültür 
sahasında ihtisas sahibi olmuş olacaklar. Bunda bir sıkıntı çektik mi? O evsaftaki insanları seçtik 
oraya. Şimdi ne getiriyoruz; kendi sahalarında temayüz etmiş olacak... Soruyorum arkadaşım, ken
di sahasında ilerlemiş bir kalp mütehassısının, bir iyi cerrahın Televizyon Kuruluyla ne ilgisi var? 
Yani, bu maddeyi değiştirmenin amacı neydi? 

Saygıdeğer milletvekilleri, dünyada üzerinde durulan mefhumların en başında tekelleşme 
geliyor. Avrupa Birliği, Amerika; her tarafta tekelleşmeyi önleyen hükümler getiriliyor. Şimdi, biz, 
1994'te çıkan yasada tekelleşmeyi önleyecek hisseyle ilgili bir hüküm getirdik, dedik ki, yüzde 
20'den fazlasını alamaz. Bu, az olabilir; çünkü, medya kuruluşları pahalı kuruluşlardır. Buna ser
maye yatıracak insana ihtiyaç vardır. Çoğu anonim şirket olarak kuruluyor, yüzde 20 hisseyle 
tamamına hükmedemeyeceği için, girmeyebilir buna. Bu oranı biraz yükseltebilirsiniz; ama, tekel
leşmeye sebebiyet verecek bir hüküm getiremezsiniz. 

Maalesef, bu yapılan düzenlemeyle bir izlenme oranı getirilmiş. İzlenme oranını da ne 
matematiksel ne de ilmî olarak çok daha belirgin bir şekilde dünya tespit edememiş. Bu getirilen 
verilere göre, TRT, 15 üniversitede "bugün, tasarıda olan hükmü koyduğumuz zaman tekelleşme 
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oluyor mu olmuyor mu" diye bir araştırma yaptırmış. Saygıdeğer milletvekilleri, bugünkü oranları 
aldığımızda, bir izleme oranında iki kanalı baz almışlar; bir Kanal-6'yı almışlar, bir de CNN-Türk'ü 
almışlar veya Haber-Türk'ü almışlar. Bu oranlar hesaba katıldığında, bir kuruluş, 244 tane mahallî 
televizyonu ve 30 tane ulusal televizyonu alabiliyor... Bundan daha iyi tekelleşme olur mu? Şimdi, 
medya patronlarını korumak için getirildi diyoruz, onu da diyemiyorum ki; öte tarafa bir 
bakıyorum, medyanın gazetesi yok mu, televizyonu yok mu... Öyle cezalar getirilmiş ki, hem on
ları perişan ediyor hem mahallî televizyonların yaşama şansı kalmıyor. O kadar basit olaylara 
cezalar getiriliyor ki, cezaların asgarî hadleri de milyarlardan başlıyor. 

Saygıdeğer milletvekilleri, devlet düzenleyicidir, devlet batırıcı değildir. Biz, yayın kuruluş
larını tabiî düzenleyeceğiz, Türkiye'nin menfaatına yayınlar yapılmasını sağlayacak genel anlamda 
prensipleri koyacağız; ama, Demokles'in kılıcı gibi her gün kafasında durmayacağız. 

Bugün -bilmeyeniniz yoktur- yayın kuruluşları, her gün, çıkardıkları mevkutenin iki nüshasını 
savcılığa verirler. Savcılıktan geldiğim için bilirim, sabahları, daha dağıtıma çıkmadan iki nüsha 
getirirlerdi önüme mahallîler, diğerleri geç gelirdi. En yüksek idarî mercilere de bunu verecek. 
Bugünkü dağıtım sisteminde hata olur, o gün gelmemiş olabilir; şimdi, bu, milyarlarla cezalan
dırılıyor... Miktarı koyarken adalet duygularıyla hareket edeceğiz. 

Sayın Cumhurbaşkanına bu gitti. Sayın Cumhurbaşkanı 16 sayfalık bir mastır tezi olacak 
vukufiyette tenkitlerle iade etti. İçinde, bu Yüce Kurulun tasvip etmediği tenkit de olabilir; ama, hiç 
mi bir şey yoktu bunda; niye ısrarcı oluyoruz?! Üç gün daha oturalım, tetkik edelim. Sayın Cum
hurbaşkanının uygun dediklerini koyalım; muhalefetiyle, iktidarıyla anlaşalım, bizim de uygun bul
duklarımızı, bu memleketin menfaatına olanları süzelim, bunun içine getirelim, çıkaralım. Nedir bu 
stres?! 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Medyanın acelesi var! Medya patronlarının acelesi var; sizin yok 
da!.. 

ALİ NACİ TUNCER (Devamla) - Bu kadar aceleydi de, -Sayın Cumhurbaşkanı bunu 
18.6.200l'de iade etti; bir ay beklenir, iki ay beklenir- on ay bekleyen bir kanunu, üç gün daha 
şurada görüşüp de memleketin hayrına olan, hepimizin evet diyebileceği bir hale getiremez miydik? 

Arkadaşlar, bu hükümet, maalesef, memleketin hayrına olanları getirmiyor nedense; ama, stres 
yaratacak, çoğunu anlamadığı halde, ki, yukarıda izah ettim, bu kanunun çıkması gerekir, mem
leketin menfaati bunu gerektiriyor; yoksa, tazminatlar ödeyeceğiz, bunu da izah etmeden getiriyor
sunuz ve muhalefetiyle iktidarıyla strese giriyoruz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, demin kabul edildi, bir hukukçu olarak, yıllarımı bu işe vermiş bir 
insan olarak söylüyorum, Anayasadan -mahkeme kararlarına şimdiden garanti verilemez-
döneceğine inanıyorum; yazık değil mi bu mesaimize? 

Anayasa değişikliği yapılmadan önce Cumhurbaşkanınca veto ediliyor, sonra Anayasayı değiş
tiriyoruz, o arada bunu görüşseydik -Anayasayı değiştirmeden önce- tamamını getirmeyecek miy
dik arkadaşlar?.. Burada, oylarınızla, bunu da kabul etmedik; ama, Yüce Yargıdan -eğer giderse-
döneceğine inanıyorum; günah bu mesaimize. 

Burada emek veriyoruz, doğrusunu yapalım, sıkıntılarınızı anlatın bize, onlara da çare bulalım; 
ama, bunu birlikte yapalım; itişmekle kakışmakla bir noktaya varamayız arkadaşlar. İhtiyaçsa bu 
memleketin ihtiyacıdır, bunu beraberce karşılayalım. 
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Belediyelerimiz inim inim inliyor; Maliye Bakanının daha dün gönderdiği 3 milyarı, 5 milyarı, 
kurtarıcı hayatsuyu olarak görüyor. Nerede bizim kanunumuz?.. Mahallî İdareler Kanunu gelecek
ti arkadaşlar; getirin buraya, beraber araştıralım, onları özerk hale getirelim, onları maddî ve manevî 
yönden destekleyelim; gelmiyor buraya. 

Daha dün bir kararname çıkardınız -bu çatı altında üzülerek kullanmak durumundayım- utanç 
vesikası olarak görüyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Trabzon'u bu Afet Kararnamesine almadınız. Sayın Bakanım burada, onun zamanında oldu, 5 
köyde benim sele giden şehitlerimin daha cenazesi bulunamadı. Hangi partiden olursa olsun, Trab
zon'dan -benim seçim bölgemden- o Afet Kararnamesine girecek bir kişi yok muydu? Üstelik, 
jeolojik durumu itibariyle Karadeniz Bölgesi her gün tabiî afete maruz kalan bir bölge. Benim il
çem olan Çaykara İlçesi, cumhuriyet döneminde üç defa Karadenize inmiştir ve yeniden kurulmuş
tur. Bir yağmur yağdığında ilçelerimize ulaşamıyoruz. 

Yapmayın arkadaşlar!.. Madem bunlarda adil davranamıyorsunuz, bari mahallî idareler kanunu 
tasarısını getirin de çareyi orada bulalım. Siz bunları getirmezseniz, arkadaşlarımız, haklı olarak en
dişe içerisinde "demek ki, bir baskı grubu var" diyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALİ NACİ TUNCER (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Tuncer. 
ALİ NACİ TUNCER (Devamla) - Bu baskıyı da bu Meclise yakıştıramadıkları için, feveran 

ediyoruz. 
Gelin, doğruyu anlatın; siz de yürekli çıkın buraya "bizim arkamızda bir baskı grubu yoktur; 

biz buna inanıyoruz, memleketin menfaatmadır, onun için bu kanunu çıkarıyoruz" deyin, biz de 
inanalım, sizinle beraber oy verelim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tuncer. 
Sayın milletvekilleri, 15 Nisan 2002 tarihinde saat 16.30'da, 3 sayın milletvekili, şahsı adına, 

aynı anda söz talebinde bulunmuşlardır; Uluç Gürkan, Aslan Polat ve Ertuğrul Yalçınbayır. 
Şimdi bu 3 sayın milletvekilimiz arasından 2 arkadaşımızı belirlemek üzere kura çekeceğim: 
Uluç Gürkan. 
Aslan Polat. (SP sıralarından alkışlar) 
Değerli arkadaşlarım, şahsı adına konuşma süresi 10 dakika. 
Önce Sayın Uluç Gürkan'a söz vereceğim, sonra ara vereceğiz. 
Buyurun Sayın Gürkan. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; sözlerime baş

lamadan önce, sevgili arkadaşımız İstanbul Milletvekili İsmail Aydınlı'nın aziz anısı önünde saygıy
la eğilmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün, burada son derece tehlikeli bir iş yapıyoruz, deyim yerinde ise ateş
le oynuyoruz, siyaseti köleleştiriyoruz, demokrasiyi dinamitliyoruz. Burada görüştüğümüz kanun, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bakımından -bu Meclise gelmeden önce 26 yılını medyada her görev
de çalışmış biri olarak söylüyorum- Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından ötenazi hakkını kul
lanımla eşdeğerdedir. (DYP, AK Parti ve SP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, bu tasarı, büyük medya sermayesini ülke yönetimi üzerinde egemen kıl
mayı amaçlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin de hükümetin de üzerinde, tepeden bakan, bir 
büyük birader yaratmayı kendi ellerimizle gerçekleştirmeye soyunmuş gibi görünüyoruz. (DYP, AK 
Parti ve SP sıralarından alkışlar) Ötesinde, önemli bir demokrasi açılımı olan yerel radyo ve televiz
yonlar ile internetin de elini kolunu bağlıyoruz. 

Saygıdeğer arkadaşlar, bunun anlamı şudur: Toplumsal çeşitlilik, talepler ve fikirler bas
tırılacaktır, sermaye yapısı tekelleşecektir, büyük sermaye ile hükümetler ve bürokrasi arasında an
tidemokratik işbirliği olanakları doğacaktır. Bu, bugün ortaya çıkmış bir tehlike değildir. Medyanın 
gücü uzun yıllardan beri bilinmektedir ve bu tehlikeye zamanında çok çok dikkatler çekilmiştir. 

Bakın, size 1930 yılının, Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı ve okullarda yurttaşlık bilgisi 
olarak okunmasını gerçekleştirdiği kitaptan, bu tehlikeyle ilgili güncel, hâlâ güncelliğini koruyan 
bazı satırları okumak istiyorum. Atatürk şöyle diyor kendi el yazısıyla: "İyice bilinmelidir ki, 
gazeteler okul kitapları değildir. Kimi aşağı düzeyde insanların parayla yaptıkları basın savaşımları 
vardır. En adi yalanları duyurmada ve yaymada basının kullanıldığı bir gerçektir. Basın ve düşünce 
özgürlüğünün karşı karşıya bulunduğu başka tehlikeler de vardır. Basının hükümetlerin etkisinden 
kurtularak siyasal ve ekonomik kimi gizli amaçlara alet olmasından korkulur. Basının parayla satın 
alınabilmesi, uluslararası yüksek para çevrelerinin basın üzerinde gizli etkisi ya da yalnızca yaban
cı devletlerin örtülü ödeneğinin etkisi; işte, bunların, kamuoyunu aldatmalarından ve yanıltmaların
dan çok korkulur." 

Sanıyorum, kimse, düşünce üretimi ve kamuoyunun aldatılıp yanıltılması konusunda 
Atatürk'ün yaptığı bu uyarılara dudak bükecek, burun kıvıracak değildir; ancak, kimimiz "bunlar 70 
yıl öncesinin gerçekleri, çağ değişti, çağı biz de atlamalıyız" diye düşünebilirler. Onlara da çağın 
gerçeklerini, en taze, en yeni gerçeklerini anımsatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu kanunla getirilmek istenen yapı, çağdaş demokrasilerde İtalya dışında 
pek örneği olmayan bir yapıdır. İtalya'daki düzen de, geçen hafta Strasbourg'ta gerçekleştirdiğimiz 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulunda -dikkatle dinlemenizi diliyorum- "özgür ve 
çoğulcu bir toplum için büyük tehlike oluşturduğu" gerekçesiyle izlemeye alınmış bulunuyor.-Karar 
önerisi burada; geçtiğimiz hafta oldu. "Medya Tekelleşmesi" başlıklı bu önerge; bir, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin 10 uncu maddesine ve Avrupa Birliği Temel Hakları Şartının 11 inci mad
desindeki çoğulcu bir toplumda basın ve yayın özgürlüğü hükümlerine aykırı bulunuyor. Bu neden
le de, hakkında üç komisyonda rapor hazırlanarak denetime alınması öneriliyor. İtalya, Avrupa 
Konseyinin kurucu üyesi, buna rağmen denetime alınması öngörülüyor. Çağdaş norm, basın özgür
lüğü konusunda bu noktada tekelleşmeye karşı. 

Değerli arkadaşlar, Avrupa Birliğine Türkiye'yi taşımak için yürek koymuş olanlar, eğer, bir 
nebze samimiyet varsa, bu tasarının arkasından desteğini çekmeliler. (DYP, AK Parti ve SP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Niçin bunu söylüyorum; çünkü, radyo, televizyon ve gazete 
gibi kitle iletişim organı sahiplerinin elindeki güç son derece büyüktür. Kamusal yarar mutlaka 
korunmalıdır. Kamusal yararı koruyabilmenin tek yolu, bu önergede de, geçtiğimiz hafta kabul 
edilen ve İtalya'yı denetime almayı öngören bu önergede de belirtildiği gibi, tekelleşmenin önlen
mesini, bir ülkede eğer antitekel hükümleri varsa bunların korunmasını, yoksa, antitekel hüküm
lerinin o ülke mevzuatına getirilmesini öngörmektedir. Çağdaş demokrasi standartları da Avrupa 
Birliği normları da Türkiye için mevcut yasanın hükümlerini korumayı gerektirmektedir; gerçekten 
gerektirmektedir değerli arkadaşlarım. Medya, bankacılık yapmamalıdır, kamu ihalelerine gir-
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memelidir, borsada oynamamahdır. Kamu ihalelerine giren bir medya kuruluşu, rakiplerini yayın 
yoluyla defterden silebilir, devlet görevlileri üzerinde baskı kurabilir, borsada spekülasyon 
yapabilir. Gazeteciler de haber veren olmaktan çıkıp, büyük sermaye gruplarının, holdinglerin, ban
ka sermayelerinin sözcüsü durumuna gelebilir. Medya bir kamu hizmetidir; bireysel çıkarların 
odağında ticarîleştirilmemelidir. Ticarîleştirilmiş bir medya, demokratik bir ülkenin medyası 
olamaz, olmamalıdır, medyayı buna zorlamayalım değerli arkadaşlar. (DYP, AKP ve SP sıraların
dan alkışlar) Çağdaş dünyanın standartları da çoğulculuğu tehlikeye düşürecek böylesi bir yoğun
laşmaya izin vermemektedir. Türkiye'de de, bu izni, gönüllü irademizle, kendi oylarımızla, lütfen, 
vermeyelim, Türkiye'yi çağdaş demokrasi normlarından geri noktalara itmeyelim. 

Cezalar, bu yasada öngörülen... Tek bir sözcükle, bir hâkimin ceza takdirinde, alt sınıra, hangi 
hukuk devletinde yasa koyucu karar verebilir? Bu hakkı kendimizde nereden görüyoruz? Dünyada 
bir tek böyle örnek var mı alt sınır?.. Sınır, üstle ilgilidir ve bu alt sınır, büyük sermayeli kuruluş
ların, yerel medya kuruluşlarını bünyelerine katmalarına neden olabilecek bir tuzağı da içermek
tedir. 

Değerli arkadaşlar, internetin son dakikada bu yasaya eklenmesine ne demeli?! Bir kere, son 
derece bilgisizlik. Kullanıcılar açısından, Türkiye'de yasaklanan herhangi bir internet sitesinin Tür
kiye dışında faaliyete geçmesinin önünde bir engel yoktur. Yapacağımız tek şey, zaten OECD stan
dartlarında en geride olduğumuz internet kullanımını ileriye teşvik etmek yerine, yurtdışına taşımak 
olacaktır ve öngörülen hiçbir denetim de gerçekleşemeyecektir. Sadece ve sadece, Türkiye'de yeni 
ekonomi olarak bilinen, global ekonomiye açılım olarak tanımlanan internetin getireceği olanaklar 
kısıtlanacaktır; iş olanakları da, yeni ekonominin yarattığı gelişme, kalkınma olanakları da. Türkiye, 
bunu da, kendi kendine, eliyle kesmiş olacaktır ve dünyada, bakın, bunu ne zaman yapmış olacak
tır? Çin, Hindistan, Sırbistan, Gürcistan, Lübnan, Ürdün ve bazı Körfez ülkeleri, geçtiğimiz üç ay 
içerisinde, internet üzerindeki yasaklarını gevşettiler; biz, kısıtlayacağız! Bu kısıtlamaları, iki gün 
sonra, yarın 3 Mayısta Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutlarken yapmış olacağız. Bu çelişkiden 
kurtulalım. 

Sayın milletvekilleri, demokrasinin edebiyatını yapmak kolaydır, Avrupa Birliğinin propagan
dasını yapmak kolaydır; ama, eğer, siz, hem bankası hem şirketleri ve hem de gazeteleri olanları 
devlet ihalelerine sokma, borsada işlem yapma hakkına kavuşturursanız ve interneti yasaklarsanız, 
bırakın edebiyatı, propagandayı, sizin, demokrasinin, Avrupa Birliğinin adını dahi ağzınıza almaya 
hakkınız olmaz. 

Sağ olun, hepinize saygılar sunuyorum. (DSP, DYP, AK Parti ve SP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Gürkan. 

Sayın milletvekilleri, saat 20.05'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

/ 
Kapanma Saati: 19.04 

G 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Yüksel YALOVA 
KÂTİP ÜYELER : Burhan ORHAN (Bursa), Mehmet BATUK (Kocaeli) 

ast 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

850 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
9-Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Ver

gisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7.6.2001 Tarihli ve 4676 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/878) (S. Sayısı: 850) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Şahsı adına ikinci söz, Erzurum Milletvekili Aslan Polat'a aittir. 

Buyurun Sayın Aslan Polat. (SP sıralarından alkışlar) 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen 850 sıra sayılı RTÜK Yasa 
Tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Konuşmamın başında şunu söylemek istiyorum: Bu tasarıyı, hükümet kanadından, ne bir grup 
adına ne şahıs adına tek bir milletvekili savunamadığı gibi, ne yazık ki, hükümet de, bu tasarı hak
kında lehte bir şey söylememek için bizden önce söz alamamıştır. Hükümetin ve iktidar partisi grup
larının sustuğu bu yasada, biz, görevimizi yaparak, tenkitlerimizi sıralayacağız. 

Sayın Cumhurbaşkanı geri gönderme gerekçesinde, ceza hukukunun temel ilkelerinden olan 
"kanunsuz suç ve ceza olamayacağı kuralının bir gereği olarak, ceza alanında yapılan düzenlemeler
de, yasaların ve ceza gerektiren eylemlerin, öğelerin açık ve kuşkuya yer bırakmayacak biçimde 
belirtilmesi zorunludur. Oysa, maddedeki kimi yasaklar açıkça tanımlanmamış, içeriği tartışmalı 
genel kavramlarla yetinilmiştir" diye belirtilip, misal olarak da, yasanın 2 nci maddesinin ikinci fık
rasının (k) bendinde "korku salarak yayın yapılmaması" (v) bendinde de "yayınların karamsarlık, 
umutsuzluk eğilimlerini körükleyici nitelikte olmaması, yayın ilkesi olarak sayılmıştır" şeklinde 
misal vermektedir. 

Şimdi, hükümete açıkça şunu sormak isteriz: Tüm deprem uzmanlarının, mesela üniversite 
hocalarının, İstanbul'da, Marmara Denizinde beklenen 6,8-7,4 arasındaki olası bir depremde bugün
kü gibi hükümetçe ve yerel yönetimlerce yapılması gereken etkin tedbirler alınmadan beklenmesi 
halinde 100 000 civarında insanın hayatını kaybedebileceği, onbinlerce konut ve işyerinin 
yıkılabileceği, Boğaziçi Köprülerinin ve yaklaşım viyadüklerinin önemli ölçüde zarar görebileceği 
şeklindeki beyanatlarını TV'lerinde yayınlayan kanallara bu yasaya dayanarak ceza mı verecek-
seniz? Sizin düşüncenizle o TV'leri cezalandırınca, beklenen depremin etkilerinden ülkemizi ve İs-
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tanbulumuzu korumuş mu olacaksınız? Yoksa, beklenen depremin yapabileceği tehlikeleri açık ve 
ilmî bir şekildi izah eden uzmanları görsel ve yazılı basında konuşturup, gerekli tedbirleri önceden 
almakla mı depremin olası tehlikeleri karşısında İstanbul ve Marmara Bölgesi halkını korumuş olur
sunuz? 

Veya üç aylık bütçe uygulamalarına bakıp, toplanan tüm vergi gelirlerinin 11 katrilyon 695 tril
yonda kalıp, 16 katrilyon 540 trilyon liralık ödenen faize yetmediği, hatta üç aylık devletin tüm 
gelirlerinin toplamı olan 15 katrilyon 27 trilyon TL'nin dahi ödenen faizlere yetmediği, toplanılan 
vergilerin geçen yıla göre yüzde 42,3 olan artış oranının, yüzde 75,5 olan TEFE enflasyon artış 
oranının dahi altında kaldığı; fakat, borç faizi artış oranının yüzde 243,9 ile bu oranı 4 kat aştığı, 
Türk Lirasının yüzde 23 oranında değerlendiği, TL'nin bu aşırı değer karşısında yeni IMF prog
ramının temel öğelerinden olan ihracat artış oranının, şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre ek
si yüzde 7 oranında düştüğü, programın devamı ve yürümesi için devalüasyonun, artık, beklenmeye 
başlandığı, bunun ise, dışborcun yanında, içborcun dahi yüzde 85'e yakın kısmının döviz veya 
dövize endeksli hale getirildiği için ülkemizi yeniden bir krize sokabileceğinden yayınlarında bah
seden bir TV'yi hemen cezalandıracak mısınız? 

TV'lere vereceğiniz bu cezalar, ülkemizi beklenen devalüasyondan, halkımızı açlık ve sefalet
ten kurtaracak mıdır? 

Ayrıca, bizce bu maddenin belki de en tehlikelisi (b) paragrafıdır. 
Bu madde, eski 312 nci maddenin buraya aynen alınarak, 312 nci maddenin eski haline göre 

ceza alanları, televizyonları, yine bu kanunun 16 nci maddesine göre, ihtar bile yapmadan, önce 
bir ay, sonra süresiz olarak kapatma durumudur. 

Şimdi, 312'nin eski haline göre ceza alan ve ülkemizde yıllarca tartışılan Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan'ın, Mehmet Kutlular'ın konuşmalarını herhangi bir televizyon kanalı yayınladığı zaman, bu 
televizyonları, birinci defasında bir ay, ikinci defasında ebediyen kapatacak mısınız? Fakat, 
düşünün ki, Mehmet Kutlular, o cami önünde yapmış olduğu konuşmadan dolayı, bugün, mah
kemelerden, 312'nin yeni haline göre beraat etmiştir. İşte, size, Avrupa Birliği normlarını ülkemize 
getirmekten bahseden hükümetin ve bu kanunun amansız takipçisi ve destekçisi olup, şu anda da 
hükümet sıralarında oturup bu kanunun çıkması için gayret eden Sayın Mesut Yılmaz'm habercilik 
anlayışı!.. Halbuki, ülkemizde, yani, özgürlüklerin Avrupa Birliğinin çok altında olan 28 Şubat son
rası ülkemizde dahi, 312'nin yeni şekliyle, Mehmet Kutlular, eski maddeye göre ceza aldığı konuş
masından beraat etmiştir. 

Şimdi, bugün getirdiğiniz kanunda 312'yi, hâlâ, eski haliyle getirmenizdeki gaye nedir? O değişik
liği süs olsun diye mi bu Meclisten geçirdiniz? Sizin, geçirdiğiniz tasarıdan dahi haberiniz yok mu? 

Ayrıca, bu 16 nci maddeyle getirilen, yayın ilkelerine aykırı yayın yapan TV'lere verilen 
cezalar da, Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi, çok fazladır. Örneğin, ulusal düzeyde yayın yapan 
kuruluşlara 125 milyardan az olmamak şartıyla 250 milyar TL'ye kadar; yerel, bölgesel ve kablo or
tamında yayın yapan kuruluşlara ise, kapsadığı yayın alanı 1 000 000'dan fazla nüfusa ulaşan il ve 
ilçelere yayın yapanlara 60 milyar ile 100 milyar, kapsadığı alan 250 000 ile 500 000 arasında 
nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara ise 20 milyar ile 40 milyar arasında ceza verilecektir. 

Şimdi, kanunu Meclise sunan ve sıkı takipçisi olan hükümete soruyoruz: Sizin ülke gerçek
lerinden hiç mi haberiniz yoktur? Anadolu'da, sizin getirdiğiniz bu cezalan ödeyebilecek kaç yerel 
televizyon istasyonu vardır? Bu TV'leri bu cezalarla ebediyen kapatmak istemenizdeki asıl sebep 
nedir? Neden, Anadolu insanının sesini duymaktan bu kadar korkuyorsunuz; neden, Anadolu in
sanının duygu ve düşüncelerine kendinizi bu kadar yabancı hissediyorsunuz? 
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Zaten, kanunun mevcut halinde dahi, cezalandırmalarda, yerel TV'ler, ulusal TV'lere göre, ol
dukça fazla ceza almaktadır. Örneğin, 1994 Nisan ayı ile 2001 Aralık ayı arasında, ulusal TV yayın
ları toplam 272 gün, bölgesel TV'ler 256 gün, yerel TV'ler ise toplam 2 766 gün süreyle geçici yayın 
durdurma cezaları almışlardır. 

Bu kanunun, Meclise, bugün, alelacele getirilmesinin ve hükümet üyesi bakanların, hiçbir 
kanunda olmadığı halde, bugün, burada tam kadro olmalarının esas sebebi, medya patronlarının 
kamu ihalelerine girmelerini yasaklayan maddelerin bu kanunla kaldırılmasıdır. 

Kanunun eski hali, bir hissedarın bir kuruluştaki pay tutarının ödenmiş sermayesinin yüzde 
20'sinden, birden fazla kuruluşta pay sahibi olanların kuruluşlardaki tüm paylarının toplamının yüz
de 20'den fazla olmayacağı ve belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda yüzde 10'dan fazla 
payı olanların, devletten, diğer kamu tüzelkişilerinden ihale alamayacakları şeklindeydi. 

İşte, bu kanunun asıl maksadı, medya patronlarının tekelleşmelerinin önündeki engellerin kal
dırılması, kanunun bugüne kadarki şekline göre, giremeyecekleri; fakat, kanunlara karşı hile uy
gulayarak aldıkları kamu ihaleleri ile bundan sonra alacakları özelleştirme ihaleleri önündeki engel
lerin kaldırılmasıdır. 

Artık, bu kanun, bu haliyle geçerse, medya patronlarının önündeki tüm engeller kalkacaktır. 
Örneğin, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, yüzde 20 izlenme oranı afakî bir. rakam olup, 
halen, ülkemizdeki en yüksek izlenme oranı yüzde 14-16 arasındadır. Yine, RTÜK Başkanının da 
belirttiği üzere, 2001 yılında, TRT'nin, 15 ilde üniversitelere yaptırdığı bir araştırmaya göre, kanun 
bu haliyle çıkarsa, bir kişi, 244 yerel ve bölgesel kanal ile orta büyüklükteki 30 TV kanalına aynı 
anda sahip olabilecektir. 

Bu kanunun çıkması için kartel medya patronlarının hükümete yaptığı baskıyı, bırakın yurt 
içini, yurt dışında bile duymayan kalmamıştır. Bu konu, ülke dışında dahi o kadar ses getirmeye 
başlamıştır ki, ünlü The Economist Dergisi, ünlü medya patronumuzun portresiyle bir yayın yapıp, 
şunları yazmıştır: 

"Ona kim karşı çıktıysa ayağı kaydı, Necmettin Erbakan medya kartellerine savaş açmıştı, bir 
yıl sonra laik devleti yıkıp, yerine İslamcı bir devlet kurmak istediği gerekçesiyle suçlandı, Baş
bakanlığı kaybetti." Medya patronunun bu düşüşü hızlandıracak şekilde yayın yaptığını, yolsuzluk
larla mücadele eden Sadettin Tantan'ın Dışbank'ta bazı usulsüzlükler bulunduğunu, ifade ettikten 
sonra bakanlığı kaybettiğini, Nazlı Ilıcak'ın da laiklik karşıtı eylemlerde bulunduğu iddiasıyla Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşürüldüğünü belirtmektedir. 

Yine The Economist Dergisi, bu medya patronunun Sayın Yılmaz ile münasebetlerinin ayrı bir 
tartışma konusu olduğuna değiniyor. Financial Times Gazetesi ise, 25 Nisan 2002 tarihli nüshasın
da, yine aynı medya patronunun ismini vererek, bu patronun tüm ülkedeki gazetelerin toplam rek
lam gelirlerinin üçte 2'sini topladığını, tasarı onaylanırsa, medya patronlarının kamu ihalelerine 
katılması yönündeki engellerin kalkacağı ve bu medya patronunun farklı işletmelerince kazanılmış; 
fakat, bir mahkeme kararıyla durdurulan elektrik dağıtım ihalelerine kavuşacağı belirtilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir hukuk devletinin en önemli vasfı, ülkedeki tüm vatan
daşların hukuk önünde eşit olmasıdır. Ülkemizde halen yürürlükte olan RTÜK Yasasına göre, med
ya patronlarının, haksız rekabete sebep olacakları ve hükümet üzerine baskı uygulayacakları 
sebebiyle kamu ihalelerine girmeleri yasaklanmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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ASLAN POLAT (Devamla) - Sayın Başkan, bir dakika verin, bitireyim. 
BAŞKAN - Peki, Sayın Polat. 
Buyurunuz. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada son olarak 

hükümete ve Sayın Başbakana soracağımız sorumuz şudur: Sayın Cumhurbaşkanımızın Anayasaya 
ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle veto ettiği tüm yasaları, Şeker, Tütün, RTÜK ve Af 
Yasalarının vetolarını dikkate almadan aynen geçirmeye çalışacak idiyseniz; neden, Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı yapmış bir hukukçumuzu Cumhurbaşkanı seçtirmek için Mecliste büyük gayret 
sarf ettiniz? 

Hukuka saygınızdan seçtiyseniz, hukukçu bir Cumhurbaşkanının Anayasaya aykırı olduğu 
gerekçeleriyle yaptığı ikaz ve vetolara niçin itibar etmiyorsunuz? Niçin, Cumhurbaşkanımıza itiraf 
ettiğiniz gibi, sizin de içinize sindiremediğiniz bir tasarıyı, hukuka aykırı olduğunu bile bile, tekrar, 
Meclis huzuruna getiriyorsunuz? Sizin parti kontenjanınızdan getirdiğiniz RTÜK Başkanının itiraz
larını neden dikkate almıyorsunuz? Anayasa ve hukuk komisyonlarında kanun tasarı görüşülürken, 
tüm usulleri terk edip, bir defa olsun komisyonda itirazını ve fikrini dinlemiyorsunuz; dinlemekten, 
tartışmaktan neden korkuyorsunuz? 

Her şeye rağmen, Avrupa Birliğine girme gayretleri içinde olan ülkemizin önüne en büyük bir 
engel olarak çıkacak bu yasanın, Hükümetçe ve Komisyon Başkanınca geri çekileceği inancıyla 
Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkürler Sayın Polat. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 81 inci ve 60 inci maddelerine göre, 10 dakika süreyle soru-

cevap işlemi yapacağız. 
İlk sırada Sayın İsmail Özgün; buyurunuz. 
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir)- Sayın Başkan, dalaletinizle aşağıdaki sorularımı Hükümete sor

mak istiyorum: 
1- RTÜK Yasasının, virgülüne bile dokunmadan Meclisten çıkarılması için hükümetin üzerin

de herhangi bir baskı söz konusu mudur? 
2- Bu kanunla, televizyon ve radyo sahiplerinin devlet ihalelerine girmelerinin önündeki tüm 

engeller kaldırılırken, devlet ihalelerinde, iktidar, bürokrasi ve diğer firmalar nezdinde oluşabilecek 
baskıları ve haksız rekabeti nasıl önleyeceksiniz? 

3- Bu yasa, siyasî iktidarın, kendisine muhalefet etmeyi göze alan yayın kuruluşlarını sustur
mak için mi hazırlandı? 

4- Yüksek ceza tutarları, özellikle hükümet aleyhine yayın yapan yerel pek çok radyo ve 
televizyonları kapatmak için mi getirildi? 

5- Bu kanun, RTÜK'ün özerkliğini ortadan kaldırmıyor mu? 
6- İnternet sizi neden korkutuyor? Neden interneti çelmelemeye çalışıyorsunuz? 
7- Bazı düşünür ve yazarlar, RTÜK Yasası için "21 inci Yüzyılın Takriri Sükûn Kanunu olmaya 

aday bir yasadır" tanımlaması yapmaktadırlar. Siz buna katılıyor musunuz? 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Teşekkürler Sayın Özgün. 
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Sayın Bakan, yazılı mı yanıtlayacaksınız? 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul)- Hayır efendim, kısa kısa cevap 

arz edeyim müsaadenizle. 
BAŞKAN- Buyurunuz. 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul)- Hükümetin bu kanunu çıkar

masıyla ilgili olarak birinci sorunuza cevabım, herhangi bir baskı söz konusu değildir. Bu yasayla 
haksız rekabet yaratılmak değil, bu kanun ve tadil ettiği kanunların derpiş ettiği maddeler çer
çevesinde, aksine, rekabeti hızlandırmaktır. 

Hiçbir şekilde, cezaî olarak tertip edilmiş rakamların, basını, hükümet lehine susturmak gibi bir 
amacı yoktur. 

Dördüncüsü: Hükümet aleyhine ceza vermek suretiyle düzenleme yoktur. 
Beşincisi: RTÜK'ün özerkliğinin kaldırıldığına ilişkin herhangi bir düzenleme söz konusu 

değildir. 
İnternetle ilgili olarak, arkadaşımızın ifade ettiği gibi, olumsuz hiçbir düzenleme yoktur. 
Yedincisi: "21 inci Yüzyılın Takrir-i Sükûnu" ifadesini de sağlıklı bir tarif olarak bulmuyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan. 
Sayın Sadri Yıldırım. 
MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakandan 

aşağıdaki 2 soruyu sormak istiyorum. 
Birinci sorum: Hükümet, bu yasayla mahallî basını, yerel televizyonları yok etmeyi ve kapat

mayı mı düşünüyor? Yani, bu yasa ne maksatla getirilmiştir? Açıklar mısınız. 
İkinci sorum: Bu yasa çıkarsa, mahallî basın ve yerel televizyonlar cezayı ödeyemeyeceğinden 

dolayı kapanacağına, basın tekelleşeceğine ve halkın haber alma hakkı elinden alınacağına göre, o 
zaman, hükümetin hak ve adaletten, eşitlikten, hukuk devletinden ve demokrasiden hakkı olur mu? 
Bunu nasıl izah edeceksiniz halka? Açıklar mısınız. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkürler. 
Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Mahallî basını ve televizyonları 

susturmak ya da onların güçlerini kırmak gibi bir amaçla kanun tertip edilmiş durumda değildir; 
dolayısıyla, herhangi bir şekilde basında tekelleşmeyi öngören düzenlemeler amacını da 
taşımamaktadır. Hükümetimiz herhangi bir şekilde bu kanunlarla ilgili olarak işaret ettiğiniz husus
ları öngörmüyor. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Hüseyin Arı. 
HÜSEYİN ARI (Konya) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana sorularım: Sayın Bakan, 

demokratik sistemlerde, demokrasiyi o ülkede ve toplumda koruyan, kollayan ve onun güçlen
mesini sağlayan üç grup kurum vardır ve bu kurumlar aynı zamanda varlıklarını da demokrasiye 
borçludurlar. Bu kurumlar hür basın, siyasî partiler ve sivil toplum örgütleridir. Bu kanun bu haliy-
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le hür basını, bilhassa, Anadolu basınını yok ederek, tekelleştirmektedir. Böylece, halk iradesinin 
tecelli ettiği Yüce Meclis, bu kanunu müzakere etmekle bile demokrasiye kendi eliyle gölge düşür
müş ve bindiği dalı kesmiş olmuyor mu? 

Sayın Bakan, söz konusu yasa, bu haliyle, hükümetinizin Avrupa Birliğine uyum programı 
taahhüdünüze tamamen aykırılık arz etmektedir. Siz ve hükümetiniz, bu tutumunuzla, hem Avrupa 
Birliğini ve hem de Türk toplumunu aldatmış olmuyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Arı. 
Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Sayın milletvekilimizin suali 

fevkalade tafsilatlıdır. Kendilerine, bu tafsilata uygun ayrıntıda malumat arz etmeyi, yazılı olarak 
sunmayı tercih ediyoruz. Kendilerini, en kısa zamanda, yazılı olarak aydınlatacağım. 

Arz ederim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler. 
Sayın Azmi Ateş... 
AZMİ ATEŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana, sayısız sorularımdan, 

zaman yetersizliğinden dolayı birkaçını sormak istiyorum. 
Birinci sorum: Tasarı hazırlanırken ve bugün, Genel Kurula tekrar getirilmeden önce, işin 

birinci derecede ehli ve muhatabı olan RTÜK'ün görüşü alınmamıştır. Hatta, kanun, Anayasa 
Komisyonunda tekrar görüşülürken, RTÜK Başkanı Sayın Nuri Kayış konuşturulmamıştır. Bunu 
nasıl izah ediyorsunuz? Bu durumu, kurumlar ve kurallar rejimi olan demokrasiyle nasıl bağdaş
tırıyorsunuz? Bu olay bile, bu kanunun ısmarlama olarak getirildiğinin bir delili değil midir? . 

İkinci sorum: Sayın Cumhurbaşkanının veto ettiği, Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in içine sin
diremediği, Doğan Grubunun başı çektiği birkısım medyanın dışında, yerel televizyonlarla birlikte 
diğer medya kuruluşlarının ve de RTÜK'ün şiddetle karşı çıktığı, demokrasilerde gücün kaynağı 
olan milletimizin tasvip etmediği -iktidar partileri milletvekilleri dahil- meclisimizin büyük çoğun
luğunun vicdanını sızlatan bu kanunun çıkarılması için neden bu kadar ısrarcı davranmaktasınız? 
Kime veya kimlere verilmiş sözünüz vardır? Bu durum, millî iradenin gasp edilmesi değil midir? 

Üçüncü ve son sorum: Bu kanun, televizyon sahiplerinin menkul kıymetler borsasında işlem 
yapmalarını da serbest bırakmaktadır. Borsanın spekülasyona çok açık bir yapısının olmasından 
dolayı, medya, borsa spekülasyonlarında kolaylıkla kullanılabilecektir. Bu durum ekonomimizi al
tüst edecektir. Böyle bir düzenlemeyi sakıncalı bulmuyor musunuz? 

Ayrıca, bu kanunun, yayın ihlali durumunda yerel televizyonlara getirdiği para cezaları çok 
ağırdır. Bu cezalar 5 milyar ile 100 milyar lira arasında değişmektedir. Güç şartlar altında yayın 
faaliyetlerini sürdüren, zaman zaman 25 000 000 liralık üst kurul payını bile ödeyemeyen ve halen 
200'den fazlası ekonomik kriz yüzünden kapalı olan yerel kuruluşlar bir para cezası almaları halin
de ekonomik olarak çökecekler, yayın faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacaklardır. 

Sayın Bakan, şimdi size soruyorum: Böyle bir tablo, bu alandaki tekelleşmeyi daha da güçlü 
hale getirmeyecek midir? Sayın Bakan, bunu içinize sindirebiliyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Sayın Başkanım, çok değerli 

milletvekilimizin çok tafsilatlı sorusuna aynı tafsilat çerçevesinde malumat arz edersem, bilgi 
sunarsam 10 dakikalık zamanımızı tasarruf etmek ihtiyacıyla, müsaade ederseniz, yazılı olarak 
vereceğim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakanım. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Varsın süre dolsun; bunlar temel sorular tafsilatlı cevap 

alalım. 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Yalnız, bir nokta son derece 

önemlidir: Anayasa Komisyonunda bu kanunla ilgili görüşmeler yapılırken RTÜK Başkanının her
hangi bir talebi olmadığı için kendisine söz verilmemiştir. O itibarla, Sayın Ateş'i aydınlatmak üzere 
arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler. 
Buyurun Sayın Ergün Dağcıoğlu. 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Delaletinizle Sayın Bakana sorularımı arz ediyorum. 
1- Şimdi Türkiye'de birçok holdingin, hem bankası hem televizyonu hem de radyosu var. Bu 

holdinglerin bankaları Hazinenin tahvil ihalelerine giriyorlardı; bu durum kanuna aykırıydı. Şimdi 
yapacağımız çalışmalarla kanuna uygun hale getirecek miyiz? 

2- Keza, yine aynı holdingler, menkul kıymetler borsalarında muamelede bulunuyorlar. Bu 
durum da kanuna aykırılık arz ediyordu. Şimdi, bu kanun çalışmamızda, bunu da kanuna uygun hale 
getirecek miyiz? 

3- Yine, holdinglerin sigorta şirketleri, devlete bağlı kuruluşlarda sigorta taahhütlerine giriyor
lardı. Bu husus da kanuna aykırıydı. Şimdi, bugün yapacağımız RTUK'le ilgili değişiklikler 
sonucunda, bütün bu kanunsuzlukların hepsini kanuna uygun hale getireceğiz diyenlere vereceğiniz 
bir cevap var mıdır diyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, süre bitti; herhalde, yazılı... 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Süre bittiği için, müsaade eder

seniz, onu da yazılı olarak arz edeyim Sayın Başkanım. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, süre bitti. Sayın Bakan, cevaplan yazılı olarak bildireceğini 

ifade etti. 
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkan, soru soramayanlar Sayın Bakana yazılı olarak 

sorabilir mi? 
MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ ( Şanlıurfa) - Sayın Başkan, zabıtlara geçmesi bakımından, 

soru sormak için müracaat edenlerin isimlerini açıklar mısınız. 
BAŞKAN - Sayın Göksu, Sayın Yalman, Sayın Sünnetçioğlu, Sayın Kukaracı, Sayın Öztek, 

Sayın Demirci, Sayın Yanmaz, Sayın Polat, Sayın Öksüz. 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlamış bulunuyoruz. 
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Maddelere geçilmesi hususundaki oylamanın açık oylama şeklinde yapılmasına dair bir öner
ge var. Önergeyi okuyup, imza sahiplerini arayacağım: 

"Görüşülmekte olan 850 sıra sayılı yasa tasarısının tümüyle ilgili maddelere geçilmesinin oy
lamasının açık oylama halinde yapılmasını" demiş arkadaşlarımız... 

Turhan Alçelik?.. Burada. 
Musa Demirci?.. Burada. 
Suat Pamukçu?.. Burada. 
Ahmet Karavar?.. Burada. 
Ahmet Cemil Tunç?.. Burada. 
Niyazi Yanmaz?.. Burada. 
Rıza Ulucak?.. Burada. 
Ali Oğuz?.. Burada. 
Süleyman Arif Emre?.. Burada. 
Nezir Aydın?.. Burada. 
Lütfı Doğan?.. Burada. 
Ahmet Demircan?.. Burada. 
Mustafa Kamalak?.. Burada. 
Latif Öztek?.. Burada. 
Ahmet Sünnetçioğlu?.. Burada. 
Mustafa Geçer?.. Burada. 
Fehim Adak?.. Burada. 
Fahrettin Kukaracı?.. Burada. 
Alaattin Sever Aydın?.. Burada. 
Lütfü Esengün?.. Burada. 
Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Alman karar gereğince, açık oylama elektronik cihazla yapılacaktır. 
Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen üyelerin teknik per

sonelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, 
oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar varsa, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 5 dakikalık süre içinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylamayı başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 850 sıra sayılı kanun tasarısının maddelerine geçilmesinin 

açık oylama neticelerini takdim ediyorum: 
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Oy sayısı : 280 

Kabul : 169 

Ret : 110 

Çekimser : 1 

Böylece, maddelere geçilmesi kabul edilmiş bulunmaktadır. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. - 3984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. - Radyo, televizyon ve veri yayınları, hukukun üstünlüğüne, Anayasanın genel il
kelerine, temel hak ve özgürlüklere, millî güvenliğe ve genel ahlaka uygun olarak kamu hizmeti an
layışı çerçevesinde yapılır. Yayınların Türkçe yapılması esastır. Ancak, evrensel kültür ve bilim 
eserlerinin oluşmasına katkısı olan yabancı dillerin öğretilmesi veya bu dillerde müzik veya haber 
iletilmesi amacıyla da yayın yapılabilir. 

Radyo, televizyon ve veri yayınlarında uyulması gereken yayın ilkeleri şunlardır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı yayın yapılmaması. 

b) Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep 
ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan 
yayınlara imkân verilmemesi. 

c) Yayıncılığın, gerek yayın organı, gerekse hisse sahipleri ve üçüncü derece dahil olmak üzere 
üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları veya bir başka gerçek veya tüzelkişinin haksız çıkar
ları doğrultusunda kullanılmaması. 

d) İnsanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri 
nedenlerle hiçbir şekilde kınanmaması ve aşağılanmaması. 

e) Yayınların toplumun millî ve manevî değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması. 

f) Özel hayatın gizliliğine saygılı olunması, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında 
kişilerin özel hayatının yayın konusu yapılmaması. 

g) Türk millî eğitiminin genel amaçlarının, temel ilkelerinin ve millî kültürün geliştirilmesi. 

h) Türkçenin; özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanılması; millî bir
lik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaş kültür, eğitim ve bilim dili halinde geliş
mesinin sağlanması. 

ı) Kişilerin manevî şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması, cevap ve 
düzeltme haklarına saygılı olunması, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün 
olan haberlerin soruşturulmaksızm veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanmaması, saklı 
kalması kaydıyla verilen bilgilerin kamu yararı ciddî bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanmaması. 

j) Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve haksız rekabete yol açılmaması, 
ilan ve reklam niteliğindeki yayınların bu niteliklerinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklan
ması, bir basın organının özel çabalarla yarattığı ürünün kendi ürünüymüş gibi sunulmaması, ajans
lardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesine özen gösteril
mesi. 
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k) Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu ilan edilmemesi veya suçluy-
muş gibi gösterilmemesi; kişileri suç işlemeye yönlendirecek veya korku salacak yayın yapılmaması. 

1) Haberlerin yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı olunması; öz
gürce kanaat oluşumunun engellenmemesi; haber kaynaklarının kamuoyunun yanıltılmasının amaç
landığı haller dışında gizliliğinin korunması. 

m) Halkı aldatacak, yanıltacak veya haksız rekabete yol açacak reklam yayınlarına yer veril
memesi. 

n) Siyasî partiler ve demokratik gruplar arasında fırsat eşitliği sağlanması; tek yönlü, taraf tutan 
yayın yapılmaması; seçim dönemlerinde belirlenen seçim yasaklarıyla ilgili ilkelere aykırı davranıl-
maması. 

o) Yayınlarda, mevzuatın eser sahiplerine tanıdığı hakların ihlal edilmemesi. 
p) Bilgi iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzeri yöntemlere başvurulmaması ve bunların 

sonucunda dinleyici ve seyircilere ikramiye verilmemesi veya ikramiye verilmesine aracılık edil
memesi, lotarya yapılmaması, bilgi iletişim telefonları yoluyla yapılacak anket ve kamuoyu yok
lamalarının, hazırlık aşamasından sonuçlarının ilanına kadar noter nezaretinde gerçekleştirilmesi. 

r) Televizyonda bölünür ekran yoluyla ana program ile ilgili veya ilgisiz bilgiler veren konuları 
işleyen yayınların yapılmaması, çerçeveler veya altyazı tekniği kullanılarak sürekli yayın yapıl
maması, haberde konu ile ilgili olmayan görüntülerin verilmemesi, haberle benzerlik arz eden 
görüntülerin arşiv niteliğinin belirtilmesi. 

s) Program hizmetlerinin bütün unsurlarının insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olması. 
t) Yayınların müstehcen olmaması. 
u) Kadına, güçsüzlere ve küçüklere karşı şiddetin ve ayırımcılığın teşvik edilmemesi. 
v) Yayınların karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa ve şiddet eğilimlerini körükleyici veya ırkçı 

nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması. 
y) Suç örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerinin yansıtılmaması. 
z) Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlakî gelişimini zedeleyecek türden program

ların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 81 inci maddesine göre, gruplar adına l'er üyeye, 

Komisyona ve Hükümete, istekleri halinde, 5'er dakika söz vereceğim. Süreleri otomatiğe bağ
layacağım. Onun için, şimdiden arkadaşlarımızın dikkatine sunmuş olayım. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali Şahin; 
buyurunuz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, Meclisimizin 
saygıdeğer üyeleri; hepinizi yeniden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Üzerinde görüşmekte olduğum çerçeve 2 nci madde, 3984 sayılı RTÜK Yasasının 4 üncü mad
desinde değişiklik yapıyor. 4 üncü madde, RTÜK Yasasının belki de en önemli maddelerinden 
biridir; çünkü, radyo ve televizyonların uymaları gereken ilkeleri düzenlemektedir. 

Hiç kuşkusuz ki, radyo ve televizyon yayıncılığı gibi önemli bir kamu hizmeti yapacak olan 
yayın kuruluşlannın uymaları gereken ilkeler olmalıdır. Eğer, bu ilkeler olmazsa ve bu ilkeler çağın 
gerektirdiği şekilde akılcı ve uygulanabilir şekilde düzenlenmezse, o ülkede kaos olur, kamu düzeni 
bozulur ve kişiler, hatta toplum bundan zarar görür. 
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1994 yılında çıkarılan 3984 sayılı Yasa hazırlanırken, sanıyorum, üzerinde en fazla durulan 
maddelerden bir tanesi de, haklı olarak, 4 üncü madde, yani, yayın ilkeleriyle ilgili madde olmuş
tur. 

Mevcut kanunun 4 üncü maddesi incelendiğinde, 20 bent halinde, bu yayın ilkelerinin arka ar
kaya, alfabetik sıraya göre sıralanmış olduğunu görüyorsunuz ve (u) harfinde bitmiş. Hiç şüphesiz 
ki, yeni bir düzenleme yapılırken, bu düzenlemelerin daha özgürlükçü bir mantıkla yapılması lazım. 
Yeni düzenlemeye bakıyorsunuz, daha önce (u) harfinde bitmiş olan bu ilkelerin (z) harfinde bit
tiğini görüyorsunuz. Yani, alfabemizde daha fazla harf olsaydı, demek ki, yeni yayın ilkeleri, yeni 
yasaklar gelecekti. Yani, demek ki, bizim alfabemizde 39 tane harf olsaydı, 39 tane yeni ilke, 39 
tane, bir noktada, yasak anlamına gelen düzenleme gelecekti. 

Nedir bu yeni ilkeler; bana göre ve bize göre yasak sayabileceğimiz düzenlemeler: 

Değerli arkadaşlar, 312 nci maddenin ikinci fıkrası, bu yayın ilkelerinin içerisine alınmıştır. 
Hiç kuşkusuz ki, hiç kimse, radyo ve televizyon yayını yapanlar, din farkı gözeterek, mezhep farkı 
gözeterek bölge farkı gözeterek halkı kin ve düşmanlığa sevk etmemelidirler. Bu kurala şahıslar uy
duğu gibi, tabiî ki, radyo ve televizyonlar da uymalıdır. 

Ancak, değerli arkadaşlarım, lütfen hatırlayınız, biz, çok kısa bir süre önce, Türk Ceza 
Kanununun 312 nci maddesinde bir değişiklik yapmadık mı; burada, kamu düzenini bozma teh
likesini 'ortaya çıkaracak şekilde bunların işlenmesi halinde suç oluşabileceği anlamına gelen bir 
düzenleme yapmadık mı; yaptık. Peki, yeni düzenlemeyi buraya niye taşımıyoruz, "kamu düzenini 
bozma tehlikesini ortaya çıkaracak" ibaresini neden buraya koymadık?! Yok burada. Şimdi, bu, uy
gulamada, keyfî ve sübjektif değerlendirmelere yol açabilir. Bunun, mutlaka bu şekilde düzenlen
mesi gerekirdi. 

Şimdi değişiklik teklifleri vereceğiz; ama, hükümet son derece kararlı; noktasına, virgülüne 
dokunmadan bunu çıkarmak istiyor. İşte, burada, gerçekten, milletvekillerinin ve grupların an
laşabileceği şekilde hazırlansaydı... 

Sayın Bakan -ısrarla üzerinde durduğu- "efendim, bizim hazırlayacağımız, bundan sonra 
getireceğimiz daha özgürlükçü bir RTÜK Yasası var" diyordu. Keşke, bundan vazgeçip, onun 
getireceği, hazırlayacağı bir metin üzerinde bu çalışmaları yapmış olsaydık, bu sıkıntıları da, bugün, 
burada konuşmak durumunda kalmazdık. 

Ayrıca, nefret duygularını oluşturan yayınlara imkân verilmemesi, muğlak, sübjektif değerlen
dirmelere imkân tanır. Yayınların karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa ve şiddet eğilimlerini körük-
leyici veya ırkçı, nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması gerekir diye, muğlak ve tatbikat
çının istediği gibi değerlendirebileceği birtakım ilkeler getiriliyor. 

Sayın Cumhurbaşkanı, çok haklı olarak, bunların yanlış olduğunu ve ceza hukukunun genel 
kuralları gereği tatbikatta çok büyük sorunlar çıkacağını ifade ediyor. 

Bakın, tatbikatın başında bulunan RTÜK Başkanı Sayın Kayış "kanunun yayın ilkeleri 
bölümünde muğlak ifadeler vardır" diyor. 

Sayın Başkanım, sürem bitiyor; eksüre lütfederseniz, konuşmamı bir iki cümleyle tamam
layacağım. 1 dakika... 

BAŞKAN - Bakın, baştan söyledim... 
22 maddemiz var Sayın Şahin. Her grup konuştuğu zaman, en az 3 saat fark edecek. Lütfen, 

saygılarınızı sunarak bitiriniz... 

- 7 4 -



T.B.M.M. B:95 2.5.2002 0 : 3 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, toplam yarım saat fark eder. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Sayın Başkanım, bir iki dakika... 
BAŞKAN - Bir iki dakika değil, lütfen sonuçlandırınız. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Bir iki dakika değil, birkaç saniye efendim... Niye yarım 

kalsın!.. 
BAŞKAN - Sonuçlandırınız... 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Kayış "örneğin, karamsarlığı ve umutsuzluk eğilimlerini körükleyici yayın yapılamaz 

denilmektedir. Bu durumda, enflasyonun yüksekliğinden, dövizin artmasından, İstanbul'da büyük 
bir deprem ihtimalinden bahsetmek bile yayın ihlali kabul edilecek ve bu yayınları yapan kuruluş
lar cezalandırabilecektir" diyor. Bunu kim söylüyor; herhangi biri söylemiyor, bu tatbikatın başın
da bulunan kişi söylüyor. O bakımdan, bu maddede, bu değişiklikleri ortadan kaldıracak bir yak
laşım içerisinde olabilmeliydik Parlamento olarak; ama, maalesef, hükümetin bu katı tutumu 
sebebiyle, olamıyoruz; son derece yanlış, ileride büyük sıkıntılara yol açacak olan bir düzenlemenin 
içerisindeyiz. 

Tabiî, bu hatadan dönülmesini arzu ediyorum; ama, hükümetin buna yanaşmadığı gerçeği kar
şısında üzüntümüzü sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu haliyle bu maddeye destek vermemiz müm
kün değil. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Doğru Yol partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Dönen; buyurunuz. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2 

nci madde üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Grubum ve şahsım 
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hiç kuşkusuz ki, 2 nci madde, bu yasanın en önemli maddelerinden 
birisidir; çünkü, bu madde, yayın ilkelerini belirlemektedir; yani, yayın kriterleri nasıl olacak, onu 
belirlemektedir. Şimdi, düşünün ki, bu yasayla, özellikle özerk olan Üst Kurul, hükümetin emrinde 
bir kurum haline getiriliyor ve aynı zamanda, ulusal basın tekelleştiriliyor; yani, bizim, Avrupa 
normlarına göre demokratikleşmeye yönelik ve piyasa ekonomisinin rekabete dayalı şartlarını 
gözardı ederek, buraya, gerçekten, bir taraftan tekelleşme, bir taraftan da demokrasinin normlarını 
daha geriye götürecek ilkeleri monte etmişiz. 

Değerli milletvekilleri, diğer taraftan da, hükümetin, bu yasayla, çok yüksek cezalarla, özellik
le Anadolu'da bulunan yerel basını baskı altına almaya yönelik bir çaba içerisinde olduğunu 
görüyorum; çünkü, burada çok muğlak ilkeler var. Az önce konuşan arkadaşımız da belirtti; kötüm
serlik ve umutsuzluk ne anlama gelir?! Bugün, muhalefet partisi olarak, biz, çıkıp, Anadolu'nun her
hangi bir bölgesinde, bir yerel basında, enflasyonun yüksek olduğunu, yarın, bizi, çok kötü günlerin 
beklediğini söylersek, bu, kötümserlik ve halkta umutsuzluk yaratacak bir düşünce olarak kabul 
edilir ve bu, taraflı Üst Kurul tarafından, hükümetin kontrol ettiği Üst Kurul tarafından, bu yüksek 
cezalarla bu yerel basın cezalandırılırsa, muhalefetin sesini kesmek değil de, bu, ne anlama gelir al-
lahaşkına?! 
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Değerli arkadaşlarım, gerçekten, bu yasayla, hükümet, Türkiye'de basının tümünü kontrol al
tına almaya yönelik bir çaba içinde; ama, hükümetin bu çabası, bir müddet sonra ulusal basında 
yaratılacak tekellerle, bunun kendisine de döneceğini hesap etmek durumundadır. Türkiye'nin ger
çekten bir radyo ve televizyon yasasına ihtiyacı var; ama, daha çağdaş, kriterleri daha iyi belirlen
miş, doğru belirlenmiş bir yasaya ihtiyaç var. 

Şimdi, burada çok muğlak bir ilke daha var: "Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın 
yapılamaz..." 

Değerli arkadaşlarım, bugün, özelleştirmeyi bu hükümet savunmuyor mu?.. Atatürk ilkelerin
den birisi de devletçilik değil mi?.. Yarın bu Üst Kurul, kalkar "devletçiliğe karşı yayın yaptınız" 
diye, yine, bir yerel televizyona, yerel radyoya, siz, yüksek cezalarla onları baskı altına almaya 
yönelirseniz bunu kim önleyebilir?.. Bu muğlak ilkelerle, kriterlerle bunlar olmaz, böyle bir yasal 
düzenleme olamaz. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, yerel basını susturmaksa amacınız, yerel basını bu yüksek cezalar
la bile susturamazsınız; çünkü, Ulusal Kurtuluş Savaşında bu yerel basın çok önemli bir unsur 
olarak görev yaptı. Ulusal Kurtuluş Savaşında bu ülkeyi işgal edenler bu yerel basını susturamadı 
ki, bu yasalarla, bu yüksek cezalarla sizler de bunu susturamayacaksınız. İleride göreceksiniz, 
muhalefete düştüğünüzde bu yerel basın size de gerekli olacak; ama, iş işten geçmiş olacak. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir yasayı bu Meclisten çıkarmak, burada bulunan, Anadolu'nun 
her yerinden, her bir köşesinden gelen milletvekillerinin böyle bir yasaya oy vermesi, gerçekten, 
kendi bölgelerinde o milletvekillerini çok zora sokacaktır diye düşünüyor; hepinize saygılar 
sunuyorum. (DYP, SP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkürler Sayın Dönen. 
2 nci madde üzerinde 6 adet önerge vardır; ancak, madde üzerinde milletvekilleri... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Sayın Başkan, Saadet Partisi Grubu adına benim söz talebim 

olması lazımdı... 
BAŞKAN- Sayın Esengün, Saadet Partisi Grubunun böyle bir talebi Başkanlığa intikal etsey

di biz değerlendirirdik. 
VEYSEL CANDAN (Konya)- Sayın Başkan, Saadet Partisi Grubu adına Sayın Esengün 

konuşacaklar. 
BAŞKAN- Gelmedi efendim... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Şimdi söylüyorum!.. 
BAŞKAN- Şimdi söylüyorsunuz... 
Ben rica ediyorum tüm grup başkanvekillerinden, bundan sonraki maddelerde, yazılı olarak, 

lütfen, Başkanlığa önceden bildirsinler. 
Saadet Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün; buyurunuz. (SP 

sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
SP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan madde üzerinde Saadet Partimizin görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 
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Bakınız, bugün, bu tasarıyı görüşmeye 2 nci maddesinden başladık. Bugüne kadar, zan
nederim, Meclis tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor. Komisyondan 1 inci maddenin varlığıyla 
gelen bir tasarıda, 1 inci madde atlanarak 2 nci madde görüşülmekte bugün ve bazı maddeler yine 
atlanacak; bu haliyle de Anayasa ihlal edilecek. Anayasada yapılan, bilahara yapılan bir değişiklik 
Anayasa Komisyonunda bu tasarıya uygulanmış; Sayın Cumhurbaşkanının iade gerekçesinde 
sayılan, bazı maddeler diye sayılan maddeler görüşülmüş, diğer maddeler görüşülmeden; ama, 
tasarıda, komisyon raporunda yer alarak Genel Kurula gönderilmiş. Bugün, bunun usul tartışması 
oldu; reddedildi ve şu anda da Anayasaya aykırı şekilde bu uygulamayı yapıyoruz. 

Geçen hafta, bunun aynısıyla karşı karşıyaydık, bir benzeriyle. Af Kanunu görüşüldü. Şartla 
salıverme denilse de adına, neticede, muhteva itibariyle af teşkil eden bir yasa, burada "Meclis 
Genel Kurulu tamsayısının beşte 3 çoğunluğuyla kabul edilmelidir" şeklinde yapılan bütün itiraz
lara rağmen, gerek iktidar çoğunluğu gerekse Meclis yönetimi, bu itirazlara kulak tıkadılar, bildik
lerini okudular, sonuçta da, Meclisin o andaki çoğunluğuyla yasalaştı; ama, iki gün içerisinde Cum
hurbaşkanlığından geri döndü. Yani, yanlış hesap şimdi Çankaya'dan geri dönüyor. 

Bugün, bu yasa bu haliyle çıkarsa, bilin ki, pazartesiye kalmaz, yine, Meclis Başkanlığına iade 
edilir. Yanlışın neresinden dönersek kârdır. Hatadan dönmek fazilettir. Bunun üzerinde inat etmeye 
gerek yoktur. Bu yasayı ille de çıkarmak istiyorsanız, eğer böyle talimatlar gelmişse, bunu yasalaş
tırmak mecburiyeti varsa -ki, öyle anlaşılıyor, istemeseniz de el kaldırıyorsunuz- o zaman, iki gün 
daha mesai verelim, çalışalım ve bütün maddeler, usulüne uygun, Anayasaya ve İçtüzüğe uygun 
şekilde görüşülsün. 1 inci maddeyi atladık, 2 nci maddeyi görüşüyoruz. 

İşin bir diğer enteresan tarafı da şudur: Her tasarı üzerinde iktidar partileri konuşmuyor, buna 
alıştık. İktidar partileri birçok tasarıyı savunmaktan aciz durumdalar. Bugün de, bu tasarıyı, çıkıp bu 
kürsüden yüreklilikle savunacak bir iktidar milletvekili yok. Aksine, gerçekten, büyük bir yürek
lilikle bu tasarıyı tenkit eden iktidar milletvekilini takdirle anıyoruz. 

Şimdi, iktidar partileri adına kimsenin savunmaya cesareti yok. Sayın Bakan dahi; ki, Meclis
te usuldendir, her bakan, kendi tasarısını, burada, gerek izah sadedinde olsun gerekse savunma için 
olsun, muhalefetin tenkitlerine cevap vermek için olsun, söz alır ve hükümet adına bu tasarının 
gerekçesini, faydalarını, niçin getirildiğini izah eder ve belki de milleti tatmin eder; ama, bugün, bu 
kürsüde, ne iktidar milletvekillerinden birini ne grup sözcülerini ne de Sayın Bakanı görme şansına 
sahibiz. Çünkü, Sayın Bakanın da bu tasarıyı savunacak hali yok. Peki, biz niye bu durumdayız?.. 

