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I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. -YOKLAMA 

IIL - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün, İsrail Parlamentosu Dışişleri ve 

Savunma komisyonunun resmî davetlisi olarak, bir Parlamento heyetiyle gitti
ği İsrail gezisine ilişkin gündem dışı konuşması 

2. -Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, emniyet mensuplarının taz
minatlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Mente
şe'nin cevabı 

3. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Normandiya Çıkarmasının 
50 nci yıldönümü münasebetiyle gündem dışı konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Bulgaristan'a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet Kazım Dinç'in dö

nüşüne kadar, Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Yıldınm Aktuna'mn vekâlet 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1444) 

2. - İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Moğultay'in dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Dev
let Bakanı Erman Şahin'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1445) 
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3. - On ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay süreyle uzatılması
na ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1446) 

4. - Sağlık ve Sosyal İşler komisyonu Başkanlığının, Plan ve Bütçe Komis
yonuna intikal ettirilen Patent Kanunu Tasarısının, komisyonlarına havalesine 
ilişkin tezkeresi (3/1447) 

•. 5. - (10/132 - 123) esas numaralı Meclis Araştırma komisyonu Başkanlığı
nın, komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1448) 

IV. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. - İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin, Başkanlıkça, ileri sürmüş olduğu gö

rüşten farklı bir görüşün kendisine atfedilmesi nedeniyle konuşması 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa 
Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. 
Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

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

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

4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı 
:139) 

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

6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9,2/536) (S. Sa
yısı: 283) 

7. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 

8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) 
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9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı : 201) 

10. - Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanun tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/712) (S. Sayısı: 669) 101:150 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 150 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 150 
1. - Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in GELİ Müessese müdürlüğünün 

TEK'e devredilip devredilmediğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/3957) 150:152 

2. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Tavşanlı'ya 
bağlı Ovacık, Demirbilek, Çaldibi ve Avcılar köylerinin elektrik şebekelerine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı ce
vabı (7/4020) 152:153 

3. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Şaphane'ye 
bağlı Kızılkoltuk Köyü Aşmalı mahallesine elektrik bağlanmasına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/4032) 153:155 

4. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Tatvşanh'ya 
bağlı D. Hüseyinpaşa Şahmelek, Köseler ve Şapcıdede köylerinin elektrik direk
lerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un ya- _ 

155:156 
zıh cevabı (7/4033) 

5. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Büyük-
şehirlerdeki dolmuş esnafının gerçek usûlde vergilendirme esaslarına ilişkin so

rusu ve Maliye Bakanı îsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/4105) 156:158 

6..- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İller Bankası Genel Müdürünün 
maaşına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kum-
baracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/4357) 

7. - Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Türkiye'nin, demir çelik üretimi ile il
gili zararın araştırılması için yabancı heyet geldiği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/4370) 

8. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'e bağlı Cihangazi Seyi-
tömer yoluna ayrılan ödeneğe ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/4403) 160:161 

9. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlığa bağlı bazı genel mü
dürlerin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/4424) 161:162 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Rize Milletvekili Mustafa Parlak'ın, yaş çay alım kampanyasına ve açıklanan alım fiyatlarına 

ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakam Nafiz Kurt; 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, alınan son ekonomik kararlar nedeniyle ülkemizin içine 

düştüğü sıkıntılara; < 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda 

"Gündem" isimli programın yapımcılarına, usulsüz olarak ödendiği iddia edilen fahiş ücretlere, 
İlişkin gündem dışı konuşmalarına da, Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna, 
Cevap verdiler. 
İstanbul Milletvekili Güneş Taner, Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın konuşmasında, ileri 

sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfettiği iddiasıyla bir konuşma yaptı. 
Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in 

dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı ile; 

(10/38, 10/43, 10/44 ve 10/46 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığı 
seçimine ilişkin Komisyon Geçici Başkanlığı, 

Tezkereleri Genel kurulun bilgisine sunuldu. 
İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Parlamentoda temsil edilen bazı siyasî 

partilerin çeşitli usulsüz, yasadışı işlemlere, bağışlara karıştırıldığı iddialarını araştırmak amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187), Genel Kurulun bilgisine sunuldu; öner
genin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Ukrayna ve Moldova'ya yapacağı resmî ziyaretlere, 
Adıyaman Milletvekili, Celâl Kürkoğlu, Balıkesir Milletvekili Sami Sözat, Bayburt Milletvekili 
Bahaddin Elçi, Bursa Milletvekili Mehmet Gedik, Gaziantep Milletvekili Hannan Özüberk'in ve; 

Sağlık Bakanı Mehmet Kazım Dinç beraberinde, Bulgaristan ile aktedilmesi öngörülen sağlık 
alanında işbirliği protokolünü imzalamak üzere 5-8 Haziran 1994 tarihlerinde bu ülkeye gidecek 
heyete de Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, 