» Değerli arkadaşlar, bu RTÜK Yasası, 1994'te bu Mecliste kabul edildi. 1994-2002... Sekiz 
seneden beri Radyo Televizyon Üst Kurulu gerçekten hayırlı hizmetler yaptı. Bazı noksanlarına, 
yanlışlarına rağmen, Türkiye'de, radyo ve televizyonlarla ilgili olarak, artık, oturmuş olan bir rejim 
var, bir sistem var; ama, şimdi, bütün bu sekiz senelik uygulamaya rağmen, sekiz senelik tecrübeye 
rağmen, medya patronlarının baskısıyla, 54 üncü hükümeti iş başından uzaklaştırmanın diyeti 
ödeniyor bugün. Bizim hükümeti iş başından uzaklaştırdı, aradan beş yıl geçti, şimdi, o gün bizim 
aleyhimizde yayın yapanlar, o günkü emeklerinin karşılığını alıyorlar; altında yatan budur. 54 üncü 
hükümeti iş başından uzaklaştıran medya, bugün, onun karşılığını alıyor. Karşılığı da nedir; bütün 
Anadolu medyası susturulacaktır, yerel televizyonlar, radyolar susturulacaktır veya bu medya pat
ronları tarafından satın alınacaktır. Neticede de, Türkiye'de, bütün güç, tek güç medya patronlarının 
elinde olacaktır. 

BAŞKAN - Lütfen, sözlerinizi sonuçlandırınız. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Daha başka söylenecek çok söz var, ileriki maddelerde tek

rar huzurunuzda olacağım. 
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Bu madde, ilkelerle ilgili madde, hiçbir değişikliğe tabi olmadan sekiz sene uygulanmıştır, 
yararlı olmuştur; bundan sonra da aynen uygulanması faydalıdır görüşündeyiz. Böyle bir değişik
liğe hiç gerek yoktur. Bu getirilen değişikliğin içerisine Ceza Kanununun 312 nci maddesi monte 
edilmektedir. Biz, daha bir ay evvel, sözde, 312 nci maddede değişiklik yaptık, demokrasi adına bir 
adım ileriye attık; şimdi, RTÜK'te, televizyon yayıncılığında, radyo yayıncılığında bir adım geriye 
gidiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, son sözümü söylüyorum: Siz, ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Milletvekili ar
kadaşlarım, kusura bakmayın, siz, neye oy verdiğinizin farkında değilsiniz... 

BAŞKAN - Sayın Esengün... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Körü körüne, gelen emirlere itaat ediyorsunuz; bu da, ne sizin 

ne de bu Meclisin hakkında hayırlı olmayacak!.. 
HASAN GÜLAY (Manisa) - Size ait!.. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Esengün, lütfen... Her milletvekili ne yaptığının bilincindedir, karşı olur

sunuz, o ayrı şey. 
2 nci madde üzerinde 6 adet önerge vardır; ancak, madde üzerinde, milletvekillerince sadece 3 

önerge verilebildiğinden, yalnızca bu önergelerden üçünü, önce geliş sıralarına göre okutacağım, 
sonra aykırılık derecelerine göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 2 nci maddesinin (c) bendinden "hisse sahipleri... onların üçüncü 
dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları" bölümünün çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İsmail Alptekin Mahmut Göksu Ali Gören 
Bolu Adıyaman Adana 

Yakup Budak Ertuğrul Yalçınbayır 
Adana Bursa 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 2 nci maddesinin (k) bendinde "...korku salacak yayın yapıl
maması" bölümü ile (v) bendinde "...yayınların karamsarlık, mutsuzluk... eğilimlerini körükleyici 
...nitelikte olmaması..." bölümünün madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İsmail Alptekin Mahmut Göksu Ali Gören 
Bolu Adıyaman Adana 

BAŞKAN - Son ve maddeye en aykırı önergeyi okutup, işleme alacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

850 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tasarının çerçeve 2 nci maddesi ile 3984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendinin madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Fethullah Erbaş Aslan Polat Yakup Budak 
Van Erzurum Adana 

Mahmut Göksu Metin Kalkan 
Adıyaman Hatay 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - O zaman samimî olsunlar Sayın Başkan; böyle şey olur 

mu?! 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... (AK Parti ve SP sıralarından 

gürültüler) 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Böyle saçmalık olur mu?! 
MAHMUT GÖKSU. (Adıyaman) - Burada muhalefeti konuşturmamak için ikiyüzlülük 

yapıyorlar. 
BAŞKAN - Kürsüye karşı... Sayın Göksu, bakın, lütfen... Bir derdiniz varsa, derdinizi anlat

manın yolu başka. (AK Parti ve SP sıralarından gürültüler) 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Böyle şey olur mu?! Bir hakkı kötüye kullanıyorlar. 
BAŞKAN - Sayın Göksu, Komisyon, önergeye katılıp katılmamakta serbesttir; hükümet, 

katılıp katılmamakta serbesttir, o kendi takdir yetkisidir. İstirham ederim... (AK Parti ve SP 
sıralarından gürültüler) 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Komisyonun çoğunluğu yok Sayın Başkan. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan... 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Bu, ahlakî midir, etik açıdan uygun mudur?! 
BAŞKAN - Sayın Yalçınbayır, hiç kimseyi oyundan ötürü ahlakîlikle suçlama hakkınız yok. 

Lütfen... (AK Parti ve SP sıralarından gürültüler) 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan, bir hakkı kötüye kullanıyorlar, niye müsaade 

ediyorsunuz?! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... (AK Parti ve SP sıralarından gürültüler) 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Sayın Başkan, Meclis yanıltılıyor, siz de buna alet oluyor

sunuz. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Komisyonun çoğunluğuna baktınız mı Sayın Başkan; çoğunluğu 

yok. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Müsaade etmeyin... Olur mu?! 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Millet izliyor bunu Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Bağırmakla, kürsüye karşı bu tür tavrı sürdürmekle haklılığınızı kanıtlayamaz-

smız; bir kere bunu bilelim, bir. 
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MEHMET BEKÂROGLU (Rize) - Zaten haklıyız, haksız olan sizsiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lütfen, İçtüzüğün 45 inci maddesini açar okur musunuz. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Hakları iyi niyetle kullanın diyor. 
MEHMET BEKÂROGLU (Rize) - Sayın Başkan, istismar ediyorlar, kötü niyetle kullanıyor

lar. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Kötüye kullanıyorlar; yakışmıyor!.. 
BAŞKAN - İçtüzüğün 45 inci maddesine bir bakıp, ondan sonra durum değerlendirmesi yapar 

mısınız Sayın Bekâroğlu. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - İçtüzüğün hangi maddesi geçerli, hangisi değil; o bile bel

li değil. İstismar ediyorlar İçtüzüğü. 
BAŞKAN - Sayın Bekâroğlu, sonuçta, ben, oraya sormak görevindeyim, onlar da, kendi özgür 

iradeleriyle karar verecekler. 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Komisyonun çoğunluğu var mı Sayın Başkan? 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, Komisyonun çoğunluğu yok. 
BAŞKAN - Ben sormuşum, her ikisi cevabını vermiş. Lütfen, İçtüzüğün 45 inci maddesine bir 

bakınız. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... (AK Parti ve SP sıraların

dan sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) Kabul etmeyenler... (AK Parti ve SP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar, gürültüler) Önerge kabul edilmemiştir. (AK Parti ve SP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Ne yapıyorsunuz?! Ne yapıyorsunuz siz?! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... (AK Parti ve SP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 

gürültüler) 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Bir dakika müsaade eder misiniz... 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Terör estiriyorsunuz Mecliste! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, o vurduğunuz elektronik sistem arıza görüyor; istirham 

ediyorum... (AK Parti ve SP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Yaparsınız, tamir edersiniz!.. Aydın Doğan tamir eder, gön

derir paraları. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Muhalefeti susturmak için "katılıyoruz" diyorlar; onlar da 

ret oyu veriyorlar. 
BAŞKAN - İçtüzük 45, Genel Kurulda komisyonların temsili... (AK Parti ve SP sıralarından 

sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Sayın Başkan, İçtüzük falan yok; biz, önergelerimizi tartış

mak istiyoruz. Milletin kürsüsünü kapatamazsınız!.. 
BAŞKAN - Bakın, madde 45... (AK Parti ve SP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürül

tüler) 
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MUSTAFA NlYAZİ YANMAZ (Şanlıurfa) - Sayın Başkanım, siyasî kariyerinize yazık oluyor; 
yapmayın böyle... 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - İstenilen sadece konuşmaydı; nasıl olsa, parmaklarla 
her şeyi hallediyorsunuz. 

BAŞKAN - Konuşmanıza dikkat edin Sayın Yalçınbayır; bu kelimeler size yakışmaz!.. (AK 
Parti ve SP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Ne yapacaksınız Sayın Başkan?! 

BAŞKAN - Sayın Candan, siz, daha medenî bir şekilde itirazınızı anlatabilir misiniz? (AK Par
ti ve SP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

Sayın Çelik, siz buyurun, söyleyin. (AK Parti ve SP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, demin de arz ettim, yumrukladığınız vakit, elektronik sistem zarar 
görüyor; kaç tanesini tamir için göndermek zorunda kaldık. Günah!.. (AK Parti ve SP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

Duyamıyorum, arkadaşlarınız... (AK Parti ve SP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürül
tüler) 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sizin tavrınızı protesto ediyoruz Sayın Başkan. Böyle şey olmaz!.. 
BAŞKAN - Peki, Komisyon ya da Hükümet sizin isteğinize göre hareket etmekle yükümlü 

mü? (AK Parti ve SP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Demek ki Sayın Sökmenoğlu bunun için azarlandı, indirildi. 

BAŞKAN - 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. (AK Parti ve SP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Hayır, hayır... 

BAŞKAN - İki önergemiz kalmıştı. Daha az aykırı olan önergeyi okutuyorum. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, Anayasayı, İçtüzüğü çiğniyorsunuz. (AK 
Parti ve SP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN - Lütfen... 

Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 2 nci maddesinin (k) bendinde "...korku salacak yayın... 

BAŞKAN - Yazık ediyorsunuz!.. Yazık ediyorsunuz!.. O elektronik sistem bozulacak. Günah!.. 
(AK Parti ve SP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Önergeler üzerinde konuşulmuyor... 

...yapılmaması" bölümü i!e (v) bendinde "...yayınların karamsarlık, mutsuzluk... eğilimlerini 
körükleyici ...nitelikte olmaması..." bölümünün madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İsmail Alptekin 

(Bolu) 

ve arkadaşları 
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MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Önerge vermek en tabiî hakkıdır milletvekillerinin. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Söz talebi var Sayın Başkan, geçemezsiniz öyle. 
(Bir grup AK Partili ve SP'li milletvekili Başkanlık kürsüsü önünde toplandı) 
BAŞKAN - Kimse sizin keyfinize göre hareket edecek değil, İçtüzüğe göre hareket edeceğiz 

burada. 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Çoğunluk yok Komisyonda. 
BAŞKAN - Şu 45 inci maddeyi bir okur musunuz. (AK Parti ve SP sıralarından sıra kapak

larına vurmalar, gürültüler) 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Milletvekillerinin önergelerini niye engelliyorsunuz?! Resmen bir 

hile bu!.. 
BAŞKAN - Kaba kuvvetle hiçbir yere gidilmez. 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sizin yaptığınız kaba kuvvet... 
BAŞKAN - Ben, İçtüzüğe uygun hareket ediyorum. 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Bakın, dün Sayın Sökmenoğlu azarlanarak indirildi. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? (AK Parti ve SP sıralarından sıra kapaklarına 

vurmalar, gürültüler; DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Katılıyoruz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Söz talebi var Saym Başkan, söz talebi var. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Hayır efendim, oylayamazsınız... Aynı yolu takip ediyorsunuz. 
BAŞKAN -... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. (DSP, MHP ve ANAP sıraların

dan alkışlar; AK Parti ve SP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
Son önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 2 nci... (AK Parti ve SP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 

gürültüler) 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Neyi okuyorsunuz? Bir dakika yahu! 
KÂTİP ÜYE BURHAN ORHAN (Bursa) - "Oku" diyor, okuyoruz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yapamazsınız!.. 
BAŞKAN - Ben oylatırım...Ben oylatırım. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yapamazsınız. Nasıl yaparsınız?! 
BAŞKAN - Ben, İçtüzüğü uygun davranıyorum; oylatırım. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Nasıl yaparsınız?! 
BAŞKAN - İçtüzük neyi emrediyorsa, ben onu yaparım. 
MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ (Şanlıurfa) - Sayın Başkanım, ne demek yaparım!.. 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yapamazsın!.. 
BAŞKAN - Ben, İçtüzük neyi emrediyorsa, ona uygun davranırım. İçtüzüğe uygun ... 
MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ (Şanlıurfa) - Daha onurlu bir bakanlık yaptınız... 
BAŞKAN - Ben bakanlığı da onurlu yaptım, bunu da onurlu yaptım. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yapamazsınız!.. Olmaz bu!.. 
BAŞKAN - O zaman, Parlamento geleneğine uygun davranacaksınız, İçtüzüğe uygun dav

ranacaksınız. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yapamazsınız!.. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Yapamazsınız!.. 
BAŞKAN - İçtüzüğe uygun davranacaksınız... İçtüzüğe uygun davranacaksınız. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yapamazsınız!.. 
BAŞKAN -Nasıl yapamazsınız?! İçtüzüğe göre, komisyon... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Söz hakkımız var, 2 dakika söz vermiyorsunuz!.. 
BAŞKAN - Nasıl vermiyorum?! 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Söz haklarını niye vermiyorsunuz? 
BAŞKAN - Sayın Candan... Sayın Candan, sizin Başkanlık Divanına... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Böyle Divan olmaz! 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Böyle Divan olmaz, böyle yönetim de olmaz!.. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Dinlemiyorsunuz!.. Yani, nedir sizin... 
BAŞKAN - Ee, siz, sadece bağırıp da beni burada susturabileceğinizi mi zannediyorsunuz?! 

Karşılıklı konuşuyoruz. İstirham ederim... Başkanlık Divanına... (DSP, MHP ve ANAP sıralarından 
alkışlar; AK Parti ve SP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Söz hakkı varken, kimseye... 
BAŞKAN - Dinlemiyorsunuz beni... Ben sizi dinliyorum... Ben sizi dinliyorum; siz de beni 

dinleseniz problemi çözeceğiz. 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Ali Beyin... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Böyle olmaz efendim!.. 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Ali Ilıksoy da böyle yaptı, bakın, bir arkadaşımızın canına mal ol

du. Siz, böyle ısrar ederek, geriyorsunuz... 
BAŞKAN - İstirham ederim Sayın Çelik!.. 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Sökmenoğlu'nun burada oturması gerekirdi, niye sizi buraya 

oturttular, söyler misiniz? 
BAŞKAN - Sayın Çelik, önergeler, usul tartışmasında... 
Değerli arkadaşlarım, usul tartışmasında, iktidar gruplarının önerileri üzerinde lehinde söz is

teyeceğiz dedi arkadaşlarınız, formel hukuka uygun olduğu için veriyorum dedim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ne var bunda?! 
BAŞKAN - "Ne var bunda" yok... 
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VEYSEL CANDAN (Konya) - Ne var tabiî... Mecbur vereceksiniz... 

BAŞKAN - Hayır... Formel hukuka, biçimsel hukuka uygun olduğunu söyledim, verdim. (AK 
Parti ve SP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ (Şanlıurfa) - Lehinde konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Bir saniye... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Yani, şimdi... 
BAŞKAN - Bakın, Sayın Candan, az önce, gruplar adına iki tane talep vardı Başkanlığa, sizin 

Grubunuzun talebi yazılı olarak gelmemişti. 
MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ (Şanlıurfa) - Sayın Başkanım, teamüllerde hep yapılıyor. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Yazılı şartı yok ki... 
BAŞKAN - Efendim, siz İçtüzüğü okumamışsanız, ben ne yapayım?! Sayın Candan, 60 inci 

maddeye göre... (DSP, MHP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

VEYSEL CANDAN (Konya) - El kaldırıp söz istemiyor muyuz?! 
BAŞKAN - Sayın Candan, İçtüzüğün 60 inci maddesine göre "yazılı talebin Başkanlığa veril

mesi gerekir" hükmü varken... (AK Parti ve SP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Peki, ben, size sorayım... 

BAŞKAN - ...işaretinizi gördüm... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Tamam... 

BAŞKAN - ...peki, bundan sonra da, grup başkanvekillerimiz böyle davransın dedim, söz hak
kı verdim. 

MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ (Şanlıurfa) - O doğruyu yapmanız, bundan sonra yanlış 
yapacağımız manasına gelmez ki Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Bakın, gerek sizin Grubunuzun gerekse AK Parti Grubunun grup sözcülerine 4,5 
dakika fazla süre verdim. 5 dakika diye, biraz önce kendimi bağladım; son cümle dediğiniz için, Ter 
dakikaya yakın süre verdim. (AK Parti ve SP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

LÜTFÎ YALMAN (Konya) - 68 inci maddeyi uygulayın Sayın Başkan; ara verin. 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, bu bir lütuf değildir. 

BAŞKAN - Bakın, biz, bu Mecliste "süre bu kadar" dedikten sonra, otomatiğe bağlayan Mec
lis başkanvekillerini de çok gördük; oniki senede yüzlercesini gördük. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Efendim, bu anlattıklarınıza gerek yok. 

BAŞKAN - Ben, sizlerin konuşma hakkını daha bir... 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, bakın, çoğunluğunuz var, bunu çıkarırsınız. 
BAŞKAN - Bakın, benim çoğunluğum yok... (AK Parti ve SP sıralarından sıra kapaklarına 

vurmalar, gürültüler) 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Çoğunluğunuz var diye... 

BAŞKAN - Sayın Çelik, benim çoğunluğum yok. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Var, var... 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Siz, burada, hükümete mensup bir bakan gibi oturuyorsunuz. 
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BAŞKAN - Meclis Başkanlık Divanının çoğunluğu yok. 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Siz, bir bakan gibi oturuyorsunuz burada!.. Sayın Sökmenoğlu'nu 

niye indirdiler buradan?! 
BAŞKAN - Sayın Çelik... 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Sökmenoğlu buradan niye indirildi, söyler misiniz?! 
BAŞKAN - Başkanlık Divanının azınlığı, çoğunluğu olmaz; Başkanlık Divanı, burada... (AK 

Parti ve SP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Tavırlarınızdan, pek de öyle olmadığı belli oluyor. 
BAŞKAN - Siz öyle yorumlayabilirsiniz, siz önyargılı olabilirsiniz. 
MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ (Şanlıurfa) - Bakanlıktan oldu, Başkanlığı bırakmak istemiyor 

herhalde. 
BAŞKAN - Bakanlığı bırakan insan, Başkanlıkta filan, hiç, öyle, makamlara tutkuyla bağlı kal

maz. Ben, sadece, hukukun emrettiği hükümlere uygun davranıyorum. 
MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ (Şanlıurfa) - Öyle oldu herhalde Sayın Başkan, değiştiniz her

halde... 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Sökmenoğlu buradan niye gitti, onu söyleyin siz! 
BAŞKAN - Şimdi, bakın, teker teker, neyi sorarsanız yanıtlarım; ancak... 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) -Ben, şunu soruyorum... 
BAŞKAN - Sayın Çelik, İçtüzük, 45 inci maddesiyle, bana, komisyona ve hükümete önerge 

konusundaki görüşünü sorma mecburiyetini yükledikten sonra, komisyona "katılıyor musunuz, 
katılmıyor musunuz" sorusunu yönelttiğimde, "katılıyoruz" ya da "katılmıyoruz" şeklinde cevap 
verme hakkını tanımışsa, bu Başkanlığın lütfü falan değildir, bu benim sübjektif tavrım değildir... 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Hayır, bunun bir hile olduğu belli değil mi? 
BAŞKAN - Bakın, sakın ola, o sözü kullanmayın, Grup Başkanvekiliniz... 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Bu bir hiledir! Hile bu! 
BAŞKAN - Yüce Meclisin bir komisyonunun bir kararı hakkında "bu bir hiledir" diye bir 

yorum yapamazsınız! 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Bu bir hiledir! 
BAŞKAN - Yapamazsınız! 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Milletvekillerinin 5 dakika konuşmasına mani olmak için 

yapıyorlar.. 
BAŞKAN - Sayın Şahin... 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Milletvekillerinin konuşmasına mani olmak için. 
BAŞKAN - Sayın Şahin, bakın, siz de hukukçusunuz. Ben, burada Başkanlık olarak, komis

yonun bu kararı sonrasında, "hayır öyle demeyeceksiniz, böyle diyeceksiniz" deme yetkisine sahip 
miyim? 

HESEYİN ÇELİK (Van) - Başkanvekili olarak... 
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BAŞKAN - Başkanlığın, hükümet ile muhalefet arasında şunu şöyle yapın, bunu böyle yap
mayın deme yetkisi yok Sayın Şahin, siz hukukçusunuz. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, bir ara verir misiniz... 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan, engel olun, iki yüzlülük yapılıyor burada. 

Suiistimal ediyorlar. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Hakkın suiistimal edilip edilmediğini tahkik etmek 

göreviniz. 
Herkes haklarını iyi niyetle kullanmak zorundadır. Komisyon kötü niyetli, hükümet kötü niyet

li. 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Oradan laf atma. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Ben yönetime söylüyorum, size değil. (Gürültüler) 
Kime "dangalak" diyorsun!... Sayın Başkan, kime "dangalak" diyor?! 
(Komisyon sıraları önünde yumruklaşmalar) 
BAŞKAN - Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.20 

© 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 21.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Yüksel YALOVA 

KÂTİP ÜYELER : Burhan ORHAN (Bursa), Mehmet BATUK (Kocaeli) 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

850 sıra sayılı kanunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

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

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet yerini aldı. 
Tasarının 2 nci maddesi üzerinde verilen önerge işlemine devam ediyoruz. 
Son önerge, Bolu Milletvekili İsmail Alptekin ve arkadaşlarının önergesiydi. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul)- Sayın Başkan, yerimden bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN- Komisyonun ve Hükümetin katıldığı bu önergeyi oylarınıza sunacağım; ama, Sayın 
Şahin, Grup Başkanvekili sıfatıyla söz istedi. Siz buyurun konuşun, sonra, ben, İçtüzüğün 45 inci 
maddesi demiştim, onu size, Genel Kurulun bilgisine sunayım. 

Buyurun Sayın Şahin. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul)- Mikrofon açılmadı Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Açıldı efendim. (DSP ve MHP sıralarından "vura vura bozdunuz" sesleri) 

Arkadaşlar, lütfen... İstirham ediyorum... 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul)- Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Ara vermeden 
önce... (DSP ve MHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; lütfen... İstirham ediyorum. Sayın Meh
met Ali Şahin bir söz istemiştir, açıklamasını yapsın; daha sonra ben bilgi sunacağım Genel Kurula. 

Buyurun Sayın Şahin. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul)- Sayın Başkanım, ara vermeden önce hepimizi üzen bir kar
gaşa yaşandı. Ancak, bu kargaşanın sebebi, hepimizin yakinen tanıdığı, gerçekten, taviz vermez, 
hukukun üstünlüğü mücadelesiyle temayüz etmiş Bursa Milletvekilimiz Sayın Yalçınbayır'a, 
Komisyon sıralarında oturan Sayın Cavit Kavak'ın -affedersiniz- "dangalak" kelimesini kullan
masından kaynaklanmıştır. Kendisi, çıksın ve özür dilesin. Hiçbir milletvekili arkadaşımıza, hiç 
kimsenin o kelimeyle hitap etmeye hakkı ve yetkisi yoktur. Özellikle, Sayın Yalçınbayır'a, bu Par
lamentoda Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapmış, gerçekten hukukçu kimliğiyle temayüz etmiş 
bir arkadaşımıza bu sıfatı hiç kimse layık göremez. Sayın Kavak, mutlaka, özür dilemelidir. 

Teşekkür ediyorum.(AK Parti ve SP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Şahin... 
ERKAN KEMALOĞLU (Muş) - Sayın Başkanım, söz istiyorum efendim. Lütfen... 
BAŞKAN - Bir saniye... Yanıtlayayım... Bir saniye... 
Sayın Şahin, siz, bir grup başkanvekili olarak, Genel Kurulun huzurunda Başkanlığa böylesi 

bir iddiada bulunduğunuz zaman, ben, burası resmî bir kurum olduğuna göre, tutanaklara müracaat 
etmek durumundayım. Hay hay, getirteceğim, bakacağım. Eğer, tutanaklarda... (AK Parti ve SP 
sıralarından gürültüler) 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Hayır, kendisi itiraf etmiştir. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - O kelimeyi kullandığını itiraf etmiştir. Sorun kendisine, 

"söylemedim" diyor mu? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başkanlığa göre... ("AK Parti sıralarından "özür dilesin" ses

leri) 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Alay ediyor Sayın Başkan... Alay etmeye devam ediyor... 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Özür dilesin!.. Söylemedim demiyor ki... 
ALÎ COŞKUN (İstanbul) - Sayın Başkan, ya "söylemedim" desin ya da özür dilesin. Ben duy

dum, "dangalak" dediğini duydum. Arkadaşımdır; ama... Yalan söylemez. Ya "söylemedim" desin 
ya da özür dilesin. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - O kadar!.. Tutanakmış.. Olur mu Sayın Başkan?! 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Özür dileyecek... Yok öyle! 
BAŞKAN - Sayın Coşkun, ben, az önce sözüme başladığımda, Sayın Şahin'in iddiasıyla ilgili, 

Başkanlığın hukuken yapmakla yükümlü olduğu işlemi tarif ettim. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Hiç hukuka mukuka uyduğunuz yok! Ne hukuku! 
BAŞKAN - Onun ötesinde, biz, Başkanlık olarak, Genel Kurulda bulunan her üyemizin her 

üyemize karşı hak ve hukukunu gözetmekle; ama, sübjektif ölçütlere göre değil, elimizdeki İç
tüzüğe göre gözetmekle yükümlüyüz. Onun ötesinde, bireysel iddialar konusunda ben inisiyatif 
sahibi ya da yetki sahibi değilim. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, muhataba sorun bakalım, söyledi mi, söy
lemedi mi?! 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Söylemediyse "söylemedim" desin... 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, zabıtlara geçmediyse ne olacak? 
BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, sonuçta, bakın, bir arkadaşınızın... 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Hukukunu koruyacaksınız... 
BAŞKAN - ...son derece beğendiğim bir tabiriyle, burası millî iradenin tecelligahı. Öyle 

dediniz. (SP sıralarından gürültüler) 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Millî irade mi bıraktınız?! Millî irade mi bıraktınız mem

lekette?! Ne millî iradesi?! 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, arkadaşımızın o sözü söyleyip söylemediğini 

sorun kendisine. Lütfen, sorun kendisine. Kendisi, komisyon sırasında; söylemediğini söylesin, 
kabul ediyorum. 
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BAŞKAN - Benim, Meclisin oturumunu yöneten Başkan sıfatıyla, herhangi bir sayın üyenin, 
herhangi bir başka sayın üyeye ilişkin yönelttiği bir iddia konusunda, iddiaların yöneltildiği kişiye, 
milletvekiline herhangi bir yaptırım uygulama yetkim yok. Onun için, zabıtlara baktırayım dedim; 
ama... 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, burayı germek istemiyorsanız, lütfen, ar
kadaşımızın bu dediğine... 

BAŞKAN - Ben, burayı germek gibi, hiçbir Başkanlık makamıyla bağdaştıramayacağım 
düşünceyi, hiçbir zaman taşımadım. Aksine Sayın Gül... 

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Bugün buraya gelişiniz germek içindir. Germek için gel
diniz bugün buraya. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan, siz muhalefetin de Başkanısınız; Meclisin 
Başkanısınız. 

BAŞKAN - Bakın, gerçekten, üzülmüyorum da; çünkü, görüyorum ki, o kullandığınız 
kelimeyi, oturumu yönetmeye başladığımdan bu yana bazı arkadaşlarınız, ne yazık ki, üzerlerinde 
taşıyorlar Sayın Bekâroğlu. Benim görevim, herkesin hukukuna riayet edilmesini temin ederek... 

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - O zaman hukuka riayet edin. Hakarete uğradık, üyeler 
hakarete uğruyor. Koruyun hakkımızı o zaman. 

BAŞKAN - Şimdi, bakın, ben size... Sayın Şahin nasıl konuşma hakkını Başkanlığın tanıdığı 
imkânla kullandıysa, Başkanlık da, İçtüzüğün 45 inci maddesini siz saygıdeğer milletvekillerine bir 
takdim etsin. 

"Genel Kurulda komisyonların temsili 

Madde 45.- Komisyonlar, Genel Kurulda başkan veya başkanvekili veya o konu için seçilmiş 
özel sözcü veya sözcüler tarafından temsil olunurlar. 

Komisyon sıralarında, toplantı yetersayısını temin edecek sayıda komisyon üyesi yer almamış
sa, komisyon temsilcisi; komisyon metninin değiştirilmesini isteyen önergelerin reddini veya 
komisyona iadesini isteyebilir." 

Değerli arkadaşlarım, Komisyonlar, sonuçta, Genel Kurula niyabeten çalışan yasal organ
larımız. Benim burada, hangi komisyon olursa olsun, üye sayısını tespite, tayine yetkim yok. 
Komisyon kaçsayın üyeyle orada teşkil oluyorsa o komisyonun kendi özgür iradesiyle saptanan bir 
iş. Dolayısıyla, İçtüzüğün 45 inci maddesinin ikinci fıkrası komisyonlara, üstelik nisapla ilgili böy
lesi bir takdir yetkisi vermişse, komisyonun bu takdir yetkisi üzerinde Başkanlığın işlem yapma yet
kisi yok. Bunu arz etmeye çalıştım. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Hakkını kötüye kullanıyor, o hakkını engelleyin. 

BAŞKAN - Sayın Mahmut Göksu, hakkın kötüye kullanılması elbette hiçbirimizin dilediği bir 
şey değil. 

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Ama, daha evvel örnekleri var. 
BAŞKAN - "Daha evvel örnekleri var" diyorsunuz. Ben, size, oniki yılda en az 112 tane ben

zer şekilde bir hak kullanımı örneği sunabilirim değişik iktidarlar döneminde. Ha, bu emsal olmaz 
mı? Tabiî ki, olmasa iyi olmaz mı? Sonuçta, Başkanlığın, burada, siz öyle karar vermeyin böyle 
karar verin deme yetkisinin olmadığı bir yerde, Başkanlığı, bu şekilde, İçtüzüğü uygulamakla töh
met altında bırakmanız da hakkaniyete uygun değil. Onu arz ediyorum. 
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Komisyonun ve Hükümetin... 
ERKAN KEMALOĞLU (Muş) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Kemaloğlu, özür dilerim; yerinizden, kısa olmak üzere buyurun. (SP 

sıralarından "yoklama istiyoruz" sesleri) 
ERKAN KEMALOĞLU (Muş) - Teşekkür ederim Başkanım. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN - Hay hay; ama, bakın, Sayın Şahin söz istediğinde nasıl söz verdiysem şimdi Sayın 

Kemaloğlu söz istedi, ona söz vermek zorundayım Sayın Candan. 
Zaten, yoklama talebiniz de gelmiş. 
Buyurun Sayın Kemaloğlu. 
ERKAN KEMALOĞLU (Muş) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri... 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Bize niye söz vermiyorsunuz Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Bitirsin vereceğim. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, yoklama talebimiz var. 
BAŞKAN - Sayın Candan, anladım. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Yoklama talebimiz önergeyle ilgili. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kemaloğlu. 
ERKAN KEMALOĞLU (Muş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi sevgiyle, say

gıyla selamlıyorum. 
Gerçekten, biraz önce çok üzücü bir olayla karşı karşıya kaldı Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

Bir arkadaşıma hücum edildi. Hemen hemen buralardaydım. 10 kişi hücum etti. Ben, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin... (SP sıralarından gürültüler) Evet, evet... Ben, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin İdare Amiriyim; görevimi yapmak üzere oraya gittim. Hiçbir değerli arkadaşıma ağzım
dan en küçük bir kötü laf çıkmadı. Bunu, burada, açıkça söylüyorum. Duyan varsa, lütfen söylesin... 

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Seninle ilgili bir şey yok zaten. 
ERKAN KEMALOĞLU (Muş) - Yalnız, şunu ifade etmek istiyorum: Biz, milletvekiliyiz, Tür

kiye Cumhuriyetinin halkını temsil ediyoruz. Bir arkadaşın üzerine 20 kişinin birden hücum et
mesi... (AK Parti ve SP sıralarından "Aaa" sesleri, gürültüler) Müsaade edin... Müsaade edin... 
Mertliğe sığmaz, Mertliğe sığmaz. Bu bir namertliktir. Ben, kendilerine... (AK Parti ve SP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Ne diyorsun... Otur yerine! Terbiyesiz herif!.. 
ERKAN KEMALOĞLU (Muş) - Kendilerine... Kendilerine... 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Sayın Başkan, alkol muayenesi istiyoruz!.. 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Susturun onu!.. 
ERKAN KEMALOĞLU (Muş) - Kendilerine... Kendilerine... 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sayın Başkan, hakaret ediyor!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Alkol muayenesi yapın arkadaşa!.. 
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MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Niçin kapatmıyorsunuz Sayın Başkan, neyi bekliyorsunuz?! 
ERKAN KEMALOĞLU (Muş) - Kendilerine buradan ifade ediyorum... 
RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Bu adam savcıyı tehdit eden adam... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
ERKAN KEMALOĞLU (Muş) - Kendilerine ifade ediyorum... 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Susturun onu!.. Susturun onu!.. 
BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri... 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Susturun onu!.. Susturun onu!.. Kime namert diyor?! Söy

lediği lafa bak! Şimdiye kadar uslu uslu oturduk... Ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu?! 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Hangi takımda oynuyorsun, onu söyle! 
BAŞKAN - Bir saniye izin verir misiniz... 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Niye konuşturuyorsunuz Sayın Başkan? Hakaret ediyor... 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Alkol muayenesi yapılsın arkadaşa!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Bir saniye izin verir misiniz... Bir saniye izin verir misiniz... 

Siz, Grup Başkanvekilleri... (AK Parti ve SP sıralarından gürültüler) 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Niçin kapatmıyorsunuz?! Bu ikinci oldu. Geriyorsunuz, siz 

geriyorsunuz bu Meclisi! 
BAŞKAN - Sayın Güler, sizin Grubunuzdan buradan bir arkadaşınız, bir talepte bulunmuş... 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Alkol muayenesi istiyoruz!.. 
BAŞKAN - Ben de o talebi yerine getirmek üzere... 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Bize hakaret geliyor Başkan... İki kere üst üste hakaret geliyor 

Başkan, yapmayın. 
BAŞKAN - Dinlemedim... Sizin talebinizi yerine getirebilmek amacıyla, şu belgeyi almaktaydım. 
RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Şimdi duydunuz ama... 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Hakareti duymuyorsunuz yani Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lütfen... İstirham ediyorum... Duymadım"diyorum. Efendim, şimdi siz söylüyor

sunuz.. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Nasıl duymazsınız Sayın Başkan!.. 
ERKAN KEMALOĞLU (Muş) Sayın Başkan, değerli arkadaşlarımdan hiçbirisine hücum et

mek düşüncesinde değilim. Ta oradan buraya hücum ediyorsunuz. Şimdi, kavga etmek isteyen var
sa, tek tek, buyursun, dışarıya gelsin. (AK Parti ve SP sıralarından "yuh"sesleri, gürültüler) 

NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Terbiyesiz! Otur yerine! 
TEVHİT KARAKAYA(Erzincan)- Alkol muayenesi istiyoruz Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Karakaya, duymadığımı söylerken samimiyim; çünkü, Sayın Veysel Candan 

ve bazı... 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Ağzından çıkanı kulağın duysun... 
BAŞKAN - Sayın Kemaloğlu... Sayın Kemaloğlu... Sayın Kemaloğlu...(AK Parti ve SP 

sıralarından "Yuh"sesleri; gürültüler) 
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MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Kemaloğlu'nu, lütfen, alkol 
muayenesine gönderiniz. Meydan okuyor... Aklı başında değil. 

BAŞKAN - Sayın Şahin, Sayın Veysel Candan'ın talebiyle ilgili işlem yapmak üzere şu belgeyi 
aldım diyorum. Şimdi de... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, başka bir şey konuşuyoruz dikkat ederseniz. Şu 
anda bu arkadaşımızın durumu normal gözükmüyor. O halde, alkollü olabilir... 

BAŞKAN - Ben şimdi... 

Sayın Kemaloğlu istirham ediyorum... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bir şeyi sürekli geçiştirmek istiyorsunuz. 67ye 

göre değerli arkadaşımızın biraz önceki söylediği konuyla ilgili olarak, sizin, resen soru sorma hak
kınız var. Zabıtlara müracaat etmeye gerek yok. Burada, açık hüküm var İçtüzükte. Uygulamaya, 
lütfen, dikkat edin. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, İçtüzüğün gereğini yerine getireceğimi ifade ettim az önce. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Evet; ama, getirmediniz daha, başka konulara geçiyorsunuz. 
BAŞKAN - Bakm, ben, her birinizin, ayrı ayrı, sözüne dikkat etmeye çahşıyorum;ama, benim 

sözüme de, lütfen, siz dikkat ediniz. 

Sayın milletvekilleri, 2 nci maddenin oylamasından önce bir yoklama... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Önerge... 

ÖMER VEHBİ HATİBOĞLU (Diyarbakır) - Önergeyle ilgili... 

MEHMET BEKÂROĞLU (Trabzon ) - Önergeyle ilgili... 

İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Özür dilesin... 

NURETTİN AKTAŞ(Gaziantep) - Erkan Kemaloğlu'ndan mertliğimi öğreneceğim! 

III. - YOKLAMA 
(SP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Yoklama yapılmasını istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Yoklama talebinde bulunan 20 değerli arkadaşımızı tespit edeceğim. 
Sayın Sayın Veysel Candan, Sayın Ali Gören, Sayın Ömer Vehbi Hatipoğlu, Sayın Ali Oğuz, 

Sayın Rıza Ulucak, Sayın Bekâroğlu, Sayın Çelik, Sayın Başeğmez, Sayın Sünnetçioğlu, Sayın 
Yakup Budak, Sayın Yanmaz, Sayın Öztek, Sayın Yalman, Sayın Esengün, Sayın Polat, Sayın Er
baş, Sayın Kukaracı, Sayın Demircan, Sayın Malkoç, Sayın Geçer. 

Önergenin oylanmasından önce, adını andığım arkadaşlarımın bir yoklama istemi gelmiştir. 

Yoklama isteğini yerine getireceğim. 

Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. 
Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu 

süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik per
sonelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen üyelerinse, yoklama pusulalarını, 
teknik personel aracılığıyla 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
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(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

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

BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katıldığı bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Yoklama yapılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Candan, yoklama talebiniz geldi. Az önceki yoklama talebinizi yerine getir

dim. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım; daha sonra, 2 nci maddeyi oylarken, yine, talep sahibi 
arkadaşlarımın Genel Kurulda bulunup bulunmadıklarını arayacağım ve ısrarlıysanız, tekrar yok
lama yapacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Şimdi, 2 nci maddenin oylanmasından önce, yeniden bir yoklama isteği Başkan
lığa sunulmuştur. Arkadaşlarımın Genel Kurul salonunda bulunup bulunmadıklarını arayacağım. 

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Şimdi yaptık... 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Niye, siz, kabul edilmeyince... 

BAŞKAN - Arkadaşlar, İçtüzüğün verdiği hakkı kullandığı için, lütfen, siz de anlayışlı dav
ranın. 

Niyazi Yanmaz?.. Burada. 
Suat Pamukçu?.. Burada. 

Ahmet Karavar?.. Burada. 

Turhan Alçelik?.. Burada. 
Cemil Tunç?.. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Peki. 

Fehim Adak?.. Burada. 

Süleyman Arif Emre?.. Burada. 

Ahmet Demircan?.. Burada. 
Musa Demirci?.. Burada. 

Fahrettin Kukaracı?.. Burada. 

Alaattin Sever Aydın?.. Burada. 
Nezir Aydın?.. Burada. 
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Rıza Ulucak?.. Burada. 
Mustafa Kamalak?.. Burada. 
Latif Öztek?.. Burada. 
Ali Oğuz?.. Burada. 
Mustafa Geçer?.. Burada. 
Veysel Candan?.. Burada. 
Lütfi Doğan?.. Burada. 
Ahmet Sünnetçioğlu?.. Burada. 
Elektronik cihazla yoklama yapacağım, yoklama için 3 dakika süre vereceğim. 
Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu 

süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik per
sonelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını 
teknik personel aracılığıyla, 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

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

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

BAŞKAN - 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - 3984 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
Üst Kurulun seçimi ve görev süresi 
Madde 6. - Üst Kurul, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, meslekleriyle ilgili konularda 

kamu veya özel kuruluşlarda en az on yıl görev yapmış, meslekî açıdan yeterli bilgiye, deneyime 
ve Devlet memuru olma niteliğine sahip, otuz yaşını doldurmuş kişiler arasından; 

a) Siyasî parti gruplarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı oluşum formülüne 
göre belirlenecek kontenjan doğrultusunda gösterilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunca seçilecek beş, 

b) Yükseköğretim Kurumu Genel Kurulunun, Kurul üyesi olmayan elektrik-elektronik, 
iletişim, kültür-sanat ve basm-yayın dallarından göstereceği dört aday arasından Bakanlar Kurulun
ca seçilecek iki, 

c) En çok sarı basın kartı sahibi üyesi bulunan iki Gazeteciler Cemiyeti ile Basın Konseyinin 
ortaklaşa göstereceği iki aday arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir, 
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d) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin kamu görevlileri arasından göstereceği iki aday 
arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir, 

Kişiden olmak üzere 9 üyeden oluşur. 

Üst Kurulun üyelerinin seçimine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu kararı ile 
Bakanlar Kurulu kararı Resmî Gazetede yayımlanır. 

Üst Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Üyelerinin görev süresinin bitiminden iki ay ön
ce kurum ve kuruluşlar veya partiler yeni seçimlerini yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına veya Bakanlar Kuruluna bildirir. Herhangi bir sebeple boşalma olması halinde o kişinin 
seçildiği usule göre kurum ve kuruluş veya partiler tarafından adaylar bir ay içinde teklif edilerek 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca veya Bakanlar Kurulunca seçim işlemi yapılır. Bu 
şekilde seçilen kişi, yerine seçildiği kişinin görev süresini tamamlar. Üyenin altmışbeş yaşını dol
durması halinde üyeliği son bulur. 

BAŞKAN - 3 üncü madde üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Manisa Millet
vekili Bülent Arınç söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Arınç. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADrNA BÜLENT ARINÇ (Manisa)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gerçekten çok üzücü, çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. RTÜK Yasası görüşülmeye baş
landı, ortam gerildi.Bazen Sayın Başkanın tutum ve davranışları, bazen Komisyon Başkanı ve 
hükümeti temsil eden Sayın Bakanın davranışları sebebiyle, arkadaşlarımız arasında gerginlikler 
yaşanıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu olayları, daha evvel, yine aynı düşünceyle, aynı davranışla, İçtüzüğü 
değiştirmeye çalıştığınızda da sergilemiştiniz. Onun sonucunda çok kötü olaylar oldu, bir değerli ar
kadaşımız rahmetli oldu. Hâlâ onun açısı içimizdeyken, aynı yanlışta aynı ısrarı göstererek, bile 
bile, yanlış olduğunu belki de kabul etmenize rağmen, bazen gülerek, bazen hiç oralı değilmiş gibi, 
bazen de -çoğu zaman- konuşulanları duymayarak ve görmeyerek, buna devam ediyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, madde önemsiz kaldı; ama, şunları söylemem lazım: Bakınız, biraz ev
vel bir olay yaşandı. Anayasa Komisyonunun üyesi olan bir arkadaşımız, şu anda birinci sırada 
oturuyor; komisyonun başkanvekili değil, sözcüsü değil, kâtibi değil -onlar arkalarda, bir tanesi de 
yok- ama, önde oturarak, belki de orkestrayı idare etmek amacıyla görevini yapmaya çalışıyor ve 
bir değerli arkadaşımıza çok kötü bir kelimeyle hakaret etti. Ben de yanındaydım "sözünü geri al, 
özür dile" dedim. O sırada bir karmaşa oldu; ama, hiçbir arkadaşımız, Sayın Kemaloğlu'nun söy
lediği gibi, hele hele onbeş-yirmi kişi bu kişinin üzerine saldırmak, onu tartaklamak da istemedi. 
Kesinlikle, böyle bir şey yoktur. Hepimizin talebi, bu yakışıksız kelime sebebiyle, Sayın Kavak'ın 
özür dilemesidir; bunu yapmıyor. Arkasından, Sayın Kemaloğlu söz aldı ve çok yanlış, çok çirkin 
sözler konuştu. 

Sayın Başkan "elimde hiçbir şey yok, yapamam" diyor. Bize 45 inci maddeyi okurken, aslın
da, size düşen de, 67 nci maddeyi okumaktır. 

Birisi, bir arkadaşımıza -kelimeyi tekrarlamak istemiyorum, zabıtlara geçti- hakaret ediyor, bir 
diğeri de, bazı arkadaşlarımızı namertlikle suçluyor, hatta "çıkın dışarıya, kozumuzu paylaşalım" 
diyor, vesaire. 
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Eğer, Sayın Kemaloğlu, bu akşam, İdare Amiri olarak bu oturumda görev yapıyorsa, Sayın 
Sökmenoğlu'nun gösterdiği mertliği, Sayın Başkan da göstersin ve onu görevden alsın; çünkü, 
görevini yapamayacak kadar sağlık şartlarından yoksundur. (AK Parti sıralarından alkışlar) Ne ol
duğunu söylemek istemiyorum. Sayın Başkana düşen, arkadaşımızın -dışarıda, sakin bir yerde- ya 
muayenesini yaptırmaktır veya onu bu salondan ayırmaktır. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 67 nci madde gereğince, bu yakışıksız sözleri konuşan kişilerin, güzel bir üslûba davet 
edilmesi, eğer devam ediyorsa, salonun terk ettirilmesi gerekir; Sayın Yalova'ya da düşen budur. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, Sayın Yalova, Meclisteki Uzlaşma Komisyonunun Başkanıdır. 
Uzlaşmadan ne anladığını, bugünkü idare tarzıyla çok iyi gördük. Bizim uzlaşmadan anladığımız, 
demokratikleşme, sivilleşme ve millet menfaatları noktasında demokrasideki ortak paydayı bul
maktır; ama, bu RTÜK Yasasını, bugün, her ne pahasına olursa olsun geçirmek isteyenlerin anladığı 
uzlaşma, Başbakanlığı aldığı günün ilk sabah saatlerinde bir medya patronunun kapısını çalmaktan 
ibarettir. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bir rivayete göre patron, pantolonla, pijamayla, bir rivayete göre de bah
çe kıyafetiyle Türkiye Cumhuriyetinin bir Başbakanını karşılamıştır. Bugün, sadece o kişiye, 
Budapeşte'de arkadaşlık yapmaktan başka meziyeti olmayan bir başkası da, bir arkadaşımıza "dan
galak" diye küfretmektedir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, birisi birisine hakaret ettiği zaman yapılacak şey, oturulan yerde gülmek 
değil, bu hakaretlerin önünü almaktır; yoksa, bizim söyleyeceğimiz çok şey var ve her ne pahasına 
olursa olsun, bunları burada ifade etmekten çekinmeyiz. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) - Ne alakası var bunları konuşmanın?! 

BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, o yüzden, bu uzlaşma anlayışını protes
to ettiğimizi göstermek açısından -belki çok basit ve küçük gelecek size ama- Uzlaşma Komis
yonundan Partimizi çekiyoruz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Bu partinin Grup Başkanı olarak ifade ediyorum; Uzlaşma Komisyonundaki 2 arkadaşımız, bu 
geceden itibaren Komisyondaki görevlerinden ayrılacaklardır. Bizim, böyle bir hükümetle, böyle 
bir uzlaşma anlayışıyla uzaktan ve yakından bir ilişkimiz yoktur. Kendileri çalıp kendileri oynasm-
lar bundan sonra. Bu Parlamentodan ne bir anayasa değişikliğini geçirebilirler ne de Avrupa Birliği 
kapısında "şunu yapacağız, bunu yapacağız" sözleriyle bu milleti avutabilirler; uzlaşma burada olur, 
söz hakkı burada olur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, hukukun temel prensibi şudur... (AK Par
ti sıralarından "Mikrofonu aç" sesleri) 

BAŞKAN - Bir grup başkanvekili, eğer sözü bitmemişse, sözüne devam etme arzusunu Baş
kanlığa yöneltir; yoksa, Başkanlık, sizden gelecek bir taleple hareket etmez. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Kapat Sayın Başkan, çok fazla lütuf değil; kapatırsın. 

BAŞKAN - Buyurun, bitirin sözlerinizi. 
BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, medenî hukukun da, hukukun evrensel 

prensiplerinin birisi de, bir hakkın kötüye kullanılmasını kanun himaye etmez. "Arkamda 350 mil
letvekili olacak" diyeceksiniz; ilk oylamada bu, 250'lere, 260'lara, 160'lara, 170'lere düşecek; ama, 
hükümet ve komisyon sıralarında oturanlar, hakkımızı elimizden almak için oyun oynayacaklar 
"katılıyoruz" diyecekler; söz hakkımız gidecek, indir kaldır... 
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DSP -daha çok onun için söylüyorum- "bu Parlamentonun en devamlı milletvekilleri bizde" 
diye her yerde böbürleniyor. Geçen bir panelde buna bir şey ilave ettim. Evet; ama, yine, Guinness 
Rekorlar Kitabına giren bir başka başarının da sahibi DSP, hiç ağızlarını açmamak şartıyla, hiç kür
süye çıkmamak şartıyla, hiç konuşmamak şartıyla hep oturuyorlar; sadece, kaldır parmağını kaldır... 
İndir parmağını indir... Bu görevlerini yerine getirmek için sürekli oturuyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsü, milletin kürsüsü. Savunuyorsanız, gelin burada savunun; 
savunmuyorsanız da, böyle yapıp da, böyle indirip kaldırmalarla, milletin önünde bu Parlamentoyu 
rezil etmeyin, mahcup etmeyin. 

BAŞKAN - Sayın Arınç, sürenizi aştınız, lütfen bitirir misiniz. 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - O "rezil" lafı size ait... "Rezil" lafı yakışmıyor, geri 
alın; saygılı konuşun. 

BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Otur yerine... 
Değerli arkadaşlarım, 27 Mayıs İhtilalini yapanlar Demokrat Partiyi Yassıada'da nelerle suç

ladılar. Bir tahkikat komisyonu kurulmasının neticesi, üç vatanseverin idam sehpasına gitmesi oldu. 

BAŞKAN - Sayın Arınç, lütfen... Sözlerinizi tamamlamanız için size söz verdim. 

BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Bu hükümet Anayasayı ihlal ediyor, bu hükümet anayasa suçu 
işliyor, şu Parlamentoya getirdikleri bütün tasarılar hemen hemen bu akşam yaptıklarıyla eşdeğer
dedir. Millet iradesini, milletin sesini kesme noktasında yaptıkları, tamamen bir anayasa ihlali ve 
suçudur. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arınç. 

Sayın Arınç... 
BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, daha çok maddeler var, çok tahammüllü 

olun; bu yaptıklarınızın hesabını bütün millete vereceksiniz, sonuna kadar bu hesabı sizden 
soracağız. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. Genel Kurula saygılarınızı esirgediniz. 

Bakın, bir haksızlık yaptınız Sayın Arınç, 67 nci maddeden bahsettiniz; 67 nci maddeyi, ben, 
Genel Kurulun... 

ZÜLFÜKAR İZOL (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, Sayın Kemaloğlu "erkekseniz dışarı çıkın" 
diye dışarı davet ediyordu. Sayın Kemaloğlu, ben dışarı çıkıyorum, erkeksen sen de dışarı çık, gel! 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) - Terbiyesiz herif, otur yerine! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri... 
ZÜLFÜKAR İZOL (Şanlıurfa) - Yazıklar olsun!.. Bir de idare amirisin, ayıp, ayıp! 

BAŞKAN - Sayın Arınç, bu haksızlığı yaptığınız için, özellikle sizin ve diğer arkadaşlarınızın 
-67 nci maddeye dayanan arkadaşlarınızın- dinlemesini istirham ediyorum. 67 nci madde... (AK 
Parti ve ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Kemaloğlu... 

"Konuşma üslûbu" başlıklı madde 67'yi okuyorum arkadaşlarım: "Genel Kurulda kaba ve 
yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi Başkan derhal, temiz bir dille konuşmaya, buna rağmen temiz 
bir dil kullanmamakta ısrar ederse kürsüden ayrılmaya davet eder. Başkan, gerekli görürse, o kim
seyi o birleşimde salondan çıkartabilir." 
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ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Niye yapmadınız?! 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Buradan istediğimizi söyleyebilir miyiz Sayın Başkan?! 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, ben size 67 nci maddeyi okudum İçtüzüğün. Eğer, hatip kür

süde bu kaba ve yaralayıcı sözleri söylerse, Başkan müdahale etmezse, o zaman sizin bu sözleri söy
leme hakkınız olur. 

Saadet Partisi Grubu adına... 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, buradan söyleyebilir miyiz?! 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Yani, buradan söyleyebilir miyiz?!.. 
BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Sayın Başkan, kaba sözler buradan söylendiği zaman, oradan 

söylendiği zaman serbest mi?! 
BAŞKAN - Sayın Arınç "duymadım" dedim. Duymadığım bir konuda... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Tutanaklar nerede Başkan?! 
BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Siz onu duymadınız, bunu da mı duymadınız?! 
BAŞKAN- Duymadım dediğim bir konuda.. 
BÜLENT ARINÇ (Manisa)- Bunu da mı duymadınız Sayın Başkan?!. 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep)- Başkan, bu tavırla Meclisi idare edemezsiniz!.. 
BAŞKAN- Bakın, Sayın Arınç, siz, maalesef, bunca olgunluğunuza rağmen, o kargaşada her

halde duyamadınız benim gibi. 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep)- Bu tavrınızı bırakın. Meclisi idare etmeye çağırıyorum sizi. 
BAŞKAN- Sayın Veysel Candan'ın ve arkadaşlarının ısrarla yoklama talebi gelince, yerine 

getireceğimi söyledim ve işlemi gerçekleştirmek için evrakları istemek üzere başımı çevirdim. 
Sayın Arınç, hiç kimse tanımasa, siz beni tanırsınız; istirham ederim... 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep)- Meclis Başkanvekiline yakışmıyor hareketleriniz... Bu 

şekilde idare edemezsiniz... 
BAŞKAN- Saadet Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı. 
NERETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Bugün bu Meclisi böyle idare etmek talihsizliktir. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kukaracı. (SP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
SP GRUBU ADINA FAHRETTİN KUKARACI (Erzurum)- Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; tasarının 3 üncü maddesi üzerinde Grubumun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; 
bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli üyeler, maddeyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun seçimi ve görev süresi düzen
lenmektedir. Kurulun, yükseköğrenim almış, mesleğiyle ilgili konularda 10 yıl görev yapmış, 30 
yaşını doldurmuş kişilerden oluşacağı, bunların görev süresinin 4 yıl olacağı hükme bağlanmak
tadır. 

Ayrıca, 9 kişiden oluşacak olan bu kurulun seçiminin nasıl olacağı düzenleme içerisinde yer al
maktadır. Tasarıdaki bu değişiklikle, millî iradenin yegâne temsilcisi bulunan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından seçilmiş Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun tarzı teşekkülü değiştirilmek is
tenmektedir. 
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Genel gerekçede, 5 artı 4 olarak belirlenmiş olan iktidar muhalefet dengesinin bozulduğundan 
bahsedilmektedir. Her iktidar değişiminde bu denge ister istemez değişir; çünkü, iktidar da 
muhalefet de sabit değildir. "Bu hükümetin seçeceği ve kendisinden sonraya bırakacağı kuruldaki 
denge nasıl korunacaktır" sorusunun cevabı yoktur. Bunun makul bir gerekçe olmadığı açıktır. Her 
vesileyle Meclisi by-pass etmeye çalışan hükümet, burada da aynı tavrı sergilemektedir. 

İktidar -muhalefet dengesinin nasıl bozulduğu, eğer bozulmuş ise, yürütmede ne gibi aksaklık
lar doğuracağı açıklanmamıştır. Dengenin bozulduğunu varsaysak bile, yapılmak istenen değişik
liği mazur göstermeyecektir. Önemli olan, seçimin Yüce Meclis tarafından yapılmış olmasıdır. Baş
bakanlığın emrinde ve hizmetinde bir kurul oluşturmayı amaçlayan iktidar 7 üyeyle, muhalefet ise 
2 üyeyle temsil edilecektir. Asıl bu değişiklik, dengeleri bozmaktadır. Millet iradesini yansıtmakta 
olan üst kurulun bağımsız bir otorite olarak kalması, millet iradesini yansıtması, bürokratik oligar
şinin işine gelmemektedir; bunu hazmedememişlerdir. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sayın Başkan, dışarıda bir sürü problem var. Erkan Kemaloğlu, 
erkekliğini göstermek için dışarı çıktı... Hiç hoş şey değil yani... 

FAHRETTİN KUKARACI (Devamla) - Kanunun gerekçesinde "üst kurulun, her türlü etkiden 
uzak kalmasını, tarafsız ve bağımsız karar almasını sağlamak amacıyla, üyelerin seçiminde karma 
bir sistem belirlenmiştir" denilmektedir. Hükümet ya gerekçeyi yanlış yazmıştır ya düzenlemeyi 
yanlış yapmaktadır ya da hükümetin bağımsızlık ve tarafsızlık anlayışı farklıdır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin seçtikleri bağımlı ve taraflı, hükümetin seçtikleri bağımsız ve tarafsız olacak; bu, 
doğru değildir ve sadece, milleti aldatmak anlamına gelmektedir. 

İktidar, özerk ve tarafsız bir kamu kurumu olan bu müesseseyi, bağımlı, taraflı ve emre amade 
bir hale getirmek istemektedir. Halbuki, mevcut sistemde üyeler, seçim yöntemi nedeniyle, halkı 
temsil etmektedirler. Yeni seçim yöntemiyle, kurum ve kuruluşlardan gelecek her üye, temsilcisi ol
dukları kurum ve kuruluşlardan bağımsız hareket edemeyecek, halkın temsilcisi olamayacaklardır. 

Kurulun oluşturulmasındaki bir başka yanlış da, 2 kişinin YÖK'ten, kişinin gazetecilerden, 1 
kişinin ise Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden seçilmesidir. 

Avrupa Birliğine girme çabası sürerken, daha fazla sivilleşme gayretleri devam ederken, 
anayasa değişiklikleri ve uyum kanunlarıyla bu süreç hızlandırılırken, RTÜK'ün militer bir yapıya 
büründürülmek istenmesinin izahı yoktur. Sivilleşmekten kastımız, sadece askeriye için de değildir, 
YÖK'ten gelecek olan 2 kişi için de geçerlidir. Zira, YÖK, uygulamalarıyla, ne derece baskıcı, an
tidemokratik bir yapıda olduğunu her vesileyle ispat etmiştir. YÖK, bizatihi kendisi tartışmalı bir 
kurum iken, RTÜK'e üye önerme göreviyle varlık nedeninin de ötesinde, yeni ve etkin bir işlev 
kazanmaktadır. Eğer, özerk ve katılımcı bir kurul oluşturulmak isteniyorsa, sivil toplum örgütlerinin 
temsil edildiği geniş bir kurul olarak düzenlenmelidir ya da yapılan bu düzenlemenin makul bir 
izahı yapılmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, sonuçlandırınız... 
FAHRETTİN KUKARACI (Devamla) - TOBB, Barolar Birliği, işçi, memur ve işveren sen

dikalarından, Yazarlar Birliğinden, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığından, Anadolu Radyo ve 
Televizyoncular Derneğinden üye alınmıyor da, niçin YÖK'ten, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reterliğinden, Gazeteciler Cemiyetinden üye alınıyor? Bu kurumların özelliği nedir? Burada, 
RTÜK'ü, YÖK'e benzetme çabası vardır diye düşünüyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, bütün bunların yanında, gizlenmek istense de, tasarının gerçek amacı, 
sermaye sahibi birkısım medya patronunun sektörde tekel oluşturmak, sonra da bu gücü kullanarak 
kamu ihalelerinden haksız pay almak için zemini uygun hale getirmektir. Bunu da Türk toplumu af
fetmeyecek, gerektiğinde cezasını oyuyla verecektir diyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
(SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kukaracı. 

Şimdi, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül. 

Buyurunuz Sayın Gönül. (DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
DYP GRUBU ADINA ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşülen 3 üncü maddeyle oluşturulan üst kurulun oluşum şekli, aranılan nitelikler ve Baş
bakanlığa bağlanarak özerkliğinin zedelenmesi, basın özgürlüğüne baskıdır ve basın özgürlüğünü 
yok etmektir, radyo ve televizyonların seslerinin kesilmesidir, ekranlarının kapanmasıdır. Getirilen 
cezalar, cezaların müşterek ve müteselsilliği, Anadolu'daki zorla ayakta duran yerel basının, radyo 
ve televizyonların yok olmasına, ekranlarının kararmasına, kapılarına kilit vurulmasına sebep 
olacaktır. 

Bu yasayla, ihale yasağının kaldırılması, borsa işlemlerine izin verilmesi, hisse oranlarındaki 
sınırlamanın kaldırılması, basına getirilen cezalar ve düzenlemeler ile bir bütün olarak RTÜK 
Yasası, Anayasaya aykırıdır, çağdaş hukuk normlarına aykırıdır, kartelleşmenin ve tekelleşmenin 
önünü açmaktadır. Bu, tarihî bir sorumluluktur. Bu sorumluluğa Doğru Yol Partisi olarak ortak 
olamayız. 

Peki, Doğru Yol Partisi olarak biz ne istiyoruz; biz, çağdaş ve Avrupa Birliği normlarında 
RTÜK yasası istiyoruz, kişilik haklarını koruyan, toplumun doğru haber alma hakkını teminat al
tına alan bir RTÜK yasası istiyoruz, internetin dünya standartlarında kullanımını sağlayan bir 
RTÜK yasası istiyoruz, Anadolu'nun sesi olan yerel basın, radyo ve televizyonların yaşamasını 
gözeten, fırsat veren RTÜK yasası istiyoruz, demokrasinin dördüncü kuvveti olan basın, radyo ve 
televizyonların basın özgürlüğünü sağlayan bir yasa istiyoruz ve onun arayışı içindeyiz. Doğru, 
haklı, hukuka uygun taleplerimizi, Anayasa Komisyonunda, usul tartışmasında, öneri üzerinde, 
yasanın tümü üzerinde dile getirdik, Doğru Yol Partisi olarak görevlerimizi yaptık ve bu nedenle de, 
bu yasanın önemini müdrikiz. Ulusal ve yerel basını haber alma ve yayıncılık açısından nasıl et
kileyeceğinin, gelecekte nelerin olabileceğinin farkındadır, görmektedir ve bunun bilinci içindedir 
Doğru Yol Partisi. 

Değerli arkadaşlarım, hükümete sormak istiyoruz, ülkenin, insanımızın, ekonominin sorun
larını çözdünüz de mi, mesele sadece RTÜK Yasasına kalmıştır; aç insanlara aş, işsize iş buldunuz 
da, ülkenin meseleleri bitti de, şimdi sıra RTÜK Yasasına mı gelmiştir? (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bunlara rağmen, hukuk tanımazlıktaki tavrınız, 
katı tutumunuz, görüyoruz ki devam etmektedir, devam ettirmekte de ısrarlı görünmektesiniz. Bu 
vebal sizindir, sizin omuzlarınızdadır. Üç yıldan beri hukuk tanımaz ve Anayasaya aykırı tavrınızı 
ve tutumunuzu devam ettirmektesiniz. Bizim, sizin bu sorumluluğunuza ortak olma gibi bir mec
buriyetimiz de yoktur. Bu nedenle, milletimizin huzurunda, sizi protesto ediyoruz, hükümetinizi 
protesto ediyoruz, hükümeti oluşturan siyasî partileri protesto ediyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) 
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HALİL ÇALIK (Kocaeli) - Allah Allah... 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - O nedenle, bu görüşmelerin, artık, hukukun dışına taştığını, 
sağlıklı görüşme şartlarını kaybettiğini görüyoruz. Her doğru sözümüze rağmen, her türlü uyarımıza 
rağmen, kulaklarınızı tıkadığınızı görüyoruz. Bizim anlatmamız sizin için bir şey ifade etmiyor. Bu 
kürsüye gelip konuşmaktan kaçınan sizsiniz, derdinizi anlatmaktan kaçınan sizsiniz, milletin sesi 
olduğunuzu iddia edip, bu kürsüden kaçan da sizsiniz. (DYP sıralarından alkışlar) 

O nedenle, şu andan itibaren, sizin bu sorumluluğunuza ve vebalinize ortak olmak istemiyoruz; 
protesto ederek Genel Kurulu terk ediyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Gönül. 

(DYP Grubu milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk ettiler) 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, gruplar adına başka söz talebi Başkanlığa intikal etmemiş
tir. 

3 üncü madde üzerinde 6 adet önerge vardır; ancak, milletvekillerince madde üzerinde sadece 
3 önerge verilebildiğinden, bu önergelerden yalnızca 3'ünü, önce geliş sıralarına göre okutacağım, 
sonra aykırılık derecelerine göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının, 3984 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde değişiklik yapan 3 üncü maddesi Anayasaya ay
kırıdır. 

Gereğini dilerim. 

Saygılarımla. 

Uluç Gürkan 

Ankara 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasanın 3 üncü maddesinin yasa metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Mahmut Göksu İsmail Alptekin Ali Gören 

Adıyaman Bolu Adana 

Yakup Budak Ertuğrul Yalçınbayır Necati Çetinkaya 

Adana Bursa Manisa 

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

850 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tasarısının çerçeve 3 üncü maddesi ile 3984 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

- 1 0 1 -



T.B.M.M. B:95 2.5.2002 0 : 4 

"Üst Kurulun Biçimi ve Görev Süresi: 
Madde 6.- Üst Kurul en az 4 yıllık yükseköğrenim görmüş, meslekleriyle ilgili konularda veya 

özel kuruluşlarda en az 10 yıl görev yapmış, meslekî açıdan yeterli bilgiye, deneyime ve devlet 
memuru olma niteliğine sahip 30 yaşını doldurmuş kişiler arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunca seçilir. 

Üst Kurulun 9 üyesinden 5'i siyasî parti gruplarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı oluşum formülüne göre belirlenecek, 10 aday arasından; 4'ü ise en çok sarı basın kartı sahibi 
üyesi bulunan üç gazeteciler cemiyetinin ortaklaşa göstereceği 8 aday arasından Genel Kurul 
tarafından belirlenecektir." 

Fethullah Erbaş Aslan Polat Oya Akgönenç 
Van Erzurum Ankara 

Mahmut Göksu Yakup Budak Musa Demirci 
Adıyaman Adana Sivas 

BAŞKAN - Şimdi, maddeye en aykırı önergeyi tekrar okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 3984 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde değişiklik yapan 3 üncü maddesi Anayasaya ay
kırıdır. 

Gereğini dilerim. 
Saygılarımla. 

Uluç Gürkan 
Ankara 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, katılmaları lazım; hepsine katıldılar, buna da 

katılsınlar. 
BAŞKAN - Sayın Gürkan, gerekçeyi mi okutalım? 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Konuşacağım efendim. 
BAŞKAN - Kendiniz konuşacaksınız. 
İçtüzük 84 üncü madde gereği, Anayasaya aykırılık iddiası var. 
Buyurunuz Sayın Gürkan. 
Süreniz 5 dakika. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlar; öngörülen değişiklikle, 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun siyasî yapısı bugünkü konumuna göre daha da güçlendirilmek
tedir. 
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Mevcut Yasa, Kurulun 9 üyesinin de, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen iktidar ve 
muhalefet partilerinin her üyelik için gösterdiği 2 adaydan Tinin burada, Genel Kurulda seçilmesini 
hükme bağlamıştır. 

Tasarı ise, siyasî partilerin seçeceği üye sayısını 9'dan 5'e düşürmektedir ve seçilecek üyeyi, 
kontenjan sahibi partinin de doğrudan belirlemesini öngörmektedir. Parti, seçeceği üyeyi doğrudan 
belirleyecektir, diğer partilerin, Meclis Genel Kurulunun iradesi kaybolacaktır. 

Diğer 4 üye ise, YÖK'ün göstereceği 4 aday arasından 2, Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Kon
seyi ile Millî Güvenlik Kurulunun göstereceği 2'şer aday arasından Ter olmak üzere, Bakanlar 
Kurulu tarafından seçilecektir. 

Bu düzenlemeyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, siyasal iktidarların ister istemez 
güdümüne girecektir; hangi iktidar olursa olsun... Kurul üyeliğinin süresinin altı yıldan dört yıla 
düşürülmesi de, bu siyasal iktidar güdümünü pekiştirecektir. Yasanın genel gerekçesinde "bu düzen
lemeler sayesinde bozuldu" denilen iktidar-muhalefet dengesi, öyle anlaşılıyor ki, her koşulda, her 
zaman, iktidarlar lehine korunacaktır. 

Değişiklik önerisi, RTÜK'ü, her türlü siyasal etki ve baskının dışında, özellikle kamu yararım 
koruyacak bir yapı yerine, bu kamu yararını gözetmeyecek, siyasal iktidarların baskısını oluş
turacak bir değişikliği içermektedir. Buna bağlı olarak, geçici 1 inci maddede, Kurul üyelerinin 
yeniden seçimi de öngörülüyor ki, bu da, özerk, bağımsız kurulların yasa yoluyla görevden alın
maları yolunu açacağı, pekiştireceği, diğer iktidarlara örnek olacağı için de, hiç sağlıklı, hiç 
önerilecek, burada bir gelenek oluşturulacak bir yol değildir. 

Saygıdeğer arkadaşlar, Anayasanın 28 inci maddesine bakın, basın hürriyetini düzenliyor. 
Basın hürriyeti, siyasî içeriği, siyasî yapısı böylesine pekişmiş bir kurulla korunamaz. Aynı şekilde, 
bu yapı, Anayasanın 90 inci maddesinde "kanun hükmündedir, Anayasaya aykırılıkları ileri 
sürülemez" denilen, Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10 uncu mad
desine de, tasarının bütünü üzerinde konuşurken vurguladığım gibi, bütünüyle aykırıdır; ayrıca, 
taraf olmayı öngördüğümüz Avrupa Birliği Temel Haklar Şartının 11 inci maddesine de açıkça ay
kırıdır. 

Anayasaya aykırı bir düzenlemeyle, özerk olması gereken bir kurulu, bugün işimize gelse de, 
gelecekte tümüyle siyasal iktidarların güdümüne sokacak bir değişikliğe, bir düzenlemeye, 
Anayasaya aykırı olduğunu bile bile geçit vermememizi diliyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sağ olun. (AK Parti ve SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Gürkan. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 

III. - YOKLAMA 

(SP sıralarından 20 milletvekili ayağa kalktı) 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN - İkinci ve üçüncü önerge için yoklama istekleriniz var, talepleriniz var, onları da 

kale alacağım; ama, oylamaya geçtim. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci ve üçüncü önerge için yazılı olarak yoklama talebinde... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Bu önerge için efendim. 
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BAŞKAN - Sizin, bakın, on saniye bile tahammülünüz yok. Bir sözümü bitirsem, belki de hiç 
tartışacağımız mesele kalmayacak Sayın Candan. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Hayır, bir de biz bitirsek! 
BAŞKAN - İkinci ve üçüncü önergelerle ilgili yazılı yoklama talebiniz var. Ben onları işleme 

almak üzereyken, siz şimdi "önergeyi oylarınıza sunuyorum" dediğim anda ayağa kalkıp yoklama 
talebinde ısrarlı mısınız? 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Israrlıyız. (SP sıralarından "Israrlıyız" sesleri) 
BAŞKAN - Daha sonra ikinci ve üçüncüde de isteyeceksiniz? 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Her önergede, her maddede istiyoruz. 
AYDIN TÜMEN (Ankara) - Her önergede olur mu?! 
BAŞKAN - Peki, o zaman, yoklama isteyen sayın milletvekillerinin isimlerini tespit ediyoruz:. 

Sayın Hatipoğlu, Sayın Candan, Sayın Bekâroğlu, Sayın Çelik, Sayın Kamalak, Sayın Oğuz, Sayın 
Ulucak, Sayın Malkoç, Sayın Sünnetçioğlu, Sayın Budak, Sayın Öztek, Sayın Aydın, Sayın Esen-
gün, Sayın Geçer, Sayın Yalman, Sayın Erbaş, Sayın Kukaracı, Sayın Adak, Sayın Güneri, Sayın 
Okudan. 

Yoklama için 2 dakika süre vereceğim. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN- Toplantı yetersayısı vardır. 

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

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

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge, 
kabul edilmemiştir. 

Şimdi ikinci önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasanın 3 üncü maddesinin yasa metninden çıkarılmasını arz ederim. 
İsmail Alptekin (Bolu) ve arkadaşları 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa)- Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul)- Katılıyoruz. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunmadan önce, yeni bir yoklama talebi var. Yoklama talebin

de bulunan arkadaşlarımızı arayacağız. 
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Mahmut Göksu?.. Burada. 
Özkan Öksüz?.. Burada. 
Mehmet Özyol?.. Burada. 
Ali Coşkun?.. Burada. 
Musa Uzunkaya?.. Burada. 
M. HADİ DİLEKÇİ (Kastamonu)- Ayağa kalksınlar, görelim. 
BAŞKAN- Mahfuz Güler?.. Burada. 
Abdullah Veli Şeyda?.. Burada. 
Dengir Fırat?.. Burada. 
İrfan Gündüz?.. Burada. 
Eyüp Fatsa?.. Burada. 
Mehmet Çiçek?.. Burada. 
Zeki Ünal?.. Burada. 
Faruk Çelik?.. Burada. 
Abdülkadir Aksu?.. Burada. 
Sabahattin Yıldız?.. Burada. 
Maliki Ejder Arvas?.. Burada. 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Başkan, çok yoruldun, telaffuz edemiyorsun!.. 
BAŞKAN - Hayır, ben yorulmadım. Ben üniversitede yüzlerce, binlerce kâğıt okudum; ama, 

kabul buyurunuz ki, şu yazıları okumak için de biraz tecrübeli olmak gerekir; değilse... 
Osman Aslan?.. Burada. 
Altan Karapaşaoğlu?.. Yok. 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Eyyüp Sanay?.. Burada. 
Yoklama için 2 dakika süre vereceğim. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devanı) 

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

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge, 
kabul edilmemiştir. 
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Son önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

850 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tasarının çerçeve 3 üncü maddesinin 3984 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin başlığıyla birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Üst Kurulun biçimi ve görev süresi 

Madde 6.- Üst Kurul, en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş, meslekleriyle ilgili konularda 
kamu veya özel kuruluşlarda en az on yıl görev yapmış, meslekî açıdan yeterli bilgiye, deneyime 
ve devlet memuru olma niteliğine sahip, otuz yaşını doldurmuş kişiler arasından Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. 

Üst Kurulun dokuz üyesinin beşini siyasî parti gruplarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı oluşum formülüne göre belirlenecek on aday arasından dördünü, 

En çok sarı basın kartı sahibi üyesi bulunan üç gazeteciler cemiyetinin ortaklaşa göstereceği 
sekiz aday arasından Genel Kurul tarafından seçilir. 

Fethullah Erbaş (Van) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 

III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katıldığı üçüncü önergeyi oylamadan önce, yine bir 
yoklama talebi var. 

Arkadaşlarımı arayacağım: 

Mahmut Göksu?.. Burada. 
Mehmet Özyol?.. Burada. 

Ali Coşkun?.. Burada. 

Musa Uzunkaya?.. Burada. 

İlyas Arslan?.. Burada. 

İsmail Özgün?.. Burada. 

Mahfuz Güler?.. Burada., 

Abdullah Veli Şeyda?.. Burada. 
Şükrü Ünal?.. Burada. 
Eyüp Fatsa?.. Burada. 

İrfan Gündüz?.. Burada. 
Mehmet Çiçek?.. Burada. 
Zeki Ünal?.. Burada. 

Abdülkadir Aksu?.. Burada. 
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Sabahattin Yıldız?.. Burada. 
Faruk Çelik?.. Burada. 
Maliki Ejder Arvas?.. Burada. 
Osman Arslan?..Burada. 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu?.. 
Eyyüp Sanay?.. Burada. 
Sayın Karapaşaoğlu'na bir başka arkadaşımız... 
Yoklama için 2 dakika süre vereceğim. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, toplantı yetersayı vardır. 

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

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

BAŞKAN - Şimdi, üçüncü önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge reddedilmiştir. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylamadan önce arkadaşlarımızın bir yoklama talebi daha vardır. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan bir hakkın 

suiistimali!.. Daha yeni yoklama yapıldı!.. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sizin yaptığınız bir hakkın suiistimali 
BAŞKAN - Sayın Tayan, ben "bir hakkın suiistimali" kavramını bilirim; ama, İçtüzüğe göre 

arkadaşlarımın yoklama talebi varsa onu da yerine getirmek durumundayım. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, onların yaptığı hakkın suiistimali değil mi? 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Topluma elbirliğiyle çok iyi örnek oluyoruz iktidarıy

la muhalefetiyle. 
BAŞKAN - Lütfen, siz müsterih olun. 
Yoklama talebinde bulunan arkadaşlarımı arayacağım. 
Aslan Polat?.. Burada. 
Ali Oğuz?.. Burada. 
Rıza Ulucak?.. Burada. 
Ahmet Sünnetçioğlu?.. Burada. 
Lütfı Yalman?.. Burada. 
Veysel Candan?.. Burada. 
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Mustafa Kamalak?.. Burada. 
Latif Öztek?.. Burada. 
Turhan Alçelik? Burada. 
Bahri Zengin?.. Burada. 
Ahmet Demircan?.. Burada. 
Nezir Aydın?.. Burada. 
Mustafa Geçer?.. Burada. 
Suat Pamukçu?.. Burada. 
Niyazi Yanmaz?.. Burada. 
Ahmet Karavar?.. Burada. 
Ahmet Cemil Tunç?.. Burada. 
Hüseyin Karagöz?.. Burada. 
Sacit Günbey?.. Burada. 
Cevat Ayhan?.. Burada. 
Musa Demirci?.. Burada. 
Yoklama için 2 dakika süre veriyorum. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır. 

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

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

BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. - 3984 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
Yasaklar ve denetim 
Madde 9. - Üst Kurul üyeleri ile üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısım

ları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, radyo ve televiz
yon hizmetleri alanında Üst Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda herhangi bir yüklenme 
işine giremez, özel radyo ve televizyon şirketlerinde ve bu şirketlerin doğrudan veya dolaylı ortak
lık bağı bulunan şirketlerde ortak veya yönetici olamazlar. 

Üst Kurul üyeleri, üyelikleri süresince resmî veya özel başkaca hiçbir görev alamaz, özel veya 
kamu yayın kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan veya dolaylı olarak 
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taraf olamaz ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamaz, siyasî partiye üye olamazlar. Amacı sos
yal yardım ve eğitim işlerine yönelmiş derneklerle vakıflardaki görevler ve kooperatif ortaklığı bu 
hükmün dışındadır. 

Üst Kurul üyeleri, kendileri veya üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî 
hısımlarıyla ilgili konularda müzakere ve oylamaya katılamaz. 

Yukarıdaki esaslara aykırı davrananlar görevlerinden çekilmiş sayılır. Bu husus Üst Kurul 
tarafından re'sen veya yapılacak müracaatın değerlendirilmesi sonunda karara bağlanır. 

Üst Kurul, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tâbidir. 

BAŞKAN - 5 inci madde üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Bursa Milletvekili 
Ertuğrul Yalçınbayır. 

Buyurun Sayın Yalçınbayır. 

Süreniz 5 dakikadır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA ERTUĞRUL YALÇINBAYIR(Bursa)- Sayın Başkan, milletin 

değerli, özgür vekilleri; genel başkanlarının talimatına değil, hukukun üstünlüğüne yemin eden öz
gür milletvekilleri; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Özgürlüğün nimetlerinden hepimizin aynı derecede yararlanması ve halkımızın özgürleşmesi 
dileğiyle sözlerime başlıyorum. 

Yarın, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü; birkaç saat sonra buna gireceğiz. 
3 Mayıs 1997; 54 üncü hükümet ve bu hükümet, bakanlığının da talimatıyla Flash-TV'yi bas

tı. O zaman muhalefette olanlar elbirliğiyle bunu kınadı. Şimdi, o dönem muhalefette olanlar, bu 
defa, basın özgürlüğüyle ilgili, Türkiye'yi, dünya kara listesinin başına taşıyorlar. 

Sene 1996; 3 Mayıs 96 ve Milliyet Gazetesinin bir haberi: "Basın bayramında Türkiye kara lis
tede" ABD'deki, gazetecileri koruma komitesinin, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü, basının 
düşmanı olarak ilan ettiği on lider arasında başbakan var ve yine Türkiye, böyle bir günde, gazeteci 
kökenli bir başbakanın başkanlığındaki bir hükümetin eliyle getirilen tasarı sebebiyle dünyanın yine 
gündeminde. 

Gazetecilerin, hükümet ve medya sahiplerine karşı bağımsızlığıyla ilgili görüşmeleri yapmak 
yerine, medyada ticarî çıkarların etkisini artırmayı, tekelleşmenin yaygınlaşmasını, gazetecilerin 
sendikal haklardan yoksun bırakıldığı bir ortamın elbirliğiyle hazırlandığını görüyoruz. 

Basında sendikasızlaştırma var, basında örgütlenme yok; sadece medya sahiplerinin çıkarlarına 
hizmet eden düzenlemeler ve uygulamalar var. Dünya Basın Özgürlüğü Günü, basın özgürlüğünü 
destekleyen girişimlerle geliştirmek ve teşvik etmek için bir eylem günüdür. Türkiye, 3 Mayıs 97'de 
bu eylemin negatifini yaptı ve yine bir 3 Mayısta bir başka uygulamasını getiriyor. Dünya çapında 
basın özgürlüğünün durumunu değerlendirme günü bugün ve basın özgürlüğü için yaptıkları taah
hütlere saygılı olmalarını hükümetlere hatırlatma günü. Acaba, hükümet, bunları duyuyor mu?! 

Değerli milletvekilleri, hukuka aykırılık diz boyu ve bu hükümet döneminde, 21.6.99 ile 1 
Mayıs 2002 tarihleri arasında 65 iptal davası açıldı; 32'si kabul edildi, devam eden 19 dava var. 632 
itiraz başvurusu oldu ve bunlardan 23'ü iptal, 225 adedi Af Kanunu nedeniyle birleştirildi ve onlar 
da kabul, 203 elde var ve 36 adet kanun hükmünde kararnamenin iptali istendi; 25 adedi iptal edil
di. Hukuk devletiyle bunları bağdaştırabilmek mümkün mü acaba?! 

Bu maddeyle ilgili olarak, yasaklar ve denetimle ilgili şunu söylemek istiyorum; 2.10.1981 
tarihinde çıkarılan 2531 sayılı Yasa var: Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler 
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Hakkında Kanun. Bu Kanunun uygulanmasını Başbakana sorduk; uygulanmayan kanunlar arasın
da olduğunu gördük. Temiz topluma hizmet eden bu Kanunu, hükümetler uygulayamadı; umarım 
ki, bu yasaklar ve denetim konusunda da aynı acizliği göstermez. 

Burada, Üst Kurulun, Yüksek Denetleme Kurulunun Denetimine girdiğini görüyoruz; bunu, 
özerklik ve tarafsızlıkla bağdaştırmak mümkün değil. Yüksek Denetleme Kurulu, Başbakanlığın 
vesayeti altında ve Kurulun üyelerini Bakanlar Kurulu seçiyor ve Yüksek Denetleme Kurulunun 
denetim konuları... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Lütfen bitiriniz Sayın Yalçınbayır. (DSP sıralarından anlaşılamayan müdahale) 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - Doyamam... Özgürlükle ilgili tek başımıza kalsak 

da mücadele edeceğiz. Susma, sustukça sıra sana gelecek! Hepimize gelebilecek bu!.. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

Yüksek Denetleme Kurulunun denetim konuları, ekonomik alanda ticarî esaslara göre faaliyet 
gösteren ve kamu iktisadî teşebbüsü olan işletmelerin denetlenmesi esasıyla sınırlıyken, bu defa, 
RTÜK'ü denetim içine alıyor. Bu, evrensel kurallara da aykırı, bizim taahhütlerimize de aykırı. Biz 
neyi söylersek söyleyelim, o inen kalkan eller, otomatiğe bağlanmış olan eller, onlar özgürleşmedik-
çe Türkiye özgürleşmez; onlar özgürleşmedikçe, siyaset derinlik ve genişlik kazanmaz. (AKP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Umarım ki, vatandaş nezdinde, bu söylediklerimiz yer bulur. 
Haklanmızı iyi niyetle kullanalım. Ne iktidarı ne muhalefeti, hakkın kullanılmasında, lütfen, kötü 
niyeti esas almasın. Biz, burada, topluma mesaj veriyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Yalçınbayır, lütfen... Rica ediyorum... 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - Birbirimize hakaret etmemiz, bu milletin örneği 

değil. Ben, buradan, kişilik haklarıma saldırıda bulunan kişiye de, sözlerini aynen iade ediyorum. 
Saygılar sunuyorum. (AKP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yalçınbayır. 
Saadet Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün; buyurunuz. (SP sıralarından 

alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
SP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, sizlere, Yerel Televizyonlar Birliğinin günlerce televizyon ekranlarına yan

sıttığı bildiriden pasajlar okuyacağım. Bizim sözümüzü dinlemiyorsanız, hiç olmazsa, her zaman 
muhtaç olduğunuz, seçimlerde memleketinize, seçim bölgelerinize gittiğinizde her zaman faydalan
dığınız yerel medyanın, yerel televizyonların sesini, sözünü, bir defa daha hatırlatmak istiyorum. 
Hepsini okuyamayacağım; ama, pasajlar arz edeceğim. 

"Bu tasarının hedefi, Yüce Türk Milletinin özgür iradesidir. Egemenliğimiz ipotek altına alın
mak istenmektedir. Amaç, yerel medyanın sesinin kısılması, büyük medya kuruluşlarının borazanı 
haline getirilmesidir. Bizler zor koşullar altında hayat mücadelesi verirken, evimize götüreceğimiz 
bir ekmeğin hesabını yaparken, Anadolu'daki işadamlarımız ayakta kalmaya çalışırken, çıkarılmak 
istenilen yeni yasayla büyük patronların zenginliğine zenginlik, gücüne güç katmak amaçlanmak
tadır. 
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Sevgili vatandaşlarımız -vatandaşlara hitap ediliyor- bizi bilirsiniz; biz, yerel medya olarak, 
bugüne kadar, ne büyük devlet ihaleleri aldık ne ekranlarımızı kişisel çıkarlarımız için kullandık ne 
de milyonlarca dolarlık teşviklerden yararlandık. Hiçbir iktidar nimetlerinden yararlanmadan, ver
gilerimizi kuruşu kuruşuna ödedik. Sizinle aynı kaderi paylaştık. Dertlerinizle ortak, ülkemizin 
geleceğine umut olmaya çalıştık. Zor koşullar altında sizlerle birlikte, demokrasi ve erdem 
mücadelesi verdik. 

Mecliste oylanacak yeni RTÜK Yasası, büyük sermaye sahiplerinin ulusal kanallarının yanı 
sıra, bütün yerel medyaya sahip olmasını sağlamaktadır. Bunu fırsat bilen büyük patronlar, yerel 
medya kuruluşlarını kapatmak için harekete geçtiler bile 

Sonunda halka hitap var: "İşte bu nedenle, hepinizi, bize, yerel medyanıza sahip çıkmaya 
çağırıyoruz. Bunun için, ilinizden çıkan sayın milletvekillerini arayıp, bu konudaki endişelerinizi 
dile getirmenizi rica ediyoruz; çünkü, bu güç, bugün için, bizi temsil eden vekillerimizin elinde. 
Bizden aldıkları vekâleti, böyle bir yasaya 'evet' demek için kullanmalarına razı olamayız. Millet-
vekillerimize, gerçek yerlerinin bizim yanımız olduğunu, halkın sevgisi ve desteği olmadan, vicdan 
huzuru duymadan yaşamanın bir anlamı olmadığını, bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Unutul
masın ki, namert köprüsünden geçmenin sonu yoktur ve uzun vadede de, hep, dürüstler kazanacak
tır." 

Değerli milletvekilleri, sayın iktidar milletvekilleri, ben, buradan, Yerel Televizyonlar Bir
liğinin halkımıza hitaben sizlere mesajını bir defa daha dile getirdim. Gelin, bu sese kulak verin. Bu 
medya hepimizin medyasıdır, bu medya bizim medyamızdır, Anadolu'nun sesidir, bizim sesimizdir. 

Bakınız, milletvekillerinden kaç tanesi ulusal medyada tek kelime söyleyebiliyor; ama, mem
leketimize gittiğimizde, bütün yerel televizyonlar, gerçekten dürüst, gerçekten samimî, hangi par
tiden gelirse gelsin, ekranlarını bize açıyorlar. Biz, kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz, kendi sesimizi 
kesiyoruz, Anadolu'nun sesini kesiyoruz; ama, şu üç saatten, beş saatten beri görüyoruz ki, sözün 
çaresi yok, sizi esir almışlar! Medya patronları sizi esir almış! Maalesef, gerçek bu. (SP sıraların
dan alkışlar) Gelin, hep beraber bu zinciri kıralım, bu yasa geçmesin. RTÜK Yasasında, gerçekten 
önemli hatalar yok, düzeltilmesi gerekmiyor. Milletin derdi bu değil, milletin derdi ekmek, milletin 
derdi iş, milletin derdi aş. Üç tane patron için gece yarılarına kadar bu Meclisi çalıştıracağınıza, 
gelin, işsiz kardeşlerimizin, yolu yapılmayan köyün, okulu olmayan köyün derdine bakalım. Ama, 
maalesef, siz, kavga pahasına, Mecliste İçtüzüğü ihlal etme pahasına, muhalefetin sesini kısma 
pahasına, patronların emrini yerine getireceksiniz; ama, bu dünya size de kalmayacak. Özellikle 
MHP'li arkadaşlarıma sesleniyorum: ANAP'ın, DSP'nin birtakım bağlantıları var, size ne oluyor 
MHP'li, Milliyetçi Hareket Partililer?!. 

HASAN GÜLAY (Manisa) - Ne bağlantısı var? 
MELDA BAYER (Ankara) - Ne bağlantısından bahsediyorsunuz? 
NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Millî bağları var. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Bakınız, bu medya, yarın öbürgün sizin başınıza olmadık 

çorapları örecek. Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin bu yasaya destek vermesi fevkalade 
üzücüdür. O medya patronları -bakın, bu sözlerim zapta geçiyor, gün olur yüz yüze geliriz- sizin 
aleyhinizde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Esengün, lütfen sonuçlandırınız; Genel Kurula hitap ediniz. 
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LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) -... iftira kampanyaları yürüttüğü zaman, siz haklıymışsınız 
diyeceksiniz; ama, iş işten geçecek. 

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Yerel televizyonlar kapanacak diye bir şey mi var?! 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Yerel televizyonlar kapanmayacak, yerel televizyonların her 
birini o büyük medya patronları sırayla satın alacak, parayı bastırıp hepsini alacaklar ve yerel med
ya diye, Anadolu'nun sesi diye bir şey kalmayacak. 

Değerli arkadaşlar, yanlışta ısrar etmeyin, hatadan dönmek fazilettir. 

Sayın Komisyon Başkanı, Sayın Hükümet, bizim önergelerimize katılmak suretiyle, asıl, hak
kın suiistimalini kendileri yapıyorlar. Biraz evvel bizim yoklama istememizi, hakkın suiistimalidir 
diye, Sayın Komisyon Başkanı, zannederim, yerinden Sayın Başkana ikazda bulundu. Hayır, biz, 
İçtüzükten doğan direnme hakkımızı kullanıyoruz, sonuna kadar da kullanacağız. Gayri ahlakî olan, 
orada, muhalefet milletvekillerinin verdiği önergeye katılıp, bizim sözümüzü engellemektir. 

BAŞKAN - Sayın Esengün, lütfen bitirir misiniz. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Aslında, yapılması lazım gelen de, bu tasarının geri çekil

mesidir. Gelin, doğruda birleşelim. Medya patronlarına hizmet etmekle hiçbir şey kazanmayacak
sınız. Biz ikaz ediyoruz, inşallah ikazımız tesirini gösterir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Esengün. 

Gruplar adına başka söz talebi yoktur. 

5 inci madde üzerinde 7 adet önerge vardır; ancak, madde üzerinde milletvekillerince sadece 3 
önerge verilebildiğinden, bu önergelerden yalnızca 3'ünü önce geliş sıralarına göre okutacağım, 
sonra aykırılık derecesine göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

850 sıra sayılı yasa tasarısının çerçeve 5 inci maddesi Anayasaya aykırıdır. Tasarı metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Lütfi Yalman Mustafa Kamalak 

Van Konya Kahramanmaraş 
Aslan Polat Mehmet Bekâroğlu 

Erzurum Rize 
BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

850 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tasarının çerçeve 5 inci maddesi ile 3984 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki 
"üyelikleri süresince" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve üyelikleri sona erdikten sonra üç yıl 
sonuna kadar" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Aslan Polat Yakup Budak 
Van Erzurum Adana 
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Mahmut Göksu Metin Kalkan Musa Demirci 

Adıyaman Hatay Sivas 

Cevat Ayhan Alaattin Sever Aydın Ahmet Demircan 

Sakarya Batman Samsun 

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasanın 5 inci maddesinin son fıkrasının "Üst Kurul Sayıştay denetimine 
tabidir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mahmut Göksu İsmail Alptekin İsmail Özgün 

Adıyaman Bolu Balıkesir 

Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 

BAŞKAN - Şimdi, maddeye en aykırı önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

850 sıra sayılı yasa tasarısının çerçeve 5 inci maddesi Anayasaya aykırıdır. Tasarı metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Aslan Polat arkadaşımız konuşacak; buyurunuz. 

Süreniz 5 dakikadır. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Şimdi, bu maddede "Üst Kurul üyeleri ile üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve 
sıhrî hısımları, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, radyo 
ve televizyon hizmetleri alanında Üst Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda herhangi bir 
yüklenme işine giremez" denilmektedir. Şimdi, burada, ihaleleri, dört Üst Kurul üyesine yasaklıyor
sunuz; ama, aynı medya patronlarının, Türkiye'nin bütün ihalelerine girmesini ve bunların karşısın
da haksız rekabet yaparak, bunların karşısında kimsenin duramamasma "evet" diyorsunuz; bunun 
neresi Anayasaya aykırı değil, bunun neresi eşitliği sığıyor?! Sosyal demokratlar, size soruyorum; 
siz, bunu, içinize nasıl sindiriyorsunuz?! 

Bakın, şimdi bir şey söyleyeceğim. Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündemdışı 3 
konuşma yapılacaktı. Bunlardan biri, Rize Milletvekili, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'm da 
hemşerisi ve seçim bölgesindeki çay konularını görüşecekti. Çay konusunun hiçbir önemi yok muy
du ki, gündemdışından düşürdünüz? 
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Rizelilere soruyorum: Ahmet Kabil'in, burada, çay meselesinde anlatacak bir şeyi yok muydu 
ki, onu 5 dakika dinleyemediniz; ama, RTÜK Kanunu çıkarmak için ve birtakım kartel medyası pat
ronlarının isteğini yapmak için burada sabaha kadar çalışıyorsunuz? Bunun neresi sosyal adalet, bu 
nasıl adalet?! 

Bugün, burada "3 Mayıs Türkçüler Günü" diye, konuşma yapacaktınız. MHP'liler, sizin için 
Türkçüler Gününde, burada 5 dakika konuşmanın manası yoksa, niye söz istediniz? Niye söz is
tediniz?.. Söz istediyseniz, niye konuşamıyorsunuz? Bu kadar mı düştünüz?!. Bu kadar mı düş
tünüz?! (MHP sıralarından alkışlar [!]) 

Bakın, MHP'liler, Türkçüler Gününü savunamıyorsanız, bırakın, biz onu da savunuruz 
burada... Onu da savunuruz burada... Savunamıyorsunuz... Savunursanız, savunaydınız... Burada, 
size 5 dakikalık gündemdışı konuşma hakkı verilmedi, ses bile çıkarmıyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, bakın, size bir şey diyeceğim: Siz, burada, televizyonlarla iyi geçinmek
le halkı yanıltamazsınız. Bakın, bugünkü gazetelerde "ekonomi yüzde 9,5 küçülürken, en büyük 
kamu imalat sanayiinde çalışanlardaki gelir kaybı yüzde 15,2'yi buldu, maden sektöründe çalışan
larda yüzde 17yi buldu..." 

Merkez Bankası Başkanı, Plan Bütçe Komisyonunda ve Merkez Bankasının Genel Kurulun
daki konuşmasında "enflasyonun son aylarda düşmesindeki en önemli sebep, özel imalat sanayiin
deki işçi ücretlerindeki artışın enflasyonun altında olması, enflasyonu düşürmemize çok büyük kat
kı sağlamıştır" diyor. Yani sizler, çalışanların emeğinin hakkını vermemekle enflasyonu düşür
düğünüzü, Türkiye'de paranın başında bulunan Merkez Bankası Başkanı, resmen, her kurulda da 
ilan ediyor ve siz, bundan rahatsız olmuyorsunuz. Bu konu için gelip burada çalışmak istemiyor
sunuz; ama, Türkiye'de bir şahsın isteği için, bütün milletvekilleri, bütün bakanlar sabaha kadar 
burada buluyorsunuz. Sizi, ben, Türk Milletine şikâyet ediyorum. Sizi herkese şikâyet ediyorum; 
yanlış yapıyorsunuz. 

HASAN GÜLAY (Manisa) - RTÜK... 
ASLAN POLAT (Devamla) - Evet efendim, RTÜK için diyorum; çünkü, RTÜK Kanununu 

getiriyorsunuz ki, bu tasarılar, bu hatalarınız basında görünmesin, sanal destek alasınız diye; halk 
desteğiniz bitti. Sanal destekle ayakta durmak için bu kanunu çıkarmaya çalışıyorsunuz. Siz bundan 
kaçınıyorsunuz. (SP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bakınız, şimdi, çok açık konuşuyorum, bugün, Devlet İstatistik Enstitüsü 
diyor ki -şunu dinleyin sosyaldemokratlar- rahatsız olmayacaksınız hiçbir şey demeyeceğim. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Demokratik solcular... 
ASLAN POLAT (Devamla) - Dinleyin... 
"İmalat sanayiinde petrol ürünleri kesiminde işçi ücretleri reel olarak yüzde 19,4 azalırken, 

gıda sanayiinde yüzde 17,7; kimya sanayiinde ise yüzde 16,4 geçen yıl bütün işçi ücretlerinde azal
ma oldu." Türkiye yüzde 9 küçülürken, sosyaldemokratlar sizin döneminizde emekçilerin ücretleri 
onun iki katı, yüzde 17 küçüldü, bundan rahatsız değil misiniz? Bunun için kanun getirmiyorsunuz; 
ama, bir medya patronunun, iki medya patronunun isteği için, bugün, sabaha kadar burada oturup 
çalışıyorsunuz, bundan rahatsız değil misiniz? Siz rahatsız değilseniz, ben rahatsızım, samimî söy
lüyorum rahatsızım. 

HASAN GÜLAY (Manisa) - Git yat... Git yat... 
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ASLAN POLAT (Devamla) - Ben niye çalışmayacağım... Ben, haksızlıkları anlatmak için 
buradayım. 

HASAN GÜLAY (Manisa) - Git yat, biz çalışıyoruz burada. 
BAŞKAN - Sayın Gülay, arkadaşımız rahatça konuşsun. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Sen git evine, git yat da, bu kanun buradan çıkmasın; çalışıyor

san gel, işçilerin, emekçilerin, çalışanlann hakkını kazanmak için çalışalım. Siz burada ne için 
oturuyorsunuz sabaha kadar? 

Sayın milletvekilleri, bakınız, bunlar sizi rahatsız eder. Şimdi, siz, burada böyle demekle bir 
şey elde edemezsiniz. Bakınız, burada var, 2001 yılında bütün çalışanların reel ücretlerini azaltıyor
sunuz; ama, üzüldüğüm şu: En çok da çalışanlann haklarını azaltıyorsunuz ve bundan dolayı itiraf 
ediyor Merkez Bankası Başkanı, diyor ki: "Enflasyonun düşmesindeki en büyük sebep ücretlerden
dir; çalışanların ücretlerindeki artışın enflasyonun altında olması buna sebep olmuştur." Bundan 
rahatsız olmayan sosyaldemokrat iktidardan ben rahatsızım. Siz değilseniz, vallahi ben rahatsızım; 
olmaz böyle şey. 

Gelin bunlar için kanun getirin. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ASLAN POLAT (Devamla) Sayın Başkan, bitiriyorum. 
BAŞKAN - Lütfen, sözlerinizi tamamlayınız. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Bakınız, şimdi ben size diyorum. Şimdi, siz var ya MHP'liler, 

bundan siz de çok rahatsız olacaksınız, sizi her yerde söyleyeceğim. Bir Türkçüler gününde 5 
dakika burada konuşmaktan rahatsız oluyorsunuz, sabaha kadar RTÜK'ü konuşuyorsunuz; yazıklar 
olsun size! 

Saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar; MHP sıralarından alkışlar [!]) 
BAŞKAN - Çok teşekkürler Sayın Polat. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi oylamadan önce bir yoklama talebi vardır. Arkadaş

larımızın Genel Kurulda bulunup bulunmadıklarını tespit edeceğim: 
Mahfuz Güler?.. Burada. 
Mahmut Göksu?.. Burada. 
Mehmet Özyol?.. Burada. 
Ali Coşkun?.. Burada. 
Musa Uzunkaya?.. Burada. ' 
Tevhit Karakaya?.. Burada. 
Abdullah Veli Şeyda?.. Burada. 
Yahya Akman?.. Burada. 
Eyyüp Sanay?.. Burada. 
Ahmet Nurettin Aydın?.. Burada. 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu?.. Burada. 
İrfan Gündüz?.. Burada. 
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Mehmet Çiçek?.. Burada. 
Faruk Çelik?.. Burada. 
Maliki Ejder Arvas?.. Burada. 
Ramazan Toprak?.. Burada. 
Osman Aslan?.. Burada. 
Zeki Ünal?.. Burada. 
İlyas Arslan?.. Burada. 
Ali Sezai?.. Burada. 
Yoklama için 2 dakika süre veriyor ve yoklama işlemini başlatıyorum: 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN- Evet, toplantı yetersayısı vardır. 

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

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

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

850 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tasarının çerçeve 5 inci maddesiyle 3984 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki 
"üyelikleri süresince" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve üyelikleri sona erdikten üç yıl sonuna 
kadar" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa)- Katılıyoruz. 
BAŞKAN- Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul)- Katılıyoruz efendim. (SP 

sıralarından alkışlar [!]) 
BAŞKAN- Komisyonun ve Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl)- Hakkın suiistimali bu işte!.. 
BAŞKAN- Son önergemizi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasanın 5 inci maddesinin son fıkrasının "üst kurul Sayıştay denetimine 

tabidir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
İsmail Alptekin 

(Bolu) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa)- Katılıyoruz. 
BAŞKAN- Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul)- Katılıyoruz efendim. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN- Önergenin oylanmasından önce bir yoklama talebi var; arkadaşlarımı arayacağım. 

Lütfen, sayın üyelerimiz takip etsinler. 
Mahfuz Güler?.. Burada. 
Mahmut Göksu?.. Burada. 
Mehmet Özyol?.. Burada. 
Ali Coşkun?.. Burada. 
Musa Uzunkaya?..Burada. 
Tevhit Karakaya?.. Burada. 
Şükrü Ünal?.. Burada. 
Veli Şeyda?.. Burada. 
Sait Açba? Burada. 
Ramazan Toprak? Burada. 
Necati Çetinkaya? Burada 
Akif Gülle? Burada. 
Ahmet Aydın? Burada. 
Osman Aslan? Burada. 
Eyyüp Sanay? Burada. 
Altan Karapaşaoğlu? Burada. 
Özkan Öksüz? Burada. 
İrfan Gündüz?. Burada. 
Faruk Çelik? Burada. 
Maliki Ejder Arvas? Burada. 
2 dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır. 
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VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

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

BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, 7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. - 3984 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 12. - Üst Kurulun gelirleri şunlardır: 

a) Özel radyo ve televizyon kuruluşlarından alınacak TV kanal ve radyo frekansı yıllık tahsis 
bedelleri. 

b) Özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yıllık brüt reklam gelirlerinden % 5 oranında ay
rılacak paylar. 

c) Gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bütçesinin transfer tertibinde yer 
alacak ödenek. 

d) Radyo ve televizyon kuruluşlarına 33 üncü madde uyarınca verilecek idarî para cezaları. 

Özel radyo ve televizyon kuruluşlarından alınacak yayın izin ve lisans ücretleri Hazineye gelir 
kaydedilir. 

Üst Kurul, gerektiği takdirde her yıl için yapacağı işlerin programını hazırlayarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bütçesinden verilmesi gereken ödenek tutarını Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

Üst Kurulun bütçesi ve kadro cetvelleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bütçesi ile 
birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda incelenir ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yıllık bütçesinden harcanmayan miktar, yıl sonunda yurt 
içinde kültür ve tabiat varlıklarının, yurt dışında Türk kültür varlıklarının korunması ve ihyası 
amacıyla Kültür Bakanlığı adına bir kamu bankasında açılan hesaba aktarılır. Bu hesaptan yapılacak 
harcamalara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir. 
Üst Kurulun alım-satım, kiralama, taşıma ve sair tedarik işlerine ilişkin işlemleri bir yönetmelik ile 
düzenlenir. 

Üst Kurul, radyo ve televizyonların reklam gelirlerinin, aracı kurumların hesaplarıyla birlikte 
denetlenmesini Maliye Bakanlığından talep eder. 

BAŞKAN - 7 nci madde üzerinde söz isteyen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Bolu 
Milletvekili İsmail Alptekin. 

Buyurunuz Sayın Alptekin. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

- 1 1 8 -



T.B.M.M. B:95 2.5.2002 0 : 4 

AK PARTİ GRUBU ADINA İSMAİL ALPTEKİN (Bolu) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 850 sıra sayılı RTÜK Yasasıyla ve bu yasanın çerçeve 7 nci maddesiyle ilgili Adalet ve Kal
kınma Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşlar, RTÜK Yasası, bir önceki günden itibaren bu Parlamentoda görüşülmeye 
başlandı. Görüşülmeye başlandığı andan itibaren, Yüce Mecliste ortaya çıkan tablo, bu milletin ar
zu ettiği, temenni ettiği ve beklediği, görmek istediği bir tablo değil. 

İktidarın, her nedense, birden çok defa Meclise getirdiği, çeşitli sebeplerle geri gönderilmiş, 
reddedilmiş ve en son olarak da, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, çok gerekçeli ve hukuka uygun 
bir şekilde sebepleri ortaya konularak iade edilmiş olan bu yasa -Anayasa Komisyonunda görüşül
mesi sırasında da, yine, komisyon üyeleri olarak, biz, önce, yasayı Anayasaya uygun olarak yapma 
görev ve sorumluluğu içerisinde olduğumuzu ifade ettiğimiz halde- her nedense, hiç virgülüne, nok
tasına dokunulmadan, çoğunlukla kabul edilmiş ve huzurunuza getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, Parlamento olarak bizim görevimiz, bir yasayı müzakere ederken, teklif 
veya tasarıyı bu Mecliste görüşürken, öncelik şartlarına göre bazı konulara bakmak durumundayız. 

Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Tam ben söyleyecektim; ama, arkadaşlar arasında herhalde bir muhabbet ilişkisi 
oldu... 

Siz buyurun Sayın Alptekin. 
İSMAİL ALPTEKİN (Devamla) - Keşke, iktidar ile muhalefet arasındaki bu muhabbet ilişkisi, 

demokrasinin gereği olarak, bir uzlaşma olarak tecelli etse ve iktidar, uzlaşma konusunda, bana tabi 
olacaksın anlayışı içerisinde olmasa, bu Parlamentoda iki günden beri devam eden bu tablolar ol
mazdı. Milletimizin içi sızlıyor, milletimiz üzülüyor, herkes için üzülüyor, hepimiz için üzülüyor. 
Milletimiz, bu Parlamentodan bunları beklemiyor. O bakımdan, en önemli konuların görüşülmesi 
sırasında dahi, bu kürsüdeki konuşmalar, maalesef, gereği gibi değerlendirilemiyor. 

Değerli arkadaşlar, her şeyden evvel, bir yasa yapılırken, hükümet istiyor, birileri istiyor, hat
ta, iktidarın işine yarıyor anlayışı içerisinde değil, bizim yemin ettiğimiz ve milletimizin beklediği 
Anayasaya uygunluk ilkesi gözönüne alınarak yapılmalıdır. Şu ana kadar yapılan bütün konuşmalar 
ve Cumhurbaşkanından geri gönderilen gerekçe, bu yasanın, Anayasaya uygun olmadığını ortaya 
koymuştur. Bir yasa hazırlanırken, anayasanın dışında, uluslararası hukuka uygun mu -dünya küçül
dü- buna da bakacağız. Yine, bir yasa hazırlanırken, taahhüt ettiğimiz ulusal programla çakışıyor 
mu, çatışıyor mu, arasında bir fark var mı, buna da bakacağız. Bütün bunlar değerlendirildikten son
ra, bizden beklenen şey, bu Parlamentodan çıkacak yasa, ülke ve toplum ihtiyacı için mi yapılıyor, 
ihtiyacımız var mı, millete bir yararı var mı; bunların, bu konular, bu değerler ve bu ölçüler göz 
önüne alınarak yapılması gerekiyor. Oysa ki, bugün, huzurumuzdaki yasa, tamamen bunların dışın
da olarak hazırlanmıştır. 

Şimdi, birkaç cümleyle, 7 nci madde üzerindeki görüşlerimi söyleyeceğim. 7 nci maddedeki, 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun gelir fazlasının bir fonda toplanması suretiyle kültür ve tabiat 
varlıklarının korunmasında harcanacağı yönündeki hükmün bizce uygun olmadığı kanaatini ifade 
ediyoruz. Neden; çünkü, bu gelir fazlaları bütçeye iade edilmeli, eğer, Kültür Bakanlığına bir yar
dım yapılacaksa, destek yapılacaksa, yine, bu bütçe kaynaklarından aktarılmalıdır, bütçe disiplini 
ortadan kalkmaktadır. Bu bakımdan, bu maddedeki bu fıkranın, aslında, çıkarılması gerektiği 
kanaatindeyiz. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İSMAİL ALPTEKİN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız. 
İSMAİL ALPTEKİN (Devamla) - Yine, para cezalarının da doğrudan RTÜK bütçesi içerisine 

aktarılmış olması, daha sonra görüşülecek para cezalarının da çok yüksek tutulması ve tabanla tavan 
arasında büyük farklar olması nedeniyle, RTÜK'ün takdir hakkını kullanırken mutlaka adil dav-
ranamayacağı noktasındaki görüşümüzü de ifade ediyoruz. 

Bu konuda daha önce yapılan konuşmalar çerçevesinde, bu yasa, ümit ediyoruz ki -son ana 
kadar bir ümidimiz var- hükümet tarafından geri çekilecektir ve bu Parlamento, milletin arzu ettiği, 
ihtiyaçlara uygun yeni bir yasayı bir uzlaşma içerisinde yapar diye düşünüyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Alptekin. 

Saadet Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan; buyurun. (SP sıraların
dan alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

SP GRUBU ADINA VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 850 
sıra sayılı RTÜK Yasasının 7 nci maddesi üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz aldım; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Genel Kurulda, komisyon sıralarında üç kişi önem arz ediyor; bunlardan bir 
tanesi Sayın Bakan, bir tanesi RTÜK Başkanı, bir diğeri de ulusal televizyona ortak olan bir komis
yon üyesi. 

Yine, Genel Kurulda, önemli diğer üç konu dikkat çekiyor; yasanın çıkması için görev alıp 
nöbet tutanlar, dersini iyi çalışanlar; yani, özellikle MHP'liler; konuşmayarak geçiştiren, halkı al
datan üç hükümet ortağı; MHP ve DSP'liler ve salonu terk ederek, dolaylı yoldan bu yasaya destek 
veren DYP'liler. Tabiî, burada olmamalarına rağmen, hakkı teslim etmek için söylemek durumun
dayız. 

Değerli arkadaşlar, hükümetin hevesi kursağında kalacak. Şimdi, yasa Cumhurbaşkanına git
tiği zaman olacak manzara şudur: Benim iade ettiğim şekle göre görüşme tamamlanmamıştır... İade 
edilecektir, veto yapılmayacaktır; yani, veto edilmeyecektir, vetoyu beklemeyin. 

Şimdi, elimde Dünya Bankasının bir raporu var. Bu rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisini çok 
yakından ilgilendirir. Yapılan anketler "Büyük Rüşvetler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi" başlığı 
altında geçen hafta yayımlandı. Raporda üç madde var ve deniliyor ki: 

1 - Kanun koyucunun oyları etkilenmektedir. 

Dünya Bankası raporu... Kanun koyucu; yani, milletvekilleri, baskı altında, tekrar aday olmak 
vesaire gibi şekillerde, inandıklarının dışında oy vermektedirler. Kim söylüyor; Dünya Bankası söy
lüyor. Biz söyleseydik itiraz ederdiniz. 

2 - Kararname çıkarılmasında Bakanlar Kurulu etkilenmektedir. 

3 - Yargı kararlan etkilenerek Türkiye'de büyük rüşvet olayları olmaktadır. 
Dünya Bankası raporuna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi de rüşvet çarkının içindedir. Dün

ya Bankası raporunun aslı elimde var. 
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Şimdi, hiçbir milletvekilinin böyle bir olayın içerisinde olmasını gönlümüz arzu etmez. 
Değerli arkadaşlar, Sayın RTÜK Başkanı -3 kişiden bahsetmiştim, şimdi burada oturuyorlar-

bir panelde diyor ki: "Anayasa Komisyonunda, uzun yıllardır tanıdığım iktidar partisi milletvekil
leri -yani, sizleri söylüyor- var. Cumhurbaşkanı haklı, biz de biliyoruz; ama, kanunu aynen kabul 
edip geçirmeye mecburuz; patronlar böyle istiyor." Kendisi burada. 

Şimdi, aynı haberde, metnin bir bölümünde "bazı medya patronları bu kanunun çıkmasında ıs
rar ediyorlar. Aksi takdirde, medya patronları hükümete desteklerini çekeceklerini ilettiler" diyor. 
Bu, birçok yerde çıktı. 

Demek ki, özetle söylemek gerekirse, bu tasarı, hükümet ile medya arasında kirli bir ilişkinin 
ürünüdür, evet... (SP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, üçüncü şahsa gelelim, Sayın Bakan Karakoyunlu'ya; millete bu kürsüde ne konuşuyor, 
aşağıya oturduğu zaman ne konuşuyor, dışarı çıktığı zaman ne konuşuyor bakın; Sayın Karakoyun-
lu diyor ki: "Yeni bir yasa hazırlayacağız." Gazeteciler soruyor: "Madem yasa hazırlayacaksınız, o 
zaman bu yasaya ne gerek var?" "Bu, benden önce çıktı" diyor. Bakın, devam ediyor Sayın 
Karakoyunlu, cümlenin altında "uygar Türkiye'nin rahat bir RTÜK yasasına kavuşmasını is
tiyorum." Pekİ, o, niye böyle söylüyor; böylece tepkileri azaltıyor. Bunun anlamı, birileri, bu yasay
la işi bitirecek; yani, o zamana kadar herkes yasallaşacak, Anayasa da geriye işlemeyeceği için her
kes malı götürmüş olacak. 

Değerli arkadaşlar, önemli bir konu üzerinde daha durmak istiyorum. Sayın Sezer, 23 Nisan 
kabulünde aynen şu cümleleri söylüyor: "Başbakanla karşılaştık. Ben, yasayı veto ettim, Başbakan 
da bana şu cümleleri söyledi..." Bakın, aynen "ben RTÜK Yasasını veto ettiğimde, Sayın Başbakan
la görüşmemde, bu yasayı kendi içine sindiremediğini, benim doğru yaptığımı söylemişti; şimdi bu 
gelişmeleri anlayamıyorum; yani, bu nasıl iş" diyor. 

Tabiî, Cumhurbaşkanının da bilmediği konular var. Başbakanda sindirim bozukluğu var, Baş
bakan Yardımcılarına da sirayet etti; şimdi, hep milletvekillerimize de, bu bozukluk, sindirim 
bozukluğu sirayet ediyor. Yoksa, bir hafta önce ayrı konuş, bugün ayrı konuş; bu nedir yani; boyacı 
küpü mü, batırıp çıkar?!. (SP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, değerli arkadaşlar, odama birtakım fakslar geliyor. Şu soruyu sordular: "Hükümet 
RTÜK Yasasını çıkarınca, millete ve hükümete bir faydası var mı? Cevap: Millete faydası yok." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Efendim, 1 dakika süre verir misiniz. 
BAŞKAN - Lütfen, sonuçlandırır mısınız. 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Seçimlerde, medya, hükümete destek verecek. Ahlaksız an

laşma... Ben "teklif dedim, o arkadaş "anlaşma" diyor. 
"İki: Hükümette sık sık rastlanan sindirim bozukluğu RTÜK Yasası için geçerli mi? Cevap: El

bette geçerli; sadece Başbakanda değil, yanındakilere de sirayet etti." 
Üçüncü soruyla bu konuşmamı kapatacağım. "Hükümet, hukuku arkadan dolaşarak, hile 

yapıyor mu" diyor ve cevap veriyor: "Âdet haline getirdi. Örneği var mı?.. Saymakla bitmez" diyor. 
Teşekkür ediyorum. (SP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Candan. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına başka söz talebi bulunmamaktadır. 
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Sayın milletvekilleri, sizlerden de bir istirhamım var. Demin, birkaç milletvekili arkadaşım oy
lama neticelerini istediler. Şimdi, burada görev yapan arkadaşlarım, bilfiil görev yapmaktalar ve 
Başkanlığa yardımcı olmakla yükümlüler. Bazen, buraya gelen talepleri, siz sayın milletvekillerini 
kırmamak için, karşılayalım düşüncesiyle, arkadaşlarımız, gerçekten zor görev yapıyorlar. Biraz 
daha anlayışınıza sığınmak istiyorum. 

7 nci madde üzerinde 3 adet önerge vardır; geliş sıralarına göre okutacağım, sonra da aykırılık
larına göre işleme alacağım. En aykırı önergeden başlatıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
850 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 

Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile 3984 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin beşinci fıkrasının "Rad
yo ve Televizyon Üst Kurulunun yıllık bütçesinin harcanamayan miktarının yüzde 90'ı yıl sonunda 
yurt içinde kültür ve tabiat varlıklarının, yurt dışında kültür varlıklarının korunması ve ihyası 
amacıyla, Kültür Bakanlığı adına, yüzde 10'u Doğu ve Güneydoğu Anadolu basınının güçlendiril
mesi ve hizmetiçi eğitimi için Gazeteciler Federasyonu adına, bir kamu bankasına yatırılır. Bu 
hesaptan yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir" olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ömer Vehbi Hatipoğlu 

Diyarbakır 
Niyazi Yanmaz 

Şanlıurfa 
Musa Demirci 

Sivas 

Alaattin Sever Aydın 
Batman 

Ahmet Sünnetçioğlu 
Bursa 

Nezir Aydın 

Sakarya 

Fethullar Erbaş 

Van 
Mahmut Göksu 

Adıyaman 
Metin Kalkan 

Hatay 
Ali Gören 

Adana 
Mehmet Bekâroğlu 

Rize 
Mustafa Geçer 

Hatay 

Aslan Polat 
Erzurum 

Yakup Budak 
Adana 

Cevat Ayhan 

Sakarya 
Hüseyin Karagöz 

Çankırı 

T.Rıza Güneri 
Konya 

Sacit Günbey 

Diyarbakır 
BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

850 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, 
Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarının çer
çeve 7 nci maddesi ile 3984 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (b) bendinin "Ulusal yayın yapan 
özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yıllık brüt reklam gelirlerinden yüzde 5 oranında yapılacak 
paylar" olarak değiştirilmesini arz teklif ederiz. 

Ömer Vehbi Hatipoğlu Fethullar Erbaş Aslan Polat 
Diyarbakır Van Erzurum 

Niyazi Yanmaz Mahmut Göksu Yakup Budak 

Şanlıurfa Adıyaman Adana 
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Musa Demirci Metin Kalkan Cevat Ayhan 
Sivas Hatay Sakarya 

Alaattin Sever Aydın Ali Gören Hüseyin Karagöz 
Batman Adana Çankırı 

Ahmet Sünnetçioğlu Mehmet Bekâroğlu T.Rıza Güneri 
Bursa Rize Konya 

Nezir Aydın Mustafa Geçer Sacit Günbey 
Sakarya Hatay Diyarbakır 

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 850 sıra sayılı kanun tasarının 7 nci maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan "bedelleri" ifadesinin "ücretleri" olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ömer Ertaş 
Mardin 

BAŞKAN - Şimdi, en aykırı önergeyi tekrar okutup; işleme alacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 850 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan "bedelleri" ifadesinin "ücretleri" olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ömer Ertaş 
Mardin 

BAŞKAN- Evet, en aykırı önergemizdi. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa)- Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul)- Katılıyoruz efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN- Zaten bir talep var arkadaşlarımızdan Sayın Kapusuz. Sırası geldiğinde onu işleme 

alacağım. 
III. - YOKLAMA 

BAŞKAN- 7 nci maddenin birinci değişiklik önergesinin oylanmasından önce, arkadaş
larımızın yoklama yapılması talebi var. Arkadaşlarımızı i arayacağım. 

Mahmut Göksu?.. Burada. 
Şükrü Ünal?.. Burada. 
Ramazan Toprak?.. Burada. 
Sabahattin Yıldız? Burada. 
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Sait Açba?.. Burada. 

Özkan Öksüz?.. Burada. 

Musa Uzunkaya?.. Burada. 

Tevhit Karakaya?.. Burada. 

Yahya Akman?.. Burada. 

İsmail Özgün?.. Burada. 

İsmail Alptekin?.. Burada. 

Ali Coşkun?.. Burada. 

Mehmet özyol?.. Burada. 

Ergün Dağcıoğlu?.. Burada. 

Eyyüp Sanay?.. Burada. 

Altan Karapaşaoğlu?.. Burada. 

Abdülkadir Aksu?.. Burada. 

Ali Sezai?.. Burada. 

Nurettin Aktaş?.. Burada. 

Abdullah Veli Şeyda?.. Burada. 

Yoklama için 2 dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

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

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge, 
kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

850 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tasarının çerçeve 7 nci maddesinin 3984 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (b) bendinin "Ulusal 
yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yıllık brüt reklam gelirlerinden yüzde 5 oranın
da yapılacak paylar" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ömer Vehbi Hatipoğlu 

(Diyarbakır) 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Komisyon, önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet, önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge, 
kabul edilmemiştir. 

Son önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

850 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile 3984 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin beşinci fıkrasının "Rad
yo ve Televizyon Üst Kurulunun yıllık bütçesinin harcanamayan miktarının yüzde 90'ı yıl sonunda 
yurt içinde, kültür ve tabiat varlıklarını yurt dışında kültür varlıklarının korunmasıyla ve ihyası 
amacıyla Kültür Bakanlığı adına yüzde 10'u Doğu ve Güneydoğu Anadolu basınının güçlendiril
mesi ve hizmet içi eğitimi için Gazeteciler Federasyonu adına bir kamu bankasına yatırılır. Bu 
hesapta yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir" olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ömer Vehbi Hatipoğlu 
(Diyarbakır) 

ve arkadaşları. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - 7 nci maddenin üçüncü değişiklik önergesinin oylamasından önce, arkadaş
larımızın bir yoklama talebi var. 

Ben, arkadaşlarımızı arayacağım: 
Mahmut Göksu?.. Burada. 

Salih Kapusuz?.. Burada. 

Özkan Öksüz?.. Burada. 
Şükrü Ünal?.. Burada. 

Musa Uzunkaya?.. Burada. 
Sabahattin Yıldız?.. Burada. 

Tevhit Karakaya?.. Burada. 

İsmail Özgün?..Burada. 
İsmail Alptekin?.. Burada. 
Ali Coşkun?.. Burada. 
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Mehmet Özyol?.. Burada. 

Mehmet Ergün Dağcıoğlu?.. Burada. 

İlyas Arslan?.. Burada. 

Ali Sezai?.. Burada. 

Abdullah Veli Şeyda?.. Burada. 

Mahfuz Güler?.. Burada. 

Nurettin Aktaş?.. Burada. 

Zeki Ünal?.. Burada. 

Kemal Albayrak?.. Burada. 

Dengir Mir Mehmet Fırat?.. Burada. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Arkadaşlar var mı? Önce tespit edin. Burada ol
mayanları takabbül edecekseniz, biz gidelim! 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, ben okudum, iki değerli Kâtip Üye arkadaşım da takip etti. 
Ayrıca, yerinden işaret buyuran arkadaşlarımızı da sayıyoruz; ama, "görüyoruz" diyorlar. İkisi de 
bakıyorlar. Ben, hem arkadaşlarıma hem de daha fazlasıyla size itimat ettiğim için... (SP ve AK Par
ti sıralarından "tamam... Tamam" sesleri) 

Peki, teşekkür ederim. 

Yoklama için 2 dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayı vardır. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

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

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge red
dedilmiştir. 

III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - 7 nci maddenin oylamasından önce, arkadaşlarımızın bir kez daha yoklama talebi 
vardır. 

İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir) - Böyle bir şey olur mu efendim! 
BAŞKAN - Sayın Dedelek, bugün yeni bir teamül başlangıcı keşfettiğimizi ben de biliyorum; 

ama, sonuçta İçtüzüğün 57 nci maddesi "isteyebilir" demiş cümlenin sonunda. Belirli sayıda ar
kadaşlarımız... 

İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir) - Sayın Başkan, haklısın; ama... 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Sayın Başkan, Bakan örnek oluyor, Komisyon Başkanı ör

nek oluyor niye itiraz ediyorlar?! 
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BAŞKAN - Sayın Bekâroğlu, niye böyle azarlar gibi konuşmayı tercih ediyorsunuz? Ben, ar
kadaşıma gereken cevabı veriyorum; sizin hakkınıza saygı duyduğumu, duymamız gerektiğini söy
lüyorum. istirham ederim, böyle... 

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Ben, kendi hakkımı savunuyorum. 
BAŞKAN - İstirham ederim, Başkanlık kürsüsüne karşı, lütfen... 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Komisyon Başkanımız var, Bakanımız var örnek. 
BAŞKAN - Şimdi, yoklama talebinde bulunan arkadaşlarımı arayacağım. 
Mahmut Göksu?.. Burada. 
Mehmet Özyol?.. Burada. 
Ali Coşkun?.. Burada. 
Ergün Dağcıoğlu?.. Burada. 
Şükrü Ünal?.. Burada. 
Sait Açba?.. Burada. 
Sabahattin Yıldız?.. Burada. 
Ahmet Aydın?.. Burada. 
Altan Karapaşaoğlu?.. Burada. 
Eyyüp Sanay?.. Burada. 
İrfan Gündüz?.. Burada. 
Musa Uzunkaya?.. Burada. 
Mehmet Çiçek?.. Burada. 
Faruk Çelik?.. Burada. 
Maliki Ejder Arvas?.. Burada. 
Ramazan Toprak?.. Burada. 
Osman Aslan?.. Burada. 
İlyas Arslan?.. Burada. 
Ali Sezai?.. Burada. 
Nurettin Aktaş?.. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Aktaş'ın yerine Sayın Özkan Öksüz takabbül etmiştir. 
Yoklama için 2 dakika süre veriyorum. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 

. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır. 

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

9- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Ver
gisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7.6.2001 Tarihli ve 4676 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/878)(S. Sayısı: 850) (Devam) 
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BAŞKAN - 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Şimdi, 12 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 12. - 3984 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Yayını yapmayan veya karara uygun şekilde yapmayan veya geciktiren kuruluşun yayınların
dan sorumlu en üst yöneticisi ile kuruluşun sahibi olan anonim şirketin yönetim kurulu başkanına 
otuz milyar liradan doksan milyar liraya kadar ağır para cezası verilir. Ayrıca, kuruluşa Üst Kurul
ca eylemin ağırlığına göre üç aya kadar gelir getirici yayın yapma yasağı verilebilir. İkinci kez tek
rarı halinde yayın izni iptal edilir ve en yüksek para cezasına hükmolunur. Bu cezalar ertelenemez. 
Hangi yayınların gelir getirici yayınlar olduğu Üst Kurul tarafından belirlenir. 

Gerçek ve tüzel kişilerin ayrıca genel hükümlere göre ilgili yayın kuruluşuna karşı tazminat 
davası açma hakkı saklıdır. Yayın kuruluşu ile birlikte şirketin yönetim kurulu başkanı da müş
tereken ve müteselsilen sorumludur. Zarar doğurucu fiilin işlenmesinden sonra yayın kuruluşunun 
devredilmesi, başka bir kuruluşla birleşmesi veya sahibi olan şirketin herhangi bir surette değişmesi 
halinde yayın kuruluşunu devralan, birleşen ve her ne suretle olursa olsun yayın kuruluşunun sahibi 
veya hissedarı olan şirket ve şirketin yönetim kurulu başkanı da bu fiil nedeniyle hükmedilen taz
minattan yayın kuruluşu ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Tazminat talebinin 
haklı görülmesi halinde tazminat miktarı, on milyar liradan az olmamak üzere fiilin ağırlık 
derecesine göre belirlenir. On milyar liralık alt sınır her yıl Maliye Bakanlığınca ilân edilen yeniden 
değerleme oranında artırılır. Bu maddeye göre açılacak manevi tazminat davalarında hâkim tensip 
kararı ile birlikte bilirkişiyi de tayin eder ve davayı en geç altı ay içinde karara bağlar. 

Bu maddeye göre açılan davalarda tazminata hükmedilmesi halinde, bankalarca uygulanan en 
yüksek işletme kredisi faizi üzerinden temerrüt faizine de hükmedilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili 
Sayın Necati Çetinkaya. 