Katılmalarının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkereleri kabul edildi. 
(10/90) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun görev süresinin 14.6.1994 tarihinden 

itibaren iki ay daha uzatılmasına ilişkin Komisyon Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. 
(10/132, 123) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 

süresinin karar tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresinin oylamaları sonu
cunda Genel Kurulda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

7 Haziran 1994 salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 17.01'de birleşime son verildi. 

Abbas İnceayan 
Bolu 

Kâtip Üye 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

İlhan Kaya 
İzmir 

Kâtip Üye 

— — m - — -

Işılay Saygın 
İzmir 

Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Kalemli 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İnccayan (Bolu), Işılay Saygın (İzmir) 

— — - m — : 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112 nci Birleşimini açıyorum. 

H.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu-

lunduklannı yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'ye kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın üyeye gündem dışı söz vereceğim. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

.1. - İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün, İsrail Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Komisyo
nunun resmî davetlisi olarak, bir Parlamento heyetiyle gittiği İsrail gezisine ilişkin gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN - İzmir Milletvekili Sayın Erdal inönü, Dışişleri Komisyonu olarak İsrail'e yaptık
ları gezi hakkında Yüce Meclisi bilgilendireceklerdir. Kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın İnönü. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

ERDAL İNÖNÜ (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Dışişleri Komisyonunu temsi-
len geçen hafta İsrail'e yaptığımız gezi hakkında Yüce Kurula bilgi vermek istiyorum. Hepinize 
saygılar sunarım. 

Bu gezi 29 Mayıs gecesiyle 2 haziran öğleden sonrası arasında 4 gün süren bir gezi idi. Gezi
nin başlangıcı, İsrail Cumhurbaşkanının ocak ayı sonunda memleketimizi ziyaretinde, Meclis Baş
kanımıza yaptığı bir davet idi. Meclis Başkanımız, kendisinin gidemeyeceğini; ama, Dışişleri Ko
misyonundan bir heyetin, İsrail'i ziyaret edebileeğini söylemişti. Sonra, İsrail Meclis Başkanından 
gelen davet üzerine bu geziyi yaptık. Geziye 6 milletvekili arkadaşımız katıldılar. Meclis içindeki 
partilerin oranlarına göre belirlenen bu listede; Doğru Yol Partisinden Sayın İsmet Sezgin, Sayın 
Tunç Bilget, Sayın Ali Eser, Anavatan Partisinden Sayın Hüsamettin Örüç, Sayın Engin Güner; 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına da ben katıldım. Refah Partisine de bir davet yaptık; fakat, iş
leri olduğu için gelemeyeceklerini söylediler. 6 milletvekili ve bir de danışman büyükelçimiz bu 
geziyi gerçekleştirdik. 

İsrail'de büyükitibar gördük. Oradaki yetkililer, açıkça belliydi ki, İsrail ile Türkiye'nin iliş
kilerinin daha gelişmesini içtenlikle istiyorlar. İsrail Cumhurbaşkanı, İsrail Başbakanı, Meclis Baş
kanı, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Ekonomi ve Planlama Bakanı, Dışişleri ve Savunma Komisyonu 
Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Türkiye-İsrail İş Konseyi üyeleri bizi kabul ettiler. Ayrıca, Filistin
lilerin egemen olduğu bölgeyi de ziyaret ettik, Kudüs'ün Müslüman kesimini ve Eriha Şehrini de 
ziyaret ettik. 
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Bu ziyarette, bu gezide özellikle iki konu üzerinde duruldu. Bunlardan bir tanesi Türkiye ile 
İsrail ilişkileri idi. Cumhurbaşkanı, Başbakan, hepsi, bize, bu ilişkilerin daha canlanması için her 
şeyi yapmaya hazır olduklarını anlattılar. 

Biliyorsunuz son günlerde turizm alanında büyük bir gelişme başladı. Ayrıca, İsraillilere vi
ze de kaldırıldı; onun için daha da büyük gelişme bekleniyor. Şimdiden gelmeye başlayan turist
lerin sayısının yıl sonuna kadar 200 bin civarına ulaşacağı görülüyor ve 200 milyon dolar civarın
da bir gelir elde edilmesi bekleniyor. 

İş hayatı açısından da gelişme bekleniyor. Halen Türkiye-İsrail ticaret hacminin -bu sene için-
200-250 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor; ama, bunu birkaç misline çıkarmak müm
kün görünüyor. Orada görüştüğümüz ekonomi ve Planlama bakanı, bizi buraya getiren uçakla 
Türkiye'ye geldi ve beraberinde de birçok işadamı vardı. İş ilişkilerini artırmak için uğraştıkları da 
açık. 