Buyurun Sayın Çetinkaya. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA M.NECATİ ÇETİNKAYA (Manisa) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye'nin son derece önemli sorunları dururken, yerel yönetimler parasızlıktan ve karar alma 
yeteneklerine sahip olmayışından dolayı âdeta hizmet götüremeyecek bir duruma düşmüşken ve 
"reform" diye hükümetin nitelendirdiği yerel yönetim yasası bir türlü Meclisin önüne gelmezken; 
belediye başkanları, âdeta, feryadı figan ederken; Ankara'yı bir ağlama duvarı haline getirmişken; 
çiftçiler perişan bir durumda, esnaf 10 000 000'luk borcunu ödemediğinden dolayı devamlı olarak 
hapis cezasıyla karşı karşıya bulunurken; işçiler, artık, perişanlık içinde, açlık ve sefalet içinde âdeta 
inim inim inlerken, şu sırada, sanki, ülkenin yegâne meselesi RTÜK Yasasıymış gibi, bunu Mec
lisin önüne getirip ve âdeta bir dayatma sistemiyle bunu kabul ettirmek, bunu akıl ve mantıkla izah 
etmenin âdeta zorluğu içerisindeyiz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli Bakan, ben, kendisini, fikirlerinden dolayı son derece takdir ettiğim çok değerli bir 
dostum, arkadaşım ve bunu hazmetmediğini, hükümetin başı olan Sayın Başbakanla birlikte o da 
seslendirmiştir; ama, gelin görün ki, hakikati haykırmayan aydınlar ve Sayın Bakanım gibi büyük 
fikir sahibi olan arkadaşlarımız, yarın, halkın karşısında mesuliyetlerinin mahcubiyeti içine girecek
lerini bilmelidirler. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

- 1 2 8 -



T.B.M.M. B:95 2.5.2002 0 : 4 

Değerli arkadaşlar, dünyada hiçbir kurum yoktur ki, hele hele, devletin ve ülkenin bütün 
meselelerinin çözüme kavuşturulduğu ve devamlı olarak söylediğimiz, hâkimiyetin kayıtsız şartsız 
milletin olduğu, millî iradenin yegâne temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, âdeta mahcur 
ve mahfuz durumdayım diyerek (AK Parti sıralarından alkışlar) yetkilerini kullanamamanın aczini 
burada ifade edip, yetkilerini başkalarına devrediyorum şekline girmiştir. Bu, Millet Meclisi için 
fevkalade hazin ve düşündürücü bir olaydır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Düşünün ki, siz, RTÜK üyelerini kendiniz seçeceksiniz; ama, gelin görün ki, bugün, ben 
seçemiyorum bunu, benim yetkilerimi üzerimden alın diyeceksiniz; ondan sonra da çıkacaksınız, 
kamu efkârında, niye Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı saygınlık zafiyete uğruyor diyecek
siniz. Haklarına sahip olmayan milletlerin, bir kişidir dünyada hak sahibi, hak benimdir, hakkımı 
vermem diyen zihniyetle ancak saygınlığı sağlayabilirsiniz. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar; DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!]) 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Bravo Sayın Başkan! 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Ama "bravo" demekle mesele çözülmüyor. Meselenin 

çözümü "ben, gerçekleri, bana emredenlere rağmen burada haykıracağım ve onun aslını ve esasını 
yerine getireceğim" demekle mümkündür. (AK Parti sıralarından alkışlar, DSP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar[!]) 

Değerli arkadaşlar, o sebepledir ki, bugün, Meclis, bir imtihanla karşı karşıyadır. Ben, şahsen, 
sizin şu durumunuza taaccüp ediyorum, üzülüyorum; yarın, bizden sonra gelecek nesiller, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bu hazin duruma düşmesinden dolayı bizi sorumlu tutacaklardır. Onun 
için, ben diyorum ki, geliniz, zararın neresinden dönülse kârdır ve dolayısıyla, aklıselim, doğruyu 
gördüğü zaman doğruda ısrar edebilendir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
M. NECATI ÇETİNKAYA (Devamla) - Ne pahasına olursa olsun, geliniz, bu gerçeklerin 

zaviyesi altında, ışığı altında Meclisin yetkilerine halel getirmeden doğruda birleşelim ve yekvücut 
olarak, şu kanunu geri çekelim; bu da bir erdemdir. (DSP sıralarından alkışlar[!]) Doğruda ısrar et
mek de bir erdemdir, doğruyu görerek yanlıştan rücu etmek de bir erdemdir; geliniz, bu erdemi, bu 
akşam, burada gösterelim ve hep birlikte, bugün, Meclisin yetkilerinin ancak Meclis tarafından kul
lanılabileceğini bütün dünya aleme gösterelim. (DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!]) 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Sayın Çetinkaya. 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - öyleyse, bu "bravo" sesleri arasında bu gerçekleri 

kabul ediyorsanız; eğer, yüreğiniz varsa, geliniz, şu yasayı geri çevirelim ve "Meclis, yetkilerinin 
bizatihi uygulayıcısı ve savunucusudur" diyelim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar; DSP ve MHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar[!]) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. 
Saadet Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Veysel Candan. 
Buyurunuz Sayın Candan. (SP sıralarından alkışlar) 
SP GRUBU ADINA VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 850 

sıra sayılı RTÜK Yasasının 12 nci maddesi üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz aldım; Muh
terem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Konuşmacı bir talepte bulundu "kanunu çekelim yüreğiniz varsa!" diye. Yani, yüreklerinin ol
madığını bu saate kadar öğrenmediysek, mesele yok. Bu heyette bu yürek yok; bu hükümette de bu 
yürek yok! Mesele yok!.. 

VAHİTKAYRICI (Çorum)-Niye?!. Senyürekçi miydin; sakatatçı miydin?!.. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Varsa, buyurun yapın!.. Varsa, buyurun yapın!.. (SP sıraların

dan alkışlar) Yok; yüreğiniz yok!.. Yüreğiniz yok!.. 
VAHİT KAYRICI (Çorum) - Babanın sakatatçı dükkânı mı vardı?!. 
VEYSEL CANDAN (Konya)- Süre işliyor... Süre işliyor... Bir dakika... Bir dakika... 
Şimdi, maille gelen bir soru vardı, okuyacağım, sizi çok ilgilendiriyor. Diyor ki: "Sayın millet

vekilim, hükümetin anlama özrü var mı?! O kadar söylenilenlere tek cevap vermiyor. Hükümeti 
oluşturan partilerden bir kişi kalkıp konuşmuyor, savunmuyor. Bunlar, kafasını kuma mı gömdü?!" 
Cümle bu! (SP sıralarından alkışlar) Cevap?.. Cevabı ben veriyorum: Hükümetin anlama özrü var
dır; kafasını kuma sokmuştur, anlama sıkıntısı her zaman olmuştur! (SP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, yine, hukukla ilgilenen bir vatandaş, çok enteresan bir soru soruyor: "O usul tartış
masına benzer bir şey yaptınız; tartıştınız, tartıştınız; bir de birbirinize girdiğiniz falan; sayısal 
çoğunluk filan oldu. Orada bir hukuk katliamı yapıldı mı" diye soruyor. Cevap benden: Hukuk kat
liamı yapıldı, sanıkları, Başbakan ve yardımcıları! (SP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, şimdi, yine, biz, burada konuştuk ya, hemen cep telefonuna sarılmış. "Han
gi milletvekili, hangi ulusal yayın yapan TV'nin ortağıdır?" Şimdilik, ben, bunun sadece partisini 
söyleyeceğim; ANAP'lıdır. (SP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bir durum tespiti yapacağım. Ülkemizde mevcut medya-siyaset iliş
kisine bakınca, bu kanunun perde arkasını görmek, okumak mümkündür. Türkiye'de bütün medya, 
TV ve gazeteler 3-4 aile şirketinin elindedir. Bu gruplar, devletle sıkı ticarî ilişki içindedir. Bu iliş
ki, maalesef, çoğu zaman yasal değildir, kirli ilişkidir. Bu grupların bankaları, müteahhit şirketleri, 
aracı finans kurumlan vardır. Özelleştirme İdaresiyle sıkı dirsek temasındadırlar. Bankacılık, elek
trik, enerji, petrol dağıtımı ve borsada söz sahibidirler. Halen, paravan şirketler aracılığı ve hamiline 
yazılı kâğıtlar aracılığıyla TV, radyo ve şirket sahibidirler. Bu organlarını silah olarak kullanmaktan 
çekinmezler. Paravan şirketler aracılığıyla, bazen doğrudan bazen dolaylı, kamuyla ticarî ilişki için
dedirler. İşlerini yürütmek için yasal olmayan her yola başvururlar. Çoğu zaman kamuyla ilişkilerin
de durum yargıya intikal etmiş, süren davalar vardır, hâlâ da devam etmektedir. Kamunun indirim
siz davet usulü ihalelerini, uzun süreli lisans sözleşmelerini rahatlıkla alırlar. Bunlara, denetim de 
yargı da, maalesef, işlemez. 

Bu medya grubu, istediği partiyi, hükümeti yazar çizer, göğe çıkarır, istediği parti genel baş
kanını, hatta, hanımını da gündeme getirir; istemediklerini linç ederler ya da hiç yazmaz, göstermez, 
unuttururlar, bugün olduğu gibi. Gereğinde hayalî haber yazarlar. Onlar için amaç, ülkenin çıkarı 
değil, tek amaç, kendi çıkarlarıdır. 

Bütün bu kirli ilişkilerde en fazla kullandığı kesim siyasîlerdir. Bir adım daha atarak, halen bu 
sıralarda oturan milletvekili ortakları vardır. Hükümetle işleri olduğu zaman, çoğu kez, hükümete, 
bakanlara yağ çekerler. Netice olmazsa, şantaj yaparlar. Geçmişte ve günümüzde, her iki örneğini 
de yaşadık. 

Geçmiş hükümetler de, bunlara "teşvik" adı altında kamu bankalarından trilyonlarca lira kay
nak aktardılar; ama, doyuramadılar. Bunların, hâlâ, kamuya trilyon borçları var, tahsil de 
edilemiyor. Hükümetin gücü yetmiyor değil, hükümet "al gülüm, ver gülüm" hesabı yapıyor. Bu 
tasarı da bunun bir örneğidir, milletvekilleri de bu tiyatronun oyuncularıdır! 
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Bu kesim, yasalara göre giremeyeceği ihalelere ya girmiş, alamayacağı özelleştirmeyi almıştır; 
herkesin gözü önünde, kimsenin tiki çıkmamaktadır. Kamu bankalarından aldıkları ucuz kredilerle 
devletin diğer kurumunu satın almışlardır, mal sahibi olmuşlardır. Bir bankadan kredi almışlardır, 
özelleştirmede devletin diğer kurumunu satın almışlardır. Kâğıt üzerinde normal görünen işlemler, 
aslında, kitabına uydurulmuş yolsuzluktan başka bir şey değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Bir dakika müsaade ederseniz, tamamlıyorum. 

Bu grubun siyasetle iç içe olduğunu söyledik. Bu basının yayın yönetmenleri var; bunlar, 
bakanlarla iş bağlar, gizli telefon görüşmeleri yapar, sızınca da, hiç utanıp sıkılmadan "özel hayatın 
gizliliği" adı altında mahkemelerde tazminat davaları açarlar. Burası Türkiye!.. Pek tabiî, siyaset 
kirlenmiş; koltuğa mahkûm bir hükümet. Başbakan, bakan olmak, siyasilerin zafiyeti. Onun için, 
ciddî birikimi, kabiliyeti olmayan nice insanların bu medyada reyting yaptığını, pazarlandığını sık 
sık görüyoruz. Bugün görünen o ki, siyaset-medya ilişkisi kirliliğini korumaktadır. Bu kirlilik, bu 
yasayla, bu hükümetle iyice pekişmektedir. 

Hatırlanacağı üzere, bankaların içini boşaltanlar DGM'lerce tutuklanınca, onların DGM kap
samından çıkarılması için kimlerin, nasıl gayret ettiğini yakından gördük. 

BAŞKAN - Sayın Candan, lütfen tamamlayınız. 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - 55 saniye oldu Başkanım; hemen bitiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sözümü bitirirken, son medya transferlerinde, değişen televizyon patron
ları; değişen, çok basan gazeteler var ve bunları biz endişeyle izliyoruz. Bu Parlamentonun 
mehabetine, bu yasaya oy vermek yakışmıyor. 

Biraz önceki konuşmamda, Başbakanın açıklamasını, Cumhurbaşkanının açıklamasını, Sayın 
Bakanın açıklamasını, RTÜK Başkanının açıklamasını söyledim. Siz ne bekliyorsunuz yani?! 
Burada biz keramet mi göstereceğiz?! Bu yasa uygun değil. Gidip Anadolu'da sizleri tek tek şikâyet 
edeceğiz. 

Saygılarımla. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Candan. 

Gruplar adına başka söz talebi bulunmamaktadır. 

12 nci madde üzerinde... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Var... Var... 

BAŞKAN - Efendim?.. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Kişisel söz talebim var. 

BAŞKAN - Sayın Topçu, gruplar adına gelen talep 2 tane idi. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ben kişisel söz istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, kişisel söz verme yetkimiz yok; siz bunu çok iyi bilirsiniz. Gruplar adına 
da başka söz talebi yoktu. 

12 nci madde üzerinde 6 adet önerge vardır; ancak, madde üzerinde milletvekillerince sadece 
3 önerge verilebildiğinden, bu önergelerden yalnızca 3'ünü, önce geliş sıralarına göre okutacağım, 
sonra, aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
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îlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 850 sıra sayılı kanunun 12 nci maddesi ile değiştirilen 3984 Sayılı Kanunun 
28 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki "otuz milyar liradan doksan milyar liraya kadar" ibaresinin 
"on milyar liradan otuz milyar liraya kadar 

1) "Eylemin ağırlığına göre üç aya kadar" ibaresinin "eylemin ağırlığına göre on güne kadar", 
"ikinci kez tekrarı halinde yayın izni iptal edilir ve en yüksek para cezasına hükmolunur" ibaresinin 
de "ikinci kez tekrarı halinde iki aya kadar yayın durdurulur ve en yüksek para cezasına hük
molunur" şeklinde değiştirilmesini, 

2) Sekizinci fıkrasında geçen "on milyar liradan az olmamak üzere" ibaresinin de madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İsmail Alptekin Mahmut Göksu Ertuğrul Yalçınbayır 
Bolu Adıyaman Bursa 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

850 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tasarısının çerçeve 12 nci maddesi ile 3984 Sayılı Kanunun 28 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki 
"30 milyardan 90 milyar liraya kadar" ibaresinin "on milyar liradan az olmamak üzere" olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yakup Budak 
Adana 

Mahmut Göksu 
Adıyaman 

Mustafa Geçer 
Hatay 

Ahmet Sünnetçioğlu 
Bursa 

Nezir Aydın 
Sakarya 

BAŞKAN - Şimdi, son ve maddeye en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 850 sıra sayılı yasa tasarısının çerçeve 12 nci maddesi Anayasaya aykırıdır. 
Tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Suat Pamukçu Mehmet Bekâroğlu 
Van Bayburt Rize 

Aslan Polat M. Zeki Okudan Veysel Candan 
Erzurum Antalya Konya 

Fethullah Erbaş 
Van 

M. Niyazi Yanmaz 
Şanlıurfa 

Musa Demirci 
Sivas 

Alaattin Sever Aydın 
Batman 

Aslan Polat 
Erzurum 

Metin Kalkan 
Hatay 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Mehmet Bekâroğlu 
Rize 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge üzerinde, imza sahiplerinden Konya Milletvekili Veysel Candan 

konuşacaklar; buyurunuz. 
Süreniz 5 dakikadır; lütfen, istirham edeyim. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 850 sayılı RTÜK 

Yasasının Anayasaya aykırılığını konuşacağız da, hani, deveye sormuşlar neren doğru!.. Bu yasanın 
bir maddesi değil, her tarafı Anayasaya aykırı. Onun için, ben, vicdanlarınıza, son bir defa -belki, 
kürsüye çıkma şansım yok- bu tasarının ne getirdiğini 5 dakika içerisinde özetleyeceğim. 

Radyo ve TV sahipleri devlet ihalelerine girebilecekler. Petrol Ofisini alan, bir ay sonra Vakıf-
bankı da alacak ve böylece, yayınlarına devam edecek. 

Radyo ve TV sahipleri borsada işlem yapabilecekler, daha önce yaptıkları usulsüz işlemlere 
devam edecekler; hepsinin faturası size yüklenecektir. Zaten, borsa diye bir şey yok, dört adam oy
nuyor, yine oynamalarına devam edecekler. Siz diyorsunuz ki "yaptığımız iş iyidir" devam edin... 

TV'lerde hisse oranı, bugün en fazla yüzde 20, bundan sonra bütün televizyonların patronu -
elimdeki bente göre- 244 yerel ve bölgesel televizyon, 30 ulusal televizyon var. Bana gelen fakslar
da, Erzurum, Konya ve Kayseri'de ulusal yayın yapan televizyonları satın almak için bu tasarıyı 
bekliyorlar. Siz, bugün, oylarınızla bunu verince, o televizyonlar da buradaki patronların 
himayesine geçmiş olacak; buna da siz sebep olacaksınız. 

Değerli arkadaşlar, bu RTÜK Yasasının, bu ucube yasanın, bu beceriksiz, bereketsiz hükümetin 
getirdiği bu yasanın dünyada örneği yok; Fransa'da yok, ABD'de yok, Yunanistan'da yok, İngil
tere'de yok; yok... Yok... Yok... 

Şimdi, RTÜK'ün özerkliği kaldırılıyor. Özerk bir kuruluşu Sayıştay yapmalıyken, şimdi, Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu geliyor; yani, Başbakan, Yüksek Denetleme Kuruluna "bunları 
denetle" diyecek, daha sonra da akşam programa gidecek, bundan sonra televizyon ekranlarında sizi 
çok gösterecekler. Onun için, belli çevreler de bu yasadan sonra, size, üç yıldızlı bir madalya 
takacaklar! 

Şimdi, bir yere gelmek istiyorum: "Avrupa Birliği... Avrupa Birliği" diye bağıran ANAP'a söy
lüyorum. Size değil... Size değil!.. Siz merak etmeyin; size değil, Mesut Yılmaz'a söylüyorum... 
Bakın, Avrupa Konseyi 23 sayılı Tavsiye Kararı: "Yayıncılık sektöründe devlet düzenleyici ve tam 
bağımsız şekilde görevlerini yapabilmeleri için üye devletlere görev verir." Yapmayacağınız şeyi 
niye imzaladınız? Niye söz veriyorsunuz millete? Ulusal Programda mangalda kül bırakmıyorsunuz. 

BAŞKAN - Sayın Candan, Genel Kurula hitap edeceksiniz... 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Tabiî, imza atanlara dönmek lazım. Bu salonun oturumu 
bozuk, bakanı karşımıza koyun, dönmeden söyleyelim, değil mü? 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bakın, Cumhurbaşkanı, veto gerekçesinde diyor ki "tekelleşen med
ya, sorumsuz güç olur, amacından sapar, ulusal güvenliği tehlikeye sokacak güç olabilir." Bunu ön
lemek devletin görevi. Siz, devlete karşı tehdit olabilecek birilerinin eline silah veriyorsunuz "al, 
beni öldür..." Ama, yapacaklar, bunu da yapacaklar; merak etmeyin. 
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Değerli arkadaşlar, dünyada hiç görülmüşü yok. Bu Parlamentoya her gün, her getirdiğiniz 
yasada diyorsunuz ki -hükümet üyelerine söylüyorum- "biz beceriksiziz; bizden bir şey çıkmaz; biz 
yetkilerimizi üst kurullara devrediyoruz..." Şimdi, burada da devrediyorsunuz. Bakanlar Kuruluna 
devrediyorsunuz. Öyle zannediyorsunuz ki, hep hükümette biz kalacağız; ama, ömrünüz bitiyor. 
Bakın, açık söyleyeyim, ömrünüz bitiyor. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bu hükümet -aslında, biraz önce bir soru soran vardı "anlama özür
lülüğü var mı" diye- sadece anlama özürlü değil, aynı zamanda anlatma özürlü de. Tasarıyla ilgili, 
24 mart 2001'de Ulusal Programda şu yazılı: "RTÜK'te mevcut aşamada kurumsal değişikliğe gerek 
yok." Peki, bir ayda ne oldu; ne oldu da kurumsal değişikliğe gidiyorsunuz, altını üstüne getiriyor
sunuz, mevcut yasayı bozuyorsunuz, ucube bir hale getiriyorsunuz?.. İfade ettiğim gibi, Cumhur
başkanı -ben, size ne söyledim- demedi mi Adalet Bakanına "gerekçeyi okumamış" diye. Bu Adalet 
Bakanının hemen istifa etmesi gerekir! Yani, ne söylenirse, ne yapılırsa hükümet istifa eder veya bir 
bakan istifa eder, bunu anlamak mümkün değil. 

Şimdi, frekans planlaması ve ihale yapması -IMF'nin talimatıyla- RTÜK'ten almıyor, RTÜK'le 
Telekom'a veriliyor diyor. Burada da Kemal Derviş'e yetki devri yapıyorsunuz. Yani, demek oluyor 
ki... Demin ifade ettiğim cümle ne kadar doğru... Ne kadar doğru... Siz diyorsunuz ki "biz becerik
siziz; bizden bir şey olmaz, alın yetkimizi..." Dünyanın bütün parlamentoları yetki alır; siz, yetki 
devrediyorsunuz; bunu da anlamak, maalesef, mümkün değil. 

Değerli arkadaşlar, anayasaya aykırılığa geldik. Her tarafı aykırı da... 
Sayın Başkan, 1 dakika istiyorum... 
Para cezalarına bir bakın... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Candan, bu, son olsun. Her konuşmada 1 dakika filan teamül haline gel

mesin. Lütfen bitiriniz. 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Herkes alıyor zaten. 
Şimdi, para cezalarına bir bakın. Ya siz para saymasını bilmiyorsunuz ya da hiç ceza 

ödemediniz. 
Bakın, şimdi, 60 000 nüfuslu bir şehirde yayın yapan bir televizyona ceza veriyorsunuz, 100 

milyar; 10 000 000 insana yayın yapan bir televizyona ceza veriyorsunuz, 250 milyar! 100 milyar, 
250 milyar... Bu, adalet yahu! Terazinin ucunu kaçırmışsınız; bu, ölçü değil. Yani, bu tasarıyı 
önünüze getirdiği zaman demediniz mi "sizde zekâ yok mu, akıl yok mu; 50 000 nüfusa 100 mil
yar, 10 000 000 nüfusa 150 milyar..." 

Bakın, söyleyeyim, Anadolu'da yayın yapan bu televizyonlar, bırakın 10'u, 25 milyon Üst 
Kurul payını ödemediği için çalışmıyor. 

BAŞKAN - Sayın Candan, lütfen son cümlenizi alayım. 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, konuşmamı tamamlarken, ben, bu Par

lamentoda bütün arkadaşlarımın oylarını verirken, her ne kadar "Türkiye Büyük Millet Meclisi rüş
vet kıskacında" dese de, hür iradeleriyle ve vicdanlarının son noktasında düşünerek oy verecek
lerine inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Candan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
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İkinci önergeyi işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 850 sıra sayılı kanunun 12 nci maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Kanunun 
28 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki "otuz milyar liradan doksan milyar liraya kadar" ibaresinin 
"on milyar liradan otuz milyar liraya kadar" 

1) "Eylemin ağırlığına göre üç aya kadar" ibaresinin "eylemin ağırlığına göre on güne kadar", 
"ikinci kez tekrarı halinde yayın izni iptal edilir ve en yüksek para cezasına hükmolunur" ibaresinin 
de "ikinci kez tekrarı halinde iki aya kadar yayın durdurulur ve en yüksek para cezasına hük
molunur" şeklinde değiştirilmesini, 

2) Sekizinci fıkrasında geçen "on milyar liradan az olmamak üzere" ibaresinin de madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İsmail Alptekin 
(Bolu) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Son önergeyi işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
850 sıra sayılı, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 

Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tasarısının çerçeve 12 nci maddesi ile 3984 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki 
"30 milyardan 90 milyar liraya kadar" ibaresinin "10 milyar liradan az olmamak üzere" olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa)- Katılıyoruz. 
BAŞKAN- Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul)- Katılıyoruz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN- Evet, arkadaşımızın talebini dikkate alacağız. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş

tir; karar yetersayısı vardır. 
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Şimdi, 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 13. - 3984 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 29. - Radyo ve televizyon yayın izni verilen veya verilecek anonim şirketlerin hisse 
oranlan ve şirket yapısıyla ilgili uyulması gereken diğer hususlar şunlardır: 

a) Siyasî partiler, dernekler, sendikalar, meslek kuruluşları, kooperatifler, vakıflar, mahallî 
idareler ile bunlar tarafından kurulan veya bunların ortak oldukları şirketler, iş ortakları, birlikler ile 
üretim, yatırım, ihracat, ithalat, pazarlama ve finans kurum ve kuruluşlarına radyo ve televizyon 
yayın izni verilmez; bu kuruluşlar radyo ve televizyon yayın izni almış şirketlere ortak olamazlar. 

b) Bu Kanuna göre radyo ve televizyon yayın izni, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 
sadece radyo ve televizyon yayıncılığı, haberleşme, eğitim, kültür ve sanat amacıyla kurulmuş 
anonim şirketlere verilir. Aynı şirket ancak bir radyo ve bir televizyon işletmesi kurabilir. 

c) Özel radyo ve yayın kuruluşlarının hisseleri nama yazılı olmak zorundadır. Bu şirketlerde 
herhangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edilemez. 

d) Üst Kurul tarafından düzenlenecek yönetmeliğe uygun olarak her yıl yapılacak yıllık or
talama izlenme oranı ölçümlerine göre yıllık ortalama izlenme veya dinlenme oranı % 20'yi geçen 
bir televizyon veya radyo kuruluşunda bir gerçek veya tüzel kişinin veya bir sermaye grubunun ser
maye payı % 50'yi geçemez. Gerçek kişinin hisselerinin hesaplanmasında üçüncü derece dahil olmak 
üzere üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlara ait hisseler de aynı kişiye aitmiş gibi hesaplanır. 

e) Bir gerçek veya tüzel kişi veya bir sermaye grubu % 50'den fazla hissesine sahip olduğu bir 
televizyon veya radyonun yıllık ortalama izlenme veya dinlenme payı % 20'yi geçerse Üst Kurul 
tarafından yapılan bildirimden itibaren doksan gün içinde, ortağı bulunduğu televizyon veya rad
yodaki hisselerinin bir bölümünü halka arz ederek veya bir kısım hisselerini satarak, sermaye payını 
% 50'nin altına indirir. Yıllık izlenme veya dinlenme oranının aşımı birden fazla televizyon ve rad
yodaki hisselerin toplamı nedeniyle meydana gelmişse, bu oranı % 50'nin altına indirecek biçimde 
yeterli sayıda şirketi satar. Bu yükümlülüğün ihlâli durumunda kuruluşun yayın izni iptal edilir. 

f) Ulusal izlenme oranları, Üst Kurul tarafından her takvim yılı için tespit edilir ve o yılı iz
leyen Ocak ayı içinde açıklanır. 

g) özel radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının hisse senetlerinin halka arzında 2499 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanununa göre Sermaye Piyasası Kurulundan izin almadan önce Üst Kurulun 
onayının alınması şarttır. 

h) Bir özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda yabancı sermayenin payı ödenmiş ser
mayenin % 25'ini geçemez. 

ı) Bir özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda ortak olan gerçek veya tüzel yabancı kişi bir 
başka radyo ve televizyon kuruluşuna ortak olamaz. 

i) Yerli veya yabancı hissedarlar hiçbir şekilde imtiyazlı hisse senedine sahip olamazlar. 
j) Radyo ve televizyon yayını izni verilen bir anonim şirketin hisse devirleri, devir tarihinden 

itibaren bir ay içinde, ortakların ad ve soyadları ile şirketin devri sonucunda oluşan ortaklık yapısı 
ve oy payları hakkındaki bilgilerle Üst Kurula bildirilir. Bu şirketlerin bir başka şirkete devri, bir 
başka şirketin devralınması, bir başka şirketle birleşme işlemlerinden önce, Üst Kuruldan gerekli 
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bilgi ve belgelerle izin alınması zorunludur. Bu işlemler sonucunda şirket yapısında bu Kanun 
hükümlerinde öngörülen hususlara aykırılık oluştuğu takdirde Üst Kurulun vereceği süre zarfında 
bu aykırılık giderilmek zorundadır. Aksi halde yayın izni iptal edilir. 

k) Radyo ve televizyon yayın izni verilen veya verilecek anonim şirketlerde bulunması gereken 
diğer asgarî idarî, malî ve teknik şartlarla yayın alanı, yayın saat ve süreleri ile ilgili esaslar her yıl 
Üst Kurul tarafından tespit olunur. Şirketler yapılarını verilen süre içinde tespit olunan şartlara uy
durmak zorundadır. Aksi halde yayın izni iptal edilir. 

1) Radyo ve televizyon yayın kuruluşları, yayın izninin verilmesinden sonra da esas sözleş
melerine bu Kanundaki esaslara aykırı hükümler koyamazlar; iştigal konularına, radyo ve televiz
yon yayıncılığı ile bağdaşmayan faaliyetleri dahil edemezler. 

m) Yurt dışından Türkiye'ye yönelik yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarına kanal, 
frekans ve kablo kapasitesi tahsis edilemez. Bunlara Türkiye'de vergi mükellefi olanlar tarafından 
verilen reklam ve ilân bedelleri vergi matrahlarından düşülemez. Ancak, uydu platformu ve kablo 
sisteminden iletilen ve yurt dışından yapılan yabancı kaynaklı yayınların Türkçe seslendiril-
melerine, birkaç dilden aynı anda yayın yapılmasına ve Türkçe reklam girişine olanak tanınır. Türk
çe reklam girişi yapılan yayınlar için Üst Kurulun ilgili reklam yönetmeliği uygulanır. 

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın Hüseyin Çelik; 
buyurunuz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
AK Parti adına, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Divan Üyesi arkadaşımızın yıldırım hızıyla ancak 8-9 dakikada okuduğu bu madde üzerinde, 
ben, 5 dakikada Grubumuzun görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 

Saat 12'yi geçtiğine göre -biliyorsunuz, bugün, Basın Günü-^bütün basın çalışanlarının, 
kalemini hak, hukuk, adalet ve doğruluk uğruna kullanan bütün yazar ve çizerlerin, sözünü bu uğur
da kullananların hepsinin bu gününü kutluyorum. 

Gönül isterdi ki, biz, bugün, bu gece, basın çalışanlarına, gerçekten, onların haklarıyla ilgili, 
onların konumlarını güçlendirecek, onların özlük haklarını güçlendirecek bir yasa hediye edelim; 
ama, öyle görünüyor ki, değerli hükümetimiz, medya patronlarına, bu gece, sabaha kadar da olsa, 
bu yasayı hediye etmek istiyor. Hayırlı olsun kendilerine diyorum. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, demokratik ülkelerde medyanın gücünden söz edilir; 
ama, güdümlü demokrasilerde veya bizim gibi yarım yamalak demokrasilerde, medyanın gücünden 
değil, güçlerin medyasından söz edilir. Şimdi, allahaşkına, soruyorum size; Türkiye'de, medyanın 
gücü mü var; yoksa, güçlerin medyası mı var? Türkiye'de güçlerin medyası var; kendimizi kandır
mayalım. 

Biliyorsunuz, bu yasanın özü, bu 13 üncü maddedir; yani, eski 29 uncu maddedir. Medya pat
ronlarının devlet ihalelerine girip girmemeleri meselesi, bu yasanın özünü teşkil ediyor. Biliyor
sunuz, eski yasada, medya patronlarının borsada işlem yapmalarına ve devlet ihalelerine gir
melerine engel vardı; eski 29 uncu maddenin onuncu fıkrası buradan çıkarılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletlerinde, basına uygulanan politikaya "carrot 
and stick policy" diyorlar; yani "havuç ve sopa politikası." Dünyanın her yerinde, medyaya havuç 
verilir. Havuç nedir? Bedava hazine arazileri, uzun vadeli, düşük faizli krediler, örtülü ödenekten 
teşvikler, uçakta indirim, telefonda indirim ve sair gibi avantajlar sağlanır medyaya. Ancak, medya, 
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kendisinin dördüncü güç değil de, birinci güç olduğu gibi bir iddiayla ortaya çıkarsa veya Tür
kiye'de olduğu gibi, ben yegâne gücüm gibi bir iddiayla ortaya çıkarsa, yürütme gücünün elinde, o 
medyayı yola getiren, ona hattını, haddini bildiren yasalar vardır; buna da "stick" diyorlar; yani 
"sopa" diyorlar. 

Türkiye'de de, oldum olası, bu havuç ve sopa politikası uygulanmaktadır; ancak, bir farkla; 
sopa, yürütmenin elinde değil, medyanın elindedir. Medya, her zaman, havucunu talep eder ve 
hükümetler, sürekli olarak, medyaya havuç verir; ancak, havucu kıstığınız zaman, medya, elindeki 
sopayla hükümetlerin ensesine vurur ve havucunu yine alır. Şimdi, siz, bu kanunla, medya patron
larının elindeki sopayı, âdeta, beysbol sopasına çevirdiniz; ensenize öyle bir inecek ki, öyle bir 
inecek ki, nereden geldiğini bilmeyeceksiniz değerli milletvekilleri! 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, medyaya getirilen bir yığın ceza var. Bakınız, AK Parti olarak, 
medya, şu anda, en fazla bizim aleyhimizde yazıp çiziyor; ama, biz, buna rağmen, basın özgürlüğü 
adına, gerçekten, hür basın adına, bu şekilde bir yasanın getirilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. 
Yasaklarla bir yere varamazsınız. Bakınız, internete bile kısıtlamalar, yasaklar getiriyorsunuz. 
Neredeyse, insanların rüyalarına sansür uygulayacaksınız siz. Eskiden, hatırlar mısınız -şu anda da 
o uygulama var mı, bilmiyorum- asker mektuplarının üzerine bir damga basarlardı "er mektubudur, 
görülmüştür" yani, kontrolden geçmiştir. Şimdi, biz diyeceğiz ki, "vatandaş e-mailidir, görülmüş
tür." 

Şimdi, bakınız, RTÜK Başkanı burada. Daha önce, bir yıl kadar önce, frekans ihalesiyle ilgili 
bütün hazırlıklar tamamlandı ve frekans ihalesi yapılabilseydi, neredeyse 1 milyar dolar bu ülkenin 
bütçesine katkı sağlayacaktık. IMF kapılarında, Dünya Bankasının kapılarında üç kuruş 
dileneceğimize, bakınız, medya patronlarının vereceği bu parayı, bu ülkenin insanlarının emrine 
tahsis ederdik, yapılmadı. Şimdi, bakınız, bunu buradan alıyoruz, Haberleşme Üst Kuruluna ve 
Telekomünikasyon Kuruluna veriyoruz. Peki, şimdi soruyorum size; bu Haberleşme Üst Kurulu 
kimlerden oluşuyor, biliyor musunuz?.. Allah rızası için, iktidar kanadına mensup bir millet
vekilimiz çıkıp söylesin. Yasakçı mantıklarla, sadece güvenlik mantığıyla, kendi insanına güven
meyen, kendi medyasına güvenmeyen, kendi kurumlarına güvenmeyen bir anlayışla, biz, nereye 
kadar gidebiliriz?.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. 

HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, biz, bu yasayla, hayırlı olsun, Türkiye'ye birkaç tane 
Berlusconi hediye edeceğiz. Biraz önce Sayın Uluç Gürkan konuşmasında ifade etti. Bakınız, med
yada kartelleşmeye, tekelleşmeye cevaz veren yasalar sadece İtalya'da var; o da, Avrupa Birliğinin 
baskısıyla ortadan kaldırılıyor. Şimdi, biz, bir taraftan Avrupa Birliğine girmeye çalışıyoruz, bir 
taraftan, böyle, Jacoben, dayatmacı bir anlayışla halkın önüne çıkıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, eğer, siz Avrupa Birliğine girecekseniz, Türkiye'yi Avrupa Birliğine 
sokacaksak, bunun gereği yapılır. Öyle, güreşçi kispetiyle çıkıp futbol oynanmaz. Avrupalılar size 
diyorlar ki, kardeşim, bizim aramıza dahil olmanızın şartı şudur şudur şudur. Siz de, hükümet olarak 
bir ulusal program yayımladınız. Kendi ulusal programınıza aykırı değil midir bu yasa tasarısı? 

BAŞKAN - Sayın Çelik, rica edebilir miyim... 

HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

- 1 3 8 -



T.B.M.M. B:95 2.5.2002 0 : 4 

Ulusal programa aykırı olan bu yasa tasarısını, aslında, Avrupa Birliğine karşı olan, Türkiye'nin 
Avrupa Birliğine girmesini istemeyen çevreler dayatıyor gibi geliyor bana. 

Ben, siz değerli milletvekili arkadaşlarıma şunu söylüyorum: Bakınız, her parlamentoda, her 
dönem yüzde 60-70 milletvekili arkadaşımız gidip, bir daha gelmiyor. Her nedense, milletvekil-
lerimiz o yüzde 30'un içerisinde olacaklarını düşünüyorlar. 

BAŞKAN - Sayın Çelik, son cümlenizi rica edeyim. 
HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Ben, bir daha seçilir miyim endişesini milletvekilleri bir tarafa 

bırakırsa, bu Meclis hür milletvekillerinden oluşan bir meclis olur ve işte o zaman lider hegomon-
yası ortadan kalkar; liderler, âdeta, 3-5 nöbeti bekler gibi gelip buraya oturup, milletvekillerinin 
iradesine baskı yapmazlar. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Saadet Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın Ahmet Demircan; buyurunuz. (SP 

sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
SP GRUBU ADINA AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

RTÜK yasa tasarısının 13 üncü maddesi üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi, Grubum ve şahsım adına selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu yasa tasarısının macerası gerçekten çok ilginç. Bu yasa tasarısı, yak
laşık beş yılını dolduran Anasol hükümetlerinin (55, 56, 57 nci hükümetlerin) devri hükümetlerin
de Parlamentoya defalarca geldi ve Parlamento, bunu, 20 nci Dönemde reddetti; ama, maalesef, 21 
inci Dönemde, Parlamento, bu konuda iyi bir sınav veremedi ve halen, şu anda da, bu kötü tabloyu, 
iyi sınav verememe tablosunu birlikte yaşıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bakın, bu Parlamentoda, 57 nci hükümet döneminde, 3 lider hangi yasa 
için buraya gelmiş, oturmuşsa, milletimiz işin farkına varıyor ve yüreği cız ediyor; acaba, hangi 
konuda, ben neyimi kaybediyorum, hangi konuda, hangi hakkım elimden gidiyor diyor. Bu, üç yıl
dır böyle oldu. 3 lider, hangi yasa tasarısında, burada, Mecliste arzı endam etmişse, orada, millet 
aleyhine bir yasa çıktı. Tütün Yasasında böyle oldu, IMF'nin dayattığı bütün yasalarda böyle oldu, 
312'de böyle oldu. Milletin aleyhine olan yasalarda burada nöbet tutuldu. 

Bakın, bu yasa neler getiriyor: 
Medyada tekelleşmenin önünü tamamıyla açıyor. Değerli konuşmacılar, bunu, burada defaatle 

anlattılar. 
Yerel medyayı susturuyor. Bakın, yerel medyayı evvela susturdunuz. Türkiye'de ekonomiyi o 

kadar perişan ettiniz ki, yerel medya zaten yaşayamıyor. Şimdi de son darbeyi vuruyorsunuz, san
dalyesine tekmeyi atıyorsunuz. Yerel medyanın sustuğu, Anadolu'nun sesinin sustuğu yerde, Tür
kiye'de demokrasiden bahsedilemez. Şunu unutmayın ki, güçlerin medyası haline gelmiş olan Tür
kiye'deki mevcut medya yapısı, siyaseti de demokrasi zemininin dışına çıkarmış, gücün kontrolü al
tına sokmuş bulunuyor. 

öbür taraftan, bu yasa tasarısıyla, son yılların özgürlük ortamına bir ilave getiren, bir nefes 
getiren internetteki özgürlük ortamını da ortadan kaldırmak istiyorsunuz. 
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Ekonomide serbest rekabeti ortadan kaldıran bir uygulamayı başlatacaksınız; çünkü, medyanın 
kontrolüne ekonomiyi de sokmuş olacaksınız. 

Devletin, haksız rekabeti, tekelleşmeyi, kartelleşmeyi, karaborsayı ortadan kaldıracak tedbir
leri alması lazım gelirken, tekelleşmeyi önleyici tedbirleri alması lazım gelirken, siz, tekelleşmenin 
önünü açacak yasa tasarısını, gece yarılarında, burada, milletin huzuruna getiriyor ve Parlamento 
iradesine yapılan bir dayatma şeklinde çıkarıyorsunuz. 

Bakın, bu yasa, Anayasaya pek çok aykırılıklar içeriyor. Bu gerekçeyle, daha önceden Meclis
ten geçirilemedi ve geçtiği şekliyle, Cumhurbaşkanı, bu yasayı iade etti; ama, şimdi, harfine, vir
gülüne dokunmadan, bu yasayı tekrar getiriyor ve geçirmeye çalışıyorsunuz. Demokrasiye en 
büyük darbeyi indiriyorsunuz. Aynı zamanda, birtakım üst kurullar oluşturarak, Türkiye'deki 
yönetimi millet iradesinden uzaklaştırıyorsunuz. 

Yasanın getirdiği bir diğer husus; ifade özgürlüğünün önüne pek çok engeller getiriyor. 312'yi 
değiştirdiğinizi zannediyorsunuz; ama, bu yasa tasarısıyla, eski haliyle 312'yi, tekrar, buradan 
geçiriyorsunuz. 

Bu yasa tasarısının neler getirdiğini ve bu yasa tasarısıyla kimlerin, neler aldığını in
celediğimizde, grupların neler aldıklarına şöyle bir baktığımızda; bakın, bu yasa tasarısıyla, medya 
tekelleri, ihale haklarını alıyorlar, borsada hareket hakkı alıyorlar, tekelleşme imkânı alıyorlar; 
oligarşik zihniyet ise, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlama imkânı buluyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, sözlerinizi sonuçlandırınız. 

AHMET DEMÎRCAN (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 
Millet nazarında bitmiş olan 57 nci hükümetin ortakları, bu medya patronlarından, önümüzdeki 

bir seçimde desteklenme vaadi alıyor; ama, milletin, bu yasayla aldığı hiçbir şey yok. Milletin gün
deminde olmayan bir yasa tasarısı... Milletin gündeminde yokluk var, açlık var, yoksulluk var, 
ekonomik sıkıntı var; ama, maalesef, 57 nci hükümetin gündeminde, Parlamentoya dayattığı, med
yanın meseleleri var, kartel medyasının önünü açma konusu var. 

Milletimiz bunları izliyor ve ilk seçimde, Saadet Partisi iktidarıyla, bu yapılan yanlışların 
çözülme imkânını sağlayacaktır. 

Ben, hepinize saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Demircan. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sinop Milletvekili Yaşar Topçu; buyurunuz. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir 

başka vesileyle burada ifade etmiştim ki, bu kürsüye, özellikle bu dönemde, yeni gelen arkadaş
larımıza fırsat vermek için, sık sık çıkmak, bir şeyler söylemek istemiyorum, dinlemeyi tercih 
ediyorum. 

SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Konuşmuyorlar zaten. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Demin de yerimden kişisel söz istiyorum derken; aslında, 
burada, Meclis Genel Kuruluna ve özellikle iktidar partilerine mensup milletvekillerine ve Bakan
lar Kurulu üyelerine söylenen -ben de dahil içerisinde- sözlerden rahatsız olduğum için, aslında, 
sataşma sebebiyle kişisel söz isteyecektim, sonra, Başkan itiraz edince, vazgeçtim. 
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Bakınız, bir değerli Grup Başkanvekili arkadaşımız buraya çıktı ve ne dedi... 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Konuşun işte böyle... 
BAŞKAN - Sayın Göksu... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) - "Değerli arkadaşlarım, bu kürsü milletin kürsüsü. Savunuyor

sanız, gelin, burada savunun; savunmuyorsanız da, böyle yapıp da, böyle indirip, kaldırmalarla, mil
letin önünde, bu Parlamentoyu rezil ve mahcup etmeyin." 

Değerli arkadaşlar, bunun anlamı, siz bu Parlamentoyu rezil ve mahcup ettiniz demektir; yani, 
Parlamento rezil oldu demektir. Bu Parlamento rezil olmaz. Böyle söylerseniz, siz kendinize dokun
durursunuz. Bunlar yanlış laflar, maksadını aşan laflar. Siz, buraya-biz konuşmuyoruz, doğru; ama-
hazırlanıp gelmiyorsunuz. Ben, sizi 8,5 saattir büyük bir dikkatle dinliyorum. Parti kültürüyle gelip 
burada konuşuyorsunuz, meseleleri araştırmadan gelip konuşuyorsunuz, konuyu tartışmıyorsunuz, 
hakaret ediyorsunuz... (SP ve AK Parti sıralarından gürültüler) 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Anlat da öğrenelim. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Bir dinleyin... Ben sizi dinledim... 
Şimdi, bakın, burada, eğer Türkiye'de sizin tarif ettiğiniz gibi bir hükümet varsa, Türkiye'de 

sizin tarif ettiğiniz gibi iktidar grupları varsa; yani, buradaki milletvekilleri medya patronlarının 
adamı, bu bakanlar medya patronlarının bakanı, buradakiler satılmış, rüşvet almışsa, çıkıp o anek
dotları okuyorsanız... Size millet muhalefet görevi vermiş. Bakın, benim, burada, elimde -sabahtan 
beri uğraşıyorum- oylama sonuçlan var. Bu yasaya, katılan 280 kişiden 169 kişi kabul oyu vermiş, 
110 kişi ret oyu vermiş. Bu 110 ret oyun içerisinde 8 bağımsız var. Üç partinin toplamı 187 kişi 
ediyor. (SP ve AK Parti sıralarından gürültüler) Dinle, dinle... Söyleyeceğim canım, dinle... Siz 
buraya tam sayı gelseydiniz -iktidar yarı yarıya gelmişti- bu yasa reddedilirdi. Siz kaç kişi gelmiş
siniz; 102 kişi gelmişsiniz. 

RAMAZAN TOPRAK (Aksaray)- Eski partin gelmedi. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla)- Kaçınız yok; 87. 55'i Doğru Yol'dan, 14'ü AK Partiden, 12'si de 

Saadet Partisinden gelmemiş. 
RAMAZAN TOPRAK (Aksaray)- Eski partin gelmedi! 
YAŞAR TOPÇU (Devamla)- Şimdi, gelip de oy verenler, eğer sizin dediğiniz gibi, bu ülkenin 

menfaatlannı medya patronlarına peşkeş çekiyorlarsa, siz de, gelmemek suretiyle peşkeş çekiyor
sunuz! (ANAP ve MHP sıralarından alkışlar) Buradan çıkan sonuç budur. Biraz, konuştuğunuz laf
ların, söylediğiniz şeylerin nereye gittiğini düşünerek söyleyin. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat)- Doğru Yol'a savunma hakkı veriyorsunuz. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla)- Burada demagoji yapmaya kalkarsanız, bizi başka şeylere mec

bur ederseniz, yaya kalırsınız. Olmaz öyle şey. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul)- Bu lafların muhatabı eski partiniz Sayın Topçu. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla)- Siz, burada çıkıp, bu gruplara "satılmış" ya da " siz, medya pat

ronu adamı" diyemezsiniz! 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Çok iyi hazırlanmışsın dersine!.. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla)- Bunu derseniz, biz size onları iade ederiz böyle. Madem öyle, 

getireydiniz. Demek ki, siz onlarla anlaşmışsınız, getirmemek suretiyle yasayı geçirdiniz. 

- 1 4 1 -



T.B.M.M. B:95 2.5.2002 0 : 4 

MEHMET ALÎ ŞAHÎN (istanbul)- Sayın Topçu, şu yasayla ilgili bir şey söyler misiniz! 
YAŞAR TOPÇU (Devamla)- Muhalefet görevinizi yapmıyorsunuz. Buradan çıkan sonuç 

budur. 
MEHMET ALİ ŞAHÎN (İstanbul)- RTÜK'le ilgili bir şey söyle! Bir tek cümle söyle! 
YAŞAR TOPÇU (Devamla)- RTÜK'le ilgili... Siz, sabahtan beri, benim de zikrettiklerimi zik

rederek, burada Af Kanunundan bahsediyorsunuz. Ben dinledim; 8,5 saatin 5,5 saatini Af 
Kanununa ayırdınız. Burada Af Kanunu görüşülmüyor. 

RAMAZAN TOPRAK (Aksaray)- RTÜK'e gel, RTÜK'e. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla)- Benim size tavsiyem şu: Muhalefet yapacaksanız, buraya gelin; 

sözlerinizin arkasındaysanız, arkadaşlarınızı getirin, oyunuzu verin ve bu kürsüye çalışıp gelin. (SP 
ve AK Parti sıralarından gürültüler) 

RAMAZAN TOPRAK (Aksaray)- Süren doldu, RTÜK'e gel!.. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla)- Burası üniversite gibidir. Burada, öyle, gazete kültürüyle, açıp, 

birisinin anekdotuyla falan, buradaki yüzlerce arkadaşımızı, 333 arkadaşımızı suçlayarak, 
yaralayarak, benim gibi, bu kadar sakin oturmaya çalışan bir insanı çileden çıkararak bir yere 
varamazsınız. Size anlatmak istediğim budur. 

Hepinize saygı sunuyorum. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul)- RTÜK'le ilgili bir tek şey söyler misiniz! 
BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum Sayın Topçu. 
VEYSEL CANDAN (Konya)- Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN- Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
13 üncü madde üzerinde... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Müsaade eder misiniz, bir cümle... (DSP, MHP ve ANAP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Candan, sizinle ilgili hiçbir şey yok. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Grubum adına bir cümle... 
BAŞKAN - Peki, buyurun söyleyin.(Gürültüler) 
Sayın Grup Başkanvekiliniz konuşurken bari... Lütfen arkadaşlar... Bakın söz istedi... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Topçu, izahlarında, muhalefetin bu kanunun çıkmasına 

katkısının olduğunu söyledi ve... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Doğrudur. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Müsaade et bakalım, cevabımı bir dinle. 
BAŞKAN - Siz devam edin Sayın Candan... Devam edin... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - İyi bir demagoji yaptı; böylece de halkı aldattığını zannetti. 

Peki, şu ana kadar verdiğimiz 40-50 civarında önergenin hiçbirisini kabul etmeme noktasmda 
diretenler... Kaldı ki, verdiği rakamlar doğru değil, istismar etti rakamları. Aldığı rakamlar 
makinenin rakamlarıdır, belki, yazıyla, evrakla katılanlar da vardı. O açıdan, madem, rahatsızsınız o 
kadar, biz yapıyoruz, o zaman, çekin yasayı, çekin yasayı o zaman... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Peki,teşekkürler Sayın Candan. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkanım, verdiğim rakamlar düzeltilmiştir, oy pusulaları 
hesaba katılmıştır. Doğrudur... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Hayır, hayır... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ben temelini söyledim, gelip burada doğruca oy kullansalardı... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Mahiyeti önemli, mahiyeti... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bütün üyeleri getirselerdi, şimdi, bu yasayı görüşemiyor olacaktık. 
Çünkü, iktidar tam kadro burada değildi, muhalefetin sayısı, iktidardan fazlaydı; gelmediler, görev 
yapmadılar. Bunu söylemek istedim. 

BAŞKAN - Peki, size de teşekkür ediyorum Sayın Topçu. 

13 üncü madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önce geliş sıralarına göre okutacağım, sonra ay
kırılıklarına göre işleme alacağım. 

2 önerge de Anayasaya aykırılık önergesidir. Sayın milletvekilleri, sizin verdiğiniz önergeden 
bahsediyorum. Anayasaya aykırılık önergesi diyorum ki, hazırlık yapabilesiniz diye. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ergün Dağcıoğlu konuşacak. 

BAŞKAN - Her ikisini okutup, birlikte işleme alacağım. 

Buyurunuz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
850 sıra sayılı Yasa Tasarısının çerçeve 13 üncü maddesi ile değiştirilen 3984 sayılı Yasanın 29 

uncu maddesinin (d) ve (e) bendi Anayasaya aykırıdır. Metinden çıkartılmasını arz ederiz. 

Mahmut Göksu Özkan Öksüz Musa Uzunkaya 

Adıyaman Konya Samsun 
Zeki Ergezen Mehmet Ergün Dağcıoğlu 

Bitlis Tokat 

BAŞKAN - Diğer önergeyi de okuyalım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 3984 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde değişiklik yapan 13 üncü maddesi Anayasaya 
aykırıdır. 

Gereğini dilerim. 

Saygılarımla. 

H. Uluç Gürkan 

Ankara 

BAŞKAN - Komisyon önergelere katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet önergelere katılıyor mu? 
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DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul)- Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Birinci önerge hakkında hangi imza sahibi konuşacak? 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Tokat Milletvekili Sayın Ergün Dağcıoğlu konuşacak. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Dağcıoğlu.(AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 850 sıra 

sayılı RTÜK Kanunu diye adlandırdığımız kanunun 13 üncü maddesi üzerinde söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın, hukukçu Cumhurbaşkanımızın iade ettiği 
RTÜK Kanununu, noktasına, virgülüne dokunmadan Cumhurbaşkanına geri pas attığımız bir 
geceyi hep birlikte yaşıyoruz. 

Şimdi, sözün bittiği noktada olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Bundan sonraki günlerde 
daha çok utanacağız; ama, son pişmanlık fayda vermeyecek diye düşünüyorum. 

Arkadaşlar, şimdi bakın, Anayasaya aykırı bu maddenin eski hali nedir; yani, bu yeni 13'ün, es
ki 29'un eski hali nedir diye baktığımızda, RTÜK Kanununun 29 uncu maddesinin onuncu parag
rafında "Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda yüzde 10'dan fazla hissesi olanlar devlet
ten, diğer kamu tüzelkişilerinden ve bunların doğrudan veya dolaylı olarak katıldıkları teşebbüs ve 
ortaklıklardan herhangi bir taahhüt işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemezler ve 
menkul kıymetler borsalarında muamelede bulunamazlar" denmektedir. 

Yine, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kanununun esas 2001/1 ve 2001/4 sayılı 20 Kasım 2001 
tarihli Resmî Gazetede yayımlanan kararında da "bahsi geçen kanunun 29 uncu maddesinin onun
cu fıkrasında öngörülen, devletten, diğer kamu tüzelkişilerinden ve bunların doğrudan veya dolay
lı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklardan herhangi bir taahhüt işine giren şirketleri oluşturan şir
ketler ve hissedarların özel radyo ve televizyon kuruluşlarındaki hisselerinin toplamının yüzde 10'u 
aşması halinde de bu taahhüt işini kabulünün yasal olanağı bulunmadığı anlaşılmaktadır" denilmek
tedir. İşte, bütün sıkıntı da burada arkadaşlar, bu maddede gizli. 

Bakın, bazı sorular sormuşum ve suçluluk psikozu içerisinde sayın bakanlar ve Başbakanımız 
nasıl komiklikler yapmışlar, şimdi sizlere, soru önergelerine verilen cevaplarla izah etmek is
tiyorum. 

Şimdi, Sayın Başbakana sorduğum sorulardan başlıyorum; diyorum ki: 
"1 - Sayın Başbakanım, bu kanunun ve Danıştay kararının uygulanmasından hangi bakan veya 

bakanlıklar, hangi devlet kurumu ve kurumlar mesuldür? 
2- Bu bakan ve bakanlıklar ile devlet kurum ve kuruluşları bu kanun ve Danıştay kararının 

gereğini yerine getirmekte midirler? 
3- Kamu kuruluşlarının, örneğin, Ray Sigorta, Yapı Sigorta gibi -bazı sigorta şirketlerinden de 

örnekler vermişim o zaman- sigorta şirketleriyle sigorta işlemi yapmamaları gerekmez mi?" Sayın 
Başbakana sormuşum. 

Şimdi, bakın arkadaşlar, Sayın Başbakana sorduğum bu soruya -bir seneyi geçmiş- cevap 
olarak Başbakandan şu güne kadar bir tık yok; ama, onun yerine kim cevap vermiş?.. Şimdi burada 
oturan Sayın Karakoyunlu cevap vermiş; ne demiş: "Bu sorduğunuz üç soru da benim Bakanlığım 
alanına girmemektedir." Ben, bu soruyu, zaten size sormadım ki, Sayın Başbakana sordum; yani, 
sizden mi cevap istedim ki, siz, bana, buna Sayın Başbakan adına hem cevap verip hem de "benim 
ilgi alanıma girmemektedir" diyorsunuz. 
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Hemen sonra, Sayın Kemal Derviş'e bir soru sormuşum yine, bu 29 uncu maddeyle ilgili 
olarak, Türkiye'de birçok holdingin... 

AYDIN TÜMEN (Ankara) - RTÜK'le ne alakası var?! 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla) - Çok mu rahatsız oldun?! 
AYDIN TÜMEN (Ankara) - Ne alakası var RTÜK'le?!. 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla) - RTÜK'le ilgili; okudum, dinlemediniz mi?! 

RTÜK'ün 29 uncu maddesinin onuncu paragrafı dedim; ama, dinlemez de burada meşgul ederseniz, 
tabiî ki olacağı bu, bu saatte, önce dinlemesini öğren!.. 

Derviş'e sorduğum soruya geliyorum: "Türkiye'de de birçok holdingin hem bankası hem 
televizyonu hem de radyosu var. Bu holdinglerin bankaları Hazinenin tahvil ihalelerine giriyorlar. 
Bu durum kanuna aykırı değil mi?" 

Yine, keza "holdingler, menkul kıymetler borsalarında muamelede bulunuyor; bu durum 
kanuna aykırılık yaratmıyor mu?" demişim. 

Yine "holdinglerin sigorta şirketleri, devlete bağlı kuruluşlarda sigorta taahhütlerine giriyorlar; 
bu husus kanuna aykın değil mi?" demişim ve bununla ilgili olarak Kemal Derviş adına cevap veren 
zat "öyle mi, biz, şimdi fark ettik; bundan sonra, sizin uyarılarınız doğrultusunda düzelteceğiz" 
diyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen bitiriniz. 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, biliyorsunuz, mütemadiyen 

meşgul ediyor, laf atıyorlar; siz de buna muttali oluyorsunuz. 
Lütfedin efendim. 
BAŞKAN - Lütfen bitiriniz. 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla) - Cevapları olmayan, RTÜK'le ilgili soruları 

söylüyorum: 
Şimdi, yine, Enerji Bakanına, bu konuyu, RTÜK'ü bire bir ilgilendiren, 29 uncu maddeyle il

gili bazı sorular sormuşum; "Danıştay kararma ve RTÜK Kanununa rağmen, İstanbul'un elektrik 
dağıtımı için sahibi olduğu şirketle imtiyaz sözleşmesi, uygulama sözleşmesi, enerji satış anlaşması 
ve devir sözleşmesi imzalandığı ve bu sözleşmelerin uluslararası tahkime tabi olduğu doğru mudur? 
Eğer, doğruysa, bu şirketin tahkime başvurup, tazminat alması halinde, mesuliyet, hangi idarenin, 
hangi birimine ait olacaktır?"demişim... 

BAŞKAN - Sayın Dağcıoğlu... 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla) - Bununla ilgili de, bu sefer de Enerji Bakanı 

cevap vermemiş... 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Şimdi, arkadaşlar... 
BAŞKAN - Sayın Dağcıoğlu... 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla)- Bitiriyorum Sayın Başkan... 
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BAŞKAN - îyi ama... 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla)- Bitirdim yani... 
BAŞKAN - Peki, buyurun; son cümleniz olsun. 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla) - Evet, şimdi siz "her şeye rağmen hele biz bu 

kanunu bir geçirelim, ilgililerden ve de mezkûr bir avuç kişiler nezdinde sınıfı geçelim, sonrası Al
lah kerimdir"diyorsunuz. Ürkek bir şekilde çıkardığınız... 

BAŞKAN - Efendim saygılarınızı sunun... 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla)- ...bu kahramanca kanunun, Yüce Milleti kah

reden RTÜK Yasanızla başbaşa sandığa gireceğinizin altını çiziyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum, sağolun. 
Sayın Gürkan, buyurun. 
Her iki önerge de Anayasaya aykırılık iddiası taşıdığı için önerge sahiplerine 5'er dakika söz 

vereceğiz. 
Buyurun. 
H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; uzun söze gerek yok. 

Anayasaya aykırılık iddiama kaynak teşkil eden Anayasa maddesini sadece okumak istiyorum. 
Anayasa madde 167; "Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi" başlığını taşıyor ve 

maddenin birinci fıkrası doğrudan bu yasa maddesiyle ilgili. Birinci fıkrası şöyle: "Devlet, para, 
kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici 
tedbirleri alır; piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler." 

Sayın milletvekilleri, biz, bu Anayasaya bağlı kalacağımıza burada yemin ettik. Şimdi 
hepinizin özgür vicdanınızda bu yemine olan sadakatinizle, burada, medya sermayesinin ihale ve 
borsa yasağını kaldırmanın tekelleşmeyi önleyici bir önlem mi olduğuna, yoksa önünü mü açmak 
olduğuna karar vermenizi ve oyunuzu ona göre kullanmanızı diliyorum. 

Saygılar efendim. (AK Parti ve SP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 

III.- YOKLAMA 
BAŞKAN - Efendim, 13 üncü maddenin iki değişiklik önergesini birlikte oylamadan önce, 

yoklama talebi var. 
Şimdi, yoklama talebinde bulunan arkadaşlarımı arayacağım. 
Suat Pamukçu?.. Burada. 
Ahmet Karavar?.. Burada. 
Turhan Alçelik?.. Burada. 
Musa Demirci?.. Burada. 
Ahmet Cemil Tunç?.. Burada. 
Rıza Ulucak?.. Burada. 
Süleyman Arif Emre?.. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Takabbül ediyorum. 

- 1 4 6 -



T.B.M.M. B : 9 5 2 . 5 . 2 0 0 2 0 : 4 

BAŞKAN - Ali Oğuz?.. Burada 

Alaattin Sever Aydın?.. Burada. 

Nezir Aydın?.. Burada. 

Fehim Adak?.. Burada. 

Fahrettin Kukaracı?.. Burada. 

Ahmet Demircan?.. Burada. 

Ahmet Sünnetçioğlu?.. Burada. 

Lütfı Doğan?.. Burada. 

Mustafa Kamalak?.. Burada. 

Latif Öztek?.. Burada. 

Mukadder Başeğmez?.. Burada. 

Mustafa Geçer?.. Burada. 

Veysel Candan?.. Burada. 

Yoklama için 2 dakika süre vereceğim. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - 1 dakika yeter Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

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

BAŞKAN - Önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergeler 
kabul edilmemiştir. 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 14. - 3984 sayılı Kanunun 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Program hizmetinin içeriği ve yeni yayın tekniklerinin kullanımı 

Madde 31. - Radyo ve televizyon kuruluşları, yayınlarında belli oran ve saatlerde eğitim, kül
tür, Türk halk ve Türk sanat müziği programlarına yer vermek zorundadırlar. Bu programların tür 
ve oranlarıyla ilgili esaslar Üst Kurul tarafından tespit edilir. Tematik kanallar, bu zorunluluktan 
muaf tutulur. Tematik yayın yapmak isteyen kuruluşlar, başvuru sırasında bu hususu belirtir. Bu 
kanallar, Üst Kurulun izni olmadan yayın türünü değiştiremez. Tematik kanallarla ilgili usul ve 
esaslar Üst Kurulca belirlenir. 
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Her türlü teknoloji ile ve her tür iletişim ortamında yapılacak yayın ve hizmetlerin usul ve esas
ları, Haberleşme Yüksek Kurulunun belirleyeceği strateji çerçevesinde Üst Kurulca tespit edilip, 
Haberleşme Yüksek Kurulunun onayına sunulur. Bu yayın ve hizmetlerin mevzuata uygunluğu Üst 
Kurulca denetlenir. 

BAŞKAN - Gruplar adına ilk söz, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili 
Eyyüp Sanay'da. 

Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

AK PARTİ GRUBU ADINA EYYÜP SANAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; görüşülmekte olan yasa tasarısının 14 üncü maddesi hakkında, Grubum adına söz almış 
bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, gecenin bu geç saatinde, hatta, sabahın erken saati de 
diyebiliriz, yeni bir güne başladık, Dünya Basın Gününde, çok önemli bir konuyu görüşüyoruz; 
ama, maalesef, biraz önce -10 dakika veya 15 dakika önce- beni telefonla arayan bir radyo sahibi, 
telefonda, bana "efendim, anladım ki, takip ediyorum, bu kanun çıkacak; bizim radyomuz 
kapanacak mı" diye soruyordu. Maalesef, bu kanun çıkacağa benziyor ve kapanacak. 

Benim, şu anda üzerinde durmuş olduğum, konuşacağım maddedeki düzenleme, radyo ve 
televizyon programlarında belli oranlarda, belli saatlerde, kültür, eğitim ve müzik programlarıyla il
gili konuların yer alması hususudur. Elbette, bu, daha önceki kanun tasarısının 31 inci maddesinde 
de vardı, sevindirici bir olay; çünkü, günümüzde, eğitimin yanı sıra, millî değerlerimizin, millî kül
türümüzün taşıyıcısı ancak medya olabilir. Elbette, bunun, mutlaka bir düzene bağlanması lazım; 
fakat, çok genel bir ifadeyle geçmiş. Daha önce de genel bir ifadeyle geçtiği için, radyo ve televiz
yonlarımızda, gerek eğitim amaçlı, içerikli gerek klasik Türk sanat müziği, halk müziği ve eğitim 
amaçlı, kültür amaçlı yayınların, gerçekten de verimli olmadığını görmekteyiz. Özellikle, çok iz
lenen saatlerde, radyo ve televizyonların programlarında, eğitim, kültür yayınlarına rastlamak 
mümkün değildir. O saatler, daha çok "televole" programlarıyla ve benzeri birtakım programlarla 
geçiştirilmekte ve böylece, sanki, televizyonlar da, icraatlarını ya da kendilerine verilen görevleri 
yerine getirdiklerini zannetmektedirler. Maalesef, biz de, kanun koyucu olarak, burada, bu mesele 
üzerinde, hiç durmadan, üstünkörü, güya, bu kanunda, bu konuya da yer vermiş oluyoruz; ama, an
ne babalarla konuştuğumuz zaman ve kendi aramızda konuştuğumuz zaman, o programlardan 
şikâyet etmeyen, hemen hemen hiçbir kimseye rastlamadım. 

Türk halk müziği programlarına, özellikle klasik Türk sanat müziği konusunda programa rast
lamak, TRT'nin dışında, hemen hemen imkânsızdır, TRT'de nadiren rastlayabiliriz. Halk müziği 
programına rastlıyoruz; ama, bu programlar da, daha çok, şova döndürülüyor, şov programlar şek
linde sunuluyor, asıl amacı eğitmek, kültür aktarmak olan bu konu da ihmal edilmiş oluyor. Oysa, 
başta sağlık olmak üzere, çevreyle ilgili, trafikle ilgili, çocuk eğitimiyle ilgili, yetişkinlerin 
eğitimiyle ilgili, velhasıl, insan hayatının bütün aşamalarında, insanın ihtiyacı olan pek çok 
konunun radyo, televizyon programlarında yayınlanması mümkünken, bunlar, maalesef, istenilen 
seviyede yayın yapmamaktadırlar. 

Ayrıca, radyo, televizyon dediğimiz zaman, öyle çok basit aldırıp geçivermeyelim. Bir radyo 
veya televizyonu, binlerce, onbinlerce, belki de bazen milyonlarca insan aynı anda izliyor. 
Dolayısıyla, bunların vereceği bir yanlış haber veya iyi bir haber, yapacakları iyi bir program veya 
kötü bir program, onu seyreden insanları etkiliyor, iyi veya kötü yöne sevk edebiliyor. Elbette, bun-
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larla ilgili kanunî düzenlemeleri yapacağız; ama, medyaya, basına, radyo ve televizyonlara birtakım 
yasaklar getirerek değil, aksine, onlara, sorumluluklarını hatırlatarak, sorumlu yayıncılığı ülkemize 
yerleştirecek düzenlemeler yapmak suretiyle bunu yapacağız. Eğer, sorumluluk veremiyorsak, o 
zaman, şimdiki durum çıkar. Hele yeni gelecek durum, patronların radyosu olacak, patronların 
televizyonu olacak. Biraz önce bir arkadaşımın da ifade ettiği gibi, medyanın gücü değil, güçlünün 
medyası olacak. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, sözlerinizi tamamlayınız. 

EYYÜP SANAY (Devamla) - O zaman, medya, güçlünün eline geçtiği zaman, tarihte med
yanın haklar ve özgürlükler için yapmış olduğu, vermiş olduğu uğraşıların hiçbirisini 
göremeyeceğiz. Bunlar, belki bugün iktidarda olduğunuz için, sizin için uygun gelebilir; ama, yarın 
muhalefete düşeceksiniz. Onu bırakınız, milletin Meclisinde bulunuyoruz, milletimiz için kanun 
yapıyoruz, milletimizin menfaatlannı her türlü menfaatin üzerinde tutmamız gerekir, yoksa, güç
lünün menfaati değil. 

Sözlerimi, bir atasözüyle bitiriyorum, atasözü diyor ki: Güçlü, arabasını dağdan taştan aşırır; 
ama, fakir doğru yolda şaşırır. Onun için, biz burada, yoksulun hakkını, fakirin hakkını, küçüğün 
hakkını korumaya geldik, zayıfın hakkını korumak için varız, güçlü zaten hakkını koruyabilir; dev
let bunun için vardır. 

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler. 

Saadet Partisi Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak; buyurunuz. (SP 
sıralarından alkışlar) 

SP GRUBU ADINA MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; hepinizi hürmetle selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz 14 üncü maddenin, özellikle ikinci fıkrası, birçok bakımdan, hem dev
let adabına hem Anayasa hükümlerine hem de kanun tekniğine aykırı bir hükümdür. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde de, görüştüğümüz diğer maddeler gibi, Cumhurbaşkanı 
tarafından, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Meclisimize iade edilen bir maddedir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanı sıradan bir insan değildir, her şeyden önce, bir hukuk
çudur, yüksek hâkimdir, Türkiye'nin en yüksek mahkemesinin eski başkanıdır, Anayasamızın 104 
üncü maddesine göre de hukuk devletinin başıdır. Bu nitelikleri taşıyan Cumhurbaşkanı "bu madde 
Anayasaya aykırıdır" diyor. Şu halde, bu söze kulak vermek gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, koalisyon ortakları sık sık bir kavram kullanıyor: "Koalisyon adabı." 

Değerli arkadaşlarım, koalisyon adabı diye diye, bu hükümet, devlet adabını tahrip etti. Bunun
la kalmadı, seri kanun çıkararak, Meclisi kanun atölyesine çevirerek hukuku tahrip etti. Anayasayı 
çiğnedi, çiğnemeye de devam ediyor. (SP sıralarından alkışlar) Aslında, çiğnemediği, tahrip et
mediği bir şey de kalmadı. Bir avuç sermaye için Anadolu sermayesini çökertti. İnsan haklarını tah
rip etti. Okulları okunmaz hale getirdi. 13 yaşındaki çocuklara kelepçe vurdu. Kurtuluşu başka yer
de arıyor. Türkiye'yi yaşanmaz hale getirdi. 

Değerli arkadaşlarım, sadece bir yıl içerisinde, geçen sene, tam 1 700 000 vatandaş, Amerikan 
vatandaşlığına geçmek için resmen başvuruda bulunmuştur. Bunun üzerinde düşünmek lazım. 
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Ekonomiyi, bu hükümet felç etmiştir, maliyeyi çökertmiştir, vergi sistemini altüst etmiştir, şim
di de Anadolu medyasını çökertmekle meşguldür. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun, özü itibariyle Anadolu'nun sesini kısma kanunudur, Anadolu 
medyasını çökertme kanunudur. 

Değerli arkadaşlarım, mesele sadece bununla da kalmıyor. Burada deniliyor ki -zaman sınırlı 
olduğu için ayrıntıya girmiyorum- "bu yayın ve hizmetlerin mevzuata uygunluğu Üst Kurulca 
denetlenir." 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 2 nci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk dev
letidir ve Anayasamız, yasama, yürütme ve yargı ayrılığını; yani, kuvvetler ayrılığını benimsemiş
tir. Kuvvetler ayrılığında mevzuata uygunluğu denetleme görevi yargıya aittir; fakat, burada, mev
zuata uygunluğu, bu kanunla yürütme organına, daha doğrusu Üst Kurula veriliyor. O Üst Kurul ki, 
7 üyesini, şu veya bu şekilde hükümet seçecektir ve yaym kuruluşlarının mevzuata uygunluğunu, 
yayınlarının mevzuata uygunluğunu da bu Üst Kurul denetleyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, fikri susturmakla, radyo ve televizyonları kapatmakla, özellikle de 
Anadolu'nun sesini kısmakla, Anadolu medyasını çökertmekle, Türkiye hiçbir yere varamaz; çağ
daşlığı yakalayamaz, dili hür, dini hür, vicdanı hür bir nesil yetiştiremez ve fikri de, zaten, sus
turamaz. 

Bundan asırlarca önce büyük şair şöyle demiş: 
"Ne mümkün zulm ile, bidat İle imhayı hürriyet, 
Çalış, muktedirsen, idraki kaldır ademiyetten." 
Hepinize saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kamalak. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Konya Milletvekili Emrehan Halıcı; buyurunuz. (DSP 

sıralarından alkışlar) 
CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Sayın Başkan, mikrofonu açmadınız. 
BAŞKAN - Sayın Halıcı, özür dilerim. Biz, burada, hem İçtüzüğe uygun işlem yapmaya gay

ret ediyoruz hem de münferit olarak, sayın milletvekillerimizin taleplerine muhatap durumundayız; 
onun için sizi beklettim. Lütfen, buyurunuz. Sürenizi başlatıyorum. 

DSP GRUBU ADINA MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Rica ederim. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz madde üzerinde bir 

açıklama yapmak için söz almış bulunuyorum. 
İnternetle ilgili, kamuoyunda birtakım kuşkular var ve bu yasa görüşülürken de, milletvekil-

lerimizden bazıları, aynı kuşkuyu burada dile getirdiler, ifade ettiler. 
Kuşkulara saygıyla yaklaşıyoruz; çünkü, bu kuşkular, internete ve teknolojiye verilen önemin 

bir ifadesidir. Bu yüzden memnuniyetimizi ifade etmek isterim; ama, ortaya konulan tepkilere, hiç 
ama hiç katılmıyoruz; çünkü, ne hükümet ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi, internete karşı değil
dir. Bütün milletvekilleri, internete karşı bir tutum içerisinde olmadıklarını, burada, iki gün önce 
göstermişlerdir. Biliyorsunuz ki, yapmış olduğumuz genel görüşmede, bütün partilerimizin temsil
cileri, bu konuya ne kadar yakın olduklarını ve Türkiye için de ne kadar önemli olduğunu ifade et
mişlerdir. 
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Şimdi, gelelim, bu maddede internetle ilgili kuşkuların ne olduğuna. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa, aslında dört yasada değişiklik yapan bir yasadır. Bunlardan biri 
RTÜK, diğerleri Basın, Gelirler Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapan yasadır. 
RTUK'le ilgili yasada internetle ilgili hiçbir hüküm yoktur, internetin "i" harfi bile geçmemektedir; 
ama, buna rağmen, bazı arkadaşlarımız, bu yasadaki bazı tanımlardan dolayı "internetin önünün 
kapandığı" gibi bir kuşkuyu ortaya koymaktadırlar. Bu, bir yanlış anlamadan kaynaklanıyor olabilir. 
O yüzden de buna açıklık getirilmesi gerektiğini, başka konuşmalarımızda ve yine Mecliste genel 
görüşme sırasında da bir kez daha ifade etmiştim, şimdi onu yerine getirmeye çalışıyorum. 

Bu kuşkuyu ortaya koyanlar, özellikle "tanımlar" içerisinde yer alan "veri yayını" ve iletişim 
ortamında geçen bazı tanımlardan dolayı kuşkularını ifade etmektedirler. Burada "radyo ve televiz
yon programlarının üretildiği merkez çıkışındaki sinyali herhangi bir teknik kullanarak tek veya bir
den fazla radyo ve televizyon yayınını bir arada olarak radyo, televizyon ve veri dağıtım sistem
lerine ileten her nevi ortam" olarak tanımlanıyor. Buradaki "her nevi ortam" içerisine acaba inter
net de girer mi diye bir kuşkuyu içeriyor. Halbuki, bu yasada, demin de ifade ettiğim gibi, Radyo 
Televizyon Üst Kuruluyla ilgili bir bölüm olduğu için, radyo yayınını, televizyon yayınını ve İn-
gilizcesi "data broad casting" olan veri yayınını tanımlamaktadır; internetle hiç, ama hiç alakası 
yoktur. 

Biraz önce -burada yoklar, ama- Doğru Yol Partisinin temsilcisi Sayın Ali Rıza Gönül şöyle bir 
şey söyledi: "internetin dünya standartlarında kullanımını sağlayan bir RTÜK yasası istiyoruz." Biz 
ise bunu istemiyoruz, tam tersini istiyoruz; internetin RTUK'le hiçbir alakası olmadığını söy
lüyoruz. Zaten, bu yasada da internetin RTUK'le alakalı olduğunu gösteren hiçbir ibare yoktur. 
Bunun bilinmesi lazım; ama, tek başımıza bunu söylemek belki yetmez ve kamuoyunda bu mad
deyi yanlış anlayabilip de, belki gayretkeş uygulamalar olabilir diye bir kuşku var. O yüzden, ben, 
biraz sonra bakanımızın bu konuda bir açıklama yapmasını ve bu yasanın, özellikle RTUK'le ilgili 
kısmının... 

ABDULLAH GÜL (Kayseri)- Basın Yasasının içine sokuyorsunuz... 

MEHMET EMREHAN HALICI (Devamla)-... çünkü, Basın Kanununda internetle ilgili bir 
hüküm var. O madde gelince, yine açıklama yapmaya çalışacağım. RTUK'le ilgili kısmında, inter
netle ilgili hiçbir alakası olmadığını, Sayın Bakanımızın da, muhakkak ifade etmesini kendisinden 
rica ediyoruz. 

Bir konuda ifade etmek istediğim bir husus daha var. Adalet ve Kalkınma Partisinin Grup Baş
kanı Sayın Bülent Arınç, biraz önce, burada konuşurken, özellikle Uzlaşma Komisyonuyla ilgili 
düşüncelerini ifade ettiler. Ben, onunla ilgili de çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

Tartışmak, kolaydır ve basittir; uzlaşmak ise, zordur ve kutsaldır. Biz, Uzlaşma Komisyonunun 
dağılmasını veya bazı arkadaşlarımızın çıkmasını hiçbir zaman arzulamayız. Mecliste hiçbirimizin 
tasvip etmediği birtakım olayların cereyan etmesi, bu Uzlaşma Komisyonunu bitirmeye dönük bir 
sonuç değil, tam tersi, uzlaşma arayışlarının artarak devam etmesi için bir neden olmalıdır. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Gülünecek bir şey söylüyorsunuz. Dayatmanın adı uzlaşma ol
maz ki! 
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BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Halıcı. 
MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Sayın Kamalak, siz, söz hakkınızı kullandınız. 
MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş)- Bu konuyla ilgili Meclis tutanaklarına geçmesini 

istiyorum. 
BAŞKAN- Bu konu diye bir şeyimiz yok... 
Şimdi, grup başkanvekillerinin umumî arzusuna uyarak, saat 1.30'a kadar birleşime ara 

veriyorum. 

Kapanma Saati: 10.07 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 01.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Yüksel YALOVA 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet BATUK (Kocaeli), Burhan ORHAN (Bursa) 
, © 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu 
açıyorum. 

850 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

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

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Tasarının 14 üncü maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 
Maddeyle ilgili önergeleri işleme alacağım; ama, bundan evvel, birleşime ara vermeden önce 

Sayın Mustafa Kamalak Hocamızın yerinden kısa bir açıklama yapmak için söz talebi vardı; şimdi 
onu yerine getireceğim. 

Buyurunuz. 

MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, yanlış anlamadıysam ve yanlış 
algılamadıysam, Sayın Halıcı "bu kanunda, internetle ilgili herhangi bir yasaklama, bir düzenleme 
yoktur" dediler. Kanaatimce, bir husus herhalde dikkatlerinden kaçmıştır. 26 ncı madde, aynen şu 
hükümleri taşımaktadır: "Bu Kanun, internet ortamında sayfa açılması veya elektronik gazete, elek
tronik bülten vb. suretiyle yayımlanan her türlü yazı, resim, işaret, sesli veya sessiz görüntü ve ben
zerleri hakkında da uygulanır." 

Maruzatım bundan ibarettir Sayın Başkanım. 
Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kamalak. 
Sayın Halıcı, buyurunuz. 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Sayın Başkanım, ben, demin konuşurken ifade et
meye çalışmıştım; bu yasa, aslında, dört yasada değişiklik yapıyor. Bunlardan bir tanesi RTÜK, bir 
tanesi basın, diğer ikisi de Kurumlar ve Gelir Vergileriyle ilgili yasalar. Dolayısıyla, şu an bizim 
bahsettiğimiz RTÜK'le ilgili olarak, internetle ilgili hiçbir hüküm içermediğini ve yapılan değişik
liklerin de yine aynı şekilde hiçbir hüküm içermediğini söylemiştim ve eklemiştim: Basın Kanunuy
la ilgili kısımda internetle ilgili bir düzenleme var; o, 26 ncı maddededir. Orada da, yine, sıra gelin
ce kısa bir söz alıp açıklama yapacağım; ancak, Bakanımızdan da bir açıklama beklemiştik, bir
leşime ara verilince Bakanımızı dinleme olanağımız olmadı. 14 üncü maddede "her türlü teknoloji 
ile ve her tür iletişim ortamında yapılacak yayın ve hizmetlerin usul ve esasları, Haberleşme Yük-
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sek Kurulunun belirleyeceği strateji çerçevesinde Üst Kurulca tespit edilip, Haberleşme Yüksek 
Kurulunun onayına sunulur. Bu yayın ve hizmetlerin mevzuata uygunluğu Üst Kurulca denetlenir" 
hükmü vardır. Bu hüküm altında internetin hiçbir biçimde kapsanmadığını Sayın Bakanımızın açık
laması, ifadesi etmesi, kuşkuları ve olası karışıklıkları ortadan kaldıracaktır. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Ben de her iki arkadaşıma teşekkür ediyorum. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli millet

vekilleri; kanunun tekevvününde tarif, hükme takaddüm eder. 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Onu biz anlıyoruz da, karşı taraf anlamaz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Bu kanunun 2 nci maddesinde, 

veri tabanıyla ilgili olarak bir tarif var. Veri tabanıyla ilgili olan tarifin içerisindeki elektromanyetik 
ve iletişim esaslarına ilişkin tanımlama, hiçbir şekilde, internetle bağlantılı tanımlama değil. İnter
netin de, veri tabanının İngilizcesi de, farklı farklı kavramları ve anlatım biçimlerini içeren tarifler
dir. Birine veri yayıncılığı (data broadcasting) diyoruz; ötekisine internet diyoruz. Bu kanunda in
ternet kelimesi sadece bir defa geçer; o da, biraz evvel sözü edilen 26 ncı maddenin tadilindeki ek 
9 uncu maddedir. Ek 9 uncu maddede internet sözünün geçmesi de, internet hukukuyla ilgili bir 
düzenleme değil, internet aracılığıyla yalan haber, hakaret herhangi bir şekilde söz konusuysa, 
Basın Kanununun cezaya müteallik hükümlerinin bunlar hakkında da uygulanacağıdır. 

Değerli milletvekilleri, bunun, asla bir internet özgürlüğünü ihlal olmadığını kabul etmenizi is
tirham ederim; zira, tarifin içerisinde yer alan unsur, yalan haber ve hakaret tarifinden ibarettir. 

YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Peki, bu nasıl olacak ve nasıl takip edeceksiniz bunu? 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Dünyanın en özgür kürsüleri, 

millet meclisi kürsüleridir. Burada bile konuşurken, belli esaslara riayet edilmesinin tarifleri İç
tüzükte yer almıştır. Orada bile tecziye, disiplin cezaları öngörülmüştür; dolayısıyla, 26 ncı mad
dedeki ek 9 uncu maddede yer alan internet tarifi ile bu maddedeki tarif asla birbiriyle alakalı değil
dir. Bu kanun internet yasaklaması getirmemektedir. 

Arz eder, teşekkür ederim. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, 14 üncü madde üzerinde 4 adet önerge vardır; ancak, madde üzerinde 

milletvekillerince sadece 3 önerge verilebildiğinden, yalnızca bu önergelerden 3'ünü, önce geliş 
sıralarına göre okutacağım, sonra aykırılık derecelerine göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

850 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tasarının çerçeve 14 üncü maddesi ile 3984 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının 
birinci cümlesindeki "eğitim, kültür" ibaresinden sonra gelmek üzere "din ve ahlak" ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Aslan Polat Yakup Budak 
Van Erzurum Adana 

Mahmut Göksu Musa Demirci 
Adıyaman Sivas 
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BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 850 sıra sayılı Kanunun çerçeve 14 üncü maddesiyle değiştirilen 3984 
sayılı Kanunun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

İsmail Alptekin Mahmut Göksu Ertuğrul Yalçınbayır 
Bolu Adıyaman Bursa 

BAŞKAN - Son önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 850 sıra sayılı yasa tasarısının çerçeve 14 üncü maddesi Anayasaya ay
kırıdır. 

Tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Lütfı Yalman Mustafa Geçer 
Van Konya Hatay 

Fahrettin Kukaracı Mustafa Kamalak 
Erzurum Kahramanmaraş 

BAŞKAN - Son okunan iki önergeden biri Anayasaya aykırılık iddiası ihtiva etmekte olup, 
diğeri de metinden çıkarılmasını önerdiğinden, birlikte işleme koyacağım ve iki önerge sahibine de 
söz vereceğim. 

Komisyon önergelere katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet önergelere katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önergelerden birinin sahibi olarak, Sayın Lütfı Yalman; buyurun. (SP sıralarından 
alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vermiş olduğumuz önerge 
üzerinde söz aldım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanun çıkarma görevi, 57 nci hükümetle birlikte, âdeta, bir 
yazboz tahtasına çevrildi. Kaldı ki, arkadaşlarımızın sık sık kullandığı bir ifade var; sanki, sindirim 
sistemini bozma merkezine de çevrildi Türkiye Büyük Millet Meclisi. 57 nci hükümet kanunları 
çıkarıyor çıkarıyor, ondan sonra da, hem Başbakan hem başbakan yardımcıları hem birkısım bakan
lar içlerine sinmediğini ifade ediyorlar. Kaldı ki, ilgili bakanımız yerinde oturuyor, diyor ki; bunun
la ilgili ben de bir düzenleme hazırlığı yapıyorum. Böyle şey olmaz; yanlışlık varsa, burada düzen
leyelim bunu; yani, şimdi siz, yanlış dediğiniz bir yasayı çıkarıyorsunuz, ondan sonra, arkadan yeni 
bir yasa tasarısıyla bu yanlışlıkları düzelteceğiz diyorsunuz. Böyle çelişki olmaz, böyle çalışma da 
olmaz değerli arkadaşlar. 

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, onaylanan uluslararası anlaşmalarla ilgili yasalar ve 
uzlaşılan birkısım konular hariç, bilhassa temel kanunlarla ilgili birçok yasa tasarısı kanunlaştıktan 
sonra ya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal ediliyor ya da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından veto 
ediliyor ve geri gönderiliyor. 
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Sayın milletvekilleri, sanki, hep, bu temel kanunlar geriye geliyor. Şöyle bir baktığımız zaman, 
temel kanunlarla ilgili dokümanı çıkardığımız zaman, neredeyse üçte 2'si ya Anayasa Mahkemesin
den ya da Cumhurbaşkanından geri dönüyor. Acaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi -çok affınıza 
sığınarak söylüyorum, böyle bir ithamla karşı karşıya kalabilir düşüncesiyle söylüyorum- hukuk 
özürlü mü, yoksa, hükümette mi bir hukuk özrü var arkadaşlar? Yani, bizim çıkardığımız yasalar 
niye Anayasa Mahkemesinden dönüp duruyor; hukukçular yok mu ya da hükümetin yanında çalışan 
uzmanlar yok mu ya da Cumhurbaşkanı niye geri gönderip duruyor?! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, tabiî ki, böyle bir ithama elbette layık değildir, hükümet de böy
le bir ithama layık olmamalıdır. Fakat, maalesef, bu millet, pijamalı medya patronları karşısında 
esas duruşta bekleyen bakanları, başbakanları da gördü; bunu, üzülerek ifade etmek mecburiyetin
deyiz. 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Ne alakası var?! 
LÜTFİ YALMAN (Devamla) - Kusura bakmayın, el işareti yapmayın. Buna şahit olduğumuz 

için söylüyoruz. İlgisi olmayan bakanlarımızı da huzurunuzda tenzih ediyorum. 
BEYHAN ASLAN (Denizli) - Nerede şahit oldun? Bırak!.. İftira atıyorsun sen, iftira, iftira... 

Bilmiyorsun, uyduruyorsun. Aynı plak dönüp duruyor. 
LÜTFİ YALMAN (Devamla) - Ama, bu işlerin adresleri bellidir. 
Değerli arkadaşlar, yani, pijamalı demokrasiyi biliyorduk da, medyanın da hükümeti yönetme 

aşkı, bu akşam, hakikaten, medyagrasiyi de meydana getirdi; ama, hepimiz biliyoruz ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin de bilmesi gerekir ki, kanunlar, hiçbir zaman, şahıslarla alakalı 
çıkarılamaz, çıkarılmamalıdır; kanunlar, millet ve memleket çıkarılır, kamu menfaatları dikkate 
alınarak çıkarılır. Mesela, Lütfi Yalman için ya da Ahmet, Mehmet için kanun çıkarılamaz, çıkarıl
mamalıdır; ama, Aydın Doğan için de, Aydın Doğan istediği için de kanun çıkarılmamalıdır Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle basit işlerle uğraştırıl-
mamalıdır. 

Tabiî, bu, usul yönünden yapılan tartışmalarda da ifade edildi; görüşülme usulünde de, tahmin 
ediyorum, Anayasa ve İçtüzüğe birtakım aykırılıklar var. Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gönderilen bu yasanın birkısım maddeleriyle ilgili, Anayasaya aykırılık konusun
da gerekçeler yazmış Sayın Cumhurbaşkanı; ama, bunun dışında kalan maddelerle ilgili de, Resmî 
Gazetede herhangi bir yayımlama yapmamış. Anayasa Komisyonu, kalkmış, sanki sadece bu mad
delerle ilgili bir iade varmış gibi, Cumhurbaşkanının gerekçe yazdığı maddeler üzerinde görüşmüş. 
Bu da, hem İçtüzüğe hem de Anayasanın ruhuna aykırıdır. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, Türkiye'de, 1990'da özel televizyonlar kurulmaya başlandı; yak
laşık oniki yıl oldu. 16 ulusal, 15 bölgesel, 229 civarında da yerel televizyon kurulmuş. Bunlar, as
lında, demokrasinin zenginlikleridir, olması gerekir; fakat, Türkiye Büyük Millet Meclisi, burada, 
en fazla Anadolu'da sesini duyurabildiği merkezlerle ilgili bir yasa çıkarıyor ki, bu yasa çıktığı 
zaman, birçok ilde, şu veya bu sebepten, sadece -bazı arkadaşlarımızın en çok üzerinde durduğu 
konu- büyük para cezalarından dolayı, Anadolu medyasının, yerel medyanın kapatılacağını zan
nediyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen bitirir misiniz. 
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LÜTFİ YALMAN (Devamla) - Hayır, öyle değil. 312 nci madde, değiştirilmemiş, eski haliyle 
de bu yasanın içerisine monte edilmiş durumda. Dolayısıyla, çok basit sebeplerden dolayı, değişik 
televizyonları kapatma imkânını doğuruyor ya da ağır cezalar verme imkânını da doğuruyor. Hal
buki, biz, 312 nci maddede güya bir iyileştirme yaptık, bir değişiklik yaptık, o bile bu yasa tasarısına 
yansımış değil. 

Buradan, Sayın Topçu ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. "Yahu, işte şu kadarınız geldi, bu 
kadarınız geldi..." Gelsin veya gelmesin; senin bu yasa tasarısıyla ilgili düşüncen ne arkadaş; kulis
lerde konuşurken, hep yanlış olduğunu ifade edebiliyorsun; o halde, burada bunu söyle; hırsızın hiç 
mi suçu yok?! 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yalman. 

İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir) - Aranızdaki konuşma buraya yansıtılmaz; sana 
yakışmıyor öyle konuşmak! 

BAŞKAN - Sayın İsmail Alptekin, diğer önerge, sizin imzanızla verilmiş, isterseniz gerek
çenizi okuyalım... 

İSMAİL ALPTEKİN (Bolu) - Konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

İSMAİL ALPTEKİN (Bolu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çerçeve 14 ncü maddeyle 
ilgili bir değişiklik önergem var, bu konuda görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Gecenin bu saatinde görülüyor ki, RTÜK Yasası sonuna yaklaştı. Kürsüye çıkan muhalefet mil
letvekilleri, iktidar milletvekilleri bu konuda görüş ve düşüncelerini ifade etmeye çalıştılar; ama, 
neticede, verilen bir önyargıya dayalı kesin karar çerçevesinde bu noktaya geldik. 

Benim burada birçok önergem vardı. Bu önergelerim, işleme konuldu; fakat, sayın hükümetin 
ve komisyonun önergelere katılması noktasındaki bir usul boşluğuyla maalesef burada önergelerimi 
savunma ve fikirlerimi ifade etme imkânım olmadı. Verdiğimiz önergeler, önerge verilsin anlayışı 
içerisinde olmadı; gerçekten doğruluğuna inandığımız, Anayasa çerçevesinde değişikliğinde fayda 
gördüğümüz madde ve fıkralar üzerinde oldu ve gerekçesi de bize göre doyurucu idi. 

Şimdi, bu çerçeve 14 üncü maddenin son fıkrasının çıkarılmasını istiyoruz; çünkü "her türlü 
teknoloji ile ve her tür iletişim ortamında yapılacak yayın ve hizmetlerin usul ve esasları, Haberleş
me Yüksek Kurulunun belirleyeceği strateji çerçevesinde Üst Kurulca tespit edilip, Haberleşme 
Yüksek Kurulunun onayına sunulur. Bu yayın ve hizmetlerin mevzuata uygunluğu Üst Kurulca 
denetlenir" deniliyor. 

Değerli arkadaşlar, hepimiz bir noktada müttefik değil miyiz. Anayasal çerçevede en geniş 
şartlarda hürriyetlerden istifade edeceğiz. Herkes, fikrini, düşüncesini, dilediği gibi, yasal sınırlar 
içerisinde ifade edecek. Yani, insanlar gelişecek, toplum daha değişik ve güzel şeylere ulaşacak; 
ama, bunu söylerken, bu noktada gayret edildiği ifade edilirken, şimdi bu maddenin son fıkrasıyla, 
bir kurulun kontrolü ve murakabesi altına sokulmuş oluyor. Kurul, kalıplar ortaya koyacaktır; ken
di düşüncesine göre, kendi yapısına göre, eğer uygun görmezse, müdahale edecektir. Bunun, fikir 
ve düşünce hürriyetiyle, yayın hürriyetiyle ve bu yasada ifade edilmek istenen espriyle bağdaşır 
tarafı yoktur. Dolayısıyla, bu fıkrayla, her türlü yayın, idarenin takdir ve iradesine bırakılmıştır. 
Yayınlar, idarelerin takdir ve iradesine bırakılırsa, bunun sonuçlarını izah etmeye gerek yoktur. 
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Bu bakımdan, önergemin desteklenmesini talep ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkürler Sayın Alptekin. 

Her 2 önergeyi birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergeler 
kabul edilmemiştir. 

Son önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

850 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tasarının çerçeve 14 üncü maddesi ile 3984 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının 
birinci cümlesindeki "eğitim, kültür" ibaresinden sonra gelmek üzere "din ve ahlak" ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

(Van) 

ve arkadaşları 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa)- Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul)- Katılıyoruz efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge, kabul edil

memiştir. 

III.- YOKLAMA 

BAŞKAN -14 üncü maddenin oylamasında Meclis Genel Kurulunda yeterli çoğunluk olmadığı 
gerekçesiyle yoklama talep ediyor diyor arkadaşlarımız... 

Ahmet Sünnetçioğlu?.. Burada. 
Latif Öztek?.. Burada. 

Ahmet Demircan?.. Burada. 
Mustafa Geçer?.. Burada. 
Ömer Vehbi Hatipoğlu?.. Burada 

Veysel Candan?.. Burada. 
Lütfi Doğan?.. Burada 

Fehim Adak?.. Burada. 
Niyazi Yanmaz?.. Burada. 
Suat Pamukçu?.. Burada. 
Rıza Ulucak?.. Burada. 
Süleyman Arif Emre?.. Burada. 
Musa Demirci?.. Burada. 
Ahmet Karavar?.. Burada. 
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Fahrettin Kukaracı?.. Burada. 

Mustafa Kamalak?.. Burada. 

Turhan Alçelik?.. Burada. 

Alaattin Sever Aydın?.. Burada. 

Lütfü Esengün?.. Burada. 

Ali Oğuz?.. Burada. 

2 dakika süre vereceğim. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır. 

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

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

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16. - 3984 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

Uyarı, para cezası, durdurma ve iptal 
Madde 33. - Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, 

yayın ilkelerine ve bu Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon 
kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyul
maması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlâle konu olan programın yayını, bir ilâ oniki kez arasın
da durdurulur. Bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir ad altında başka bir 
program yapamaz. Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız 
olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Kurulca hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, kadın 
ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlakî gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla 
mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır. 

Aykırılığın tekrarı halinde; 

a) Ulusal düzeyde yayın yapan kuruluşlara, ihlâlin ağırlığına göre, yüzyirmibeş milyar liradan 
az olmamak kaydıyla ikiyüzelli milyar liraya kadar, 

b)Yerel, bölgesel ve kablo ortamından yayın yapan kuruluşlara; 
1. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, bir milyondan fazla nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapan

lara, ihlâlin ağırlığına göre, altmış milyar liradan az olmamak kaydıyla yüz milyar liraya kadar, 

2. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, beşyüz bin ilâ bir milyon arasında nüfusa ulaşan il ve il
çelere yayın yapanlara ihlâlin ağırlığına göre, otuz milyar liradan az olmamak kaydıyla altmış mil
yar liraya kadar, 

- 1 5 9 -



T.B.M.M. B:95 2 . 5 . 2 0 0 2 0 : 5 

3. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, ikiyüzelli bin ilâ beşyüz bin arasında nüfusa ulaşan il ve il
çelere yayın yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, yirmi milyar liradan az olmamak kaydıyla kırk mil
yar liraya kadar, 

4. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, ikiyüzellibinden az nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapan
lara, ihlâlin ağırlığına göre, beş milyar liradan az olmamak kaydıyla on milyar liraya kadar, 

c) Radyo yayınları için yukarıdaki miktarların yarısı kadar, 

İdarî para cezası uygulanır. 

Bu maddedeki para cezaları, her yıl Maliye Bakanlığınca ilân edilen yeniden değerleme oranın
da artırılır. 

İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren, takip eden bir yıl içinde tekrarı halinde bu idarî para cezalan 
yüzde elli oranında artırılır. İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren takip eden bir yıl içinde üçüncü kez tek
rarında ihlâlin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici olarak durdurulur. 

4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki ilkelere aykırı yayın yapılması 
halinde uyarı yapılmaz ve yayın kuruluşunun yayını bir ay durdurulur. İhlâlin tekrarı halinde yayın 
süresiz olarak durdurulur ve yayın lisans izni iptal edilir. 

Yayın izninin verilmesi için gerekli şartlardan birini kaybeden veya şartların uygunluğunu hile 
ile elde eden kuruluşların yayın lisans izni iptal edilir. 

Uyarı cezasını gerektiren haller dışındaki ihlâllerde ilgili tarafın savunması alınır. 

Cezaların uygulanış usulleri ile gerekçeli olarak kamuoyuna duyuruluş şekli yönetmelikle 
belirlenir. 

BAŞKAN -16 ncı madde üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Samsun Millet
vekili Musa Uzunkaya. 

Buyurunuz Sayın Uzunkaya. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

02.00 saati, nedense, hep, gecenin... Ben, şahit oldum -iki dönemdir Parlamentodayım- haf
tanın son günü, cuma akşamları, sabahladığımız çok oldu ve o konuşmalarımda da söyledim; mil
letle mücadele eden, milletle karşı karşıya gelen yasalar, hep, bu gecede çıkarılmıştır. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) Bu yasalardan bir tanesi de bugün çıkıyor. Evet, bu bir gerçek; çünkü, haftanın 
sonuna gelir, bir de talimat gelir üzerine, denilir ki "bu yasa ya çıkacak ya çıkacak" ve mutlaka Mec
listen de çıkıyor. 

Demin, bir değerli milletvekili arkadaşımız, burada yapılan daha önceki maddelere geçiş yok
lamasında bazı arkadaşlarımızın bulunmadığını ifade etti "muhalefetten katılmadılar" dedi; doğ
rudur, katılmayanlar da mümkündür, vardır. Benim de ismim o listelerde katılmayanlar arasında 
geçti; kayda girmiş olmama rağmen, listede yoktu; Sayın Başkana da itirazımı ilettim; düzeltilmiş 
olmasını da umuyorum. 

Ancak, değerli arkadaşlar, bu yasaya katılıp katılmamak değil, bitap vaziyetteki değerli bakan
ların, bugün öğlenden beri, bütün meşguliyetlerini bırakıp, gecenin bu saatine kadar -az önce Sayın 
Başbakan ayrıldı, başbakan yardımcıları, hâlâ, muhtelif zeminde burayı izliyorlar- bu kadar büyük 
bir önemle izledikleri bu yasanın hikmetini, hâlâ toplum anlayabilmiş değil. 
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Ancak, benim bugün şu anda üzerinde konuştuğum madde, yerel medyanın susturulması mad
desidir. Ben, Sayın Başkandan da ve Yüce Heyetten de... 230'dan fazla yerel ve bölgesel televiz
yonun, bu yasanın çıkmasıyla sabaha karşı susturulacağı... Bu yasanın gereği olarak, Anadolu'da 
susturulacak medya adına, Parlamentoda, ben, onların adına konuşma hakkımdan 1 dakika feragat 
ederek bu kürsüde susma hakkımı kullanıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN ÇELİK (Van)- Musa Bey, hükümet nihayet sizi de susturdu. 
EROL AL (İstanbul)- Sayın Uzunkaya, konuşmayın; en güzel haliniz bu. 
BEKİR GÜNDOĞAN (Tunceli)- Bu dönem, Parlamentonun en çok çalıştığı dönemdir. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla)- Benim bu güzel halimi tarifeden Erol Al; zannediyorum ki, 

iktidar olarak yıllardır susmakla benim halimi zaten yaşadınız; sizin, iktidar olarak susmaktan baş
ka yaptığınız nedir?!. Getirilen talimata harfiyen uyacaksınız, gecenin bu saatine kadar Parlamen
toyu burada mahsur ve mahkûm edeceksiniz. Kime?!. Bir meyda patronuna bu milleti esir etmeye 
hakkınız yok. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, yerel medya, Anadolu medyası burada susturuluyor. Samsun'un bir 
önceki dönemdeki 10 milletvekilinden 5 tanesi -Samsun'un yerel medyasına duyuruyorum- yarın 
Samsun televizyonlarına gidip konuşacaklar. Şu anda, anamuhalefet partisi, güya protesto ederek 
çıktılar; geçtiğimiz dönemde de, 74 milletvekili -anamuhalefet partisi- görüşmelere katılmayarak bu 
yasaya destek vermiştir. Açık olarak söylemek gerekirse, iktidar partileri ile anamuhalefet partisi 
bazı medya kurumlarıyla halvet olmuş. Bu halvetin faturasını millete çıkarıyorsunuz, bunun 
bedelini millete ödetiyorsunuz. 

PERİHAN YILMAZ (İstanbul) - Öküz altında buzağı arıyorsunuz! 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Buzağı aramaya gerek yok, hadise ortada. Şu saatlere kadar 

bu yasayı bekletme... Bakın, şurada, az önce cezalar okundu; Anadolu basınına, televizyonlarına 
vereceğiniz 150 milyarlık cezaya dayanabilecek bir televizyon bana gösterebilir misiniz? 

Değerli arkadaşlar, siz, burada, birilerinin adına, bir yasa çıkarıyor olabilirsiniz, birileri adına 
burada hizmet yapıyor olabilirsiniz; ama, Sayın Cumhurbaşkanının iade gerekçesini okumadan, iz
lemeden, yasanın noktasına, virgülüne dokunmadan, özellikle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Sayın Başkan, sustuğum 1 dakika kadar süre istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, sizi ben sustursaydım, bu, istibdat olurdu; ama, siz, kendi ken

dinizi susturdunuz, bu, özgürlük, hürriyet oldu. 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Siz, tarifi yapıyorsunuz zaten. 
BAŞKAN - Parlamento kürsüsünde kendi başımıza kural koyma yetkimiz yok. Benden 1-2 

dakika süre isterseniz, ben, anlayışla karşılarım; ama, lütfen, konulmuş kurallara riayet edelim. 
Sözünüzü tamamlayınız lütfen. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Anadolu medyası susturulacağı için, on

lar adına sustum; ben, milletin vekiliyim, onların vekiliyim; birkısım medya ve holdinglerin vekili 
olarak buraya gelmedim. Az önce, bazı arkadaşlar, bazı televizyonların sahibi olan vekillerden bah
setti; onların önünde temenna çeken, pijamayla, eşofmanla karşılanan çeşitli bakanlardan bahsedil
di; böyle bir sorumluluk içinde olmadığım için, Anadolu medyasının ve Anadolu insanının muhatap 
olduğu, maruz kaldığı sıkıntıyı milletin kürsüsünden, onun anlayacağı dilden anlatmak zorundaydım. 
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Sözlerimi bitirirken, özetle şunu söylemek istiyorum: Bu yasa, muhtemeldir ki, sabahın erken 
saatlerinde çıkmış olacak ve inanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanı, iade gerekçesinin son paragrafın
daki, o, ciddî, altını çizdiği noktaya dikkat etmeyen hükümete yeniden bu yasayı iade edecektir. Tah
min ediyorum ki, hukukçuların yorumu da bu. Bu yasanın yeniden iade edilme hakkı da doğmuştur. 
Yalnız, sadece, yapmakta olduğunuz, bu yasayla Meclisi fuzulî işgalden başka bir şey değildir. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyor, bu yasanın zararlarından toplumun en az şekilde etkilen
mesi temennisiyle saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Uzunkaya. 

Saadet Partisi Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mustafa Kamalak; buyurun. 
(SP sıralarından alkışlar) 

SP GRUBU ADINA MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; gecenin bu saatinde hepinizi hürmetle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şu an görüşmekte olduğumuz madde, Anadolu medyasını susturacak 
olan asıl maddedir. 

Değerli arkadaşlarım, burada, çıkaracağımız kanunun bu maddesinin ilk fıkrasında deniliyor 
ki; Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen özel radyo ve televizyon kuruluşlarını 
uyarır, bu uyarıya riayet edilmediği takdirde özür dileme talebinde bulunur; yayın, 1 ilâ 12 defa 
kapatılabilir; programın yapımcısı yahut sunucusu hiçbir ad altında başka program yapamaz. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce, bu fıkra, Anayasanın birçok hükmüne aykırıdır. Her 
şeyden önce, özür dilemenin muhtevası belirtilmemiştir; yani, yapımcı, programcı nasıl özür 
dileyecektir?! Burada, kişi haklarına yoğun bir saldırı olabilir, sunucunun gururu kırılabilir, kendisi 
rencide edilebilir; bu durum, hukuk devleti ilkesiyle de bağdaşmaz, hukuk devleti ilkesine aykırı 
düşer. 

Sonra, müeyyide ile fiil arasında bir oransızlık vardır. Bu da, Anayasadaki oranlılık ilkesine ay
kırı düşer. 

Üçüncü olarak, bu cezanın yargı tarafından verilmesi lazım. İdare, hem savcı hem de yargıç 
olamaz. Yargıcın, mahkemenin yapması gereken iş, burada, yürütmeye verilmiş olmaktadır; bu da, 
Anayasamıza aykırıdır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ağır para cezaları öngörülmektedir; öyle ki, 375 000 000 liraya 
kadar ulaşan para cezalan öngörülmektedir. Değerli arkadaşlarım, bu hüküm de Anayasanın 5 inci 
maddesine, Anayasanın 13 üncü maddesine, Anayasanın 26 ncı, 29 uncu, 30 uncu maddelerine ve 
Anayasanın 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasına açıkça aykırıdır. 

Değerli arkadaşlarım, maddeyi okuyacak vaktim yok, zaman dar; açıp okuyunuz. Belirli hal
lerde yayın araçlarına el konulabiliyor; bu kadar ağır cezalar verilebiliyor. Bu, haberleşme hür
riyetini, yayın hakkını bütünüyle ortadan kaldırmak demektir. Halbuki, hem yayın hakkı hem haber
leşme hakkı bir temel haktır. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) - Terbiyeli olmak lazım. 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yürütme organı adına hareket 
eden, konuşan değerli bir bakanımız "terbiyeli olmak lazım" diyor. Evet, yürütme organı da 
Anayasaya saygılı olmak durumunda; hukuk devleti bunu gerektirir. (SP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 
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Sayın Bakanım, bakın, 13 üncü madde, temel hakların sınırlandırılması... 
BAŞKAN - Sayın Kamalak, arkanızı döndüğünüz zaman mikrofondan uzaklaşmış oluyor

sunuz. 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Söz atıyor da onun için söylüyorum. 
BAŞKAN - Mikrofondan uzaklaşmış oluyorsunuz. 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Bakın "temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması" başlığını 

taşıyan 13 üncü maddede deniliyor ki... 
M. HADİ DÎLEKÇİ (Kastamonu) - Adam gibi yayın yapana kim ne diyecek?! 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - "Hakların özlerine dokunulmaksızın..." Değerli arkadaş

lar, hakkın özüne dokunulamaz. Bir yayın organını ortadan kaldırdığınız takdirde, hakkın özü değil, 
kabuğu da kalmıyor ortada. 

Anayasanın 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, suç ve cezaların kanunîliği ilkesi asıldır. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Hocam, mikrofonu açtım; lütfen bitirir misiniz. 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Değerli Başkanım, zaman, maalesef o kadar uzun mad

de için... 
BAŞKAN - Biliyorum, 5 dakikada bunları anlatmak zor; ama, ne yapalım... 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri, ancak 

kanunla konulur. Ceza Kanununda dahi öngörülmeyen para cezaları, yani idarî cezalar, burada, faz
lasıyla öngörülmüştür. Bu da, kanunsuz ceza olmaz ilkesine aykırıdır. Siz bilirsiniz... Köşk'ten dön
mezse Anayasa Mahkemesinden döner! 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Dönsün... 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Haa "dönsün" diyorsanız, değerli arkadaşlarım, 

gecenin... 
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Siz, hukuksuzluğu savunuyorsunuz... 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Hukuksuzluğu savunmuyoruz... 
BAŞKAN - Hocam, lütfen bitirir misiniz. 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Sizleri, hukuka davet ediyorum, Anayasaya davet 

ediyorum. Ben değil değerli arkadaşlarım -söz bu noktaya geldiği için- allahaşkına, Sayın Cumhur
başkanı da mı bu hukuksuzluğu savunuyordu... 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kamalak. 
Gruplar adına başka söz talebi bulunmamaktadır. 
16 ncı madde üzerinde 7 adet önerge vardır; ancak, madde üzerinde, milletvekillerince sadece 

3 önerge verilebildiğinden, bu önergelerden yalnızca 3!ünü, önce geliş sırasına göre okutacağım, 
sonra aykırılık derecesine göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 850 sıra sayılı kanunun 16 ncı maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Kanunun 
33 üncü müddesinin ikinci fıkrasının 
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b/l bendindeki "altmış milyar liradan az olmamak kaydıyla yüz milyar liraya kadar" ibaresinin 
"yirmibeş milyar liradan az olmamak kaydıyla elli milyar liraya kadar" 

b/2 bendindeki "otuz milyar liradan az olmamak kaydıyla altmış milyar liraya kadar" ibaresinin 
"on milyar liradan az olmamak kaydıyla yirmibeş milyar liraya kadar" 

b/3 bendindeki "yirmi milyar liradan az olmamak kaydıyla kırk milyar liraya kadar" ibaresinin 
"beş milyar liradan az olmamak kaydıyla on milyar liraya kadar" 

b/4 bendindeki "beş milyar liradan az olmamak kaydıyla on milyar liraya kadar" ibaresinin "bir 
milyar liradan az olmamak üzere beş milyar liraya kadar" 

(c) bendindeki "Radyo yayınları için yukarıdaki miktarların yarısı kadar" hükmünün, "Radyo 
yayınları için yukarıdaki miktarların dörtte biri kadar" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Alptekin Mahmut Göksu Yakup Budak 
Bolu Adıyaman Adana 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

850 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tasarının çerçeve 16 ncı maddesi ile 3984 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendindeki "yerel, bölgesel ve kablo ortamlarında yayın yapan kuruluşlara" ibaresinden sonra gel
mek üzere "1-Nüfusu bir milyondan fazla olan il ve ilçelere yayın yapanlara 15 milyar TL, 2-
Nüfusu 500 bin ile bir milyon arasında olan İl ve ilçelere yayın yapanlara 8 milyar TL, 3- Nüfusu 
250 bin ile 500 bin arasında olan il ve ilçelere yayın yapanlara 5 milyar TL, 4- Nüfusu 250 binden 
az olan il ve ilçelere yayın yapanlara 2 milyar TL, 5- Radyo yayınları için yukarıdaki miktarların 
yarısı kadar idarî para cezası uygulanır" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Alçelik 
Giresun 

Aslan Polat 
Erzurum 

Mustafa Geçer 
Hatay 

Rıza Ulucak 
Ankara 

Oya Akgönenç 
Ankara 

Fethullah Erbaş 
Van 

Niyazi Yanmaz 
Şanlıurfa 

Musa Demirci 
Sivas 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Yakup Budak 
Adana 

Mahmut Göksu 
Adıyaman 
Latif Öztek 

Elazığ 
Alaattin Sever Aydın 

Batman 
Ahmet Sünnetçioğlu 

Bursa 
BAŞKAN - Şimdi, maddeye en aykırı önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
850 sıra sayılı yasa tasarısının 16 ncı maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Yasanın 33 üncü mad

desi Anayasaya aykırı olduğundan tasarı metninden çıkarılmasını arz ederim. 
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Lütfı Yalman Ömer Vehbi Hatipoğlu Fethullah Erbaş 

Konya Diyarbakır Van 

Lütfü Esengün Fahrettin Kukaracı Mustafa Geçer 

Erzurum Erzurum Hatay 

Aslan Polat 

Erzurum 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (istanbul) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önerge sahibi adına Sayın Yalman... 

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

BAŞKAN - Peki efendim. 

Sayın Hatipoğlu, süreniz 5 dakika, lütfen buyurunuz. (SP sıralarından alkışlar) 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte 
olduğumuz yasanın bu maddesinin Anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyorum. 

11 saatten beri, Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK Yasasını görüşüyor. 11 saatten beri, kür
süye gelen değerli arkadaşlarımız, her seferinde bu yasanın Anayasaya aykırı olduğunu ifade 
ediyor; ama, dinleyen yok; çünkü, hükümet ayakta. Bu maddeyle yerel televizyonlar susturulacak. 
Siz, bu gece, bu maddeye onay verdiğiniz takdirde, yerel yayıncılığın ipini çekmiş olacaksınız. 

Arkadaşlarımız "susturma" sözcüğünden bahsettiler. Bu, hükümeti hiç ilgilendirmiyor; çünkü, 
zaten, hükümetin kimi üyeleri susmayı marifet biliyor. (SP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bakıyorum, gecenin saat 2'sinde, üç çok değerli Başbakan Yardımcımız burada. Acaba, 
memleketin hangi ciddî sorununu çözmek için ayaktalar, hakikaten merak ediyorum; vatandaşın 
hangi sorunu çözülüyor; işsizlik mi çözülüyor?! 

VAHİT KAYRICI (Çorum) - Sen kendi konuşmana bak. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Bakın, laf atarsanız daha kötü olursunuz. Din
lemeyi öğrenin. 

VAHİT KAYRICI(Çorum) - Edebinle konuş burada. 

BAŞKAN - Sayın Hatipoğlu, siz Genel Kurula hitap edin. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Sayın Başbakan Yardımcıları burada. Sayın Bah
çeli, zaten, üç yıldan beri susuyor; onu pek ilgilendirmiyor. (MHP sıralarından gürültüler) 

VAHİT KAYRICI (Çorum) - Sana mı düştü!.. Edebinle konuş. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - İktidar partilerinin sayın temsilcileri susuyor. 

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Edepli konuş! 

VAHİT KAYRICI (Çorum) - Edepli konuş biraz. 

BAŞKAN - Arkadaşlar... 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Siz terbiyeli dinlemeye alışın, ben de konuşurum. 
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VAHİT KAYRICI (Çorum) - Sen de konuşmayı öğren! 

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Konuşurken edepli konuş! 

VAHİT KAYRICI (Çorum) - Konuşmayı öğren. Doğru konuş! 

BAŞKAN - Sayın Hatipoğlu, siz Genel Kurula hitap edin. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Saygısızlık nerede burada?! "Sayın" diye baş
layarak ifade ediyorum. Siz, burada konuşturmayacak mısınız bizi?! Önce dinlemeyi öğrenin! 

VAHİT KAYRICI (Çorum) - İyi... Ben de, başta, sana "sayın" diye başlayarak bir şeyler söy
leyeyim sonra. 

BAŞKAN - Sayın arkadaşlarım... 

Buyurun Sayın Hatipoğlu. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Evet, bu gece burada iyi bir sınav vermiyorsunuz. 
Yasama Meclisinde, yasa, hukuk, Anayasa ayaklar altına alınıyor. İktidar, hem suçlu hem güçlü. 
Hiçbir önergemizde konuşturmuyorsunuz. Kürsüye geliyoruz, burada da konuşma fırsatı vermiyor
sunuz. Ne yapalım peki?! (MHP sıralarından gürültüler) 

VAHİT KAYRICI (Çorum) - Edebinle konuşmayı öğrenirsen, edepli dinlenirsin. 

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Konuş!.. Kimse bir şey demiyor. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 

Sayın Hatipoğlu, siz, görüşlerinizi Genel Kurula açıklayınız. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - İktidar milletvekilleri, âdeta, er meydanında nara 
atan pehlivanlara döndü; sokağa davet ediyorsunuz, dışarıya davet ediyorsunuz. Kim adına yapıyor
sunuz?! Niçin bu hırçınlığınız?! Bunun sebebini öğrenmek istiyoruz. 

Elbette, bu tablo, ne demokrasiye ne Meclis mehabetine uymaz. Bu tablo, bu yasayı buraya 
kadar kovalayan medya patronlarını sevindirir. O, Meclise her gün hakaretler yağdıran medya pat
ronlarını sevindirir. Siyaseti yerin dibine batıran medya patronlarını sevindiren bir tablo görüyoruz 
bu gece burada. Meclisin itibarını zedeliyoruz. Meclisin itibarını, kendi itibarımızı, üç medya pat
ronunun hırsına kurban ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, beyler, bu dünyada kimse şah değil, padişah değil; hiç kimse, ne şah ne 
padişah; ama, siz, bu yasayla, birilerini, şahtan da padişahtan da daha kudretli hale getiriyorsunuz. 
Bu, bir gün döner, sizin aleyhinize işler. 

Medya patronlarının televizyonları var, gazeteleri var, bankaları var, telefon şebekeleri var, 
enerji şebekeleri var; şimdi başka bir şey daha öğreniyoruz, medya patronlarının bir de hükümetleri 
varmış; bu gece bunu öğrendik. (SP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yasa, A'dan Z'ye Anayasaya aykırıdır. Sayın Cumhur
başkanı, bu yasayı tekrar görüşülmek üzere, buraya gönderecektir; bundan hiç kimsenin kuşkusu 
yok. Sayın Cumhurbaşkanından geçerse, elbette ki, Anayasa Mahkemesinden dönecektir; ama, siz, 
medya patronlarına, bu yasayı geçirmek suretiyle, iki üç aylık bir süre veriyorsunuz. Bütün yerel 
televizyonlar, bu iki üç aylık sürede, medya patronlarının, o tekelci patronların eline geçecektir, 
satın alacaklardır. Hiçbir yerel televizyon veya gazete, bu şartlar altında yayınını sürdüremeyecek
tir, 100-150 milyarlık para cezasını verme imkânına sahip olamayacaklardır. 

- 1 6 6 -



T.B.M.M. B : 9 5 2 . 5 . 2002 0 : 5 

Onlar da, bu yasanın Anayasaya aykırı olduğunu, geri döneceğini biliyorlar; ama, burada 
yapılan tek şey, bu süreyi kazanmak, bu süreyi de biz onlara veriyoruz. 

Değerli milletvekilleri, elbette gecenin bu saatinde sinirler gergindir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatılmıştır) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi sonuçlandırınız. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Herhangi bir tartışmaya, bir polemiğe yol açmak 
için konuşmadım. İktidar partilerinin milletvekillerini tekrar tekrar uyarmak istiyoruz; burada 
yapılan iş, kartelci medyayı şah ve padişah yapma işlemidir; yerel televizyonları susturma işlemidir. 
100-150 milyar lira para cezasını hiç kimsenin vermesi mümkün değildir. 

BAŞKAN - Sayın Hatipoğlu, size teşekkür ediyorum. Lütfen... 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Geliniz, lütfen, yeniden düşünelim ve hiç olmazsa, 
yasanın bu maddesiyle ilgili önerilerimizi görüşelim diyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkürler, sağ olunuz. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, karar yetersayının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

850 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir 
Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarının çerçeve 16 
ncı maddesiyle 3984 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki "yerel, 
bölgesel ve kablo ortamlarından yayın yapan kuruluşlara" ibaresinden sonra gelmek üzere "1 -
Nüfusu 1 000 OOO'dan fazla olan il ve ilçelere yayın yapanlara 15 milyar TL, 2- Nüfusu 500 000 ile 
1 000 000 arasında olan il ve ilçelere yayın yapanlara 8 milyar TL, 3- Nüfusu 250 000 ile 500 000 
arasında olan il ve ilçelere yayın yapanlara 5 milyar TL, 4- Nüfusu 250 000'den az olan il ve ilçelere 
yayın yapanlara 2 milyar TL, 5- Radyo yayınları için yukarıdaki miktarların yarısı kadar idarî para 
cezası uygulanır" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Alçelik 

(Giresun) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınızı sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 

RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılması talebimiz 
vardı... 
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BAŞKAN - Talebiniz burada; madde üzerinde... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, böyle bir usul yok; yoklama başka şey, karar 
yetersayısı başka şey. 

BAŞKAN - Madde üzerindeki son önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 850 sıra sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı 
Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 

b/l bendindeki "altmış milyar liradan az olmamak kaydıyla yüz milyar liraya kadar" ibaresinin 
"yirmibeş milyar liradan az olmamak kaydıyla elli milyar liraya kadar" 

b/2 bendindeki "otuz milyar liradan az olmamak kaydıyla altmış milyar liraya kadar" ibaresinin 
"on milyar liradan az olmamak kaydıyla yirmibeş milyar liraya kadar" 

b/3 bendindeki "yirmi milyar liradan az olmamak kaydıyla kırk milyar liraya kadar" ibaresinin 
"beş milyar liradan az olmamak kaydıyla on milyar liraya kadar" 

b/4 bendindeki "beş milyar liradan az olmamak kaydıyla on milyar liraya kadar" ibaresinin "bir 
milyar liradan az olmamak üzere beş milyar liraya kadar" 

(c) bendindeki "radyo yayınları için yukarıdaki miktarların yarısı kadar" hükmünün "radyo 
yayınları için yukandaki miktarların dörtte biri kadar" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Alptekin 

(Bolu) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 

III.-YOKLAMA 

BAŞKAN -16 ncı maddenin oylamasına geçmeden önce yeni bir yoklama talebi var; arkadaş
ların burada olup olmadıklarını arayacağım: 

Latif Öztek?.. Burada. 

Mustafa Kamalak?.. Burada. 
Mustafa Niyazi Yanmaz?.. Burada. 

Mukadder Başeğmez?.. Burada. 
Mustafa Geçer?.. Burada. 
Nezir Aydm?.. Burada. 
Hüseyin Karagöz?.. Burada. 
Cevat Ayhan?.. Burada. 

Ahmet Demircan?.. Burada. 
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Sacit Günbey?.. Burada. 
Bahri Zengin?.. Burada. 
Lütfı Yalman?.. Burada. 
Ömer Vehbi Hatipoğlu?.. Burada. 
Musa Demirci?.. Burada. 
Alaattin Sever Aydın?.. Burada. 
Fahrettin Kukaracı?.. Burada. 
Lütfü Esengün?.. Burada. 
Suat Pamukçu?.. Burada. 
Ali Oğuz?.. Burada. 
Lütfı Doğan?.. Burada. 
Yoklama için 2 dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum: 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN- Toplantı yetersayısı vardır. 
VEYSEL CANDAN (Konya)- Yoktur... 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul)- Sayın Başkan, biz de sayıyoruz!.. 

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

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

BAŞKAN- 16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

17 nci maddeyi ve 17 nci maddeye bağlı ek madde l'i okutuyorum: 
MADDE 17. - 3984 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 1. - Bu Kanuna göre yayın izni verilen özel radyo ve televizyon kuruluşlarının, 

kendilerine tahsis edilen TV kanal ve radyo frekansından yapacakları yayınlarını, Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumunun veya bu amaçla özel yayın kuruluşlarıyla ortak kuracağı şirketin görev ve 
sorumluluğunda işletilen verici tesislerinden yapmaları asıldır. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, 
verici tesislerinin kurulması, işletilmesi, yenilenmesi ve bu tesislerde değişiklik yapılması sırasında 
özel yayın kuruluşlarının ihtiyaçlarını da göz önünde tutar. 

Kurulmasına izin verilen tesislerin bu Kanunda ve izin belgesinde öngörülen amaçlar için kul
lanılıp kullanılmadığı Üst Kurul tarafından denetlenir. 

Özel radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun verici 
tesislerinden yararlanma usul ve esasları ile yıllık kira bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
tarafından belirlenerek Üst Kurulun onayıyla yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN- Ek madde 1 üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Adıyaman Millet
vekili Mahmut Göksu konuşacak. 
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Buyurun Sayın Göksu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
AK PARTÎ GRUBU ADINA MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; gecenin bu saatinde görüşmekte olduğumuz RTÜK yasasının, düşünüyorum, millete; mil
let deyince, yokluk ve sıkıntı içerisinde kıvranan esnafımıza, işçimize, köylümüze, memurumuza ne 
faydası var? 

Bu hükümetin en çok övündüğü şey, Meclisin iyi çalıştığı ve çok yasa çıkardığı. Çok yasa 
çıkarıyor, ama, bunlar, maalesef, milletin hayrına değil. Bazı patronların çıkarlarına hizmet edebil
mek için sabahlara kadar Meclisi çalıştırıp yasa çıkarıyorlar; ama, bu yasalar Cumhurbaşkanından 
dönüyor, çıkaracağımız bu yasa da Anayasa Mahkemesinden dönecektir. Yani, bir başka ifadeyle, 
patronlar kanunlara uymayınca, kanunları patronların istedikleri şekilde çıkarmaya çalışıyoruz; bu 
da, doğrusu, bu Yüce Meclise -bana göre- yakışmıyor. 

Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı, bu yasayı veto etti, gönderdi. Bu yasa, hiç kimsenin içine 
sinmiyor, başta, Sayın Başbakanın içine sinmiyor. İktidar partilerine mensup milletvekilleriyle bire 
bir konuştuğumuzda "bu yasa çıktıktan sonra, artık, bu ülkenin tapusunu medya patronlarına ver
mek lazım" diyenleri biliyorum ben; ama, ne hikmetse, genel başkanları, buraya gelip gece nöbeti 
tutunca, iktidar partisine mensup milletvekilleri de -elleri mahkûm- kendilerini oy vermeye mecbur 
hissediyorlar. Oysa, vicdanlarının sesini dinleseler, millet nezdinde daha çok alkış alırlar diye 
düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu yasanın ne getirip, ne götürdüğünü arkadaşlarımız izah etti. Bu işin 
başında olan Sayın Bakana, özellikle sormak istiyorum. Bakan olmadan önce Sayın Karakoyunlu 
diyor ki: "RTÜK Yasası eksiktir ve sorunları çözmekten uzaktır. Emrivakiyle önümüze gelmese kat
kı yapardık." 

Değerli arkadaşlar "bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" diye bir atasözü var. O gün sade millet-
vekiliydiniz, şimdi ise bakansınız. Madem yasa eksikse, madem sorunları çözmekten uzaksa, gece 
sabaha kadar, niçin bu Meclisi, allahaşkına, işgal ediyorsunuz; boşu boşuna meşgul ediyorsunuz? 
Eğer, düzeltilmesi mümkünse, o zaman muhalefetle el ele verip, öncelikle bu yasayı düzgün hale 
getirmek lazım. Kendi Genel Başkanı da, zaten "yasanın eksiklikleri vardır, hele bir çıksın bakalım" 
şeklinde ifade etmiştir. Tabiî, yasa çıktıktan sonra Anayasa Mahkemesi bu işi iptal edene kadar pat
ronlar malı götürecek, ondan sonra yasa iptal edilse de önemli değil; çünkü, onların istek ve arzuları 
yerine gelmiş olacak. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasanın benzeri dünyanın hiçbir ülkesinde -ne Fransa'da ne 
Amerika'da- zaten yoktur. Bakınız, bu yasayla, tekelleşme ve kartelleşme olgusu hız kazanacaktır 
ki, Anayasamızın 160 inci maddesi bunun önüne geçilmesini amirdir; yani, Anayasaya aykırıdır 
alenî olarak. 

Yine, bu yasanın, RTÜK'ün özerkliğini ortadan kaldıracağı aşikârdır. Şimdi, Sayın Bakan diyor 
ki, RTÜK'ün özerkliğini ortadan kaldırmaz; ama, RTÜK'ün bütün üyeleri "hayır, bu yasa, RTÜK'ün 
özerkliğini ortadan kaldıracak" diyor. Şimdi, Sayın Bakan ve RTÜK Başkanı yan yana, Allahaşkına 
hanginiz doğru söylüyorsunuz, bir anlaşın da, şu millet kimin doğru söylediğini bilsin. Elbette kal
dıracak; çünkü, RTÜK'ün denetimi, üyeleri Bakanlar Kurulu tarafından seçilen Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kuruluna bırakılmıştır. Dolayısıyla, RTÜK'ün özerkliği, böylece ortadan kalkmış 
olacak. 
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Bu yasa, Avrupa Konseyinin 23 sayılı tavsiye kararına aykırıdır. 