Siyasî alanda da bizimle daha çok işbirliği arıyorlar. Bir konu orada çok ilgi topluyor; İsrail ve 
bütün Ortadoğu'nun su sıkıntısı çektiği biliniyor. Gördük ki, Türkiye'den ne zaman bahsedilse 
"Türkiye bol sulu bir memleket, suyun bol olduğu bir ülke; onun için elbette bize yardım edecek" 
havasındalar. Biz, suyumuzun o kadar bol olmadığını söyledik; ama, önümüzdeki ekonomik geliş
melerde, işbirliğinde su kaynaklarımızın rol oynayacağı açık. 

Konuşmalarda ikinci olarak barış süresi üzerinde duruldu. Öyle görünüyor ki, Körfez sava
şından sonra, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, zamanın, Arap ülkeleri lehine işlemesinin 
sonu gelmiş ve İsrail, zamanın kendi lehine işlediğini fark etmiş, bu, barış sürecini başlatan önem
li bir etken olmuş yahut etkenler dizisi olmuş. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun devam edin efendim. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) - Bir dakikada bitireyim. 
Biliyorsunuz, barış süreci önce Madrid'teki toplantılarla Likut yönetimi esnasında başlamıştı, 

şimdi İşçi Partisinin yönetiminde devam ediyor. Konuştuğumuz bütün yetkililer, hem İsrail tarafı 
hem de Filistin tarafı, içtenlikle barış istediklerini söylediler. Ancak, kolay bir şey değil; adım 
adım ilerleyen bir barış. Şimdiki safhasında Gazze şeridi ve Eriha denilen bölgelerde Filistinlilerin 
elinde bir öz yönetim safhası... Biz gitmeden birkaç gün evvel bu öz yönetime geçilmişti. Örneğin, 
Eriha'da Flistinliler hâkim, İsrail gücü orada yok; ancak, "Bu öz yönetim iki sene denenecek ve bu 
iki sene içinde başarılı olursa Filistin Örgütü, Filistin devleti yahut devlet başlangıcı, ondan sonra
sı gelecek" diye konuşuyorlar. Konuştuğumuz İsrail yetkilileri "bu, adeta bir deneme" diyorlar. 
Kendilerini yönetebilecekler mi? Ekonomisiyle, güvenliğiyle, terörizme karşı mücadelesiyle bu sü
reci başarıyla geçirirlerse, arkası gelecek. Örneğin, Kudüs'ün statüsü henüz görüşülmüyor, iki se
ne sonra görüşülmeye başlanacak. Şimdiki halde, İsrail'in, Kudüs'ü ilhakı kabul edilmemişti, do
layısıyla, statüsü belli olmayan bir yer halinde; Filistinliler bırakmak istemiyorlar, Kudüslüler bı
rakmak istemiyorlar. Ancak, barış süreci, geri dönülmez bir doğrultu olarak ilerliyor. İsrail Cum
hurbaşkanı, bizimle yaptığı konuşmada "Beş sene içinde barışı sağlayacağımızı umuyoruz" dedi. 

İlginç bir konuşmayı muhalefet partisi temsilcisi bir milletvekiliyle yaptık; Likut Partisi Mil
letvekili ve Adalet eski Bakanı, şimdiki hükümeti, "barışta acele ediyorlar, bu kadar acele edince 
de karşı tarafa taviz vermek zorunda kalırlar, dolayısıyla kalıcı barış olmaz; ama, biz de barış isti
yoruz, yalnız biz daha yavaş gideceğiz" şeklinde eleştiriyor. Görülüyor ki, her iki taraf da barışı is
tiyorlar; ama, yaklaşımları, belki biraz farklı olacak. 
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İsrail gezimizde, Kudüs'teki soykırım müzesini de dolaştık. İkinci dünya savaşında milyonlar
ca Yahudi'nin öldürülmüş olmasının anısına yapılan bu müzede, çarpıcı ve insanı çok etkileyen fo
toğraflar var. Bu müzenin bahçesinde, ikinci dünya savaşında, Hitler zulmünden kaçan Avrupa'da-
ki Yahudilere yardım etmiş olan ve Yahudi olmayan insanların anısına ağaçlar dikilmiş; böylece 
isimleri hatırlanıyor. Orada, Türkiye'den de birisinin olması gerektiğini söyledik, sonradan anla
şıldı ki, gerçekten, Türkiye'den de bir diplomatımızın orada ismi var; Rodos'ta Başkonsolosluk 
yapmış olan Selahattin Ülkümen adına orada bir ağaç dikilmiş. 