Bu yasa, ayrıca, 24 Mart 2001'de Resmî Gazetede yayımlanan Ulusal Programa da terstir 
değerli arkadaşlar. O gün hükümet diyordu ki: "RTÜK'te, mevcut aşamada, kurumsal bir değişik
liğe gidilmesine ihtiyaç yoktur." Kurumsal bir değişikliğe gidilmesine ihtiyaç yokken, niçin böyle 
bir değişikliği hissettiniz de, alelacele, gece yarısı, yangından mal kaçırırcasına bu yasayı çıkarmayı 
önplana aldınız? 

Değerli arkadaşlar, yine, yayın ihlali durumunda yerel televizyonlar tamamıyla susmuş olacak
tır. Bugün, 25 000 000 liralık Üst Kurul payını bile ödemeyen 200 kadar yayın kuruluşu varken, 5 
milyar ile 100 milyar arasında cezayı nasıl ödeyecek? Bugün, Anadolu'da yerel medyamız, televiz
yonlar, radyolar, gazeteler bodrum katlarında, izbe yerlerde, belki de sağlıksız ortamlarda yayın 
yapma gayreti içerisindeyken, siz, onlara, milyarlarca, yüz milyarlarca ceza keserseniz, o insanları 
susturacaksınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, sözlerinizi sonuçlandırın. 

MAHMUT GÖKSU (Devamla) - Şu anda, kartel medyası dediğimiz tekel medya, Anadolu 
medyasıyla pazarlığa oturmuştur; diyorlar ki: "Yüzde 60'ı bizim, yüzde 40'ı sizin..." Yani, bu, 
bütünüyle, artık, tekelin eline geçecek, bundan sonra, muhalefetin sesi, Anadolu insanının sesi 
kesilmiş olacaktır. 

Bugün bize, yarın sizedir; dolayısıyla, iktidarda olan arkadaşlara söylüyorum, iktidarda 
oluşunuzun son günleri; muhalefet ilk seçimde iktidara gelecek, ondan sonra saçınızı başınızı 
yolacaksınız; ama, iş işten geçecek. 

Hepinize teşekkür ediyor, iyi akşamlar diliyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Göksu. 

Saadet Partisi Grubu adına, Kahramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak konuşacaklar. 
Buyurunuz Sayın Kamalak. (SP sıralarından alkışlar) 
SP GRUBU ADINA MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; hepinizi yine hürmetle selamlıyorum. 
Aslında, 17 nci madde, bir maddeler paketidir, 5 maddeden oluşan bir maddedir; ama, ben, 

sadece ek 1 inci maddesi üzerinde duracağım. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde içerisinde, kamuflaj babından, sağa sola fazla zararı olmayan 
belki de tek madde, bu ek 1 inci maddedir, aspirin türünden bir maddedir; ama, bizi asıl ilgilendiren, 
kanunun kendisidir, bütünüdür. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun, bu Meclisimize zerre kadar fayda sağlamayacaktır, itibar bah
setmeyecektir. Şundan eminim, eğer sayın milletvekillerimiz, gerçekten, sağın solun telkinlerini, 
baskılarını, ricalarını -en hafif ifadesiyle- bir tarafa bırakarak, özgür iradeleriyle, daha doğrusu, iç
lerinden gelen sesle hareket etseler, benim gibi, bu kanuna ret oyu vereceklerdir. Bu cümleyi, daha 
doğrusu, milletvekili arkadaşlarımızın düşüncelerini tavsifte, elbette, zorlanıyorum, kendilerine 
saygısızlık etmemek düşüncesiyle zorlanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunla, Yüce Meclis ne demek istiyor; dediği şey şu: Birincisi, ey 
hükümet, yürütme organı, biz, Üst Kurula tam üye seçmesini başaramıyoruz, alın, şunun 4'ünü siz 
seçin... Peki, geriye kalan 5 üyeyi kim seçecek? Evet, onu Meclis seçecek; ama, onları da, siz belir-

- 1 7 1 -



T.B.M.M. B:95 2 . 5 . 2002 0 : 5 

leyin... Değerli arkadaşlarım, Meclisin seçeceği 5 üyeden 3'ünü de, yine, hükümet belirleyecektir. 
İkisinin toplamı 7 eder. Daha açık bir ifadeyle, 9 üyeden 7'sini, son tahlilde, hükümet seçecektir. 
Değerli arkadaşlarım, bu durum, yasama ve yürütme dengesinin bütünüyle bozulması anlamına 
gelir. 

İkinci olarak, iktidar muhalefet dengesinin bozulması anlamına gelir. 

Üçüncü olarak da, değerli arkadaşlarım, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu, Başbakanlık 
Denetleme Kurulu denetleyecektir; yani, tam anlamıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yürüt
menin, Bakanlar Kurulunun kontrolünde olacaktır. Bu kontrole riayet etmeyen televizyon kuruluş
ları da, biraz önce belirttiğim gibi, 375 milyar liraya kadar yükselen para cezalarıyla susturulacak-
tır. 

Değerli arkadaşlarım, iş bununla da kalmıyor. Bu kanuna göre, bir radyo yahut televizyon 
sahibi, o kuruluşun yüzde 50'sine sahip olabilecektir, kamu ihalelerine girebilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, yapılan bir araştırmaya göre, halihazırda hiçbir radyo ve televizyonun iz
lenme oranı yüzde 15'i bulmamaktadır; yüzde 20'yi aştığı takdirde falan filan; düşünün sonunu... 

Değerli arkadaşlarım, iş bununla da kalmıyor. Medya patronları ihalelere girebilecektir, bor
saya girebilecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kamalak, lütfen, bitirir misiniz. 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, borsa, hassas bir kavramdır. Rad
yoya, televizyona sahip olan kişi yahut kurumların borsada oynamasının, borsaya girmesinin Türk 
piyasasını ne hale getireceğini, Allah korusun, hep beraber göreceğiz. 

Bakın, bir gecede faiz oranı yüzde 7 500'lere kadar çıktı bu ülkede. Bunda medyanın payı var
dır. Dünyada, bir yıl içerisinde en fazla değer kaybeden para Türk Lirasıdır. 

BAŞKAN - Sayın Kamalak, rica etsem, bitirebilir misiniz. 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum. 
Ek 1 inci madde üzerinde 6 adet önerge vardır; ancak, madde üzerinde milletvekillerince 

sadece 3 önerge verilebildiğinden, yalnızca bu önergelerden 3'ünü, önce geliş sıralarına göre 
okutacağım, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

850 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tasarının çerçeve 17 nci maddesiyle 3984 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

Ek madde 1.- Birinci fıkrasının sonundaki "göz önünde tutar" ibaresinin "göz önünde tutmak 
zorundadır" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Lütfı Yalman Aslan Polat 

Van Konya Erzurum 

Niyazi Yanmaz Musa Demirci 

Şanlıurfa Sivas 
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BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

850 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun, Basın 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tasarının çerçeve 17 nci maddesiyle 3984 sayılı Kanuna eklenen ek madde Tin ikinci fıkrasının 
"özel radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun verici 
tesislerinden yararlanma usul ve esasları ile yıllık kira bedelleri Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu tarafından belirlenir. Ancak, yıllık kira bedeli, ilgili radyo ve televizyon kuruluşunun yıl
lık gayri safi hâsılasının yüzde 20'sinden az olamaz" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Aslan Polat Niyazi Yanmaz 

Van Erzurum Şanlıurfa 

Musa Demirci Latif Öztek 

Sivas Elazığ 

BAŞKAN - Şimdi, son ve maddeye en aykırı önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

850 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tasarının çerçeve 17 nci maddesiyle 3984 sayılı Kanuna eklenen ek madde Tin birinci fıkrasının 
birinci cümlesinin sonundaki "işletilen verici tesislerinden yapmaları asıldır" cümlesinden sonra 
"Ancak, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun verici tesisleri yeterli olmaz ise, özel radyo ve 
televizyonlar diledikleri radyo ve televizyon istasyonlarından ve vericilerinden yayınlarını yapmak
ta serbesttirler" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Aslan Polat Niyazi Yanmaz 

Van Erzurum Şanlıurfa 

Musa Demirci Latif Öztek 

Sivas Elazığ 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, komisyonun çoğunluğu yoktur, sayınız. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Efendim, ekseriyetimiz 
olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Önerge sahipleri adına Aslan Polat. 

Buyurun Sayın Polat. (SP sıralarından alkışlar) 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Şimdi, bugün, gece yarısı, saat 3'e on dakika kalmış, hâlâ hükümet kanadı burada, fiilen bu 
kanun tasarısı üzerinde duruyor. Ben, merak ediyorum, gerçekten merak ediyorum; fakat, gerçek-
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ten en çok merak ettiğim de ANAP Grubu. Hadi, DSP ile MHP'yi gece sabahlara kadar burada gör
düğümüz çok oldu da, ben ANAP'ı, burada, bu kadar çoğunlukla, senede iki, üç defa zor gördüm; 
ciddî olarak, bugün sizi tebrik ediyorum; yani, bugün hakikaten bir özel gündem sizin için, bugün 
sizin için çok özel bir gündem; bugün, nedense, siz de burada bulunuyorsunuz. 

NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Zor günlerin adamıyız. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bakın, bu saate kadar burada duran 

hükümet kanadı, acaba niçin burada duruyor? Bakın, biraz önce bir şey söyledim, yine söy
leyeceğim. Merkez Bankası Başkanı 26 Nisan 2002 tarihinde bir olağan kurul toplantısı yapıyor ve 
burada çok ilginç şeyler söylüyor;, diyor ki: "2001 yılında 21,7 katrilyon Türk Lirası tutarındaki 
kaynak kamu ve fon bankalarına aktarılmıştır." Yine sizin hükümetiniz zamanında, Türkiye Cum
huriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı diyor ki "2002 yılı ocak ve mart aylarında Türkiye'deki 
bütün KOBİ'lere ayrılan kredi tutarı 5 trilyon 161 milyar lira." 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Kim diyor bunu? 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Hazine Müsteşarlığı... internete gir, sen de oku, nasıl olsa okur 

yazarlığın var. 
Şimdi, üzüldüğüm ne; kamu ve fon bankalarına 21 katrilyon aktaran hükümetiniz, Hazine 

Müsteşarlığı da diyor ki "KOBİ'lere verdiğimiz bütün kredinin toplamı, üç ayda, 5 trilyon 161 mil
yar lira" Şimdi, bunu yapan hükümetiniz, bu dengesizliği gidermek için bir çalışma yapsanız, sizi 
burada gerçekten tebrik ederim, derim ki, ciddî bir iş yapıyorlar. 

Bakın, yine size bir şey diyeceğim, yine, burada çok önemli bir şeydir. Merkez Bankası Baş
kanı, konuşmasının 7 nci sayfasında -MHP'liler beni iyi dinleyin- diyor ki: "Söz konusu ayda, şubat 
ayında, faktörlere ek olarak, gıda fiyatlarındaki düşüş ile tarım fiyatlarındaki artışın son yedi yılın 
ortalamasının önemli oranda altında kalmış olması, enflasyonun düşmesinde önemli etken olmuş
tur." Yani, sizin hükümetiniz döneminde, son yedi yılın ortalamasının da altında tarım fiyatlarında 
bir düşüş meydana geliyor ve siz tarım kesimini yoksullaştırdığınız için enflasyonu düşürüyor
sunuz. Biraz önce bahsettim; ben demiyorum bunu, Türkiye'de bütün devletin parasının üzerinde 
duranlar söylüyorlar. Siz, işçilerin, memurların maaşlarını normal enflasyon altında verdiğiniz için 
enflasyonu düşürüyorsunuz. Bunun için tasarı getirmiyorsunuz, bunun için de burada bulunmuyor
sunuz; ama, ne için burada bulunuyorsunuz; bu yasayla, bir basın kuruluşu sahibinin isteklerini 
yerine getirmek için gece saat 3'e kadar burada oturuyorsunuz. Ben, gerçekten bunun için 
üzülüyorum. 

Bakın şimdi sayın milletvekilleri... (DSP ve MHP sıralarından gürültüler) Bakın, şimdi hiç 
böyle laf atmayın da beni dinleyin siz. Burada konuşacak hiçbir tarafınız yok sizin. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir)- Yerel televizyon çok galiba sizde. 
ASLAN POLAT (Devamla)- Bakın şimdi sayın milletvekilleri, ben, biraz önce, burada, 

ANAP'tan Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in isminden bahsederek bir sataşma yaptım, "ben duy
madım" dedi. Duyuyorsan Ahmet Kabil, sana bir daha söylüyorum: Sen bir Rize Milletvekilisin, 
Genel Başkanın da Rizeli. Çay fiyatları hakkında 5 dakika konuşma yapacaktın, bugün 5 dakika 
konuşma yapmak istemedin... Niye; çay fiyatlarına ihtiyacımız yok, yeter ki medya patronlarının 
dediği kanun bir an evvel çıksın diye ondan bile vazgeçtiniz. Yahu, gel şurada 5 dakika da çay 
üreticilerinin bir derdini anlat, onların hiçbir derdi yok mu burada! Bu dertleri niçin konuşmadınız, 
bakın, ben size bunları söylüyorum. 
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Burada bir şey de Doğru Yol Partisine söylüyorum: Doğru Yol Partililer neredesiniz?! 
Neredesiniz?.. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar) Bakın, Doğru Yol Partili bir kişi var mı burada? 
Bir zamanlar, bugün bu yasanın en çok çıkmasını isteyen medya patronu hakkında, ismini vererek 
"müfterisin" diye hitap eden, sataşan Genel Başkan, bütün teşkilatıyla burada bulunmuyor. (DSP ve 
MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu nerededir diye bunu sormak istiyorum. 

Şimdi, burada kimse kendisini akıllı sanmasın. Sırf bunun buradan bir an evvel geçmesi için, 
her bir maddede en azından 5'er dakika konuşup, geç saatlere kadar kalmayalım, yasanın erken çık
masını sağlayalım diye bütün grubunu alıp da buradan çıkaran Doğru Yol Partisini de buradan 
protesto ediyorum ben! (DSP ve MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, şimdi, size ben şunu söylüyorum... 
MASUM TÜRKER (İstanbul) - Ahmet Kabil geldi... 
ASLAN POLAT (Devamla) - Evet, Ahmet Kabil'e dedim, gel 5 dakika burada çaycıların der

dini anlat, peşinden de cevap vereceğim. Bir an evvel kanun çıksın diye çıkmak değil, grubun adına 
söz al, 5 dakika kalk burada konuş ve burada çaycıların derdini anlat. Çaycıların derdi medyanın 
derdinden daha az değil, bundan vazgeçmeyin... 

AHMET KABİL (Rize) - Gelecek haftaya anlatacağım. 
ASLAN POLAT (Devamla) - ...ve MHP'liler size söylüyorum: Türkçüler Gününde konuşmak 

mecburiyetindesiniz; ya söz almayın ya konuşun. 
Hepinize saygılar sunarım. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar[!], SP ve AK Parti sıralarından 

alkışlar) 
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Sayın Polat. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısı Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Oylamaya geçtim artık... 
Kabul etmeyenler... Önerge, kabul edilmemiştir. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, usulünüz... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, bu konudaki titizliğimi biliyorsunuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hiç titizlik göstermiyorsunuz Başkanım. Bakın, biraz önce de, 

siz, yoklama var dediniz... 
BAŞKAN - İnsaf, dinin yarısıdır... İnsaf, dinin yarısıdır... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısı başka bir şey Başkanım... (DSP ve MHP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Ayıp yahu... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Senin yaptığın ayıp!.. Ne biçim konuşuyorsun sen! Kime ayıp 

diyorsun sen! 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
850 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 

Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
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Tasarının çerçeve 17 nci maddesi ile 3984 sayılı Kanuna eklenen ek madde l'in ikinci fıkrasının 
"Özel radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun verici 
tesislerinden yararlanma usul ve esasları ile .yıllık kira bedelleri, Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu tarafından belirlenir. Ancak, yıllık kira bedeli, ilgili radyo ve televizyon kuruluşunun yıl
lık gayri safî hâsılasının yüzde 20'sinden az olamaz" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

(Van) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon, önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet, önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 

SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Karar yetersayısının aranılmasını talep ediyorum efendim. 

BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunacağım, karar yetersayısı talebini de dikkate alacağım. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; 
önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

850 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tasarının çerçeve 17 nci maddesiyle 3984 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 

Ek madde 1.- Birinci fıkrası sonundaki "göz önünde tutar" ibaresinin göz önünde tutmak 
zorundadır" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

(Van) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 

III. - YOKLAMA 

(SP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Yoklama istiyoruz, yoklama talebimiz var. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunacağım; ama, oylamaya geçmeden önce yoklama talebin
de bulunulmuştur, yoklama için 20 arkadaşımı arayacağım. 
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Sayın Candan, Sayın Başeğmez, Sayın Polat, Sayın Çelik, Sayın Kamalak, Sayın Oğuz, Sayın 
Ulucak, Sayın Aydın, Sayın Sünnetçioğlu, Sayın Erbaş, Sayın Günbey, Sayın Esengün, Sayın Kal
kan, Sayın öztek, Sayın Yanmaz, Sayın Ayhan, Sayın Kukaracı, Sayın Nezir Aydın, Sayın Malkoç, 
sayı kâfi. 

Yoklama için 2 dakika süre veriyorum. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
MEHMET ALÎ ŞAHİN (İstanbul) - O kâğıtlardan şüpheliyim... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Okuyun o kâğıtları. 
BAŞKAN - Çok az bir eksiğimiz var. 
03.10'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 02.57 
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ALTINCI OTURUM 

Açılma Saati: 03.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Yüksel YALOVA 

KÂTİP ÜYELER : Burhan ORHAN (Bursa), Mehmet BATUK (Kocaeli) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşiminin Altıncı Oturumunu 
açıyorum. 

III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Tasarının 17 nci maddesine bağlı ek 1 inci maddenin son önergenin oylanmasında 
yapılan yoklamada çoğunluk bulunamamıştı. Şimdi, yoklamayı tekrarlayacağım. 

Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunamamıştır. 
Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu hakkındaki gensoru önergesini, sözlü soruları ve 

diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 7 Mayıs 2002 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 03.16 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, M-60 tanklarının modernizasyon ihalesinin İsrail'e 

verilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu 'nun 
cevabı (7/6561) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Delaletinizle aşağıdaki sorulanının Başbakan Bülent Ecevit tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 14.03.2002 

Eyüp FATSA 
Ordu Milletvekili 

Soru 1: Geçtiğimiz günlerde yapılan ve İsrail'e verilmesi uygun görülen tank yenileme ihalesi 
ile ilgili olarak kaç devletten Ye kaç firmadan teklif alınmıştır ? 
Soru 2: Bu ihale ile ilgili olarak İsrail devletinin tercih edilmesinin teknik, ekonomik, askeri 
ve siyasi sebepleri nelerdir ? 
Soru 3: İhalede İsrail'in tercih edilmiş olması, İsrail'in Filistin'deki işgal ve saldırılan zımnen 
desteklediğiniz anlamına gelir mi ? 
Soru 4: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılacak yatırımlara Amerikan desteği 
için yatırımlara İsrail'in ortak edilmesi şartı var mıdır ? 
Soru 5: Tank yenileme ihalesinde İsrail'in tercih edilmesinde Türk-lsrail ortak yatırım planlan 
etkili olmuş mudur ? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2002/7028-CS (l^OOSUZ ) ^ N j S A N 2002 

K O N U : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : (a) TBMM.BşkJığının 27 Mart 2002 tarihli ve KAN.KAR. MD.A.01.0. 
GNS.0.10. 00.02-7/6561-14235/33593 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 28 Mart 2002 tarihli ve B.02.0.KKG.0,12/106-692-28/1730 
sayılı yazısı. 

Ordu Milletvekili Sayın Eyüp FATSA'nın Sayın Başbakan'a yönelttiği ve İlgi (a) 
üzerine İlgi (b) ile Millî Savunma Bakanı tarafından cevaplandırılması tensip edilen "M-60 
tank modernizasyonuna" ilişkin 7/6561-14235 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı Ek'te 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 

faı 
Sabâhatfır 

abahatfin ÇA/MAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 
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ORDU MİLLETVEKİLİ SAYIN EYÜP FATSA TARAFINDAN VERİLEN 7/6561-14235 

SAYİLİ YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Projenin hazırlık safhasında, üç firmanın yabancı lisansör firmalar ile birlikte 
hazırladıkları teklifler incelenmiş ve üretim kapasiteleri, teknoloji transferi konuları tetkik 
edilmiştir. 
2. Bu ihalede İsrail devletinin tercih edilmesinin; 

a. Teknik Sebebi; 
(1) İsrail şirketinin daha önce değişik konfigürasyonda aynı tip tankların 

modernizasyonunu yapmış ve kullanmakta olması nedeniyle kazandığı alt yapı ve tecrübe, 
(2) Diğer firmalara göre Türkiye'deki üretim şartlarında, isteklerimize en uygun 

teklif vermesi, 
(3) Türkiye'ye lisans devri hakkında İsrail hükümeti, desteği ile taleplerimizin 

azamisini karşılaması, 
(4) Türkiye'de tank üretimi alt yapısının kurulabilmesi için teknoloji transferi ve 

personel eğitimini verebilmesidir. 
b. Ekonomik Sebebi; 
Proje ile aldığımız ürün, teknoloji ve kapasite ile karşılığında ödeyeceğimiz kaynak 

mukayesesinde, İsrail firması teklifinin maliyet etkin olarak değerlendirilmesi. 
c. Projenin İsrail firması ile gerçekleştirilmesi yönünde yapılan değerlendirmede, 

Siyasi etkenler dikkate alınmamıştır. 
3. Çeşitli vesileler ile açıklandığı gibi, İsrail ile tank modernizasyon sözleşme 
görüşmeleri iki yıl önce başladığından İsrail'in Filistini işgali ile konunun irtibatlandınlması 
mümkün değildir. 

5. M60 Tank Modernizasyon Projesinde İsrail İMİ Firması ile sözleşme imzalanmasının 
tek nedeni proje kapsamındaki yukarıda ayrıntısı verilen teknik ve ekonomik faydadır. 
Başka projelerle herhangi bir bağlantısı yoktur. 

Bu yazılı soru önergesi Başbakan Sayın Bülent ECEVİT'in tensipleri ile tarafımdan 
cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

Sabahatt!kU?AKMAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 
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2- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş 'in, M-60 tanklarının modernizasyon ihalesinin İs
rail 'e verilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakam Sabahattin Çakmakoğ-
lu 'nun cevabı (7/6568) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Başbakan Sn. Bülent ECEVİT tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.03.2002 

Nurettin AKTAŞ 
Gaziantep Milletvekili 

170 Adet M60 tankının modernizasyonu ihalesinin 668 Milyon Dolar bedelle İsrail 
IMI firmasına verilmesiyle ilgili olarak; 

1. 2001 yılı sonunda dondurulduğu açıklanan ihale neden yeniden gündeme gelmiş ve 
daha önceki ihalelerde sorunlar yaşanan İsrail neden tercih edilmiştir? 

2. M60 talikalarının modernizasyonu ilk gündeme geldiğinde; iş ihalefeiz İsrail'e 
verilecekken Amerikan firmalarının itirazları üzerine diğer firmalardan da teklif 
alınmıştı. Alınan bu teklifler yeterince değerlendirilmiş midir? Yoksa şaibe 
görüntüsünden kurtulmanın ötesinde bir değerlendirme yapılmamış mıdır? 

3. Firmanın proje için verdiği ilk teklif 1 Milyar 035 Milyon Dolar iken, firmanın çok 
büyük fiyat indirimi yaparak 668 Milyon Dolara indiği basında yer almıştır. Bu doğru 
mudur? Bu kadar büyük fiyat indiriminin sebebi nedir? Daha önceki F-4 uçak 
modernizasyonu ihalesinde olduğu gibi iş tamamlanıncaya kadar fiyatın 1 Milyar 
Dolan aşmayacağı garantiniz var mıdır? 

4. Bu projede yerli firmaların payı var mıdır? Varsa oram nedir? 

5. Son ABD ziyaretinizde Yahudi Lobisinin yoğun faaliyet gösterdiği ve IMF'ninverdiği 
kredilerde etkili olduğu basında yer almıştı. İhalenin İsrail'e verilmesi, bur çabanın bir 
karşılığı mıdır? Yoksa ihalenin İsrail'e verileceği belli olduğu için mi Lobi Türkiye' 
lehine faaliyette bulunmuştur? İhalenin yeniden gündeme gelmesinin bu olayla ilgisi 
var mıdır? 

6. İsrail firmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bazı üst düzey görevlilerin görevden 
alınmaları veya istifaya zorlanmaları göstermelik miydi? 

7. İsrail'in devlet terörünü had safhaya çıkardığı bu günlerde, ihalenin zor durumda 
olduğu basında yer alan İsrail IMI firmasına verilmesi, İsrail'e siyasi ve ekonomik bir 
destek inidir? Konu görüşülürken Filistin'deki olaylar gözönünde bulundurulmuş 
mudur? 

8. İhaleye dahil olmayan tanklarla birlikte 3 Milyar Dolan aşan bu projenin ileriki 
aşamalarını da İsrail'e vermeyi düşünüyor musunuz? 

9. Henüz anlaşması imzalanmamış olan ihaleyi iptal etmeyi veya en azından ihaleyle 
ilgili olarak, Filistin'deki olayların durdurulmasını gündeme getirmeyi düşünüyor 
musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

ANKARA 

KAN.KAR. •: 2002/7029-CS O 1 * 0 0 ^ ' 30 NÎSAN2002 

K O N U : Yazılı Soru önergesi. 

.TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : (a) TBMM.Bşk.lığımn 27.3.2002 tarihli ve KAN.KAR. MDA01.0.GNS.0.10. 
00.02-7/6568-14243/33601 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 28.3.2002 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-692-35/1729 
sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Nurettin AKTAŞ'ın Sayın Başbakan'a yönelttiği ve İlgi (a) 
üzerine İlgi (b) ile Millî Savunma Bakanı tarafından cevaplandırılması tensip edilen "170 
adet M-60 tankının modernizasyonu ihalesinin bîr İsrail firmasına verilmesine" ilişkin 
7/6568-14243 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Sabahattin Ç/KMAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN NURETTİN AKTAŞ TARAFINDAN VERİLEN 7/6568-

14243 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. M60A1 Tank Modernizasyon Projesi 2001 yılı sonunda dondurulmamıştır. Proje 
maliyetinin düşürülebilmesi için görüşmeler devam ettirilmiştir. İsrail firmasının tercih 
edilmesinin nedeni, verdiği teklifin teknolojik kapasitesi, teknoloji transferi ve lisans 
verilmesi konularının uygun bulunması ve fiyatın maliyet etkin olarak değerlendirilmesidir. 

2. Soruda belirtilen "iş ihalesiz İsrail'e verilecekken Amerikan firmalarının itirazları 
üzerine diğer firmalardan da teklif alınmıştı." şeklinde bir gelişme olmamıştır. Projenin 
hazırlık safhasında, iki yıl boyunca M60 Tank Modernizasyonuna ilgi duyan veya bu 
konuda kapasitesi olduğu düşünülen ülkeler ve ilgili firmalar ile görüşmeler yapılmış ve 
incelemeler tamamlanmıştır. Müteakiben Haziran 2000 tarihinde SSİK Karan alınmıştır. 
İncelemeler Aralık 2001 yılına kadar devam ettirilmiş ve dördüncü yılm sonunda sözleşme 
imzalanmıştır. 

3. İsrail İMİ firması teklifi 1.035 Milyar Dolardan 688 Milyon Dolara, sözleşme 
görüşmeleri yolu ile indirilmiştir. Sözleşme görüşmeleri yaklaşık 2 yıl sürmüştür. Sabit 
fiyatla imzalandığından sözleşme bedelinin artması mümkün değildir. 

4. Proje sözleşmesinde yer alan yerli firma iş payı % 15'tir. Ancak bu paya başlangıçta 
tahmin edilemediğinden serbest piyasa alımları dahil değildir. 

7. İsrail firması hakkında söz konusu firmanın iş yaptığı ülkeler ve resmi kaynaklar 
kullanılarak inceleme yapılmış ve olumsuzluk görülmemiştir. Ayrıca İsrail hükümeti 
güvencesi alınmıştır. 

Yukarıda da açıklandığı üzere sözleşme görüşmeleri iki yıl önce başladığından 
İsrail'e bir destek söz konusu değildir. Filistindeki olaylarda göz önünde 
bulundurulmamıştır. 

8. Bu projenin bedeli 687.5 Milyon Dolar sabit fiyatlıdır. Sözleşme imzalanarak proje 
tamamlanmıştır. 

9. Proje sözleşmesi imzalanmıştır. Proje çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bu yazılı soru önergesi Başbakan Sayın Bülent ECEVİT'in tensipleri ile tarafımdan 
cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

Sabahattin ÇAKMAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 
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3.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak 'in, fen lisesi öğrencilerinin üniversite sınavlarında 
esas alınan ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğ-
lu 'nun cevabı (7/6569) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Mîllî Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOGLU 
tarafindan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

k ^ f ALBAYRAK; 
Kırıkkale Milletvekili 

1- Son yıllarda Fen Liselerinde okuyan öğrenciler 2. suııftan itibaren-ba^ca-<rfoülara 
nakil yaptırmaktadır. Gerekçe olarak üniversite sınavlarında mağdur olduklarım 
belirtmektedir. Bu doğru mudur? 

2- Fen Lisesi öğrencilerinin bu mağduriyetinin giderilmesi için YÖK'Ün bir çalışması 
var mıdır? Bu mağduriyet ne zaman giderilecektir? 

3- 2001-2002 öğretim yılında Fen Liselerinden diğer liselere nakil olan Öğrenci sayısı 
ne kadardır? 

4- Fen Lisesinde okuyan öğrenci, aynı diploma notu alan Anadolu Lisesi 
öğrencisinden niçin daha düşük Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı puanı 
verilmektedir? 

5- Üniversite İmtihanlarında Fen Lisesinde okuyan öğrenci, aynı diploma notu alan 
Anadolu Lisesi öğrencisinden daha düşük ağırlıklı orta öğretim basan puanı 
(AOBP) almaktadır.. Buda Fen Liselerinde okuyan Öğrencilerin dezavantajlı 
olduğunu göstermektedir. Bu durum Düzeltilecek midir? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma. Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYİ :B.08.0.APO.03.05.00-03//46?- 30 /^ /2002 
KONU ; Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİ : T.B.M.M Başkanlığının 27.03.2002 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14201-7/6569-
114244/33602 sayılı yazısı. 

Kırıkkale Milletvekili Sayın Kemal ALBAYRAK'ın, "Fen lisesi öğrencilerinin 
üniversite sınavlarında esas alınan ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin" yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunim 45 inci maddesi gereğince; öğrencilerin 
ortaöğretimdeki başarıları ek puan olarak sınav puanlarına eklenmektedir. 

1-2-4-5. Halen uygulanan yöntemde; öğrencilerin diploma notu, okulun diploma not 
ortalaması ile okulun ÖSS başarı ortalaması ağırlıklı ortaöğretim basan puanım 
etkilemektedir. 

Buna göre; öğrencilerin diploma notu, okulun diploma not ortalamasının üzerinde ise 
okulun ÖSS başarı ortalaması da yüksek olması dunımunda ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı 
artmaktadır, Ortalamanın altında kalanlar olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Liselerimizde öğretmenlerin öğrencilere verdikleri notlar her zaman aynı düzeyde 
olmamaktadır, örneğin, bir lisede en. yüksek diploma notu 5 iken diğer bir lisede en yüksek 
diploma notu 4,62 olabilmektedir. Aynı şekilde liselerimizin diploma notu ortalamaları da 
birbirinden önemli ölçüde farklıdır. Bu nedenle, liselerin diploma notlarım ve bunlara göre 
hesaplanan ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarını (AOBP) birbirleriyle karşılaştırmak 
mümkün değildir. 

Fen lisesi öğrencilerinin ortaöğretimdeki başarılarının yükseköğretime geçişte 
değerlendirilmesini sağlayan yöntemin gözden geçirilmesi hususunda gerekli çalışmalar 
başlatılmıştır. 

3. 2001-2002 öğretim yılı başında fen liselerinde öğrenim gören toplam 10.769 
öğrenciden; 9 uncu sınıftan 33,10 uncu sınıflan 742 ve 11 inci sınıftan 76 olmak üzere toplam 
851 öğrencinin, bugüne kadar okullarından ayrılarak genel liselere geçiş yaptıkları 
saptanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MetmBOSTANCIOĞLU 

Millî Eğitim Bakanı 
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4- Karaman Milletvekili Zeki Ünal 'in, Sümer Holdingin özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu 'nun cevabı (7/6589) 

TÜRKİYE BÜYÜK. MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.13.03.2002 

Karaman Milletvekili 

Yazılı basında "15 yılda 1.7 milyar dolar yuttu" başlıklı haberde; Sümer 
Holding Genel Müdürü Kadir Kanat, "Peşkeş edebiyatı yüzünden İ5 yıldır 
özelleştirilemeyen kuruluşun faturası 1 milyar 712 milyon dolan buldu" dediği 
ifade edilmektedir. 

Haberde, Sayın Kanat, 15 yıl önce özelleştirme kapsamına alınan 
Holdingin, kendi üretip tükettiği hariç, özelleştirmeden 1.7 milyar dolar aldığı 
ve bu süre içerisinde özelleştirme gelirine 469 milyon dolar sağladığı, ellerinde 
bulunan 18 fabrikanın 13'nün zarar ettiği, 3 fabrikanın ve bir mağazanın 
kapatıldığını belirterek "Bıraksalar 1.5 yılda özelleştiririm" dediği 
belirtilmektedir. 

Sorularım şunlardır: 

1-Özelleştirme kapsamında olan Sümer Holdingin 15 yıldır 
özelleştİrilemeyişinih sebebi nedir? Bu konuda yasal bir engel yoksa, Devleti 
zarara sokma pahasına niçin tehir edilmektedir? 

2-Her ay yaklaşık 10 trilyon zarar ettiği belirtilen Holdingin 
özelleştirilmesi ne zaman gerçekleştirilecektir? 

3-Genel Müdür Sayın Kanat'm 'Teşkeş edebiyatından kastı nedir? Yoksa 
holding, özelieştirilmediği halde, imkanları birilerine peşkeş'mi "çekilmiştir? 
Çekilmiş ise, kime çekilmiştir? Sorumluları kimlerdir? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.0067Ot-ât>2- 30/^/2002 

KONU -.7/6589-14257 esas sayılı 
Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın tarafımdan cevaplandırılmasını İstediği 7/6589-
14257/33616 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlar Kurulu'nun 11.09.1987 tarih 87/12184 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına 
alınan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) 12.01.1995 tarih, 95/3 sayılı, 01.03.1996 
tarih, 96/12 sayılı ve 08.07.1999 tarih ve 99/48 sayılı strateji kararları çerçevesinde 
özelleştirme çatışmaları devam eden Holding, özelleştirme kapsamına alındığı tarihte 31 
işletme, 4 bağfı ortaklık, 7 fabrika, 465 mağaza, 39 Bölge Müdürlüğü, 35 iştirak, 44 banka 
şubesi, ile faaliyet göstermekte iken bu gün faaliyetlerine; 15 işletme, 4 bağlı ortaklık, 18 
mağaza, 6 Bölge Müdürlüğü, 5'i tasfiye halinde olmak üzere toplam 26 iştirak hissesi ve 7.366 
personel ila faaliyetini sürdürmektedir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'ndan istihsal edilen strateji kararlan ve Holdingle koordineli 
olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, Holdingin cari ödeme yükümlülükleri ve resmi 
kurumlardan aldıkları siparişler de dikkate alınarak, üretim birimleri gruplar halinde 
özelloştirilmektedir. 

Uzun yıllardan beri özelleştirme kapsamında yer alan Holdingin özelleştirilmesi 
amacıyla zaman zaman ilana çıkılmış, yapılan çalışmalar neticesinde bugüne kadar 14 
işletme, 3 iştirak hissesi satış yoluyla, 3 işletme tasfiye yoluyla, 9 işletme ile 1 şirket ve bir 
kısım arsa ve arazi ise 4046 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca çeşitli kamu kurum ve 
kuruluşlarına devredilmek suretiyle Holding bünyesinden ayrılmıştır. 

Ayrıca özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından sürdürülen özelleştirme işlemlerinin 
yanı sıra, Holdingin İşletmecilik faaliyetleri ile ilgili olmayan veya Holding bütünlüğünü 
etkilemeyen varlıkların özelleştirilmelerinin hızlandırılması için Özelleştirme idaresi 
Başkanlığı'nca Holding© verilen yetki sonucu, birçok arsa, arazi, gayrimenkul, mağaza ve 
yarım kalmış tesis v.b. satış işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Ancak gerek ülkenin içinde bulunduğu ekonomik konjonktür, gerekse Holding 
istetmelerinin son derece eski teknolojiye sahip olması yapılan ihaleleri olumsuz 
etkilemektedir. 

Keza çıkılan ihalelerin birçoğunda ya hiç teklif alınamamış ya da alınan teklifler yeterli 
bulunmamıştır. 

öte yandan Holding varlıklarının özelleştirme çalışmalarına özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı'nca verilen yetki çerçevesinde Holding tarafından devam edilmekle birlikte.TBMM 
KİT Üst Komisyonu tarafından 1996-1999 yılı Holding hesap ve işlemlerinin görüşülmesi 
sırasında alınan 'Sümer Holding A.Ş. ila bağlı ortaklıklarının 14 yıldır özelleştirme kapsam ve 
programında olmalarına rağmen özelleştirilmelerinin bir türlü tamamlanamadığı; Kurum 
yöneticilerinin de vurguladıkları üzere, bu kuruluşların teknolojilerinin de eski olduğu hususları 
dikkate alınarak ve ekonominin daha fazla zarara uğramasının engellenmesini teminen bir an 
önce tasfiye edilmelerine" ilişkin temenni kararı gereği Holding tarafından başlatılan ve çeşitli 
etapları ikmal edilmekle birlikte halen sürdürülen yeniden yapılandırma çalışmalarının 
bitirilmesini müteakip bu yöndeki çabalar daha da belirginleşecek ve hız kazanacaktır. 

Holdingin özelleştirilmesine yönelik olarak 2002 yılının II. Çeyreğinde gayrimenkul ve 
İştirak hisseleriyle 2003 yılının I. Çeyreğinde bir kısım işletmeler için ilana çıkılması 
planlanmaktadır. 

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürü Sn.Kadir KANAT, yapılan her özelleştirmeden sonra 
kamuoyunda çıkan peşkeş haberleri ile ilgili olarak özelleştirmeyi yapan kişi ve kurumlar 
üzerinde yaratılan psikolojik baskının özelleştirme çalışmalarını aksattığı ve cesareti kırdığını 
belirtmiştir. Sn. Genel Müdürün "peşkeş" açıklaması ile kastı bu olup, Holding İmkanlarının bir 
kişi veya kuruma yönlendirilmesi söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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5-Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in ABD'nin U-2 casus uçaklarına Türk hava sahasının 
kullandırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çak-
makoğlu 'nun cevabı (7/6602) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan Mustafa Bülent Ecevit 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

M. Zeki ÇELİK 
Ankara Milletvekili 

1. ABD'ye ait U-2 casus uçaklarının Türkiye topraklarından ve 
hava sahasından istifade etmesi için ne zaman izin verilmiştir? 

2. Türk toprak ve hava sahasını kullanan U-2'lerin görevleri ve izin 
gerekçeleri nedir? 

3. U-2'lerin Türkiye toprak ve hava sahasını kullanmalarının iptali 
hangi tarihte ve ne gerekçe ile yapılmıştır? 

4. 11 Eylül 2001 den sonra U-2'ler toprak ve hava sahalarımızı 
kullanmış mıdır, kullanmışlarsa bu uçakların kara ve hava 
sahalarımızı kullandırma izni hangi gerekçelerle verilmiştir ve 
görev alanları nedir? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2002/7033-CS 0C«&5W) 30 NİSAN 2002 

K O N U : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : (a) TBMM.Bşk.lığının 1 Nisan 2002 tarihli ve KAN.KAR. MD.A.01.0. 
GNS.0.10. 00.02-7/6602-14276/33654 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 3 Nisan 2002 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-697-20/1804 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Zeki ÇELİK'İN Sayın Başbakan'a yönelttiği ve İlgi (a) 
üzerine İlgi (b) ile Millî Savunma Bakanı tarafından cevaplandırılması tensip ediien MU-2 
uçaklarına" ilişkin 7/6602-14276 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur, 

Arz ederim. 

Sabahattin gAKMAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN M.ZEKİ ÇELİK TARAFINDAN VERİLEN 

7/6602-14276 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Kuzey Irak'ta 36 ncı enlemin kuzeyinde Koalisyon Kuvvetleri tarafından 1991 yılından 
bu yana uygulanan Huzuru Temin Harekatı (Operation Provide Comfort), 1 Ocak 1997 
tarihinden itibaren Kuzeyden Keşif Harekatına (Operation Northern VVatch) dönüştürülmüş 
ve halen bu uygulama devam etmektedir. 

2. Soru Önergesinin diğer maddelerinin cevapları; gizli gizlilik dereceli bilgileri 
içerdiğinden-soru önergelerine verilecek cevaplara gizlilik kaydı konulamaması-dikkate 
alınarak cevap verilememiştir. Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
yazılı soru önergeleri ile ilgili yazışmalarında da bu husus not olarak hatırlatılmaktadır. 

Bu yazılı soru önergesi Sayın Başbakan Bülent ECEVİT'in tensipleri ile tarafımdan 
cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

SabarraftinyÇAKMAKOĞLU 
Savunma Bakanı 
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6- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer 'in, okul idareciliği sınavını kazananların atamalarına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu 'nun cevabı (7/6605) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularıma Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin 
BOSTANCIOĞLU'nun yazıh cevap vermesini delaletlerinize arz ederim. 

MUSTAFA GEÇER 
HATAY MİLLETVEKİLİ 

Sorularım şunlardır; 

S.L 12.6,2001 Tarihinde okul idareciliği sınavı • yapılarak sınavı 
kazananlarm kursa tabi tutularak, atamalarının yapılması belirtilmesine rağmen 
bu güne kadar atamaları neden yapılmamıştır? 

5.2. İdarecilik sınavını kazanan personelin kursa tabi. tutulmadan 
atanmaları mümkün mü? Mümkün değilse, söz konusu kurslar ne zaman, 
nerelerde açılacaktır? Bakanlığmızm bu konudaki çalışmaları ne aşamadadır? 
Kursların açılıp, idareci atamaları ne kadar zaman alacaktır? 

5.3. Bakanlığınıza bağlı okullarda önemli sayıda idareci açığı olduğu 
bilinmesine rağmen, bu kadrolara imtilıanı kazananlarm ataması yapılmayıp, 
yönetimin vekaleten yürütülme gerekçeleri nelerdir? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.O.03.O5.OCM)3/f<t62. Jû.'k /2002 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TJ8.M.M Başkanlığının 01.04.2002 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14238-7/6605-
14279/33657 sayılı, yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa GEÇER'in, "Okul idareciliği sınavını kazananların 
atamalanna ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer 
Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği; seçme sınavında başarı göstermeleri 
üzerine hizmeliçi eğitime alınan eğitini kurumu müdür adayları, bu eğitim sonrasında yapılan 
değerlendirme sınavında başarılı olmaları koşuluyla atanabilecek konuma'gelmektedirler. Bu 
çerçevede, 02.06.2001 tarihinde gerçekleştirilen seçme sınavını kazanan adaylar, henüz 
hizmetiçi eğitime alınmadıklarından, bu eğitimi takiben yapılacak değerlendirme sınavmda 
başarılı olmadan eğitim kurumu müdürlüklerine atanmaları mümkün bulunmamaktadır. 

Yönetici seçme sınavım kazanan eğitim .kurumu yönetici adaylarının eğitimi 
amacıyla düzenlenecek olan Eğitim Yönetimi Kursları, 223 sıra numarasıyla 2002 yılı 
Hizmetiçi Eğitim IManı'na alınmıştır. Söz konusu yönetici adayları, Bakanlığın gereksinimi ve 
seçme sınavındaki basan sırasına göre belli periyotlar halinde eğitime alınacaktır. 

3. Eğitim kurumu müdürlüklerine Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan 
Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği; 
yapılacak duyuru üzerine başvuruda bulunan ve gerekli koşulları taşıyan adaylar arasından 
atama yapılması gerekmektedir. Söz konusu duyuruya ilişkin çalışmalar süıdürülnıektedir, 

' Diğer taraftan, eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi ve yönetsel boşluk 
oluşturulmaması bakımından boş bulunan kurum müdürlüğü görevleri, asaleten atama 
yapılıncaya kadar müdür başyardımcıları, yoksa müdür yardımcıları tarafından vekaleten 
yürütülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MetinBOSTANCIOĞLü 
Millî Eğitim Bakanı 
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7.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, M-60 tanklarının modernizasyon ihalesine ilişkin 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu 'nun cevabı (7/6636) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sayın Sabahattin 
Çakmakoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 19.03.2002 ^ 

-£ UU 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

Yazılı basında "Bu ihanet değilse nedir" başlıklı haberde;Türk Savunma 
Sanayiinin silah modernizasyonu çerçevesinde, 170 adet M-60 tanklarının 
modernizasyon projesini bir İsrail firması olan IMI'ye verilmesine dikkat 
çeken Harp-İş Kayseri Şube Başkanı Mustafa Özbek modernizasyon işleminin 
Kayseri 1009. Anatamir Fabrikasında bu konuda ustaiaşmış Türk işçileri ile her 
türlü teknik donanım alet ve edevatın bu fabrikanın imkanlarıyla 
gerçekleştirilmesi mümkün iken İsrail firmasına 668 milyon dolar ödenecek 
olmasının anlamlı olduğuna dikkat çekmektedir. 

Sorularım şunlardır: 

l-M-60 tanklarının modernizasyonu Kayseri 1009 Anatamir Fabrikasında 
gerçekleştirilebilecek ise, niçin bu ihale İsrail firmasına verilmiştir? 

2-Döviz sıkıntısı çeken Türkiye'nin, 668 milyon dolarının israil'e 
verilmesi, milli çıkarımızla nasıl bağdaştırılmaktadır? 

3-M-60 tanklarının modernizasyonun Türkiye'de yapılması ihalesine 
İsrail firmasından başka firmalarda katılmış mıdır? Katılmış ise, isimleri ve 
teklifleri ne olmuştur? 

4-Yine yazılı basında çıkan bir habere göre, MKE ve ASELSAN'ın daha 
önceleri iş payının .170 milyon dolar olduğu ancak sonra bu rakamın 38 
milyon dolar'a indirildiği ifade edilmektedir.Hangi gerekçeyle bu indirim 
yapılmıştır? 

5-29.06.2001 tarihinde vermiş olduğum bir yazılı soru önergesine, 
Bakanlığınızca verilen cevapta, vXM-60 tanklarına uygulanan modernizasyon 
programında, Türkiye'nin alacağı teknoloji ile, kendi modern tank üretimini 
yapmayı hedef almıştır* denilmesine rağmen, ihale niçin bir İsrail firmasına 
verilmiştir? Verilen cevaba göre, yapılan uygulama çelişki teşkil etmiyor mu? 

193 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2002/7032-CS QL(005W*) - 3 O N J | S A N 2 0 0 2 

K O N U : Yazıtı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk.lığının 1 Nisan 2002 tarihli ve KAN.KAR.MDA01.0.GNŞ. 0. 10. 00. 
02/14238 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL tarafından verilen "M-60' tanklarının 
modernizasyon ihalesine" ilişkin 7/6636-14348 sayılı yazılı soru Önergesinin cevabı Ek'te 
sunulmuştur. * 

Arz ederim. r/7 

4abahattinvÇAK;^AKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 

KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÜNAL TARAFINDAN VERİLEN 7/6036-14348 

SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. M-60 tanklarının modernizasyonu için gerekli görülen modern teknolojini*) dış destek 
alınmadan kullanılabilmesi mümkün olamadığından, proje, İsrail şirketinden teknoloji 
transferi ile Türkiye'de Kayseri Ana Tamir Fabrikası; Arifiye Ana Tamir Fabrikası, Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nca ASELSAN'da kurulacak müşterek üretim tesislerinde 
gerçekleştirilecektir. 

2. Türk Siiâhlı Kuvvetlerinin her şart altında güçlendirilmesinin Türkiye Cumhuriyetinin 
bekası ile doğrudan ilgisi dikkate alındığında bu icraatın millî çıkarlarımıza uygun düştüğü 
değerlendirilmektedir. 

3. İsrail firması dışında yabancı lisansör firma ile yerli firmaların müştereken verdikleri 
üç başvuru incelenmiş olup yeterli bulunmamıştır. 

4. MKEK ve ASELSAN'ın iş payı, projede 75 Milyon Dolar olarak yer almaktadır. Ancak 
proje kapsamında yerli sanayii kazanımının sadece iş payı olarak değerlendirilmesi 
eksiklik yaratır. Kazanılan teknoloji, eğitim, bilgi birikimi, müteakip projelerde; kullanılarak 
dışa bağımlılık azaltılacaktır. Esas yerli kazanımın bu noktalarda olduğu 
değerlendirilmektedir. 

5. M60 Tanklarının modernizasyonu ile ilgili olarak İsrail İMİ firması ile yapılan andlaşma 
170 tank ile sınırlı olup, bu modernizasyon sonrası elde edilecek teknoloji biricimi ile Türk 
Silâhlı Kuvvetleri envanterinde bulunan diğer tankların yenileştirilmesi ile birlikte modern 
tank üretimi projesinde de bu teknolojiden istifade edilmesi hedef alındığından,! 29.06.2001 
tarihli soru önergesine verilen cevap ile bugün ulaşılan nokta arası ndaj bir çelişki 
bulunmamaktadır. / 

Bilgilerinize sunarım. , ^ ^ [ 
4abahattirfÇAKIviAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 
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8 — Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu 'nun, imam hatip liselerinde uygulanan başörtüsü 
yasağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu 'nun cevabı (7/6648) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin 
BOSTANCIOGLU tarafindan yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin 
yapılmasını arz ederim. 

K 
Mahmut GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 

1- İstanbul İmam-Hatip Liselerinde başörtüsü yasağı nedeniyle 
çocukların polisler tarafından karakollara götürüldüğü, ellerine kelepçe 
vurulduğu basında yer aldı. Bu çocukların eğitimlerini 
sürdürebilmeleri için ne düşünüyorsunuz? Ne olacak bu çocukların 
hali? 

2- Laik devlet vatandaşına istemediği ve benimsemediği bir giyim 
biçimini zorlayabilir mi? Avrupa'da kilise okullarında rahibe adayları 
başörtülü derslere girerken bizde din eğitimi ağırlıklı İmam-Hatip 
Liselerinde bu zorlama niye? AB yolundaki bir Türkiye'ye bu 
görüntüler yakışıyor mu? 

3- "Ya sev ya terk et" mantığında olduğu gibi **ya aç ^a terk et" şeklinde 
bir yaklaşımı nasıl buluyorsunuz? 

4- Binlerce çocuk sokağa itilip, ellerine kelepçe vurulurken bir Bakan, 
daha da önemlisi bir baba olarak bunlara sahip çıkmayı hiç 
düşündünüz mü? İlgililere "Ne yapıyorsunuz, bu çocuklar bizim, 
(varsa) onların yanlışlarım biz sokakta değil, okul çatısı altında 
düzeltiriz, sokağa dökmek marifet değil, asıl olan alıp eğitmektir" 
dediniz mi? 

5- İmam-Hatip Liselerindeki bu kavga ve kargaşa ortamının eğitime bir 
katkısı var mı? Varsa nedir? Yıllardır barış, kardeşlik ve diyalog 
ortamında eğitimlerini sürdüren bu okullarımızda başlatılan kargaşa ve 
kavga ortamı kime ne kazandıracak? 

6- Kanun ve yönetmelikler, toplumun huzur, barış ve güvenliğini 
sağlayıcı, bireyin temel hak ve hürriyetlerini koruyucu olması 
gerekirken kıyafet yönetmeliğinin tüm bu durdu unsurları yok ettiği 
ve toplumda gerginlik ve huzitfsrakık meydana getirdiği 
gözükmektedir. Çocuklarımızın eğitim hakkmı gasp eden, öğrenci ve 
veliler ile okul yönetimini karşı karşıya getiren, devlet ve millet 
kaynaşmasını zorlaştıran bu uygulamadan vazgeçmeyi düşünüyor 
musunuz? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYİ :U.Ü80.APK.0.03.05.00-03/(£l6tt 3ûf<\ /2002 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M Başkanlığının 01.04.2002 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14321-7/6648-
14326/33754 sayılı yazısı. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU'nun, "îmam-hatip liselerinde 
uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-4. Valilikçe yaptırılan inceleme sonucu, başörtüsü yasağı nedeniyle İstanbul İlindeki 
imam hatip liselerinden; 

• Maltepe İmam Hatip Lisesinde 19 öğrencinin gözaltına alındığı, halen gözaltında 
olan, dayak yiyen, rapor alan öğrencinin olmadığı, 

• Pendik İmam Hatip Lisesinde üç gün ve Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesinde 
de iki gün eğitim Öğretim yapılamadığı, 

anlaşılmıştır. 

2-3-5-6. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (1924), Kıyafet Kanunu (1925) ve Türk Medeni 
Kanunü'ııun (1926) kabul edilmesiyle birlikle Türk eğilim sisteminin lâikleşmesi sağlanmış, 
kadınlara ve erkeklere eşit eğitim olanakları tanınmış, kadının dini ideoloji nedeniyle uymak 
/.orunda olduğu "örtünme"; peçe ve çarşaf giyinme zorunluluğu ortadan kalkmış ve Türk 
kadını eşit birey, eşit yurttaş olarak tanımlanmıştır. 

Bu bağlamda, Kamu kurum, ve kuruluşları, ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarındaki 
görevliler ile öğrencilerin kılık, kıyafetleri kanunlarda yer alan genel nitelikli hükümlerle, 
yönetmelik, genelge, duyuru ile getirilen usul ve esaslarla yasal yönden düzenlenmiştir. 

Özellikle; bazı alanlarda dini kisvelerin giyilemeyeceği, kapalı mekanlarda belirli. 
kıyafetlerle bu kurulabileceği, başörtüsü ile dershane, laboratuar, spor salonu, kütüphane gibi 
kapalı yerlere girilemeyeceği yönündeki, Cumhuriyetin ve Anayasamızın başta Laiklik olmak 
üzere, temel nitelik ve esaslarına uygun olan bu düzenlemelerin, her kademedeki yargı 
kararları ile desteklendiği görülmektedir. 

Devlet memurlarının kılık kıyafetleri konusunda düzenlenen ve bizzat Atatürk'ün 
imzasıyla Resmi Gazetenin 5 Eylül 1341 tarih ve 168 sayılı baskısında yayımlanarak 
yürürlüğe konulan bir kararname bulunmaktadır. 2413 sayılı "Bilumum Devlet Memurlarının 
Kıyafetleri Hakkında Kararname"des bilumum Devlet memurlarının kıy afetlerinin, Dünya 
üzerindeki medeni milletlerin müşterek ve umumi kıyafetlerinin aynı olacağı belirtilmiştir. 

Kanunla yapılan ilk düzenleme, 28 Kasım 1925 günlü 671 sayılı "Şapka İktisâsı 
Hakkında Kanun" olup, düzenleme ile giyim çağdaşlaşma sorunu olarak düşünülmüş ve giyim 
ile dinsel inançlar arasında ilişki kurulmaması gerektiği vurgulanmıştır. 

3 Aralık 1934 tarihli 2596 sayılı "Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun" ile 
yapılan düzenlemeyle, hangi din ya da mezhepten olursa olsun mabet ve ayinler dışında dini 
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kisve giyilmesi yasaklanmış, öğrenci ve memurların kıyafetleri belirlenmiştir. 
Adı geçen Kanunun öğrencilerin kıyafetleri ile ilgili 2. maddesi, "Türkiye'de kanunu 

levkifat teşekkül etmiş ve edecek olan izcilik ve sporculuk gibi topluluklar ve cemiyet ve 
kulüp gibi heyetler ve mektepler mahsus kıyafet alamat ve levazım taşımak istedikleri zaman 
yalnız nizamname veya talimatname ile muayyen tiplere uygun kıyafet alamet ve levazım 
taşıyabilirler." hükmünü getirerek, kıyafetteki karmaşanın kamu düzeni ve halkın huzuru 
yönünden sakıncalı olduğu belirlenmiştir. 

12 Mayıs 1982 tarih ve 2670 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 
eklenen. Ek 19. madde "Devlet memurları Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık 
ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler." hükmünü amir olup, bu hüküm, kamu 
kurum, ve kuruluşlarında kıyafet mecburiyeti getirmiştir. 

Yukarıda belirtilen kanunlar incelendiğinde; bu kanunların, Anayasanın 2., 10., 24. ve 
174. madde hükümlerinin ruhuna ve sözüne sadık kalınarak düzenlendiği ve sadece kadınların 
veya sadece erkeklerin kılık kıyafetleri ile ilgili düzenlemeler olmayıp, cinsiyet ayırımı 
yapılmaksızın toplumda yaşayan, herkesle ilgili düzenlemeler olduğu görülecektir. 

10.12.1988 tarih ve 20032 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 3511 
sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanuna Eklenen Ek 16. madde ile getirilen "Dini inanç sebebiyle 
boyun ve saçların örtü veya türbanla kapatılması serbesttir" hükmü Anayasa Mahkemesi 
tarafından Anayasa ve inkılâp yasalarına aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Anayasa 
Mahkemesinin 5 Temmuz 1989 tarih ve 20216 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7.3.1989 
tarih ve 1.989/1 Esas, 1989/12 Karar Sayılı Karan; 

"Bir yasal düzenlemenin din kurallarına, dinsel inançlara ve gereklere göre 
yapılamayacağı, dini inanç gereği saç ve boynun kapatılmasına ilişkin yasal düzenlemenin; 
Anayasanın başlangıç bölümünde yer alan ilkelere ve özellikle .laiklik ilkesine ("Laiklik; 
egemenliğe, demokrasi ile özgürlüğe ve bilgi bileşimine dayanan toplumsal bir atılım; siyasal, 
sosyal ve kültürel yaşamın çağdaş düzenleyicisidir... Laik düzende din, siyasallaşmadan 
kurtarılır, yönetim aracı olmaktan çıkarılır, gerçek saygın yerinde tutularak kişilerin 
vicdanlarına bırakılır. Böylece siyasal yaşamın dayanağı bilim ve hukuk olur") aykırı olduğu, 

Laik bir devlette hukuk kurallarıma kaynağının dinde değil akılda bulunduğu, kişilerin 
iç dünyasına ilişkin olması gereken dini inançlara göre yasal düzenleme yapılmasının; 

Anayasa'nın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk Milliyetçiliğine 
bağlı, demokratik, laüc ve sosyal bir hukuk devletidir hükmüne, 

Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine, 
Anayasa'nın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen. 24. maddesine, 
Anayasa'nın inkılâp kanunlarının korunmasını düzenleyen 174. maddesine 

aykırı olduğu" gerekçesiyle 1 'e karşı 10 oyla ve oy çokluğu ile alınmıştır. 
1.990 yılında 3670 sayılı Kanunla 2547 sayılı Kanuna Ek 17,madde eklenmiş, 
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"Yürürlükteki Kauuıılai'a aykm olmamak koşulu ile yükseköğretim kurumlarında talik kıyafet 
serbesttir." hükmü getirilmiştir. Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal etmemiş, ancak 
gerekçesinde türbanın yürürlükteki kanunlara gÖTe takılamayacağını gerekçe olarak almıştır. 

Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi, bir partinin kapatılması talebiyle açılan davada 
aldığı, 6.10.1998 tarih ve 1997/1 Esasına, 1998/1 Karar sayılı kararında; turban yasağı 
konusunda yeniden değerlendirilmiş ve dinsel nedenlere dayanılarak başörtüsü ve türbanla 
boyun ve saçların İJrtülmesine resmi daire ve üniversitelerde serbestlik tanınmasının 
Cumhuriyetin ve Anayasa'nm temel prensipleri ile laiklik ilkesine aykırı olacağı ifade 
edilmiştir. 

Danıştay 'm yükseköğretim kurumlarında kılık kıyafet konusuna ilişkin kararlarının bir 
bölümünde şu ifadeler yer almaktadır. ".... kendi toplumsal çevrelerinin baskısına ve 
göreneklerine boyun eğmeyecek ölçüde eğitim gören kızları anzm ve kadınlarımızın sırf lâik 
cumhuriyet ilkelerine karşı çıkarak dine dayalı bir devlet düzenini benimsediklerini belirtmek 
amacıyla başlarını örttükleri bilinmektedir. Bu kişiler için başörtüsü masum bir alışkanlık 
olmaktan çıkarak kadın özgürlüğüne ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerine karşı bir dünya 
görüşünün simgesi haline gelmektedir." {Danıştay S.dairesinin 23.02.1984 günlü, E:1983/207} 
K:l984/330 sayılı; 16.11.1987 günlü, E:1987/128, K:1987/486 sayılı; 27.06.1988 günlü, 
E:1987/178, K: 1988/512 sayılı kararlan). 

Ayrıca, iki dava nedeniyle İdare Mahkemeleri ve Danıştay türban takılamayacağına 
karar vermiş, bu iki dava konusu Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna götürülmüş, adı geçen 
Komisyon, 03.05.1993 tarihinde her iki davayı da karar bağlamış, yapılan görüşmeler 
sonucunda davaların reddine karar vermiştir. 

Avrupa insan Haklan Komisyonu ret kararı; 

însan hakları sözleşmesinin KAMUSAL ALANDA, bir inancın gerektirdiği biçimde 
davranma bakkmı mutlak olarak güvence altına almadığı, 

Sözleşmeye göre bir dinin uygulanması ifadesinin, bir dinin veya inancın zorunlu 
kıldığı ya da esinlendiği her türlü hareketin yapılabileceği anlamına gelmediği, 

Yüksek öğrenimini laik bir üniversitede yapmayı seçen bir öğrencinin, bu 
üniversitenin, düzenlemelerini kabul etmiş sayılacağı, 

Özellikle nüfusun büyük çoğunluğunun belirli bir dine mensup olduğu ülkelerde, bu 
dinin tören ve simgelerinin herhangi bir yer ve bilim sınırlaması olmaksızın sergilenmesinin, 
sözü geçen dini uygulamayan veya başka bir dine mensup olan öğrenciler üzerinde baskı 
oluşturabileceği, 

Laik üniversitelerin, Öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine ilişkin kurallar koyarken, bazı 
köktendincilerin yüksek öğretimde kamu düdeninin bozmamalarını ve diğerlerinin inançlarına 
znrar vermemelerini sağlamaya özen gösterebileceği, 

Laik bir üniversitedeki öğrencilik statüsünün, doğası gereği, başkalarının hak ve 
özgürlüklerine saygı gösterilmesini sağlamaya yönelik bazı davranış kurallarıyla bağlılığı da 
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içerdiği, 

Laik bir üniversite yönetmeliğinin, öğrencilere verilen diplomanın, hiçbir şekilde 
öğrencilerinde katılabileceği dinsel kaynaklı bir hareket kimliğini yansıtmaması gerektiğini 
öngörebileceği. 

Laik üniversite düzeninin gerekleri dikkate alındığında, öğrencilerin kılık-
kryafetlerinin düzenlenmesinin ve bu düzenlemeye uymadıkça, kendilerine diploma verilmesi 
gibi bazı idari hizmetlerden yararlandınlmalartnın, din ve vicdan özgürlüğüne müdahale 
oluşturmadığı 
gerekçelerine dayandırılmıştır. 

Yükseköğretim kuı*umlannın haricindeki bütün okulların öğrencilerinin kılık 
kıyafetleriyle ilgili uygulama da; 07.12.1981 tarihli ve 17537 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Milli. Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle 
Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 
yürütülmektedir. 

Anılan Yönetmeliğin 12/c maddesinin (3) numaralı alt bendinde; "İmam-Hatip 
liselerinde kız öğrenciler, yalnız Kuran-ı Kerim ders. saatlerinde başlarını örtebilirler." 
hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda belirtilen Anayasa, diğer mevzuat hükümleri ve yargı kararları uyarınca 
öğrencilerin başörtüsü ile kapalı mekanlara girmelerine izin verecek bir düzenleme yapmak 
mümkün değiidir. Aksine böyle bir düzenleme yapılırsa Anayasanın ilgili maddeleri, kanunlar 
ihlal edilmiş olur. 

Türkiye Cıımhuriyeti sınırları içerisinde Anayasa, yasalar ve yönetmeliklerle 
belirlenmiş olan öğrencilik statüsünün gerektirdiği şartları taşıyan herkesin, eğitim ve öğretim 
hakkı bulunmaktadır. 

Bakanlığımızca, eğitim kurumlarındaki konu ile ilgili uygulamalar, mevcut yasal 
düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir. Eğitim kurumlarımız, ilgili mevzuatına uyan 
herkese açık olup, bu çerçevede hiç kimsenin eğitim ve öğretim hakkının elinden alınması 
söz konusu olamaz. 

Bilgilerinize ar/ ederim. , 

MetrOOSTANCIOĞLU 
Milli Eğitim Bakanı 
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9- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu 'nun, Konya 'da özürlü çocuklar için yaptırılan bir 
özel okulun açılmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu 'nun 
cevabı (7/6651) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

. Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin 
BOSTANCIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandınlması için gereğinin 
yapılmasını arz ederim. 

hjLhrnut GÖKSU ' . 
Adıyaman Milletvekili 

1- Konya'da spastik çocuklar için yaptırılan özel okulun açılışı, okulu 
yaptıran dernek başkam hanımın fotoğrafına takılarak açılmadığı 
haberleri basında yer aldı. Bu haber doğru mu? 

2~ Doğru ise spastik engelli çocuklar için örnek olabilecek güzel bir 
çalışma ortaya koyan kişi alkışlanacağı yerde engelleniyor. Bu 
yaklaşım doğru mu? Vatandaşın eğitime gönüllü katkısına engel olmak 
değil midir? 

3- Yaptırılan bu okul, kaç kişilik, kaç derslik, ve kaça mal olmuştur? Kaç 
ay (veya yıl) dır açılmayı bekliyor? Daha ne kadar bekleyecek? 

4- Yine Basında dernek başkanı okulu yaptıran hanım başı açık resim 
vermezse devir işlemlerinin tamamlanamayacağı ifade ediliyordu. 
Bayan başını açmazsa örtülü resmini alıp okulu açmayı mı yoksa 
irticai inşaat diye okulu yıktırmayı mı düşünüyorsunuz? 

5- Türk Millî Eğitiminin içinde bulunduğu sorunları aşmak için. 
vatandaştan eğitime katkı payı adı altında vergi toplanırken egithrfe 
gönüllü katkı sağlayan (hem de büyük oranda) bir vatandaşın katkısını 
kabul etmemek ayrımcılık değil midir? Bakanlığın böyle bir okulu 
yasal olarak kabul etmeme hakkı var mı? 

6- Burada bir inatlaşma var mı? Varsa yanlışlık kimde? Niçin? 

200 
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T.C, 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma. Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAY! : B.08.0APK.0.03.05.00-03//^£ / 3&tk '2002 
KONU : Som önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M Başkanlığının 01.04.2002 tarihli ve Aül.0.GNS.0.10.00.02-14321-7/6651-
14329/33757 sayılı yazısı. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU'nun, "Konya'da özürlü çocuklar için 
yaptırılan bir öze) okulun açılmamasının nedenine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5. Konya İli Karatay İlçesinde Spastik Hngeliler Araştırma ve Geliştirme 
Demeği tarafından yaptırılan özel eğitim okulunun, dernek başkamnm başörtülü olduğu 
gerekçesi ile açılmadığı doğru değildir. 

Anılan Demek, özel eğitim okulu açmak için kuruluş dosyasını 21.03.2002 tarih ve 
13468 sayılı müracaat yazısı ile Valiliğe teslim etmiştir, Valilikçe, •'gerekli inceleme 
yaptırılmakla olup. inceleme sonucu düzenlenecek raporla birlikte dosya Bakanlığımıza 
intikal ettiğinde, ilgili mevzuat çerçevesinde Kurum Açma ve Öğretime Başlama talebi 
değerlendirilecektir. 

6. Kamu görevlileri, görevlerini yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirmek 
zorundadır. Bunun dışında bir uygulamanın olması sftz konusu olamaz. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MctiîTBOSTANCIOĞLU 
Mim Eğitim Bakanı 
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10- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, su ücret tarifesi uygulamalarına ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral 'in cevabı (7/6770) 
TÜRKİYE BÜYÜKMtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Başbakan Saym Bülent ECEVÎT tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını delaletlerinizle arz ederim. 20.03.2002 

AÇIKLAMA: 

2001 yıh itibariyle, işyerleri için uygulanan su ücret tarifesine göre, O l̂ö rn3 
su için 1.845.723 TL, atık m için 922.861 TL olmak üzere toplam 2^68.^84 TL'4 

ödendiği, işyeri statüsündeki özel hastanelerin de aynı şekilde 0--10 m3 su için toplam 
2.768.584 TL ücret ödediği; . 

Konutlar için uygulanan tarifeye göre, 0-10 m3 su için 359.911 TL, atık su 
için 179.956 TL olmak üzere toplam 539.867 TL su parası ödenmektedir. 

Turizm teşvik belgeli yatırım ve işletme aboneleri ile Ankara Otelciler ve 
Hamamcılar Esnaûna da Yargıtay 13H.D'nin 11.02.1999 tarih ve 99/345-760 E.K, 
sayılı kararı ile tarifelerin en küçüğü olan konut tarifesinin tüm kademeleri 
uygulanmaktadır. 

Diğer bir ifadeyle, her faaliyetin hem aslî unsuru .hem de hedefi olan 
insanlarımıza saghk hizmetleri sunan özel hastaneler 0-10 m3 su için toplam 2.768.584 
TL ödemekte iken aynı miktar su oranı için 1 gecelik oda ücreti yüzlerce ve hatta 
binlerce USD'yi bulan lüks oteller ise, bir işyeri gibi değil asgari ücretli bft vatandaşın 
konutunda kullandığı su ücret tarifesi gibi toplam 539.867 TL su parası ödemektedir. 

Bu bilgilerden hareketle, 

SORULAR: 

1. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin karan da gözönünde bulundurularak, kamu 
vicdanım rahatsız edici nitelikler arzeden, işyeri tarifesine tabi tutulan Özel 
hastaneler ile konut tarifesine tabi tutulan lüks oteller arasında oluşturulan bu 
ayrıcalıklı uygulamalara son verecek şekilde herhangi ibir yasal düzenleme 
çalışması mevcut mudur ? 

2. Herhangi bir çalışma yok ise başlatmayı düşünüyor musunuz ? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYl:B.07.0.GEL.0.66/6619-177 
KONU: 

02.05.02 0İ9746 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGf: Kânunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının ;04.04.2002 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6770-14483/3407Û sayılı yazısı. ; 

Aksaray Milletvekili Ramazan TOPRAK'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ve Sayın Başbakanımız tarafından kendileri adına: koordinatörlüğümüzde 
tarafımızdan cevaplandırılması istenilen 7/6770-14483 nolu yazılı soru önergesinde 
yer alan hususlara ilişkin cevabımız, İçişleri Bakanlığınm konuya ilişkin görüşieride 
alınarak aşağıda açıklanmıştır. 

Bilindiği üzere, belediye sınırları ve mücavir alanlarda su ve doğal gaz ücret 
tarifeleri , 1580 sayılı Belediye Kanunun 70 inci maddesinin 8 inci bendinde 
"Belediye vergi ve resimlerinin taallûk ettiği hususat haricinde belediye dairesi 
tarafından ifa olunacak hizmetlere mukabil alınacak ücret tarifeleri" ni görüşmek ve 
karara bağlamak yetkisinin belediye meclislerine ait olması nedeniyle, bu meclislerce 
belirlenmektedir. Belediyelerde bu yetkilerini gerek 1580 sayılı Kanun, gerekse1 diğer 
ilgili kanunlar çerçevesinde kullanmaktadırlar. Turizm Bakanlığı belgeli tesislerine bu 
kapsamda indirimli gaz ve su tarifesi uygulanması, 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanununun 'Elektrik, Havagazı ve Su ücretleri" başlıklı 16 ncı maddesindeki "Turizm 
Bakanlığı belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su: ücretlerini o bölgedeki 
sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler." 
hükmüne dayanmaktadır. 

Ancak, gerek Turizm Bakanlığı belgeli tesislerine, gerekse çeşitli mevzuatla 
diğer kişi ve kuruluşlara sağlanan teşvik ve indirim uygulamalarına, 4736 sayılı Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla son verilmiştir. 

4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde 'Genel bütçeye, dahil daireler ile katma 
bütçeli idareler belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve 
işletmeler kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde 
işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç, herhangi bir kişi veya 
kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulamaz. 

Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, toplu'taşım 
hizmetlerinde malûl, yaşlı , öğrenci ve basın kimlik kartı sahiplerine indirim 
uygulamaya yetkilidirler. 
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24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı istiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani 
Hizmet Tertibinden Şeref aylıği Bağlanmasr Hakkında Kanun, 3.11.1980 tarihli ve 
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 12.4.1991 
tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ücretsiz veya indirimli tarife 
uygulanması ile ilgili hükümleri saklıdır. 

Bakanlar Kurulu birinci fıkra hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları 
tespit etmeye yetkilidir. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce üçüncü fıkrada belirtilen Kanunlar dışında;. 
kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve benzeri 
düzenleyici işlemler ile diğer idari işlemlerle tesis edilmiş bulunan, ücretsiz veya 
indirimli tarife uygulamalarına 31.12.2001 tarihinden itibaren son veriiir."hükmüne yer. 
verilmiştir. 

Söz konusu Kanun hükümlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, bu 
Kanunla kamu kurum ve kuruluşlarınca Üretilen mal Jve hizmet bedellerinde 
işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler harkî, herhangi btr kişi veya 
kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmayacağı, 1 inci fıkra hükmünden muaf 
tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye Bakanlar Kurulunun yetkili olacağı, Bu 
Kanunun yayımı tarihinden önce 1005, 2330 ve 3713 sayılİ Kanunlar dışında çeşitli 
kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve benzeri 
düzenleyici işlemlerle tesis edilmiş bulunan ücretsiz veya 'ındi/irnli .tarife 
uygulamalarına 31.12.2001 tarihinden itibaren son verileceği öngörülmektedir.-

Görüldüğü üzere, anılan Kanun'la; belediyeler ile bunların kurdukları birlik, 
müessese ve işletmelere, toplu taşım hizmetleri dışında başka hizmetler için indirimli 
tarife uygulama yetkisi verilmemiştir. 

Bu nedenle, 4736 sayılı Kanunun yürürlüğe konulmasıyla 31.12.2001 
tarihinden itibaren belediyelerce bazı kanunlar gereği farklı .su ve gaz ücret tarifeleri 
belirleme uygulaması sona ermiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Sümer ORAL 
Maliye Bakanı' 
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İL- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin 'in, din görevlilerinin rotasyona tâbi tutulacağı id
dialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan 'in cevabı 
(7/6806) 

TÜRKİYEBÜYÜKMÎL^^ 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Hüsamettin ÖZKAN tarafindan yazılı olarak cevaplandınlmasına delaletlerinizi arz 
ederim. 2$.cnı «2oo z . 

Merini 
İstan! 

Sorular. 

1-Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikasınca 16.03.2002 
tarihinde yapılan basın, açıklamasından ve Diyanet çevrelerinden, Mayıs ayı 
içinde Türkiye genelinde 5.000 İmam-Hatibin rotasyona tabi tutulacağını, bunun 
500!ünün İstanbul ilinde, 89 tanesinin de Fatih ilçesinden olacağına dair 
duyumlar aldım Bu bilgiler doğru mudur? 

2-Eğer doğru ise sebebi nedir*? Hitap ettiği toplumu yeterince tanımayan 
din görevlisinin başarılı olması mümkün müdür? 

3-Böylesine bir toplu rotasyonun, tasarruf tedbirlerinin uygulanmak 
zorunda kalındığı ülke bütçesine yükü ne olacaktır? 
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T.C 
DEVLET BAKANLİĞİ VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.002/W4?*J ANKARA 
KONU ' i /r/2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 05.04.2002 tarih ve-A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6806~14527/34144 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ŞAHİN'in tarafıma tevcih ettiği ve Türkiye Büyük 
Miflet Meclisi İç Tüzüğû'nün 99' uncu maddesi gereğince cevaplandırılması istenen 
7/6806-14527 esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgi edinilmesini sayarlarımla rica ederim. 

H.Hüsamettin ÖZKAN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

fstanbuf MÛIetvekîlT" MehmeT ÂÛ~~Şahin'in 776806-14527 sayılı yazılı som 
önergesine verilen cevap: 

1- Rotasyona tabi tutulacak Kur'an kursu öğreticileri ile imam-hatiplerin durumu, 
Haziran ayında il müftüsünün başkanbğında toplanacak ilçe möfrülerinin tamamından oluşan 
Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonunda değerlendirileceğinden, bu aşamada kaç 
görevlinin rotasyona tabi tutulacağı hususunda kesin bir bilgi mevcut olmayrp, çalışmalar 
devam etmektedir. 

2- 23/11/1999 tarih ve 23885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinirı 34 üncü 
maddesinde; it müftü yaKumcüarı ve vabder görev yaptıkları il veya ilçede; il merkezlerinde 
veya büyük şehir statüsündeki illetin merkez ilçelerinde görevli Kur'an kursu öğreticileri ile 
imam-hatipler de görev yaptıkları il merkezlerinde veya büyük şehir statüsündeki illerin 
merkez ilçelerinin birinde on yıldan fazla görev yapamayacakları ancak, yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan Kur'an kursu öğreticisi ve imam-hatipler için bu 
sürenin onbeş yıl olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu atamalar bu hükme 
dayanılarak yapılmaktadır. 

Kur'an kursu öğreticisi veya iraam-hatiplerin aynı yerde uzun süre görev yapması» 
görevde aktivitesinin azalmasına, hizmette verimlilik ve istikrarın düşmesine sebebiyet 
verdiği anlaşılmıştır. Hizmette verimliliği artırmak için söz konusu uygulama yürürlüğe 
konulmuştur. 

3- Bu rotasyon işleminden, kamu hizmetinin etkin •vervferimli kuüariıimasmı sağlamak 
amaçlandığından, bütçeye fazla bir yük getirmeyeceği düşünülmektedir. 
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12- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye-ABD ilişkilerine ve ABD Başkan 
Yardımcısının ziyaretine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem 'in cevabı (7/6809) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın tsrnaü Cem tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim^25753.2002 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

Yazılı basında "Washington'un gözü petrolde" ve "Büyük A B D 
imparatorluğu" başlıklarıyla yayınlanan yazıda; Bazı Britanya gazetelerinin, 
Irak'a yapılacak harekatın hazırlık gücünü oluşturacak bir grup savaş ve harekat 
uzmanı, 250 bin Amerikan ve 25 bin Britanya askerinin bölgeye gelişine zemin 
hazırlamak amacı ile, Türkiye ve körfez bölgesine ulaştığını yandığı ifade 
edilmektedir. Ayrıca ABD, Türkiye ve tsrail arasında Nisan ayında yapılması 
kararlaştırılan "Anadolu kartalı" adlı ortak hava tatbikatının, savaş öncesi 
işbirliği planının geliştirilmesine matuf olduğu, ABD'nin Türkiye'ye, 
Afganistan'da Pakistan'a biçilen role benzer bir rol seçtiği, Türkiye'nin AB'ye 
alınması karşılığında Irak savaşının ana üssü olacağı, Amerikan'basınında ise, 
Türkiye'den "Ön cephe" olarak bahsedildiği ve IMF'den Türkiye'ye 9 milyar 
dolar, daha kredi verilmesinden söz edildiği, başka bir habere göre de 
Amerika'nın "Büyük ABD imparatorluğu" için nüfuz alanını genişlettiği ve 
sınırlarının yavaş yavaş şekillendiği ifiade edilirken Rus lideri Putin'e göre, 
Amerika'nın Irak planının, Irak petrollerini ele geçirerek Rus şirketlerini saf dışı 
etmek olduğu belirtilmiştir. 

Sorularım şunlardır: 

1-ABD ve Britanya askerlerinin bölgeye gelişine zemin hazırlayacak 
uzmanların Türkiye ve bölgede hazırlık yapmak amacıyla ziyarette 
bulundukları doğru mudur? 

2-ABD Başkan Yardımcısı Dîck Cheney'nin Türkiye'ye ziyareti bu 
amaçla mı olmuştur? Yani, Sayın Cheney bu uzmanlardan birisi midir? 

3-ABD,Türkiye ve tsrail arasında Nisan ayında yapılacak olan *'Anadolu 
kartalı" adlı hava tatbikatı iddia edildiği gibi, savaş öncesi işbirliği planının bir 
parçası mıdır? Değilse, söz konusu tatbikat niçin böyle bir zamanda seçilmiştir? 

4-ABD'nin Pakistan'a, Afganistan ile ilgili seçtiği rol nedir? Aynı rolü, 
Irak konusunda Türkiye'ye seçtiği tezine katılıyor musunuz? Türkiye, iradesi 
dışında kendisine biçilecek bir role tavrı ne olacaktır? 

5-Türkiye*nin AB üyeliğine alınması karşılığında, savaşın ana üssü 
olacağı ve IMF'den 9 milyar dolar verileceği doğru mudur? Doğru ise, bu 
durum, Türkiye'yi ABD'nin sağladığı krediler karşılığında bir paralı asker 
konumuna düşürmez mi? İki hafta önce Türkiye'de bir Üniversitede yaptığı 
konuşması ile dikkat çeken Amerikan finansörü Soros'un, "Türkiye'nin en iyi 
ihraç ürünü ordusudur" sözleri doğrulanmış olmaz mı? 

6-Yine bir kısım yazılı basın haberlerinde; Amerikanın "Büyük A B D 
imparatorluğu" ve Irak petrollerinin ele geçirilmesi için nüfuz alanım 
genişlettiği ve sınırlarının yavaş yavaş ortaya çıktığı fikrine katılıyor musunuz? 
Katılıyor iseniz, Bölgede A B D ile birlikte hareket etmek onların bu emellerine 
alet olmak anlamına gelmiyor mu? Katılmıyor iseniz, ABD'nin gerek 
Kafkaslarda gerekse Ortadoğu'da diplomasi ve güç boyutundaki faaliyetini nasıl 
izah ediyorsunuz? %,. 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı :026.2l/2002/SPGY/146918 
Konu : Yazıh Soru Önergesi 

19,04.2002 
SÜRELİ-ÇOK İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 5 Nisan 2002 tarih ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-7/6809-14530/34147 sayılı yazıları 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'm yazılı soru önergesinin yanın ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederirn. 

|teW 
İsmail CEM 

Bakan 
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K A R A M A N M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N Z E K İ Ü N A L ' I N 
Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ 

Yazılı basında "Vfaslıington'un gözü petrolde" v e "Büyült A B D İmparatorluğu" 
başlıklarıyla yayınlanan yazıda bazı Britanya gazetelerinin, Irak'a yapılacak harekatın hazırlık 
gücllnü oluşturacak bir grup savaş v e harekat uzmanı, 2 5 0 bin Amerikan v e 2 5 bin Britanya 
askerinin bö lgeye gel iş ine zemin hazırlamak amacıyla, Türkiye v e Körfez bölges ine ulaştığım 
yazdığı ifade edilmektedir. Ayrıca A B D , Türkiye ve İsrail arasında Nisan ayında yapılması 
kararlaştırılan "Anadolu Kartalı" adlı ortak hava tatbikatının, savaş öncesi işbirliği planımn 
geliştirilmeğine matuf olduğu, A B D ' n i n Türkiye'ye» Afganistan'da Pakistan'a biçilen role 
benzer bir rol seçtiği, Türkiye'nin A B ' n e alınması karşılığında Irak savaşının ana üssü 
olacağı, Amerikan basınında ise, Türkiye'den "ön cephe" olarak bahsedildiği v e IMF'den 
Türkiye'ye 9 milyar Dolar daha kredi verilmesinden sö;z edildiği, başka bir habere göre de 
Amerika'nın "Büyük A B D İmparatorluğu" için nüfuz alanını genişlettiği v e sınırlarının yavaş 
yavaş şekillendiği ifade edilirken, Rus lideri Putin'e göre, Amerika'nın Irak planının, Irak 
petrollerini e l e geçirerek Rus şirketlerini saf dışı ötmek olduğu belirtilmiştir. 

S O R U L A R : 

1. A B D v e Britanya askerlerinin bö lgeye gelişine zemin hazırlayacak uzmanların Türkiye v e 
bö lgede hazırlık yapmak amacıyla ziyarette bulundukları doğru mudur? 

2. A B D Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin Türkiye'yi ziyareti bu amaçla m ı olmuştur? 
Yani Sayın Chcncy bu uzmanlardan birisi midir? 

3. A B D , Türkiye v e israil arasında N i s a n ayında yapılacak olan "Anadolu Kartalı" adlı hava 
tatbikatı, iddia edildiği gibi savaş önces i işbirliği planının bir parçası mıdır? Değ i l se , 
sözkonusu tatbikat niçin böy le bir zamanda seçilmiştir? 

4. A B D ' n i n Pakistan'a Afganistan'la ilgili seçtiği rol nedir? Aynı rulu, Irak konusunda 
Türkiye'ye seçtiği tezine katılıyor musunuz? Türkiye'nin, iradesi dışında kendisine 
biçi lecek bir role tavn ne olacaktır? 

5. Türkiye'nin A B üyeliğine alınması karşılığında, savaşın ana üssü olacağı v e IZvlF'den 9 
milyar Dolar veri leceği doğru mudur? Doğru ise, bu durum, Türkiye'yi A B D ' n i n 
sağladığı krediler karşılığında bir paralı asker konumuna düşürme?: mi? tki hafta önce 
Türkiye'de bir Üniversitede yaptığı konuşmasıyla dikkat çeken Amerikan firıansüru 
Soros'un, "Türkiye'nin en iyi ihraç ürünü ordusudur" sözleri doğrulanmış o lmaz mı? 

6. Yine bir k ıs ım yo7ah basın haberinde, Amerika'nın "Büyük A B D İmparatorluğu" v e İrak 
petrollerinin de e le geçiri lmesi için nüfuz alanını genişlettiği ve sınırlarının yavaş yavaş 
ortaya çıktığı fikrine katılıyor musunuz? Katılıyor iseniz, bö lgede A B D ' y l e bİTlikte 
hareket etmek onların bu emellerine alet o lmak anlamına gelmiyor m u ? Katılmıyor iseniz, 
A B D ' n i n gerek Kafkaslar'da gerekse Orta Doğu*da diplomasi ve güç boyutundaki 
faaliyetini nasıl izah ediyorsunuz? 

Y A N I T L A R : 

Türkiye, genel dış politikası v e ulusal çıkarları doğrultusunda, stratejik ortaklık ilişkisi 
içinde o lduğu A B D ' y l e pek çok alanda yakın işbirliğine sahiptir. B u süreç çerçevesinde tki 
ülkeyi ilgilendiren bölgesel konularda da düzenli istişareler yapılmaktadır. 

Hükümetimizce en üst düzeyde açıklanmış olduğu üzere, Türkiye, İrak'a yönel ik bir 
askeri harekatı sakıncalı görmektedir. B ö y l e bir askeri, harekatın bölgemizdeki hassas 
dengelere v e ülkemizin ekonomik çıkarlarına vereceği zararlar muhataplarımızın dikkatine 
sürekli getirilmektedir. 

Gerek Sayın Başbakanımızın A B D ' n i ziyareti, gerek A B D Başkan Yardımcısı D i c k 
Cheney' in ülkemize gelişi sırasında A B D ' n i n Irak'a ilişkin olarak ülkemizden herhangi bir 
talebi olmamıştır. 

Diğer taraftan, A B D Yönet imi , Irak'ın kitle imha silahları barındırdığına i l işkin denetleme 
sürecinin tamamlanması gerektiğini, bu amaçla B M silah denetçilerinin koşulsuz olarak Irak'a 
geri dönmesinin zorunlu olduğunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte, . A B D Yönet imi , 
kamuoyuna açıkladığı üzere, Irak'a ilişkin olarak henüz herhangi bir karar almadığım. 
A B D ' n i n tüm ops iyonlan incelemekte olduğunu belirtmektedir. 

2 0 0 2 yıl ında N A T O ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yapılacak müşterek kara-deniz-hava 
tatbikat ve eğitimlerinin tarihleri 28 /11 /2001 tarih ve 2 0 0 1 / 3 3 7 0 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı'yla 2001 yılında saptanmıştır. Dolayıs ıyla , "Anadolu Kartalı" için seç i len tarihlerin, 
bölgede halihazırda yaşanan olaylarla hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. 

Kaldı ki , "Anadolu Kartalı" Türkiye-ABD arasında bir tatbikat olup, israil'in katılması 
esasen öngörülmemişti . 
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13.-Adıyaman Milletvekili Mehmet özyol'un Et ve Balık Ürünleri A.Ş. 'ye ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu 'nun cevabı (7/6839) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki Borularımın Devlet Bakanı Sayın Yılmaz KARAKOYUNLU tararından 

yazalı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Menml 
Adı; 

1. Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'i , 13 adet İşletme ile faaliyet sürdürmektedir. Söz 
konusu İşletmelerden 10 adedi alım ve üretim fealiyeti yarj&bitaektetfnv;Bü iş yerlerinin 
toplam kurulu kesim kapasitesi 208.500 Ton/Yıl'dır. 25 mayıs <2001« tarffi,- 2001/27 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi uygulanmaya devam edildiği taktirde, 2002 yılında, yıllık oağlontlll ve 
serbest satışlar toplamı 64.500 tona ulaşacaktır ki bu da kullanılabilir kapasitenin yaklaşık 
%62 'sine tekabül etmektedir. Sayın Bakanın açıklamış olduğu %20'Uk kapasite kullanım 
oran hangi kriterlere göre tespit edilmiştir? 

2. Her dönemde pazarın asgari %95'i serbest piyasa 'şartları ılte "çatlşaü özel 
sektörümüzün kontrolöndedir. 2002 yılında Şirketin kontrolünde olması beklenen %5'lik pay 
yaklaşık 200 Trilyon TL 'Uk bir pazara tekabül etmektedir. Şirketin tüzel kişiliğinin sona 
erdirilmesine yönelik yapılan çalışmalar, % 95'İlk pazardan kurumsallaşarnaducları için 
yeterli payı alamayan, bufalo operasyonları nedeniyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı 
birliklere et satışı yapamayan Kars Et ve Van Et gibi şirketlerin girişimi ;ile başlatılmıştır. 
Hede£ %5'lik Pazar paymın bu gibi şirketlere bir şekilde dağıtımım sağlayarak 
kurtanlmalarını mı temin etmektir? 

3. 13.03.2002 tarih, 24694 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Devlet Personel 
Başkanlığına ilişkin tebliğin 7. maddesinde istihdam fazlası personelin özelleştirme kapsam 
ve programındaki kuruluşlara nakledilemeyecekleri hükmü yer almış olması dikkate alınarak, 
Et ve Balık Ürünleri A.Ş. personelinin Sümer Holding bünyesinde hangi metot ile istihdam 
edilecektir? 

4. Kamu oyunda yaratılmaya çalışılan izlenim, Şirkete ait Kombinaların faaliyetlerine 
devam edeceği, sadece Genel Müdürlüğün Sümer Holding bünyesinde eritilmesi suretiyle 
100 MÜyon Dolar tasarruf sağlanacağı şeklindedir, öncelikle Şirkette çalışan I ve II nohı 
cetvele tabi personel, Devlet Personel Daire Başkanlığı kanalıyla başka kurumlara 
nakledileceği ve atandıkları yerde maaş almaya devam edecekleri için tasarruf açıklaması 
gerçeklerle bağd^mamaktadn\ Sayın Bakan 100 Milyon Dolarlık taşanımı sadece Genel 
Müdürlüğü lağvetmek suretiyle nasıl sağlayacaktır? 

5. Personel mevzuatı uygun olmadığına göre sadece Şirket Genel Merkezi değil bağlı 
Kombinalarının da göreve devam etmeleri nukuken mümkün değil ise, beyni olmayan bir 
canlının organlarının çalışmaya devam edeceğini söylemek, gerçeği bir süre daha Kamu 
Oyundan gizlemek suretiyle doğabilecek tepkilerin absorbe edilmesinden öte bîr anlam 
taşıyacak mıdır? Yoksa gerçek amaç; birbiri ile bağlantısı koparılan 13 işletmenin' kısa bir 
sürede ve hiçbir tepki almadan yok edilmesini sağlamak mıdır? 

6. Et ve Balık Ürünleri A.Ş. bünyesinde tasfiye edilen SEK, Yem Sanayi, Çitosan ve 
Testaş gibi şirketlerden işletme faaliyeti devam eden var mıydı? İşletme faaliyeti devam eden 
hiçbir Şirket bugüne kadar başka bir Şirket bünyesinde tasfiye edilmiş midir? 

7.Özelleştirnıe İdaresi Başkanlığınca Et ve Balık Ürünleri AŞ.*ne aktarıldığı söylenen 
500 Milyon Dolarlık meblağın ne kadarı bu Şirkete bağlanan SEK, Yem, Tesaş ve Çitosan 
A.Ş.'ye aktarılan paradır? Ne kadarı Et ve Balık Ürünleri A.Ş.ne ödenmiştir? Ayrıca bu 
meblâğın ne kadarı Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'ne Özelleştirme İdaresince yürütülen faizdir? 

8.Sümer Holdinge bugüne kadar toplam kaç Milyon Dolarlık kaynak aktarılmıştır? Bu 
Holdingin 2001 yılı zararı ne kadardff? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYİ : B.02.0.006/ 0<- £>M 3o / ^ 72002 

KONU : 7/6839-14591 esas sayılı 
Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ ;05.04.2002 tarih ve A.01.0.GNS.O.10.00.02-7/6839-14591/34245 sayılı 
yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Mehmet ÖZYOL'un tarafımdan cevaplandırılmasını 
istediği 7/6839-14591/34245 esas sayılı soru önergesine ilişkin cevap ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Dr.tylmaz KARAKOYUNLU 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme idaresi Başkanlığı 

SAYİ : B.02.1.ÖİB.0.65.00 S 1 8 8 
KONU: Soru Önergesi fg g fal Ü$2 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU) 

İLGİ: 9/04/2002 tarih ve (01) 0741 sayılı talimatınız 

Adıyaman Milletvekili Sayın Mehmet ÖZYOL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na tevcih edilen, 7/6839-14591 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorular ve 
cevaplan aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'i 13 adet İşletme İle faaliyet sürdürmektedir. Söz 
konusu İstetmelerde 10 adedi alım ve üretim faaliyeti yapabilmektedir. Bu iş yerlerinin 
toplam kurulu kesim kapasitesi 20S.600 Ton/Yıl'dır. 25 Mayıs 2001 tarih, 2001/27 sı:yıh 
Başbakanlık Genelgesi uygulanmaya devam edildiği takdirde, 2002 yılında yıllık bağlantılı 
ve serbest satışlar toplamı 64.500 tona ulaşacaktır ki bu da kullanılabilir kapasitenin 
yaklaşık %62'sine tekabül etmektedir. Sayın Bakanın açıklamış olduğu %20'lik kapasite 
kullanım oran hangi kriterlere göre tespit edilmiştir. 

CEVAP 1- Et ve Balık Ürünleri A.Ş. (EBÜ A.Ş.) 1952 yılında karlıltk ve verimlilik ilkelerine 
bağlı kalmak şartıyla; kasaplık hayvanlarla, at, balık ve kümes hayvanlarının satın alınması, 
kesilmesi, satılması, gerektiğinde ithal edilmesi, işleyerek mamul hale getirilmesi, yan ürünlerin 
üretilmesi ve satılması. ve bunların muhafaza edilmesi, fonksiyonlarına göre tesisler kurmak, 
işletmek satın almak gibi faaliyet konulanın gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. 

EBÜ A.Ş. özel sektöre ait kombinaların olmadığı kuruluş yıllarında ülke hayvancılığının 
geliştirilmesi ve hayvan üreticilerine katma değer yaratılması için gerekli olan önemli bir unsurun 
eksikliğini tamamlamıştır. EBÜ A.Ş. aynca özel sektöre hayvancılık konusunda bilgi birikimi 
yaratmıştır. 

Şirket ilerleyen yıllarda, kaynak yetersizliği, yüksek ücrete dayalı aşırı istihdam ve 
gereksiz büyüme gibi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle; kombina ve işletmelerin 
üretim teknolojisi geri kalmış, sektöre özel şirketlerin de girmesiyle Şirketin monopol hüvviyeti 
ortadan kalkarak kapasite kullanım oranı düşmüştür. EBÜ A.Ş.'nin kurulu kırmızı et kesim 
kapasitesi 208.500 ton/yıl, kullanılabilir kırmızı et kapasitesi 104.250 ton/yıl'dır. 

2000 yılında Şirket 14.000 ton, 2001 yılında 24.000 ton kırmızı et pazarlamış, bu da 
Şirketin kullanılabilir kapasitesinin sırasıyla %13,4 ve %23'üne tekabül etmektedir. EBÜ A.Ş., 
2002 yılı için 43.000 ton kırmızı et satışı hedeflemiştir. 2002 satış hedefine göre kurulu kapasite 
kullanım oranı %20,6, kullanılabilir kapasite kullanım oranı %41,2 olmaktadır. Soru önergesinde 
bahsedilen %20'lik kapasite kullanım oranı 2001 yılı kullanılabilir kapasitesine göre bulunmuş 
olup kurulu kapasite kullanım oranına göre hesaplandığında İse bu rakamlar 2000 ve 2001 yılı 
için sırasıyla %6,7 ve %11,5 olacaktır. 
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SORU 2- Her dönemde pazarın asgari %95'i serbest piyasa şartlan ile çalışan özel 
sektörümüzün kontrolündedir. 2002 yılında Şirketin kontrolünde olması beklenen %5'lik 
pay yaklaşık 200 Trilyon TL'lık bir pazara tekabül etmektedir. Şirketin tüzel kişiliğinin sona 
erdirilmesine yönelik yapılan çalışmalar, %95'llk pazardan kurumsafiaşamadıkları İçin 
yeterli payı alamayan, bufalo operasyonları nedeniyle Milli Savunma Bakan fığı'na bağlı 
birliklere et satışı yapamayan Kars Et ve Van Et gibi şirketlerin girişimi ile başlatılmıştır. 
Hedef, %5'lik pazar payının bu gibi şirketlere bir şekilde dağıtımını sağlayarak 
kurtarılmalarını mı temin etmekdir? 

CEVAP 2- Verilere göre ülkemizde yılda yaklaşık 1.000.000 ton kırmızı et tüketilmektedir. 
2001/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde EBÜ A.Ş. 2002 yılı için 43.000 ton kırmızı et 
satışı hedeflemektedir. Bu hedef gerçekleştirilse dahi pazar payı ancak %4,3 olacaktır. EBÜ A.Ş. 
2001 yılında 122.660 Milyar TL'lık satış yapmış, ancak aktarılan kaynakların finansman maliyeti 
hariç 2001 yılını 3.805 Milyar TL zarar ile kapatmıştır. 

EBÜ A.Ş,'nln Sümer Holding A.Ş. (Holding) bünyesinde birleştirilmesinden sonra, 
özelleştirme işlemleri tamamlanana kadar kombina faaliyetlerinin sürdürülmesi, karlılık ve 
verimlilik prensiplerine göre- maliyet düşürücü önlemlerin alınarak kamuya maliyetin azaltılması 
hedeflenmektedir, Milli Savunma Bakanlığı ile EBÜ A.Ş. arasında yapılan anlaşmaya ilişkin 
taahhütler Holding tarafından yerine getirileceğinden, tüzel kişiliğin kaldırılması ile EBÜ A.Ş. 
taahhütlerinin Kars Et, Van Et gibi şirketlere dağıtımının yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

SORU 3-13.03.2002 tarih, 24694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Personel 
Başkanlığına İlişkin tebliğin 7. maddesinde istihdam fazlası personelin özelleştirme 
kapsam ve programındaki kuruluşlara nakledilmeyecekler! hükmü yer almış olmast 
dikkate alınarak, Et ve Balık Ürünleri A.Ş. personelinin Sümer Holding bünyesinde hangi 
metot İle istihdam edilecektir? 

CEVAP 3- 13.3.2002 tarih ve 24694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 4046 sayılı 
Kanun Çerçevesinde İstihdam Fazlası Personelin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
Nakledilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 7. maddesi, "Başkanlığa bildirilen 
istihdam fazlası personel, diğer kamu kurum ve kuruluşların (özelleştirme kapsam ve 
programında bulunan kuruluşlar ve bağlı ortaklıktan hariç) Başkanlıkça belirlenen münhal 
kadro ve pozisyonlarına atanmak üzere Başkanlıkça kanuni süresi içerisinde teklif 
edilirler. Atama teklifleri yapılırken kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ve İnsan gücü 
İhtiyaçları île istihdam fazlası personelin ekli formlarda belirtilen il tercihleri dikkate 
alınarak bu illerden birine; buralarda münhal kadro veya pozisyon bulunamaması halinde 
diğer illere atama teklifinde bulunurlar. İl tercihinde bulunmayan personelin atama teklifi 
öncelikle görev yaptığı ile olmak üzere yapılır. 

İstihdam fazlası personele; öğrenim durumu sebebiyle, bulunduğu kadro veya 
pozisyondan Unvan itibariyle yükselme niteliğinde olacak şekilde daha üst kadro veya 
pozisyon teklif edilemez. Şef ve daha Üst idari kademelerde bulanan personel için kadro 
veya pozisyon imkanı ve personel ihtiyaçları çerçevesinde öğrenim durumuna uygun 
kadro veya pozisyon teklif edilebilir. 
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Kamu kurum ve kuruluşlannın yukarıdaki esaslara uygun olacak şekilde, istihdam 
fazlası personelden kendi kurum ve kuruluşlarına atanmaları yönündeki kadro veya 
pozisyonun unvan, derece ve il belirtilen talepleri Başkanlıkça yerine getirilebilir" Hükmünü 
içermektedir. EBÜ A.Ş. ile Holdingin 4046 sayılı Kanunun 4. maddesi T bendi gereği 
birleşmelerine 7.2.2002 tarih ve 122 sayılı Başbakanlık Olur"u ile karar verilmiştir. Söz konusu 
karar gereği birleşme Holding bünyesinde gerçekleşecek, EBÜ A.Ş. personeli Holding 
bünyesinde istihdam edilecektir. Daha önce gerek EBÜ A.Ş. bünyesinde, gerek SEKA 
bünyesinde birleştirilen Şirketlerde personel istihdamı, istihdam fazlası personel mevzuatına göre 
değil, Şirket birleşmesi mevzuatına göre istihdam sağlanmıştır. Bu birleşmeden sonra EBÜ A.ş. 
personeli Holding personeli olarak değerlendirilecek ve birleşme sonrasında istihdam fazlası 
personel tespit edilir ise Holding tarafından yukarıda yer alan tebliğin ilgili maddesi gereği nakil 
işlemleri gerçekleştirilecektir. 

SORU 4- Kamuoyunda yaratılmaya çalışılan İzlenim, Şirkete alt Kombinaların 
faaliyetlerine devam edeceği, sadece Genel Müdürlüğün Sümer Holding bünyesinde 
eritilmesi suretiyle 100 Milyon Dolar tasarruf sağlanacağı şeklindedir. Öncelikle Şirkette 
çalışan I ve il nolu cetvele tabi personel, Devlet Personel idaresi Başkanlığı kanalıyla başka 
kurumlara nakledileceği ve atandıkları yerde maaş almaya devam edecekleri için tasarruf 
açıklaması gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Sayın Bakan 100 Milyon Dolarlık tasarruf 
sadece Genel Müdürlüğü lağvetmek suretiyle nasıl sağlayacaktır? 

CEVAP 4- Her iki şirketin yönetim, sevk, idare, satış ve pazarlama kadroları 
birleşeceğinden, personel giderlerinde tasarruf sağlanacaktır. Birleşme sonucunda ortaya çıkacak 
istihdam fazlasının nakledilmesi suretiyle personel gideri azalacak, kamunun diğer 
kuruluşlarındaki personel ihtiyacı ise yeni personel alımı yerine buradan nakledilen personelle 
karşılanabilecektir. 

Genel Müdürlükçe yürütülen faaliyetlerin işletmelere devriyle işletme yetkilerinin artması 
işletmeler arası aralarında rekabeti olumlu etkileyerek işletmelerin üretim ve verim artışlanna 
katkı sağlayacak, bu sayede ortaya çıkacak üretim ve verim artışı sabit giderlerle birim 
maliyetleri azaltacaktır. 

Bahsi geçen "100 Milyon ABD Doları tutarındaki tasarruf," gerek Gemi Sanayi A.Ş.'nin 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. bünyesinde, gerekse TZD A.Ş., TÜMOSAN A.Ş., EBÜ A.Ş. ve 
TURBAN A.Ş.'nin Sümer Holding bünyesinde birleştirilmelerinden ortaya çıkacak olan gider 
tasarrufu rakamıdır. 

SORU 5- Personel mevzuatı uygun olmadığına göre sadece Şirket Genel Merkezi 
değil bağlı Kombinalarının da göreve devam etmeleri hukuken mümkün değil ise, beyni 
olmayan bir canlının organlarının çalışmaya devam edeceğini söylemek, gerçeği bir süre 
daha Kamu oyundan gizlemek suretiyle doğabilecek tepkilerin absorbe edilmesinden öte 
bir anlam taşıyacak mıdır?. Yoksa gerçek amaç; birbiri İle bağlantısı koparılan 13 
işletmenin kısa bir sürede ve hiçbir tepki almadan yok edilmesini sağlamak mıdır? 
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CEVAP 5- 4046 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde EBÜ A.Ş.'nin çıkarılacak 

devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte Sümer Holding A.Ş.'ne 
devredilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi öngörülmüştür. Birleşme sonucunda Holding 
bünyesinde özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kombinaların faaliyetleri devam 
edecektir. 

SORU 6- Et ve Balık Ürünleri A.Ş. bünyesinde tasfiye edilen SEK, Yem Sanayi, 
ÇİTOSAN ve TESTAŞ gibi şirketlerden işletme faaliyeti devam eden var mıydı? İşletme 
faaliyeti devam eden hiçbir Şirket bugüne kadar başka bir Şirket bünyesinde tasfiye 
edilmiş midir? 

CEVAP 6- EBÜ A.Ş. bünyesinde birleştirilen SEK A.Ş., YEM Sanayi A.Ş., ÇİTOSAN 
A.Ş. ve TESTAŞ A,Ş. gibi şirketlerin birleşme tarihinde ticari faaliyetleri minimum düzeyde 
.olmakla birlikte, SEKA A.Ş. bünyesinde birleştirilen ORÜS Orman Ürünleri A.Ş. birleşme tarihinde 
işletme ve ticari faaliyetlerine devam etmekteydi. 

SORU 7- Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'ne aktarıldığı 
söylenen 500 Milyon Dolarlık meblağın ne kadan bu Şirkete bağlanan SEK, Yem, TESTAŞ 
ve ÇİTOSAN A.Ş.'ne aktarılan paradır? Ne kadarı Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'ne Ödenmiştir? 
Ayrıca bu meblağın ne kadan Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'ne Özelleştirme İdaresince 
yürütülen faizdir? 

CEVAP 7' Yıllar itibariyle özelleştirme Fonu'ndan (EBÜ) Et ve Balık Ürünleri 
A.Ş.'ne aktarılan kaynağı gösteren tablo aşağıda sunulmuştur: 
_ _ _ _ ^ 18/4/2002 (Bin ABI) Dolan) 
Yıllar 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

Nakit 
25.676 
66.945 
38.118 
30.839 
10.535 
59.466 
32.387 
25.996 
8.733 
2.543 

Tahkim 

1.489 

Krd.Bor.+Faiz 

22.520 
26.004 
20.181 

Tah. ve KrcLFz. 

24.553 
47.792 
52.222 

Vergi Borcu 

1.704 
109 

Borç Faiz 

707 

GENEL TOPLAM 

Toplam 
25.676 
68.434 
60.638 
81.396 
78.508 

111.688 
32.387 
27.700 
9.549 
2.543 

498.519 

EBÜ A.Ş. Genel Müdürlüğü, Şirket bünyesinde birleşen sözkonusu şirketler için aktanlan 
tutarın 113.832.997 ABD Doları tutarında olduğunu belirtmiştir. Birleşen şirketlerin aktiflerindekl 
dönen ve duran varlıklar da EBÜ A.Ş. bünyesinde birleşmiştir. Ayrıca ÇİTOSAN'nın Kurtalan 
Çimentodan olan 3.508.019 ABD Doları tutarındaki alacağı EBÜ A.Ş. tarafından tahsil edilmiştir. 

-5-

SORU 8- Sümer Holdinge bu güne kadar toplam kaç Milyon Dolarlık kaynak 
aktanlmıştır? Bu Holdingin 2001 yılı zararı ne kadardır. 

CEVAP 8- Bugüne kadar Özelleştirme Fonu'ndan Sümer Holding A.Ş.'ne 
459.830.288.097.276 TL. (19.04.2002 tarihi itibariyle 1.744.887.119 ABD Dolan) aktarılmıştır. 
Holdingin 2001 yılı zaran 176.063.908.617.527 TL olmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Salih TAŞTAN 
Başkan V. 
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14- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, THY'nın son on yıllık kâr ve zararına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu 'nun cevabı (7/6853) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan Mustafa Bülent Ecevit 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

M. Zeki ÇELİK 
Ankara Milletvekili 

l.Türk Hava Yollan'nınson 10yıllık dönemde 
kar ve zararı yıllar itibariyle nedir? 
2. Tdrk Hava Yollan 'um son yılda kara geçmesinde; aynı mesafedeki 
diğer dış hat uçuşlarda daha az para alininken Hacılardan yüksek bir 
bedel alınmasının rolü olmuş mudur? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.006/Ol-$t3> 3o/£</2002 

KONU : 7/6853-14519 esas sayılı 
Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) 08.04.2002 tarih ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-6853-14519 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın 11.04.2002 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-705/1974 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili M.Zeki ÇELİK tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve 
Sayın Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması tensip olunan 7/6853-14519 /34109 
esas sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığım bağlı kuruluşu Türk Hava Yollan A.O.'nın 10 yıllık dönemde yıllar itibariyle 
Türk Lirası ve ABD Doları cinsinden kar ve zarar durumunu gösteren tablo aşağıda arz 
olunur. 

YILLARI 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

MİLYON 
TL. * 

(599.111) 
(1.317.590) 
(2.188.460) 

366.189 
4.539.995 

' 2.836.723 
5.462.173 

(67.514.377) 
(64.034.394) 

19.943.304 

MİLYON 
ABD DOLARI 

(87) 
(120) 
(74) 

8 
56 
19 
21 

(162) 
(103) 

16 

(Tek düzen hesap planına göre hazırlanmıştır.) 

TKY'nın son yılda kâra geçmesi sadece yolcu geliri veya belli bir hattın uçuş geliriyle 
değil, bir bütün olarak elde edilen Hac dahil.yolcu, kargo, bakım vb. gelirleriyle sağlanmıştır. 

Ayrıca, THYnın Hac seferleri ve ücreti planlanırken aşağıda belirtilen kriterler göz 
önüne alınmaktadır. 
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Uçuş operasyonunun gerçekleşebilmesi için sektördeki kuruluşlardan alınan 
hizmetlerin karşılıkları, çoğunlukla döviz cinsinden ödenmektedir. Operasyonlara ait 
maliyetlerde sürekli artış olmasına ve bu maliyetlerin ödenmesinin döviz bazında yapılmasına 
rağmen, THY maliyet artışını bilet ücretlerine yansıtmamıştır. THYnm 1994 yılından beri 
uyguladığı Hac sefer ücretleri (gidiş-dönüş) brüt 670 ABD Dolarıdır. 

Hac seferleri "tek bacak" dolu olarak gerçekleştirilen operasyonlardır. Hac gidişlerinde 
Cidde-Türkiye, Hac dönüşlerinde ise Türklye-Cidde bacakları boş (intikal) uçulmaktadır. Hac 
seyahatinin gidiş ve dönüş bacaklarında ise ortalama 14 saat uçuş yapılmaktadır. 

Bununla birlikte Hac seferlerinin 17 iç hat noktasından doğrudan yapılması, uçuş 
merkezinden bu noktalara icra edilen intikal uçuşları ve operasyonun sıhhati için söz konusu 
ara istasyonların ilave araç-techizat ile donatılması ve takviye personel ile ek tedbirler 
alınması, Hac seferlerinde uçuş maliyetlerini önemli derecede arttıran diğer unsurlardandır. 

Bazı dış hat mesafelerinin Hac yolculuğu mesafesiyle aynı veya daha uzun olmasına 
rağmen uçuş ücretleri, Hac uçuş ücretlerinden daha düşük kalabilmektedir. Çünkü ücretler 
belirlenirken uçuş süreleri ve maliyetleri dikkate alındığı gibi özellikle rakip taşıyıcıların 
uygulamaları ve Pazar şartları da göz önünde tutulmaktadır. Örneğin Amerika'ya 
uygulanmakta olan ücretler Hac ücretlerinden daha düşük olmaktadır. Ancak, THY'nın 
Amerika'ya uyguladığı düşük ücretin uygulama dönemi ve uçaklarda bu ücretle satılan koltuk 
adedi sınırlıdır. Ayrıca Amerika'ya uygulanan ücretler çok çeşitlidir. Yıllık ücret (gidiş-dönüş) 
1050 ABD Doları, 6 aylık 829 ABD Doları, 3 aylık 719 ABD Doları ve 1 aylık 619 ABD Dolan 
seviyesindedir. Bu şekilde ücret çeşitliliğine gidilerek uçuş maliyeti çok yüksek olan Amerika 
ve benzeri tarifeli hatlarda maksimum gelir elde edilmeye çalışılmaktadır. Hac seferleri tek 
yönlü olup, tek bir ücret seviyesiyle tüm uçak dolmakta ve ücret çeşitliliği oluşmamaktadır. 

Milli taşıyıcı olarak THY, Hac seferlerini planlarken yolcu konforu ve memnuniyetini 
esas olarak almaktadır. Hac seferlerine uygulanan ücretin, verilen kaliteli hizmetlerin devamı 
için zorunlu olduğu değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr.Yılmaz KARAKOYUNLU 
Devlet Bakanı 
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75.- Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı'nın, M-60 tanklarının modernizasyonu 
ihalesine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu 'nun cevabı (7/6861) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

TBMM İçtüzüğünün 96'ncı maddesi uyarınca aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Fahrettin KUKARACI 
Erzurum Milletvekili 

SORULAR: 
1- 170 adet M-60 Al tankının modernizasyonunun, ihale açılnıaksızıa İsrailli Israel 

Military Industries (EMİ) firmasına verildiği doğrumudur? Verilmişse, neden verilmiştir? 
2- General Dynamics firmasının, tank başına 3.5 milyon dolara gelen teklifine rağmen, 

İsrailli IMI firmasının, daha pahalı, tank basına 3.9 milyon dolara gelen teklifinin kabul 
edilmesinin gerekçesi nedir? İsrailli firmanın tercih edilmesinin bu ihalenin ötesinde stratejik 
önemi ve anlamı mı vardır? 

3- Savunma Sanayii Müsteşarlığı Modernizasyon Daire Başkanı Sadık Yamaç neden 
görevden alınmış, yerine getirilen Sezai Öztütk ise neden istifa etmiştir? İddia edildiği gibi, bu 
görevden almaların ve istifaların-tank modernizasyon ihalesi ile ilgisi var mıdır? 

4- Takriben 2 milyar dolarlık, 1000 adet M-60 tankının modernizasyon ihalesinin de (İsrail 
7 milyar dolara çıkarılmasını bekliyor) aynı firmaya verildiği ya da verileceği haberleri doğru 
mudur? 

5- 668 milyon dolarlık tank ihalesinin IMPya verilmesi sureti üe, -.Filistin'i kan gölüne 
çeviren İsrail'in sübvanse edildiği haberleri gerçeği yansıtmakta mıdır? 

6- Türkiye'nin tanıdığı bit devletin başkanı olan Filistin lideri Yaser Arafat, İsrail 
tanklarının namlularının gölgesinde, can güvenliğinden yoksun bir durumda İken, Türkiye'nin tank 
ihalesini İsrail'e vermesi, Türk dış politikası açısından bir talihsizlik değD midir? Türk toplumunun 
hassasiyetleri de dikkate alınarak bu ihalenin iptal edilmesi sözkonusu mudur? 

[^J^aL^-. 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

ANKARA 

KAN.KAR : 2002/7035-CS. (it(CC5<<6) ZO NİSAN 2002 

KONU : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk.lığının 8 Nisan 2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS:0.10.00.Q2 
145/9 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Fahrettin KUKARACI tarafından verilen "M-60 tanklannın 
modernizasyonuna" ilişkin 7/6861-14617 sayılı yazılı soru önergesi cevabı Ek'te 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Sabahattin ÇAKMAKOĞLU 
Bakanı 

ERZURUM MİLLETVEKİLİ SAYIN FAHRETTlN KUKARACI TARAFINDAN VERİLEN 
7/6861-14617 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Söz konusu proje, 1999 yılında başlatılmış ve M 60 tipi tankların modernizasyonu 
konusunda teknik alt yapısı bulunan ve projeye ilgi duyan yerli firmalar ile yabancı ülke 
firmaları incelenmiştir. Müteakiben İsrail firması ile sözleşme görüşmeleri başlatılması 
maliyet etkinlik analizleri sonucudur. 
2. General Dynamics firmasının teklifi, Türkiye'de üretim ve teknoloji transferi konulan 
ile lisans verilmesi hususlarında isteklerimizi karşılamadığından birim fiyat dikkate 
alınmamıştır. 
3. Sadık YAMAÇ Savunma Sanayii Müsteşarlığında daire başkanı değil Proje 
görevlisidir. Görev yeri Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından değiştirilmiştir. Olağan 
hadisedir. Yerine getirilen Proje Müdürü Sezai ÖZTÜRK ise Projedeki görevinden 
sözleşmenin imzalanmasından bir hafta önce ailevi nedenlerle istifa etmiş olup, bu görev 
değişikliklerinin Projenin içeriği ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 
4. Söz konusu proje M 60 Tank Modernizasyon Projesinden bağımsız, Modern Tank 
Projesi hakkında olup, bu proje henüz teklif değerlendirme safhasındadır ve israil teklifi 
bulunmamaktadır. 
5. Sözleşme görüşmeleri iki yıl önce başladığından sorudaki yoruma katılınmamaktadır. 
6. Sözleşme imzalanmış ve işlemler yürütüldüğünden sözleşmenin iptali söz konusu 
değildir. 

Bilgilerinize sunarım. 
abahattin CAKMAh Sabahattin ÇAKMAKOĞLU 

Millî Savunma Bakanı 
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16- İçel Milletvekili Turhan Güven 'in, tank modernizasyonu ihalesine ilişkin sorusu ve Millî 

Savunma Bakam Sabahattin Çakmakoğlu 'nun cevabı (7/6863) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sayın Sabahattin 
ÇAKMAKOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

TurhanGÜVEN 
İçel Mflleıvekili 

1- Türk Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacına binaen M-6Ö- tanklarının 
modernizasyonu için israil ile herhangi bir anlaşma yapılmış 
mıdır? Yapılmış ise bu anlaşma kaç ABD doları tutarındadır? 

2- Söz konusu ihaleye İsrail'li firmanın dışında başka yerli ve 
yabancı firmalar davet edilmiş midir? Davet edilmiş ise; ihaleye 
katılan yerli veya yabancı firma ya da firmalar var mıdır? Varsa 
hangi firmalar katılmıştır? Söz konusu ihalenin israil'li bir firmaya 
verilmesinin özel bir nedeni var mıdır? 

3- M-60 tanklarının modernizasyonu anlaşmaşımn pazarlıklarını 
* yürüten heyetin proje müdürü Sezai öztürk, anlaşmaya bir gün 

kala istifa etmiş midir? İstifa etmiş ise, niçin ve hangi gerekçe ile 
istifa etmiştir? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN .KAR. : 2002/7037-CS t\l<*CG5ty?-) J o NİSAN 2002 

K O N U : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk.hğının 8 Nisan 2002 tarihli ve KAN.KAR.MDA01.0.GNS.0.10.00.02-
14519 sayılı yazısı. 

İçel Milletvekili Sayın Turhan GÜVEN tarafından verilen 'Tank modernizasyonuna" 
ilişkin 7/6863-14623 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

>abahattifc ÇAKMAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 

İÇEL MİLLETVEKİLİ SAYIN TURHAN GÜVEN TARAFINDAN VERİLEN 7/6863-14623 
SAYILI YAZİLİ SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterindeki M-60 A1 Tanklarından 170 adedinin 
modernizasyonu için İsrail İMİ firması ile 687.500.000 Milyon Dolar sabit fiyatla bir 
sözleşme imzalanmıştır. 
2. İhale açılmadığı İçin yerli ve yabancı firmalara herhangi bir davet söz konusu 
olmayıp, SSM 3238 sayılı kuruluş kanununa uygun olarak, M-60 A1 Tank Modernizasyonu 
Projesi, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki M-60 A1 Tanklarından 170 adedinin, 
geleceğin İhtiyaçlarını da dikkate alarak hareket kabiliyetinin, ateş gücünün ve beka 
yeteneğinin artırılması maksadıyla" Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin (SSİK) 2 Haziran 
2000 tarih ve 2000/19 sayılı Kararı ile başlatılmış, yine aynı Karar ile M-60 A1 Tanklarının 
modernizasyonu için İsrail'de yerleşik İMİ (Israel Military Indusrties Ltd.) Firması tek 
kaynak olarak tayin edilmiş olup bu Proje için bir ihale açılmamıştır. M-60 A1 Tank 
Modernizasyonu Projesi İMİ firması ile tek kaynak bir proje olarak yürütüldüğünden başka 
yerli veya yabancı firmalardan teklif istenmemiştir. Bununla beraber, İMİ firması ile 
sözleşme görüşmeleri sırasında, Türkiye'den FNSS, Amerika'dan GDLS ve Ukrayna'dan 
Progress firmaları bu projede görev almak için birer niyet mektubu vermiş olmalarına 
rağmen önerilen hususların başta teknoloji transferi olmak üzere isteklerimizi 
karşılayamadığı görülmüştür. 

3. M-60 tanklarının modernizasyonu projesinde proje müdürü olarak görev alan Sezai 
ÖZTÜRK'ün ailevi nedenler ileri sürerek bu projeden ayrılmayı imzadan bir hafta önce 
talep ettiği ve talebi nedeniyle ayrıldığı Savunma Sanayii Müsteşarlığınca Bakanliğımıza 
bildirilmiştir. ' s 

Bilgilerinize sunarım. 

Saöahattit] ÇAKMAKOĞLU 
lî Savunma Bakanı 
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17- Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim Haşimi 'nin, bir İsrail firmasına askeri ihale 
verilmesine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/6874) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki yazılı sorularımın Sayın Milli Savunma Bakanı tarafından 
cevaplandırılmasını arz ederim, 02.04.2002 

1. İhaleyi aldığı söylenen İsraili Military Industries (İMİ) şirketiniırbâtik bir firma olduğu 
iddia edilmektedir. Firmanın batık bir firma olduğu doğru mudur 7 Eğer böyle bir şey 
varsa Türkiye'nin milyonlarca doları niçin batık bir savunma"firinasını kurtarmak için 
kullanılmaktadır.? 

2. thalerrin gerçekleşmesi sürecinde ardarcla istifalar olmuştur. Bu istifaların gerekçesi nedir 
? iddia edildiği gibi eğer ihalenin son derece kötü şartlar içerdiği, TürKfye lehine bir sonuç 
getirmeyeceği ise neden sözleşmenin imzalanması için bu kadar acele edilmektedir. ? 

3. Savunma Sanayi icra Komitesinin "diğer firma teklifleriı4n^-iiifcfelbMesi-gcrç}ç]iigi'1' 
talimatına rağmen niçin bu ihale ısrarla îsrail'li İMİ şirketine veriliyor ?' 

4. TSK'nın acil projeleri arasında gösterildiği halde prototiplerin hazırlanması bile 2006'yi 
bulacağı söylenen bu antlaşma neden yapıldı ? 

5. Motorların Alman teknolojisi ile Üretildiği söyleniyor. Aynı" üretim"!Tt|ıkıye'de olduğu 
halde neden böyle bir yol seçiliyor. Yerli katkının asgariye düştüğü bu yeni sözleşmenin 
imzalanma gerekçesi nedir ? 

6. tsrail güçlerinin BM kararlarını hiçe saydığı, her türlü insan hakkını ihlal ederek Filistin 
halkına adeta toplu bir yok etmeye tabi tuttuğu, Filistin'in meşru lideri Yaser Arafat'ı 
tecrit ederek her türlü hakareti ettiği bir dönemde bazı ülkeler hariç hemen hemen her 
kesimin İsrail'e karşı tepkisini dile getirdiği bir dönemde bu antlaşmayı imzalamak ülke 
çıkarlarım basit çıkarlara peşkeş çekmek değil midir ? Böyle bir dönemde bir İsrail 
firmasıyla sözleşme imzalamak Filistin halkına yapılanları onaylamak anlamı taşımaz mı? 

7. Hemen hemen her gün Filistin tarafından sorunun çözülmesi için Türkiye !den aktif tavır 
beklediği yönünde olumlu açıklamalar gelirken bu antlaşmayı imzalamak Türkiye'yi 
Ortadoğu'da zora sokmaktan başka nedir ? 

8. Türkiye'yi Ortadoğu'da siyasi ahlak açısından zora sokacak, şiddet siyasetini devam 
ettirmekten geri durmayan bir ülkeyle aynı pozisyonda gösteren ve ekonomik olarak 
Türkiye'nin aleyhine olan bu sözleşmeyi haklı kılacak tek bir gerekçe var mıdır ? 
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T.C. 
MlLLÎ SAVUNMA BAKANLİĞİ 

A N K A R A 
KAN.KAR. : 2002/7039-CS 0^CO5'QS) 3 # NİSAN 2002 

K O N U : Yazılı Soru önergesi. 
" " ^~ f ÜRKlYE~BÜYük"MİLLEf MECLİS» BAŞKANLIĞINA 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Seyit Haşim HAŞİMİ tarafından verilen "Bir İsrail 
firmasına askerî ihale verilmesine" ilişkin 7/6874-14636 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı Ek'te sunulmuştur. IS' /*"/ 

Arz eder im Sabahattin Ç/KMAKOĞLU 
Arz eaerım. M I„ t Savunnva Bakanı 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN SEYİT HAŞİM HAŞİMİ TARAFINDAN VERİLEN 
7/6874-14636 SAYILI YAZİLİ SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Statü olarak Türkiye'deki Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna benzeyen İsrail İMİ 
şirketi, bir devlet şirketi olup, bunun batık bir şirket olduğunu söylemek bu nedenle doğru 
bir değerlendirme olmayacaktır. 
2. M-60 Tank Modernizasyonu Projesi başladığında Proje Müdürü olarak 
görevlendirilen ilk personel, Kara Araçları Daire Başkanlığındaki tüm proje gruplarını 
kapsayan yeni görevlendirmeler sırasında başka bir projede Proje Müdürü olarak 
görevlendirilmiştir ve halen bu görevine devam etmektedir.. Yerine getirilen Proje Müdürü 
ise Projedeki görevinden ailevi nedenler ileri sürerek ayrılmayı kendisi talep etmiştir, bu 
görev değişikliklerinin Projenin İçeriği ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 
3. M-60 Tank Modernizasyonu Projesi, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki M-
60 A1 Tanklarından 170 adedinin, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak hareket 
kabiliyetinin,ateş gücünün ve beka yeteneğinin artırılması maksadıyla" Savunma Sanayii 
İcra Komitesi'nin (SSİK) 2 Haziran 2000 tarih ve 2000/19 sayılı Kararı ile başlatılmış ve 
aynı sayılı SSİK Kararı ile M-60 A1 Tanklarının modernizasyonu için söz konusu tarihte 
M60 tank modernizasyonu yapmış bir firma olması ve Projenin aciliyeti sebebiyle İsrail'de 
yerleşik İMİ (israel Military Indusrties LTD.) Firması proje grubunca incelenen Ukrayna, 
Fransa, ABD ve FNSS Nurol firmalarına tercih edilmiştir. 
4. Bu proje ile ihtiyaç sahibi kuvvetin taleplerinin yerine getirilmesi dışında dışarıya 
bağımlılığı ileride en az seviyeye indirecek bir ortak girişim gerçekleştirilmektedir. 
5. Proje kapsamında modernize edilecek M-60 tanklarının motorları Alman Teknolojisi 
ile üretilen MTU motorlarıdır. Bu.tip motorların Türkiye'de üretimi yoktur. 
6. Sözleşme görüşmeleri iki yıl önce başlamış olduğundan sorudaki yoruma katılmak 
sağlıklı ve tarafsız bir yaklaşım olarak görünmemektedir. 
7. Soru önergesinin 7 numaralı bendinin cevabı da aynıdır. 
8. Bu ihalede İsrail firmasının tercih edilmesinin; 

a. Teknik Sebebi: 
(1) İsrail şirketinin daha önce değişik konfigürasyonda aynı tip tankların 

modernizasyonunu yapmış ve kullanmakta olması nedeniyle kazandığı alt yapı ve tecrübe, 
(2) Diğer firmalara göre Türkiye'deki üretim şartlarında, isteklerimize en uygun 

teklif vermesi, . 
(3) Türkiye'ye lisans devri hakkında İsrail hükümeti, desteği ile taleplerimizin 

azamisini karşılaması, 
(4) Türkiye'de tank üretimi alt yapısının kurulabilmesi için teknoloji transferi ve 

personel eğitimini verebilmesi. 
b. Ekonomik Sebebi: 
Proje ile aldığımız ürün, teknoloji ve kapasite ile karşılığında Ödeyeceğimiz kaynak 

mukayesesinde, İsrail firması teklifinin maliyet etkin olarak değerlendirilmesidir. 
Bilgilerinize sunarım. 

Sabahattin ÇAİCMAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 
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18.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Çankaya Belediyesi sınırları içinde Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğünce kaçak yapıldığı iddia edilen yapılara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Fikret Ünlü 'nün cevabı (7/6916) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

1. Ankara İli Çankaya İlçesi Ah I atlı Bel 27013 ada 1. Parsef'de 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve kaçak 
olduğu İleri sürülen tesis yada yapıların ruhsatı vâr mıdır. 

2. Varsa bunun tarih ve sayısı nedir? 
3. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün yaptırdığı tesislerin 

arsalının mülkiyeti kime yada kimlere aittir? 
4. Belrrtslen fflş^ar için ilgili Belediyece "Kaçak yapı" tutanağı 

tutulmuş j^tfür, tutulmuşsa gereği niçin yapılmamıştır? 
5. Kaçak yapılan yıkmak üzere gelen belediye yıkım ekiplerine 

kolluk .desteği vermesi gereken Jandarma'nın yıkıma manî 
olarak Selediyenin dozer ve telsizine el koymaları doğru mudur, 
doğru işe gerekçeleri nedir? 

6. Daha sonraki yıkım uygulamaları niçin engellenmiştir? 
7. Yıkım uygulamaları tarihi itibariyle, yıkımın durdurulmasına 

yönelik mahkeme kararı var mıdır, varsa tarih ve karar sayısı 
nedir? 

8. Kaçak yapılaşmaya yol açılan yer 21,02.2002 tarih ve 288 sayılı 
Ankara Valiliği yazısıyla 24 saat esasına göre korunma ihtiyacı 
niçin hissedilmiştir? 

9. Kamuoyunun yakından bildiği bir konuda oluşan fiili durumda 
yasaların uygulanmaması kötü bir örnek teşkil etmez ve 
Belediye Başkanlarının görevlerini aksatmalarına neden olmaz 
mı? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B .02 .0 .0 .16 /û l rm Q&/0#2002 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a)15.04.2002 tarih ve KAN.KAR:MD: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6916-
14703/34527 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel MüdMuğü'nün 18.04.2002 tarih ve 

B.02.0.KKG.0.12/106-708-22/2147 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili M.Zeki ÇELİK'in Saym Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
koordinatörlüğümde cevap verilmesi Sayın Başbakanımızca tensip edilen 7/6916-
14703 esas sayılı yazılı sora önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir. 

BügUerinize arz ederim. 

Fikret ÜNLÜ 
Devlet Bakanı 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ M. ZEKİ ÇELİK'E AİT 7/6916-14703 ESAS 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU 1- Ankara İli Çankaya İlçesi Ahlatlı Bel 27013 ada 1. Parsel'de 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve kaçak olduğu 
ileri sürülen tesis ya da yapıların ruhsatı var mıdır? 

CEVAP 1- Sözkonusu spor tesisinin kurulu bulunduğu alanın mülkiyeti, 
Çankaya Belediye Başkanlığına ait olmamasına karşın, adı geçen Belediye 
Başkanlığı tarafından Çankaya Belediyesi Spor Kulübüne usulsüz obrak tahsis 
edilmiştir. Başkanlığını, Çankaya Belediye Başkan Vekilinin yaptığı Çankaya 
Belediyesi Spor Kulübü, kendisine usulsüz olarak tahsis edilen bu alan üzerinde 
kumlu bulunan golf tesislerinden ortak yararlanılması konusunda Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğüne bağlı Golf Federasyonu Başkanlığı ile 10.7.1998 
tarihinde Protokol imzalanmıştır.Protokolüıı imzalandığı tarihte sözkonusu alan 
üzerinde yaptmlan ahşap binanın yerinde aym amaçla kullanılan baraka tarzı bir 
yapı olduğu, Çankaya Belediye Başkanlığının bilgisi dahilindedir. Çankaya 
Belediyesi Spor Kulübünün sözkonusu tesislerin hasılatından aldığı paylara 
ilişkin Dernek Alındı Makbuzları, bunun kanıtını teşkil etmektedijr. 

SORU 2- Varsa bunun tarihi ve sayısı nedir? 

CEVAP 2- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü kaynakları ile yaptırılan soyunma 
odaları, duş ve tuvaletlerden oluşan golf spor tesisleri içerisinde bulunan ahşap 
binanın ruhsat işlemleri için gerekli imar planı tadilatı ve ruhsat için ilgili 
makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 

SORU 3- Gençlik ve Spor Gene! Müdürlüğünün yaptırdığı tesislerin 
arsasının mülkiyeti kime ya da kimlere aittir? 

CEVAP 3- Sözkonusu binanın üzerinde yapıldığı 27.013 ada ve 1 sayılı parsel 
ile 2 sayılı parsel, T.C. Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve özel şahısların 
müşterek mülkiyetinde iken, Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 
kamulaştırılmış, kamulaştırma işlemi kesinleşmiştir. Dolayısıyla binanın 
yapıldığı alanda özel kişilerin mülkiyet hakkı bulunmamaktadır. 

SORU 4- Belirtilen yapüar için ilgili Belediyece "Kaçak yapı" tutanağı 
tutulmuş mudur, tutulmuşça gereği niçin yapılmamıştır? 
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CEVAP 4- Yıkım işleminin fiilen yapılmak istendiği 20.02.2002 tarihinden 
önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne hiçbir tebligat yapılmamıştır. 

Çankaya Belediye Başkanlığının konu ile ilgili olarak açılan davalar 
sebebiyle İdare Mahkemelerine ve Ankara Valiliğine yazdığı tüm yazılarda 
yıkım kararının 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesine istinaden 
mülk sahiplerinin müracaatları üzerine alındığı iddia edilmektedir. 

Yukarıda açıklandığı üzere özel şahısların sözkonusu parseller üzerinde 
mülkiyet hakkı bulunmadığından hu madde kapsamında yıkım kararı alınması 
hukuka uygun değildir. Kaldı ki, Mehmet Nazmi TEKÎNLÎ VE Nadire 
TEKÎNLÎ tarafından Belediye Başkanlığına verildiği iddia olunan 18.02.2002 
tarihli dilekçe, Çankaya Belediye Başkanlığına 19.02.2002 tarih ve 389 sayı ile 
kayda girdiği halde, Güven AKGÜNLÜ (Gecekondu ve Sosyal Konutlar 
Müdürü) tarafından Başkanlık Makamına sunulan 19.02.2002 günlü yıkım 
işlemine ilişkin onay, Başkan Yardımcısı Hikmet SÖNMEZ ve Belediye 
Başkam Haydar YILMAZ imzalı olarak 18.02.2002 tarihinde, yani ilgili 
ünitelerce yıkım işlemlerinin kanunlara uygun olup olmadığı tespit edilmeden, 
yıkım karan 
Müdürlüğünün 

verilmiştir. Başka bir ifade ile Belediye Başkanı, imar 
19.02.2002 tarihli teklif yazısına bir gün önceki tarih ile onay 

vermekle yıkımla ilgili düşüncesini ortaya koymuştur. 
| • 

SORU 5- Kaçak yapıları yıkmak üzere gelen belediye yıkım ekiplerine 
kolluk desteği vermesi - gereken Jandarma'mn yıkıma mani olarak 
Belediyenin dozer ve telsizine el koymaları doğru mudur, doğru ise 
gerekçeleri nedir? 

CEVAP 5- Ahlatlıbel mevkiinde Golf Spor Tesisleri içerisinde bulunan, 
sporcuların, hakemlerin duş, tuvalet ve soyunma odası ihtiyaçlarını gidermek 
için ahşaptan yapılma, çevreyle ve doğal yapıyla uyumlu bir binanın, 20,02.2002 
tarihinde saat 20.00 sularında Çankaya Belediye Başkanlığı yıkım ekiplerince 
yıktırılmak istendiği hususundaki bilgi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ve 
Ankara Valiliğine intikal ettiğinde; konu, Ankara Valiliği tararından araştırılmış 
ve tesisin, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünün kaynakları ile yaptırılmakta olduğu tespit edilmiştir. 

Ankara Valiliği tarafindan; yaptırılmakta olan binanın kamu kaynakları ile 
yapıldığı, arsasının bir diğer kamu kuruluşu olan PTT İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüne ait olduğu, yıkım işlemlerine başlamadan önce hiçbir tebligatın 
yapılmadığı, ylkım işlemlerinin 4 günlük bayram tatilinin fiilen başladığı bir 
saatte ve gece ^akti icra edilmek istenmesi ve yargı organlarının olaya müdahale 
etme imkanının olmadığının tespiti üzerine, yıkım işlemlerinin durdurulması îl 
Jandarma Komutanlığından istenmiştir. 
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21.02.2002 tarih ve 288 sayılı yazı ile de; konunun bütün yönleriyle 
açıklığa kavuşturulması için, adı geçen tesisin imar durumunun Çankaya 
Belediye Başkanlığından, mülkiyetinin ve hangi kamu kuruluşuna tahsis 
yapıldığına dair bilgilerin» PTT işletmeleri Genel Müdürlüğünden, proje ile ilgili 
bilgilerin de Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alındıktan sonra konunun 
değerlendirileceği belirtilerek, ileride telafisi mümkün olmayan zararların 
meydana gelmemesi için konunun imar mevzuatı açısından incelenip hukuki bir 
çözüme kavuşturuluncaya kadar, Çankaya Belediyesi tararından yapılmak 
istenen yıkım işlemlerinin fiilen durdurulması, çıkabilecek olayların önlenmesi 
için gerekli idari ve güvenlik tedbirlerinin süratle ve 24 saat esasma göre 
alınması ve gerekli olan bilgilerin ilgili kuruluşlarca Valiliklerine intikal 
ettirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu kararın icra edildiği sırada Çankaya Belediyesine ait dozer veya telsize 
Jandarma tarafından el konulduğuna dair bir bilgi ulaşmadığı gibi, sözkomısu 
yıkım araçları Belediyenin bilgisi dahilinde alanda günlerce bekletilmiştir. 

SORU 6- Daha sonraki yıkım uygulamaları niçin engellenmiştir? 

CEVAP 6- Ankara Valiliğinin yukarıda belirtilen geçici karan gereğince tahsis, 
ruhsat vb. işlemler yapılmaya başlandığından ve bu arada işlem aleyhine 
"yürütmenin durdurulması" talebiyle Ankara 2. İdare Mahkemesinde 
2002/259 E. sayı ile "iptal davası" açıldığından, kamu kaynaklan ile yaptmlan 
spor tesislerinin yıktırılmasına izin verilmemiştir. 

SORU 7- Yıkım uygulamaları tarihi itibariyle, yıkımın durdurulmasına 
yönelik mahkeme kararı var mıdır, varsa tarih ve karar sayısı nedir? 

CEVAP 7- Ankara Valiliğinin bu geçici durdurma karan üzerine Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü tarafindan Çankaya Belediye Başkanlığmm yıkım karan 
aleyhine Ankara 2. İdare Mahkemesinde 2002/259 E. Sayı ile yürütmenin 
durdurulması talebiyle açılan iptal davasında Mahkeme , 10.04.2002 tarih ve 
2002/259 E. sayılı karan ile "yıkım işleminin dava sonuua kadar 
yürütülmesinin durdurulmasına" karar vermiştir. Böylece yıkım işleminin 
Ankara Valiliğinin talimatlan doğrultusunda durdurulmasmm hukuka uygun 
olduğu, Çankaya Belediye Başkanlığının yıkım kararmm ise hukuka aykın 
olduğu mahkeme kararı ile de tespit olunmuştur. 

SORU 8- Kaçak yapılaşmaya yol açan yer 21/02/2002 tarih ve 288 sayılı 
Ankara Valiliği yazısıyla 24 saat esasma göre korunma ihtiyacı niçin 
hissedilmiştir? 
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CEVAP 8- Çankaya Belediye Başkanlığınca, binanın bitmesine az bir süre kala 
canlı yayın araçlarının Önceden çağrılarak, kamuoyunda yanlış anlamalara yol 
açacak şekilde, kaçak bir villanın yıkım işlemi yapılıyormuş gibi bir imajın 
yaratılmaya çalışılması, maksatlı bulunmaktadır. Türkiye'de çok az sayıda 
bulunan golf tesislerinin yaygınlaştırılması amacıyla yaptırılan ve Ankara'ya 
kazandmlan bu tesisin yapımından Çankaya Belediye Başkanlığının 
memnuniyet duyması gerekirken türlü bahanelerle yıktırmaya kalkışmasının 
belediyecilikle ve hukukla izah edilmesi mümkün görülmemiştir. Ayrıca bayram 
tatilinin başladığı bir saatte, bir spor tesisinin yıktırılmasına devlet organlarının 
kayıtsız kalması düşünülemez. 

SORU 9- Kamuoyunun yakından bildiği bir konuda oluşan fiili durumda 
yasaların uygulanmaması kötü bir örnek teşkil etmez ve Belediye 
Başkanlarının görevlerini aksatmalarına neden olmaz mı? 

CEVAP 9- Çankaya Belediye Başkanlığının aldığı yıkım kararının hukuka 
aykırı olduğu, yukarıda belirilen Mahkeme karan ile de tespit edilmiş olması, 
Jandarma kuvvetlerince alınmış olan güvenlik tedbirlerinin ne kadar isabetli 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Aksi düşünüldüğü takdirde, Mahkemenin yürütmenin: durdurulması 
kararma rağmen kamu kaynakları ile yapılan bir spor tesisi hukuka aykırı olarak 
yıktırılmış olacaktı. Kamuyu zarara uğratacak bu tür girişimlere göz yumulması 
sözkonusu olamaz 

Saygılarımla. 

Fikret ÜNLÜ 
Devlet Bakanı 
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19 — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, kurul ve üst kurulların denetimlerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/6892) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
• Aşağıdaki- sorularımın Başbakan Sayın Bülent.. ECEVÎT tarafından yazılı olarak 

. cevaplandırılması için delaletlerinizi arz ederim.-04.04.2002 

Dr. Azmi ATEŞ 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 
Ülkemizde "üst karar organı" olarak oluşturulan üst kurul ve kurulların yurt dışına 

gönderdikleri personelle ilgili olarak sorduğum yazdı soru önergeme, Devlet Bakanı Sayın 
Recep Ünal 01.04.2002 tarihinde verdiği cevapta; "...bu kurul ve üst kurullar, kendi özel 

. kanunlarında .belirtilen amaçlar doğrultusunda görev yapan idari. ve m a l i ..özerkliğe sahip 
kuruluşlar olarak örgütlenmişlerdir. Devlet Personel Başkanlığında-kamu personelinin unvan 
ve auietleriyle--flgili istatİKtiki bilgiler ..tutulmakta ancak s>E .̂.koj3JXSu,.3ia^cgjrılık.taJ...kuruluş 
kanurtlaondaki esaslara göre iâaEyet- gösteren kurul ye .üşt . kürûîterni yurt dışında 
görevlendirdiği personel sayısına ve bu personele ödemen-jiarcırah miktarlarına ÜSşkin 
herhangi bir kayıt tutulmamaktadır..." denmektedir. ! 

Bu ifadelerin ışığı altında aşağıdaki sorularımın -mîllet adına tatmin olacak şekjldks-
cevaplandtrıimasını arzu etmekteyim. ;' 

1- Sayın Başbakan, önergeme verilen cevapta, Devlet" Personel' Başkanlığında~yuy$ dışı 
seyahatleri ve harcırahlarla ilgili olarak kayıt tutulnı4dı^^lirtı^efoçdir. ;*__ ; 
Oysa, üst kurul ve kurullar da Türk kamu yönetiminin bir parçası olduğuna 
gflre, yürütmenin başı olan Başbakan denetim mekanizmasının da başı olan 
TfHIMClvr . ••.-' üyesinin sorduğu sorulara -ayrıntısına kadar- cevap vermek 
zorunda değil midir? 

2- Bu tesbitlerüı ışığı altında, 31 Ocak 2002 tarihinde 13391 sayı ile Zatı-aliniz ve 14 
Mart 2002*de 14149 sayı ile Devlet Bakanı Sayın Recep önal tarafından 
cevaplandırılması için TBMM .Başkanlığına verdiğim yazılı soru önergelerime 
verilen cevapların yeterli olmadığını düşünüyor musunuz? 
Düşünüyorsanız, gerekli alan cevapları verir misiniz? 

3- Sayın Başbakan, üsl kurul ve kurullarla ilgili olarak yapmış olduğunuz 
değerlendirmelerle ilgili olarak, Devlet Bakanı Sayın Kemal Derviş'in "Siyaset 
ekonomiden elini çekmeli" sözlerinin size anımsatlfmâsı ürerine, "Siyasetin 
bankalardan elini çekmesi gerektiği söylenebilir. Buna katılırım. Siyasetin çıkar 
amaçlı olarak bankalara baskı yapması yanlıştır. Ama devlet, ekonominin tümünden 
elini çeksin demek doğru olmaz. Bankalardan elini çekmesi başka şeydir, tümüyle 
ekonomiden çekilmesi başka şeydir. O zaman hükümetlerin ne işlevi olur ki? 
Hükümetin hiç yetkisi, işlevi olmayacaksa, hükümetler ne iş yapacak? O zaman biz 
hiç seçimlere girmeyelim, bankalar ve üst kurullar ülkeyi yönetsin. Bu olmaz. 
Siyasetin işlevleri var. Bu işlevleri başka kurumlar üstlenemez..." demektesiniz. 
Bu ifadelerinizin ışığı altında, özel statülü adacıklar olarak isimlendirilen üst 
kurul ve kurulların denetiminin, siyaset kurumunun başı olan TJB1MLM 
-adına Sayıştay- tarafından yapılması gerekmez mi? 
Bu yanlışlığı da düzeltmeyi düşünüyor musunuz? 

4- Bu kurullara, üye seçimleriyle ilgili:kanunların değiştirilerek seçkalcrirt, egemenliği 
millet adına kıUlanan-'PBİVuM-taraimdan-yapihnası hususunda yeni bir düzenleme 
yapılması.yönünde talimat verecek misiniz? 

5- Sayın Başbakan, bu kurulların bazıları çok ciddi gelirler elde etmektedir. 
Peki, bu paraları hangi gerekçelerle nerelere harcıyorlar? 
Bu kurullarda mali ve idari denetimleri kimler yapıyor? 
Bu denetimlerin neredeyse hepsinin -iş güvencesi olmayanr sözleşmeli personel 
olan denetçiler tarafından yapılması sizce uygun mudur? 

6- Bu kurullar genellikle soruşturma yaprrıa-yargılama-cezalandırma-cezayı infaz, etme 
yetkilerinin tamamını bir arada yerine getiriyorlar. Mesela BDDK hem yönetmelik 

... çıkartarak kural koyuyor, hem bankaları ..denetliyor, hem bankalara- el koyuyor, hem 
de bankalara para verebiliyor. Bütün bunları tek başına, aynı yer yapıyor. Yapılan bu 

-işlemlerden sadece, bankaya el koyma ve bankacılık iznini kaldırma konulan adli 
denetime tabi tutuluyor. 
Sizce, bu durum çok sakıncalı değil mi? 
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T.C. 
DEVLET B A K A N L İ Ğ İ 

SAY» :B.02.0.004/ft6)ft3 <?L/.tâ/2002 

KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 15.04.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6892-14674/34500 
sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Azmi ATEŞ'in Başbakanımız Sayın Bülent ECEVİTe tevcih 
ettiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tûzüğü'nün 99'uncu maddesi gereğince 
cevaplandırılması istenen 7/6892-14674 esas no.lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler 
Başbakanlığın tensipleri doğrultusunda tarafımca hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Recep ÖNAL 
Devlet Bakanı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN AZMİ ATEŞ'İN BAŞBAKANIMIZ SAYIN 
BÜLENT ECEVtT'E TEVCİH ETTİĞİ 7 / 6 8 9 2 - 1 4 6 7 4 SAYILI YAZILI SORU 

ÖNERGESİNE İLİŞKİN 
CEVAP METNİ 

Bilindiği üzere, Kurul ve üst kurullar ülke ekonomisinin rekabet 
gücünü artırma, ekonominin karar mekanizmalarını etkinleştirme ve Avrupa 
Birliği'ne uyumlu hale getirme, piyasa ekonomisini düzenleme ve denetleme 
görevinin yerine getirilmesine yönelik olarak kurulmuş olup; kendi özel 
kanunları ile belirlenmiş olan amaçlar ile idari ve mali özerklik çerçevesinde 
görev yapmaktadırlar. 

Kurul ve üst kurulların görev alanları kapsamında yurt içinde veya 
yurt dışmda düzenlenen seminer, konferans ve benzeri faaliyetlere katılmak 
üzere yaptıkları görevlendirmeler ve bu görevlendirmelerde yapılan 
ödemelere ilişkin olarak 7/5910-13391 sayılı ve 7/6496-14.149 sayılı yazılı 
soru önergelerine cevaben bilgi verilmiştir. 

Kurul ve üst kurulların gelirleri ve her türlü harcamaları dahil olmak 
üzere hesapları kanun kapsamında denetime tabi olup, her yıl denetimden 
geçmektedir. 10.01.2002 tarihinde kabul edilen 4739 sayılı Mali Sektöre 
Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kamın'un "Denetim" başlıklı 7'nci maddesi ile "özel 
kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğini ve idari ve mali özerkliği haiz 
kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların yıllık hesaplarının Başbakanlık 
tarafindah belirlenen Başbakanlık Müfettişi, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Denetçisi ve Maliye Müfettişinden oluşan bir komisyon tarafından 
denetlenmesi" öngörülmüştür. 

Kurul ve üst kurullara ilgili oldukları sektörün kendine özgü. koşulları 
ve ihtiyaçtan da dikkate alınmak suretiyle kanunla belirlenmiş olan esaslar 
çerçevesinde üye seçimi yapılmakta olup; bu aşamada kurul ve üst kurullara 
üye seçimi konusunda yeni bir düzenleme öngörülmemektedir. 

Kurul ve üst kurulların kanun ile verilen görev ve yetkiler dışında. 
herhangi bir işlem yapmaları söz konusu değildir. Ayrıca tüm işlemleri idari 
ve adli denetime tabidir. 
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20.- Adıyaman Milletvekili Mehmet Özyol'un, Adıyaman İlindeki fidan dağıtımı, ilçe tarım 
müdürleri ve uçakla tarımsal ilaçlamaya ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf 
Gökalp 'in cevabı (7/6925) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın H. Yusuf GÖKALP 
tarafindan yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

et ÖZYOL 
Milletvekili 

Dünya Bankası tarafindan finanse edilen Havza Projesi çerçevesinde Adıyaman'da 
projenin uygulandığı önceden belirlenen bazı köylere verilmesi gereken fidanların parayla 
satıldığı basında yer almıştır. Çiftçilerin ödedikleri paraya İlişkin resmi .bur • belge-
verilmemiştir. (Akşam Gazetesi 23,01.2002, Zaman Gazetesi 22.01,2002) 

1 - Havza projesi kapsamında dağıtılan fidanlar para karşılığı mı satılıyor ? 
2- Olayın basına yansıdığı şekliyle doğru mudur? ' , . . • . . 
3- Havza projesi kapsamında ücret alınmadan dağıtılması gereken 4ÎdaAİitr£ çiftçilere 

ücretle satan kişiler hakkında herhangi bir idari soruşturma başlatılçiı mı? 
4- Kamu kurumlan sattıkları veya aldıkları mal karşılığı herhaıjıgi bir makbuz 

verilmesi gerekmiyor mu7 
5- Adıyaman Tarım İl Müdürlüğünde yeterli sayıda Ziraat Mühendisi olmasına 

rağmen* bir çok Şube müdürlüğüne Ziraat Teknisyeni Müdür; olarak atanmış 
mıdır? 

6- Hububat zararlısı olan süne mücadelesi için her yıl; Dere, çay, gölet ve baraj 
gölü sınırından itibaren 1.5 km bir emniyet şeridirftfe uçakla i|açlama yapılsın 
veya yapılmasın tartışması yaşanıyor. Yapılmaz ise, sözü edüen saha yaklaşık 
1.200.000 dekardır. 2002 yılında yapılacak süne mücadelesinde, bu kadar geniş 
alam yer aletleriyle ilaçlama, mücadele zamanı sınırlaması nedeniyle mümkün 
müdür? 

234 
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T.C, 
TARİM VE KÖYİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.S.Ö.1.01/Ik^8 9 «Wı3Q0S 
KONU:Yazıh Soru önergesi * MM$& i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Bakanlığımıza gönderdiğiniz 15.04.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0. 
GNS.0.10.00.02- 7/6925-14713/34571 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Adıyaman Milletvekili Mehmet 
ÖZYOL'a ait 7/6925-14713 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız 
görüşü ekte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önorg© Sahibi : Mohmot ÖZYOL 
Adıyaman Milletvekili 

Esas No : 7/6925-14713 

Dünya Bankası tarafından finanse edilen Havza Projesi çerçevesinde 
Adıyaman'da projenin uygulandığı önceden belirlenen bazı köylere verilmesi gereken 
fidanların paraya satıldığı basında yer almıştır.Çiftçilerin ödedikleri paraya ilişkin resmi 
bir belge verilmemiştir. (Akşam Gazetesi 23.01.2002,Zaman Gazetesi 22.01.2002) 

SORU 1) Havza projesi kapsamında dağıtılan fidanlar para karşılığı mı satılıyor? 

CEVAP 1) Hayır para karşılığı satılmamaktadır. 

SORU 2) Olayın basına yansıdığı şekliyle doğru mudur? 

CEVAP 2) Hayır, gerçekle ilgisi yoktur. 

SORU 3) Havza projesi kapsamında ücret alınmadan dağıtılması gereken 
fidanları, çiftçilere ücretle satan kişiler hakkında herhangi bir idari soruşturma başlatıldı 
mı? ' 

SORU 4) Kamu kurumları sattıkları veya aldıkları mal karşılığı herhangi bir 
makbuz verilmesi gerekmiyor mu? 

CEVAP 3-4) Böyle bir olay vuku bulmamıştır. 

SORU S) Adıyaman Tarım İl Müdürlüğünde yeterli sayıda ziraat mühendisi 
olmasına rağmen birçok şube müdürlüğüne ziraat teknisyeni müdür olarak atanmış 
mıdır? 

CEVAP 5) 29.05.1999 tarihinden bugüne kadar Adıyaman İline Müdür olarak 
Ziraat Teknisyeni atanmamıştır. 

SORU 6)Hububat zararlısı olan süne mücadelesi için her yıl; Dere,çay,göller ve 
baraj gölü sınırından itibaren 1.5 km. bir emniyet şeridinde uçakla ilaçlama yapılsın veya 
yapılmasın tartışması yapılıyor. Yapılmaz ise sözü edilen saha yaklaşık 1.200.000 
dekardır. 2002 yılında yapılacak süne mücadelesinde bu kadar geniş alanı yer 
aletleriyle ilaçlama, mücadele zamanı sınırlaması nedeniyle mümkün müdür? 

CEVAP 6) İnsan sağlığı, meraya dayalı hayvan sağlığı ve tabiatta mevcut 
faydalıların korunması ile gerek içme suları, gerekse sulama suları ile buralarda 
yaşayan canlılar ve insan sağlığına olumsuz etkisinden dolayı Çevre Bakanlığının su 
havzalarına 1.5 km mesafede emniyet şeridi bırakılmasına ilişkin yönergeleri de göz 
önünde bulundurularak, toplam 1.700.000 dekar hububat ekili alanı ve 1.100.000. dekar 
sürvey alanı olan Adıyaman İlinde 2002 yılında, önceki yıllardaki salgın durumu ve 
kışlık sürveylerine göre 700.000 dekar uçakla ULV, 200.000 dekar uçakla 
Konvensiyonel ve 200^000 dekar yer aleti ile olmak üzere toplam 1.100.000 dekar 
alanda mücadele yapılması programlanmıştır. 

Şu ana kadar, Bakanlığımızca gerek uçak, gerekse yer aletleri uygulamaları için 
gerekli tüm önlemler alınmış olup, mücadele aksamadan yürütülecektir. 

- 2 3 6 -



Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun, Basın Kanunu, G 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Maddelerine geçilme 

Uye Sayısı 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Toplam 
Açık Üyelikler 

: 550 
:169 

: 110 
: 1 
: 280 
: 12 Kabul edilmiştir. Sıra S 

İH 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 
Afyon 
Afyon 

Soyadı 
BİLDİK 
BİLİCİ 
BUDAK 
ÇULHAOĞLU 
DAĞLI 
GÖREN 
GÜLEK 
HALAMAN 
ÖZDEMİR 
ÖZTÜRK 
SEZER 
TEKİN 
VURSAVUŞ 
YILDIRIM 
BİLGİÇ 
BOZKURT 
FIRAT 
GÖKSU 
GÜLER 
ÖZYOL 
AÇBA 
AKÇAN 
ATTİLA 

Adı 
İbrahim Yavuz 
Mehmet Ali 
Yakup 
Mehmet Metanet 
Mehmet Halit 
Ali 
Tayyibe 
Ali 
A. Fatin 
Musa 
Arif 
Ali 
İsmet 
Recai 
Mahmut Nedim 
Mahmut 
Dengir Mir Mehmet 
Mahmut 
Hasari 
Mehmet 
Sait 
Abdülkadir 
ismet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Saadet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Adalet ve Kalkinma I 
Adalet ve Kalkinma I 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kalkinma I 
Adalet ve Kalkinma I 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
rf t t lUMtt l I l l£ü 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağn 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
KAYAYERLİ 
ÖZSOY 
TELEK 
YAKIN 
ERYILMAZ 
ESİN 
KONYAR 
SEVEN 
GÜLLE 
IYİMAYA 
SARAYALPHAN 
UÇAŞ 
AKBULUT 
AKGÖNENÇMUĞİS 
ARSEVEN 
ARSLAN 
AYDIN 
AYGÜN 
BAYER 
BEDÜK 
ÇELİK 
ÇETİN 
ÇEVİK 

Adı 
Müjdat 
Halil ibrahim 
Mehmet 
Gaffar 
Yaşar 
Celal 
Musa 
Nidai 
Akif 
Ahmet 
Gönül 
Adnan 
Yıldırım 
Oya 
Nejat 
Mehmet 
Koray 
Oğuz 
Melda 
Saffet Arıkan 
M. Zeki 
Şefkat 
Sedat 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
AdaletveKalkinmal 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Saadet Partisi 

Oyu 
KABUL • 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 

Anavatan Partisi • •KATli M f t û r " ; ^ ^ 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara. 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 

Soyadı 
ÇİÇEK 
ERDAL 
GÜRKAN 
GÜROCAK 
IŞIKLAR 
İÇLİ 
KÜÇÜK 
ÖZDEMİR 
ÖZDOĞU 
PAÇACI 
SANAY 
SEÇKİNER 
SEZER 
TÜMEN 
ULUCAK 
ULUĞBAY 
YAHNİCİ 
AYDOĞAN 
BAYSARI 
ÇELEN 
ÇELİK 
GÜRDAL 
MÜDERRİSOĞLU 

Adı 
Cemil 
Birkan 
Uluç 
Ayşe 
Ali 
H.Tayfun 
Abdurrahman 
Hayrettin 
Esvet 
Mustafa Cihan 
Eyyüp 
Yücel 
M. Zeki 
Aydın 
Rıza 
Hikmet 
Şevket Bülent 
Cengiz 
Mehmet 
Salih 
Kemal 
ibrahim 
Osman 

Parti 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
AdaletveKalkinmal 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Saadet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

fâ^sm* £s$ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
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I 

I 

İli 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 

Soyadı 
KORKMAZ 
OCAK 
ORHAN 
ÖNAL 
ÖZALP 
SÖNMEZ 
SÜNNETÇİOĞLU 
ŞEN 
TAYAN 
TEZMEN 
YALÇ1NBAYIR 
ERSÜMER 
KIRBAŞ 
ŞAHİN 
DURAN 
KARAGÖZ 
KELEŞ 
AKSOY 
ÇAY 
HATlBOĞLU 
KARACA 
KAYIRICI 
ASLAN 

Adı 
Hayati 
Orhan 
Burhan 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 
Orhan 
Turhan 
Oğuz 
Ertuğrul 
Cumhur Mustafa 
Sadık 
Nevfel 
Hakkı 
Hüseyin 
İrfan 
Bekir 
Abdulhaluk Mehmet 
Yasin 
Melek DENLİ 
Vahit 
Beyhan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Adalet ve Kalkinmal 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 

KATlL'ılALn- ££Q 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır . 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Elazığ 
Elazığ 

Soyadı 
AYKUkT 
ERBEYİN 
ERÇELEBİ 
GÖZLÜKAYA 
KESKİN 
KOCABATMAZ 
ASLAN 
ATİK 
DİLEK 
ENSARİOĞLU 
ERDOĞMUŞ 
GÜNBEY 
HAŞÎMI 
HATİPOĞLU 
SEYDAOĞLU 
SÜMER 
TURGUT 
BULUT 
ERTÜRK 
İÜMEN 
ŞİMŞEK 
AĞAR 
GÜL 

Adı 
Mustafa Kemal 
Saiih 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Osman 
Nurettin 
Nurettin 
Mehmet Salim 
Abdulbaki 
Sacit 
Seyyit Haşim 
Ömer Vehbi 
Sebğatuüah 
Salih 
Abdülsamet 
Evren 
Ali Ahmet 
Mustafa 
Şadan 
Mehmet 
Mustafa 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Adalet ve Kalkinmal 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Saadet Partisi 
Anavatan Partisi 
Saadet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 

,Soyadı 
ÖZTEK 
TUNÇ 
AKSU 
KARAKAYA 
KARAKELLE 
ERTUGAY 
ESENGÜN 
GÖKDEMİR 
HİMOĞLU 
KÖSE 
KUKARACI 
POLAT 
POLAT 
ALBAY 
BÜYÜKERMAN 
DEDELEK 
ERDİR 
SAZAK 
YILDIRIM 
AKTAŞ 
AY 
ILIKSOY 
KONUKOĞLU 

Adı 
Latif 
Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
Sebahattin 
Zeki 
Lütfü 
Ayvaz 
Mücahit 
İsmail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet Mail 
İbrahim Yaşar 
Mahmut 
Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 
Nuretttin 
Mehmet 
Ali 
İbrahim 

Parti 
Saadet Partisi 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kaİkinma 1 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Saadet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Adaletve Kaİkinma 1 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KATİLMADİ 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
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İli 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İçel 
içel 
içel 
içel 
İçel 
İçel 
içel 
içel 
İçel 
içel 
İçel 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
AKSOY 
GÜL-
MUMCU 
ZORLU 
ER 
GÜNGÖR 
GÜVEN 
KAYA 
KILINÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZGENÇ 
SERİN 
TALAY 
TEKELİOĞLU 
YILMAZ 
YÜCELEN 
ADAN 
AĞAOĞLU 
AKARCALI 
AKSU 
AKTAŞ 
AL 
ANDİCAN 

Adı 
Osman Gazi 
Ramazan 
Erkan 
Mustafa 
Ali 
Ali 
Turhan 
Yalçın 
Hidayet 
Enis 
Edip 
Akif 
M. istemihan 
Cahit 
Ayfer 
Rüştü Kazım 
Celal 
Fadiı 
Bülent 
Abdülkadir 
Ziya 
Erol 
Ahat 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kalkinmal 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Adalet ve Kalkinmal 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KABUL 

KATİLMADİ fci 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 

mmmzmu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
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İli 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 

Soyadı 
KIRKPINAR 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGİN 
SERDAROĞLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ 
TANIK 
TANRIKULU 
TARTAN 
ULUPINAR 
VATAN 
VURAL 
AKÜZÜM 
AYDAR 
BİLGİR 
BAŞESGİOĞLU 
DİLEKÇİ 
SERDAROĞLU 
TEKİNEL 

Adı 
Yusuf 
Hasan 
Atilla 
Sümer 
Mehmet 
Işılay 
Rifat 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay 
ilhan 
Arslan 
Çetin 
Murat 
M. Hadi 
Mehmet 
Nurhan 

BAKTIR |Hamdi 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Toplumcu Demokrat 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik So! Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
\{{\T\\ Mrtffl.l mrn-,1 
Iv r l ILmliulftfllyjL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Soyadı 
CEM 
ÇAKMAKOĞLU 
ESEN 
GÜL 
KAPUSUZ 
ÜSTÜNBAŞ 
YAKUT 
KARAGÖZ 
ÖZBlLEN 
TEKİN 
HAYKIR 
MİRZAOĞLU 
TECER 
AKŞENER 
ARKAN 
BATUK 
ÇALIK 
DURMUŞ 
EKŞİ 
GÖNÜL 
İMAMOĞLU 
KÖSE 
PEPE 

Âdı 
İsmail 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 
Nural 
Cemal 
Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet 
Mehmet 
Halil 
Cumali 
Sefer 
Mehmet Vecdi 
M. Turhan 
Kemal 
Osman 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Adalet ve Kalkinmal 
Adalet ve Kalkinmal 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kalkinmal 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Saadet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Adalet ve Kalkinma 1 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kalkinmal 

Oyu 
44ATII MA-RI VAft/l 
I \n l İLİVI/MJI w\yW. 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
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Kamer 
Bekir 
Yahya 
Sedat Edip 
Necmettin 
Muzaffer 
Eyyüp Cenap 
Mehmet 
Zülfikar 
Ahmet 
Mehmet 
Mustafa Niyazi 

Hasan 
Mehmet Yaşar 
Armağan 
Maliki Ejder 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Adalet ve Kalkinmal 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Adalet ve Kalkinmal 
Saadet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Saadet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kalkinma 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
«ATILMADI- £ f $ 

MçmmüflM 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
RED 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 



İli 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 

Soyadı 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSOY 
KAYALAR 
TÜRKER 
ÜŞENMEZ 
ATASOY 
BARUTÇU 
BAYCIK 
CERRAHOGLU 
GEMİCİ 
ÜSTÜNKOL 
AKIN 
ESER 
SOMUNCUOĞLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 

Adı 
Mustafa 
Hüseyin 
Ayhan 
Fethuilah 
Fetullah 
Kamran 
llyas 
Mehmet 
Ahmet Erol 
LütfuJlah 
Mesut 
Şuayip 
Veysel 
Ömer 
Tahsin Boray 
ismail Hakkı 
Hasan 
Ömer 
Murat 
Kürşat 
Sadi 
Ramazan 
Şaban 

Parti 
Bağımsız Milletvekili 
Adalet ve Kalkınma 1 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Adalet ve Kalkinmal 
Adalet ve Kalkinmal 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kalkinmal 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI ^ Q 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
K / f f l tMADI^&ü 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
RED 
KATILMADI 
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İli 
Karabük 

Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

Soyadı 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Mustafa 
Erol 
İlhamı 

Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Bîrol 
Mehmet 
Şükrü 

Parti 
Dogruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
MiIliyetçiHareketPa 
Dogruyol Partisi 
MiIliyetçiHareketPa 
MiIliyetçiHareketPa 
MiIliyetçiHareketPa 
MiIliyetçiHareketPa 
Adalet ve Kalkinmal 

Oyu 
KATILMADI 

KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
• • o 

GÜNDEMİ 
DÖNEM : 21 YASAMA YILI : 4 

95 İNCİ BİRLEŞİM 
2.5.2002 PERŞEMBE 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
ISaBIMîl HG©9l51IVieiil|Jgfi!l^l§îtll|yE 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde bir
leşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.6.1999 tarihli 15 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* İçişleri Komisyonu * Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
2.5.2002 Perşembe 7.5.2002 Salı 
Saat: 11.00 Saat: 13.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 8.5.2002 Çarşamba 
2.5.2002 Perşembe Saat: 15.30 
Saat: 14.15 



TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI GÜNDEMÎ 
95 İNCİ BİRLEŞİM 2 . 5 . 2002 PERŞEMBE Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

4* 

3 - S E Ç İ M 

5$? 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

"& Rp 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

jÇtk 
5ip< 

7 - SÖZLÜ SORULAR 

* 



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 İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755,1/689, 2/699) (S. Sayısı: 
666) (Dağıtma tarihi: 7.5.2001) 

3. - Türkiye îş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 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 İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/756,1/691) (S. Sayısı: 676) (Dağıtma tarihi: 15.5.2001) 

5. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 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 Akarcah'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet 
Salih Yıldınm'm; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak 
Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232,2/286,2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

7. - Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri ve Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/744) (S. Sayısı: 786) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001) 

8. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/777) (S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

9. - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi 
Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7.6.2001 Tarihli ve 4676 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/878) (S. Sayısı: 850) (Dağıtma tarihi: 15.4.2002) 

10. X - Zorunlu Deprem Sigortası Kanunu Tasarısı ile Zorunlu Deprem Sigortasına Dair 587 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/782, 1/609) (S. Sayısı : 
824) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002) 

11. - Özürlüler Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/907) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi :• 
3.12.2001) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

12. X - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/886) (S. Sayısı : 
827) (Dağıtma tarihi: 6.3.2002) 

13. - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet, Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/954, 2/879) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi: 27.3.2002) 

14. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Amasya Milletvekili Ahmet 
İyimaya'nın, 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin ve Kırklareli Milletvekili Cemal 
Özbilen ve 5 Arkadaşının, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
ve Çevre Komisyonları Raporları (1/388,2/586,2/886) (S. Sayısı: 851) (Dağıtma tarihi: 17.4.2002) 

15. X - Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile 
İlgili İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/842) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

16. X - Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları 
Konusundaki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/894) (S. Sayısı: 796) (Dağıtma tarihi: 7.1.2002) 

17. X - Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile 
İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile 
İlgili Müzakerelerin Nihai Senedinin ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye 
Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre, Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/805) (S. Sayısı: 715) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

18. X - Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

19. - Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/928) (S. Sayısı: 775) (Dağıtma tarihi: 
26.11.2001) 

20. - Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın Türk Ceza Kanunu ile 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, İçel Milletvekili Turhan Güven ve Sakarya 
Milletvekili Nevzat Ercan'ın Türk Ceza Kanununun 455 inci Maddesine İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 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) 

21. - Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/773) 
(S. Sayısı: 684) (Dağıtma tarihi: 25.5.2001) 

22. - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/477) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma 
tarihi: 8.3.2000) 

23. - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan'm, T.C. Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Sandığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/905,2/312) (S. Sayısı: 803) (Dağıtma tarihi: 23.1.2002) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

24.X - Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye 
Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 559) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 

25.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 
Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/667) (S. Sayısı: 497) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

26.X - Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/785) (S. Sayısı: 603) (Dağıtma 
tarihi: 12.2.2001) 

27.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/813) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

28.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/327) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 28.7.1999) 

29.X - Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/786) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

30.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 17.12.2000) 

31.X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan 
Kyoto ve Mineapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 696) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

32.X - Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/787) (S. Sayısı: 616) (Dağıtmatarihi: 23.2.2001) 

33.X - Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/788) (S. Sayısı : 617) (Dağıtma tarihi : 
23.2.2001) 

34.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî ve 
Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/283) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 1.10.1999) 

35.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/591) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 
23.2.2000) 

36.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşıma-cılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır-ma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/319) (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi: 9.8.1999) 

37.X - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/290) (S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

38.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/687) (S. Sayısı: 515) (Dağıtmatarihi: 27.6.2000) 

39. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/479) (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 13.10.1999) 

40.- Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: 11.1.2001) 

41.X-Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) 
(S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) (*) 
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42.- Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/470) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

4 3 - Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1/638) (S. Sayısı: 635) (Dağıtma tarihi : 
3.4.2001) 

44.- Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri, Tarım, Orman ve 
Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/600) (S. Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 28.2.2001) 

4 5 - Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Şanlıurfa Milletvekili 
Mustafa Niyazi Yanmaz'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ile Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, Türk 
Optometri ve Optik Meslekler Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/767, 2/246,2/570) (S. Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

46. - Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/485) (S. Sayısı: 356) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

47. - Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/253) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/274) (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/489) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

50. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/530) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

5 1 - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/597,1/562) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 10.4.2000) 

52.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/269) (S. Sayısı: 102) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

53.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Siyasî Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999) 

54.X - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 
43) (Dağıtma tarihi: 21.7.1999) 

55.- Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

56-Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/439)(S. 
Sayısı: 74) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

57. X - Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler 
Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

58. X - Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/266) (S. Sayısı: 94) (Dağıtmatarihi: 3.8.1999) 

59. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/267) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

60. X - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/402) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 
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61. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı: 138) 
(Dağıtma tarihi: 12.8.1999) 

62.- Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/385) (S. 
Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 13.8.1999) 

63.- Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/469) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 14.8.1999) 

64.X - Türkiye Cumhuriyeti | Hükümet» ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

65.X - Türkiye Cumhuriyeti; Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/308) (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

66.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) 

67.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/191) (S. Sayısı: 
181) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

68.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında 
Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 177) (Dağıtma tarihi: 20.10.1999) 

69.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alman 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) 

70.- Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 187) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

7 1 - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde Büyükşehir Belediyesi 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/18) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

72.- Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırlamaları 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 
4.11.1999) 

7 3 - Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının 
Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Millî 
Savunma Komisyonları Raporları (1/381) (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 

74.X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/541) (S. Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi: 18.11.1999) 

75.- 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) 

76.- 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) 

77.- Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının, Konya Ovası ve Orta Anadolu 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/4) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 8.12.1999) 

78.- Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonları Raporları (1/568) (S. 
Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 
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7 9 - Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı: 253) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

8 0 - Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tarihi : 
21.12.1999) 

81 . - Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/569, 
1/571,1/572,2/72) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

82.- Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Uzman Jandarma 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/560, 
1/573) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

83.- Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 9 Eylül 
1993 Tarih ve 504 Sayılı KHK'nin 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma 
tarihi: 21.12.1999) 

84. - Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Malatya İl Merkezinde Fırat ve Beydağı Adında İki İlçe 
Kurulması ve Mevcut Yeşilyurt ile Battalgazi ilçe Belediyeleri de Dahil Edilmek Suretiyle Malatya 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma önergesi (2/328) (S. Sayısı: 299) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

8 5 - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/565) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

8 6 - Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Birer 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/556) (S. Sayısı : 
304) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

87.- Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İl özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/143) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 28.12.1999) 

8 8 - Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

8 9 - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sâri 
Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı :313) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2000) 

90.- Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıları ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/387,1/414,1/462) (S. Sayısı: 314) (Dağıtma tarihi: 26.1.2000) 

9 1 - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

9 2 - Gümüşhane Milletvekili Lütfı Doğan ve 48 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/34) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

93.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi 
ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/329) (S. Sayısı: 321) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 
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94.- İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

9 5 - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/170) (S. Sayısı: 222'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

96.- Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın içtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/171) (S. Sayısı: 223'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

97.- Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın içtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/172) (S. Sayısı: 224'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

98.- Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/174) (S. Sayısı: 226*ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

99.- istanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/175) (S. Sayısı: 227'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

100. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/176) (S. Sayısı: 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

1 0 1 . - Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/177) (S. Sayısı: 229'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

102. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/187) (S. 
Sayısı: 235'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

103. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Darıca Adıyla Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/338) (S. Sayısı: 320) 
(Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

104. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/351) (S. 
Sayısı: 272'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

105. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Bitlis 
Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları ve Hatay Milletvekili 
Namık Kemal Atahan'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/367) (S. Sayısı: 274'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

106. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/85) (S. Sayısı : 349) 
(Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 
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107. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

108. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa vcAdalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/181) (S. Sayısı: 360) (Dağıtma tarihi: 23.2.2000) 

109. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 8 Arkadaşının, Kahramanmaraş İlinde Büyükşehir 
Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 365) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

110. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/329) (S. Sayısı: 358) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

111. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/252) (S. Sayısı: 359) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

112. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/178) (S. Sayısı: 361) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

113. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/169) (S. Sayısı: 362) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

114. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/167) (S. Sayısı: 363) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

115. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

116. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 
Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı: 372) (Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

117. - Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı 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) 

118. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi: 7.3.2000) 

119. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S. Sayısı : 
334'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

120. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal 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) 

121. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/394) (S. Sayısı : 
344'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

122. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/107) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
28.3.2000) 
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123. - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve 56 Arkadaşının, Erzincan'a Erzincan Üniversitesi 
Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/297) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 28.3.2000) 

124. - Aksaray Milletvekilleri Sadi Somuncuoğlu ve Kürşat Eser'in, Yükseköğretim 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) 

125. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/420) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

126. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve 13 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/370) (S. Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

127. - Aksaray Milletvekili Murat Akm'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/240) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

128. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 18 Arkadaşının, Trabzon İli Merkezinde Gazipaşa, Fatih ve 
Değirmendere Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/413) (S. Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

129. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 73 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/190) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 13.4.2000) 

130. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Yükseköğretim 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) 

131. - Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Al çelik, Rasim 
Zaimoğlu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/333) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi: 18.4.2000) 

132. - Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu'nun, Doğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/379) (S. Sayısı: 408) (Dağıtma tarihi : 
24.4.2000) 

133. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/105) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

134. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

135. X - özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/655) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

136. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/654) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 
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137. - Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın, Beş İlçe (Alanyurt, Tahtaköprü, Kurşunlu, Yenice, Cerrah) ve 
Bir İl (İnegöl) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/301) (S. Sayısı: 419) (Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

138. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 21 Arkadaşının, İnegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, Cerrah, 
Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/357) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma tarihi : 
4.5.2000) 

139. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8 Arkadaşının, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/173) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 15.5.2000) 

140. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/344) (S. Sayısı: 424) (Dağıtmatarihi: 23.5.2000) 

141. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/648) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

142. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/649) (S. Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

143.-Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle 
Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/295) (S. Sayısı: 436) (Dağıtma tarihi: 
29.5.2000) 

144. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 94 üncü Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin önergesi (2/378) (S. Sayısı: 437) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

145. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Erzu
rum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer tzgi ile 7 Arkadaşının, Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/559,2/250,2/360) (S. Sayısı: 435) (Dağıtma tarihi: 30.5.2000) 

146. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/443) (S. Sayısı: 441) (Dağıtma tarihi: 5.6.2000) 

147. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'ın, Belediyelerin Faiz Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/427) (S. Sayısı: 460) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2000) 

148. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri 
Arasında Radyokomünikasyon Meclisi ve Dünya Radyokomünikasyon Konferansı ile Radyokomünikasyon 
Sektörü ile İlgili Diğer Toplantıların Düzenlenmesi, Gerçekleştirilmesi ve Giderlerinin Karşılanmasına İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/661) (S. Sayısı: 454) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

149. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşka-
bad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 455) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

150. - Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/581) 
(S. Sayısı: 482) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

151. - Nevşehir Milletvekilleri Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/424) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma 
tarihi: 14.6.2000) 
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152. - Bolu Milletvekili Mustafa Karsltoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/447) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi: 
14.6.2000) 

153. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

154. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 498) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

155. - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan 
ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/433, 
2/500) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 21.6.2000) 

156. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 492) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

157. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 41 Arkadaşının, Elbistan Adı ile Bir İl ve Üç İlçe 
(Tanır, Çardak, Arıtaş) Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına ilişkin Önergesi (2/428) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

158. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası Çalışma 
örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/579) 
(S. Sayısı: 500) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

159. - Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu 
öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (1/685) (S. 
Sayısı: 505) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

160. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe'de 
Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/683) (Ş. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

161. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan 
Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/681) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

162. - Devlet ihale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu 
Raporu (1/564) (S.Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 28.6.2000) 

163. - 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, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/424) (S. Sayısı: 444'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

164. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İki Arkadaşının, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları 
(3/425) (S. Sayısı: 445'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

1 6 5 . - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı : 
452'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

166. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/711) (S.Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

167. - Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı 
ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/420) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

168. - Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız'ın, Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/314) (S. Sayısı: 525) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 
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169. - Ankara Milletvekili Ali Işıklar ve 29 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/423) (S. Sayısı: 526) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

170. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

171. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/251) (S. Sayısı : 
534) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

172. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin 
Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/688) (S. Sayısı: 535) (Dağıtma tarihi: 16.10.2000) 

173. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Yeni Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergeleri (2/366) (S.Sayısı: 538) (Dağıtma tarihi: 15.11.2000) 

174. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile 22 Ocak 1990 Tarihli 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427, 1/426) (S. Sayısı: 540) (Dağıtma tarihi : 
17.11.2000) 

175. - Balıkesir Milletvekilleri İlyas Yılmazyıldız'tn, Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/306) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 

176. - Çorum Milletvekilleri Melek Denli Karaca ve Vahit Kayırıcı'nın, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/260) (S.Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
21.11.2000) 

177. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve 
Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma 
tarihi: 24.11.2000) 

178. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi: 27.11.2000) 

179. - Yozgat Milletvekili 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 İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin önergesi (2/11) (S. Sayısı: 556) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

180. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Yükseköğretim 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) 

181. - Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada öncelikli 
Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/444) (S. Sayısı: 561) 
(Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

182. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 5 Arkadaşının, Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir 
ve Bölge Plancısı ve Ekonomistlerin Maaş ve Tazminatlar ile Diğer Sosyal ve Ekonomik Haklarının 
İyileştirilmesine Dar Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/470) (S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 
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183. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı 
Emniyet Teşkilâtı Kanununa Bir Ek Madde 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) 

184. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/499) (S. Sayısı: 570) 
(Dağıtma tarihi: 8.1.2001) 

185. - Bursa Milletvekili Ali Arabacfnm, 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) 

186. - 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) 

187. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Yükseköğretim Kurumlan 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) 

188. - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili 
Mesut Yılmaz ile 216 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/636) (S. Sayısı: 585) (Dağıtma Tarihi: 22.1.2001) 

189. - Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/602) (S. 
Sayısı: 590) (Dağıtma tarihi: 25.1.2001) 

190. - Balıkesir Milletvekili llyas Yümazyıldız'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) 

191. - Çankırı Milletvekili İrfan Keleş ve 23 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/446) (S. Sayısı: 582) (Dağıtma tarihi: 
29.1.2001) 

192. - 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, 
İcra Takip İşlemlerinin Durdurulması ve Yeni Bir ödeme Planına Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/468) (S. Sayısı: 583) 
(Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

193. - Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/383) 
(S. Sayısı: 589) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

194. - Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/803) 
(S. Sayısı: 594) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

195. - İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/804) (S. Sayısı: 595) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

196. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım,Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 598) (Dağıtma tarihi: 6.2.2001) 

197. - Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/14) (S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 
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198. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/236) 
(S. Sayısı: 601) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

199. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 15 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin önergesi (2/37) (S. Sayısı: 604) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

200. - Adıyaman Milletvekili Dengir Fırat ve 5 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/393) (S. Sayısı: 605) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

201. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli ve 9 Arkadaşının, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/226) (S. Sayısı: 611) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

202. - İçel Milletvekilleri Edip Özgenç, Akif Serin ve Turhan Güven'in, 20.5.1933 Tarih ve 2197 Sayılı 
Kanunun 1 inci Maddesinde Yeralan İçel Adının Mersin olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/332) (S. Sayısı: 612) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

203. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve 37 Arkadaşının, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/422) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

204. X - Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine ilişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/799) (S. Sayısı: 618) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

205. X - Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayısı: 614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2001) 

206. - Giresun Milletvekili -Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar Adı ile Yeni Bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin 
Önergesi (2/48) (S. Sayısı: 620) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

207. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin, İğdir Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/305) 
(S. Sayısı: 621) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

208. - Tokat Milletvekilleri Reşat Doğru ve Lütfı Ceylan'ın, Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde 
Bulunan Yerleşim Alanlarında Depreme Karşı Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/580) (S. Sayısı: 622) 
(Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

209. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/810) (S. Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 1.3.2001) 

210. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/802) (S. Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi: 12.3.2001) 

211. - Yozgat Milletvekilleri Şuayip Üşenmez, Mesut Türker ve Ahmet Erol Ersoy ile 13 Arkadaşının, 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 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) 

212. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 41 
inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/443) (S. Sayısı: 628) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 
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213. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/589) (S. Sayısı: 630) (Dağıtmatarihi: 20.3.2001) 

214. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 12 Arkadaşının, 5 İlçe (Tanır, Arıtaş, Çohulhan, 
Büyükyapalak, Büyüktatlı) ve Elbistanafşin Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/608) (S. Sayısı: 631) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) 

215. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Bahçelievler) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/277) (S. Sayısı: 632) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

216. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'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) 

217. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/633) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

218. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Ümitköy) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin önergesi (2/116) (S. Sayısı: 641) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

219. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Bilimkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/525) (S. Sayısı: 642) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

220. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/822) (S. Sayısı: 645) (Dağıtma tarihi: 12.4.2001) 

221. - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, İzmir İlinde Mordoğan Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/374) (S. Sayısı: 648) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

222. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/588) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 
16.4.2001) 

223. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Güneş'in, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu ile Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve 
Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin önergesi (2/623) (S. Sayısı: 650) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

224. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Umurlu) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/282) 
(S. Sayısı: 656) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

225. - Bayburt Milletvekili Şaban Kardeş ve 8 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesi ye 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi 
(2/523) (S. Sayısı: 657) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

226. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Çayırhan Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/568) (S. Sayısı: 658) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

227. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/827) (S. Sayısı : 659) 
(Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

228. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/829) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 
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229. - Kırşehir Milletvekili Ramazan Mirzaoğlu ve 3 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/233) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma 
tarihi: 1.5.2001) 

230. - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İki İlçe (Uluçınar, Payas) ve Bir İl (İskenderun) 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/476) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

231. - İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 11 Arkadaşının, Üç İlçe (Yenice, Gülek, Huzurkent) ve Bir İl 
(Tarsus) Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önerge 
(2/545) (S. Sayısı: 663) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

232. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 41 arkadaşının, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı 
Soykırım Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Fransa'nın Gerçekleştirdiği 
Mezalimler ve Soykırımların Tanınması Hakkında Kanun Teklifi; Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural, Erzurum Milletvekili 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 Raporları (2/669,2/671,2/672,2/673) 
(S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi: 2.5.2001) 

233. X - Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/613) (S. Sayısı : 668) 
(Dağıtma tarihi: 9.5.2001) 

234. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Atça) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/285) 
(S. Sayısı: 672) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

235. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 18 Mart Günü'nün Şehitler Günü Olarak İlan 
Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/491) (S. Sayısı: 673) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

236. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/641) (S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

237. X - Türkiye'nin MATRA Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/840) 
(S. Sayısı: 680) (Dağıtmatarihi: 23.5.2001) 

238. - Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/852) (S. Sayısı 686) (Dağıtma tarihi: 28.5.2001) 

239. - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/848) (S. Sayısı 689) (Dağıtma 
tarihi: 28.5.2001) 

240. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 14 Arkadaşının, Suşehri İli'nin Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/27) (S. 
Sayısı: 691) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

241. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/855) (S. Sayısı: 692) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

242. - Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/612) (S. Sayısı: 693) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

243. - İçel Milletvekili Ali Er'in, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hak
kındaki Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/658) (S. Sayısı: 694) (Dağıtma tarihi: 
31.5.2001) 

- 1 9 - 95 İNCİ BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

244. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önerge (2/284) (S. Sayısı: 
699) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

245. - Adana Milletvekilleri M. Halit Dağlı, Musa Öztürk ve Ali Halaman'ın, Bir İl Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/495) 
(S. Sayısı: 700) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

246. - Ordu Milletvekili Sefer Koçak ve 10 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
ilişkin Önergesi (2/565) (S. Sayısı: 701) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

247. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl 
Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/830) (S. Sayısı: 703) (Dağıtma tarihi: 11.6.2001) 

248. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir ilçe 
(Batıkent) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/115) (S. Sayısı: 704) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001) 

249. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 16 Arkadaşının, Tarımsal Alt Yapı ve Sulama Genel 
Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/351) (S. Sayısı: 705) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001) 

250. - Tokat Milletvekilleri H. Hüseyin Balak, Lütfı Ceylan ve Reşat Doğru'nun, Bir İlçe (Hasanşeyh) 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/593) (S. Sayısı: 706) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001) 

251. X - Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/831) (S. Sayısı: 709) (Dağıtma tarihi: 13.6.2001) 

252. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Ortaklar) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/283) 
(S. Sayısı: 717) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

253. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Baİıkesir İlinde Büyükşehir Belediyesi Kuruluşu 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/519) (S. Sayısı: 718) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

254. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan 
Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis 
Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/867) (S. Sayısı: 725) (Dağıtma tarihi: 28.6.2001) 

255. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/868) (S. Sayısı: 726) (Dağıtma tarihi: 28.6.2001) 

256. X - 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili 
Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/871) (S. Sayısı: 727) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

257. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/872) (S. Sayısı: 736) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

258. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 27.6.2001 Tarihli ve 4696 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/887) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi: 15.10.2001) 

259. X - Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/891) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma 
tarihi: 15.10.2001) 

260. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 4 Arkadaşının, Alacahan Adıyla Bir İlçe Kurulmasına 
ilişkin Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önerge 
(2/167) (S. Sayısı: 742) (Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 
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261. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/600) (S. Sayısı: 743) (Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

262. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 32 Arkadaşının, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/614) (S. Sayısı: 744) 
(Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

263. - Oyun Yerleri ile Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/762) (S. Sayısı: 745) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

264. - Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda 
Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/812) (S. Sayısı: 746) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

265. - İzmir Milletvekili Güler Aslan ve 6 Arkadaşının, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge 
(2/553) (S. Sayısı: 748) (Dağıtma tarihi: 30.10.2001) 

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

267. - Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/864) (S. Sayısı: 750) (Dağıtma tarihi: 1.11.2001) 

268. - Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/670) (S. Sayısı: 751) (Dağıtma tarihi: 5.11.2001) 

269. - Osmaniye Milletvekili Birol Büyüköztürk ve 35 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/689) (S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi: 5.11.2001) 

270. - Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı: 756) (Dağıtma tarihi: 8.11.2001) 

271. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/863) (S. Sayısı: 757) (Dağıtma tarihi: 12.11.2001) 

272. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (2/571) (S. Sayısı: 765) (Dağıtma tarihi: 12.11.2001) 

273. X - Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/896) (S. Sayısı: 759) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

274. X - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/916) (S. Sayısı: 
760) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

275. X - Türkiye-Efta Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 761) (Dağıtma tarihi: 
13.11.2001) 

276. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, Bartın İlinde Kozcağız ve Kumluca Adları ile İki İlçe 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/21) (S. Sayısı: 762) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

277. - Kastamonu Milletvekilleri Murat Başesgioğlu, M. Hadi Dilekçi ile Mehmet Serdaroğlu'nun, 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/508) 
(S. Sayısı: 763) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

278. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Pursaklar) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin önergesi (2/526) (S. Sayısı: 764) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

279. X - Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/926) (S. Sayısı: 771) (Dağıtma tarihi: 26.11.2001) 
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280. X - Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması 
Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/915) (S. Sayısı: 772) (Dağıtma tarihi: 26.11.2001) 

281. X - Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı (INTELSAT) Anlaşmasının ve İşletme 
Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/877) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
30.11.2001) 

282. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/909) (S. Sayısı: 781) (Dağıtma tarihi: 3.12.2001) 

283. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 779) (Dağıtma tarihi: 5.12.2001) 

284. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların ladesi 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/924) (S. Sayısı: 782) (Dağıtma tarihi: 5.12.2001) 

285. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticari, 
Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/910) (S. Sayısı: 783) (Dağıtma tarihi: 10.12.2001) 

286. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/918) (S. Sayısı: 784) (Dağıtma tarihi: 10.12.2001) 

287. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbir
liği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/925) (S. Sayısı: 787) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001) 

288. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Karşılıklı 
Kalite Güvence Hizmetlerine ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/929) (S. Sayısı: 797) (Dağıtma tarihi: 7.1.2002) 

289. - Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/943) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

290. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 15 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/343) (S. Sayısı: 800) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

291. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

292. - Balıkesir Milletvekili Hüseyin Kalkan'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/688) (S. Sayısı: 802) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

293. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/911) (S.Sayısı: 798) (Dağıtma tarihi: 23.1.2002) 

294. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yasadışı 
Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/933) (S. Sayısı: 805) (Dağıtma tarihi: 28.1.2002) 

295. - Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/941) (S. Sayısı: 806) (Dağıtma tarihi : 
28.1.2002) 

296. - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Umurlu Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/488) (S. 
Sayısı: 807) (Dağıtma tarihi: 28.1.2002) 

297. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Kurban Derilerinin Gelirleri Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/717) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi: 28.1.2002) 

298. - izmir Milletvekili Kemal Vatan'ın, İzmir İlinde Bayraklı Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/740) 
(S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 28.1.2002) 
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299. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/345) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi: 4.2.2002) 

300. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/418) (S. Sayısı: 813) (Dağıtma tarihi: 4.2.2002) 

301. - Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız ve 16 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/692) (S. Sayısı: 814) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.2002) 

302. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu ve 11 Arkadaşının, Yükseköğretim 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 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önerge (2/92) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi: 
12.2.2002) 

303. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/417) (S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 12.2.2002) 

304. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç ve 5 Arkadaşının, İki İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/578) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi: 12.2.2002) 

305. - 354 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/936, 1/897) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma 
tarihi: 12.2.2002) 

306. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/947) (S.Sayısı: 820) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002) 

307. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/410) (S.Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002) 

308. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/714) 
(S.Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002) 

309. - Ankara Milletvekili Mehmet Arslan'ın, Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/735) (S. Sayısı: 823) (Dağıtma 
tarihi: 26.2.2002) 

310. - Bilecik Milletvekili Sebahat Vardar ve 12 Arkadaşının, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı 
San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3575 Sayılı Kanunla Değişik 41 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi Ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önerge (2/678) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma tarihi: 6.3.2002) 

311. - Kütahya Milletvekili Şeydi Karakuş'un, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/755) (S. Sayısı: 829) (Dağıtma 
tarihi: 6.3.2002) 

312. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyetinin Rumuzu olan T.C.'nin 
Açık Olarak Yazılıp Okunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/512) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 13.3.2002) 
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313. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, 2863 Sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/737) (S. Sayısı: 831) (Dağıtma tarihi : 
13.3.2002) 

314. - Niğde Milletvekili Mükerrem Levent'in, Niğde İline Bağlı Yeşilgölcük Adıyla Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/753) (S. Sayısı: 832) (Dağıtma tarihi: 13.3.2002) 

315. - Petrol Kanununa Göre ödenen Kur Farklarından Doğan Kişi Borçlarının Terkin Edilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı : 834) (Dağıtma tarihi : 
13.3.2002) 

316. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/411) (S. Sayısı: 836) (Dağıtma tarihi: 20.3.2002) | 

317. - Kütahya Milletvekili Şeydi Karakuş'un, Balıköy Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/756) (S. 
Sayısı: 837) (Dağıtmatarihi: 20.3.2002) 

318. - Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/380) 
(S. Sayısı: 843) (Dağıtma tarihi: 4.4.2002) 

319. - Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 4.4.2002) 

320. - Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (1/948) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 5.4.2002) 

321. - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt tlirte Bağlı Veysel Karani Adıyla Bir ilçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/20) (S. Sayısı: 846) (Dağıtma tarihi: 9.4.2002) 

322. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/416) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 9.4.2002) 

323. - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-Yunan 
Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/962) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi: 11.4.2002) 

324. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik 
Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/957) (S. Sayısı: 854) (Dağıtma tarihi: 
30.4.2002) 

© 
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