Bu geziye gitmemize izin veren Başkanımıza, orada bize ev sahipliği yapan İsrail yetkilileri
ne, Türkiye'nin İsrail büyükelçisine, Kudüs Başkonsolosuna teşekkür etmek istiyorum. Aynı za
manda, geziye katılan bütün milletvekillerimize candan teşekkür ediyorum. Sanıyorum, orada bü
yük bir ahenk içerisinde, ülkemizin sorunlarını anlattık ve İsrail ile olan meseleleri konuştuk, bu
nu yaparken de partilerin kendi görüş farklılıklarını koruyarak, Türkiye Cumhuriyetinin çıkarları
nı koruyan bir davranış sergiledik. 

Hepinize saygılar sunuyorum. ( SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İnönü. 

2. - Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, emniyet mensuplarının tazminatlarına ilişkin 
gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin cevabı 

BAŞKAN - Emniyet mensuplarının tazminatlarıyla ilgili olarak, gündem dışı ikinci konuşma
yı yapmak üzere, Ordu Milletvekili Sayın Sadi Pehlivanoğlu'na söz veriyorum. 

Buyurun sayın Pehlivanoğlu. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; senelerden beri 

müzminleşmiş ve bir türlü halledilmemiş olan bir meseleyi yüksek huzurunuza getirmek için söz 
almış bulunmaktayım. Nitekim, 16.12.1992 günü, İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde yapmış oldu
ğum konuşmada, "Bugün, Emniyet güçlerinin, Türk polisinin, klasik emniyet görevi dışında, vata
nımızın bütünlüğünü, devletimizin varlığını korumak için Türk tarihine mal olacak fedakârane gay
retlerini kimsenin inkâr edemeyeceği ortadır" demiştim. 

Muhterem milletvekilleri, zamanın İçişleri Bakanı İsmet Sezgin dostum, bu kürsüye gelerek, 
Emniyet görevlilerinin maddî sıkıntı içinde olduğunu ifade ederek, "Bu konuyla ilgili bir tasarıyı 
Meclise sevk edip, bu meseleyi halledeceğiz" demişti. Bunu, yalnız İsmet Sezgin mi demiş; hayır, 
bu göreve gelen her İçişleri Bakanı ve maalesef, Sayın Başbakan, "bu meseleyi halledeceğiz" de
diği halde, Ankara Emniyet Müdürlüğünde, "İçişleri Bakanına ve Maliye Bakanına söyleyiniz, bu 
tazminat işini halletsin" dediği halde, bu mesele, Yüksek Heyetinizin gündeminde, yine aynı kim
selerin direktifiyle uyutulmuş. 

Muhterem arkadaşlar, durum nedir; bu konuyla ilgili olarak bir misal vermek istiyorum : 28 
yıllık bir başkomiser, 9 milyon 304 bin lira para almaktadır. Bu tasarıyla istenen de yüzde 20'lik 
bir farktır. Muhterem arkadaşlar, bu 9 milyon liranın bir hesabını yapalım : 25 yıllık, 28 yıllık em
niyet mensubu, hem de başkomiser olmuş bir kimse; bunun çoluk çocuğu yok mu? bunun ev kira
sı yok mu? bunun yiyeceği, giyeceği yok mu? bütün bunları asgari düzeyden hesap edecek olursak, 
bu ücretle bu insanın açlıktan ölmesi lazım. Maşallah, bizim memurlarımız ne yapıp yapıp ölmü
yorlar; hayatta kalmayı başarıyorlar, yaşamaya devam ediyorlar. Ben öteden beri buna hayret edi
yorum, nasıl toptan ölüm olmuyor diye... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Vaktinde "benim memurum işini bilir" demiştiniz ya!.. 

- 61 -



T.B.M.M. B :112 7 . 6 . 1 9 9 4 0 : 1 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Sağolsunlar, aslan Sosyaldemokratlar, hiç olmazsa 
oturdukları yerden reaksiyon gösteriyorlar ama, muhtaç insanlar için, vatanperverane hizmet eden 
emniyet mensupları için, ağızlarını açıp da Hükümete bir tek kelime söylemiyorlar. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Nereden biliyorsun? 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - iş meydanda, bunun için evliye olmaya lüzum yok. 
Muhterem arkadaşlar, ben İçişleri Bakanından ve Yüksek meclisten istirham ediyorum; Yük

sek Meclis de "Evet" dediği, "doğru" dediği şeyleri yapsın lütfen. İçişleri Bakanı bu Meclisin hay
siyetine uygundur. Mademki, İçişleri Bakanı bu tasarıyı getirmiştir, bunun manevi mesuliyeti ken
disine aittir. Kendisi eski dostumdur, bilirim, isterse bu işi yapar. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) ~ 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Pehlivanoğlu. 

Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın Nahit 
Menteşe; buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ordu 
Milletvekili Sayın Şadı Pehlivanoğlu, gündem dışı konuşmasında önemli bir konuyu gündeme ge
tirmiş bulunmaktadırlar. Evvela, bu konudaki hassasiyetleri için kendilerine teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum. 

Emniyet hizmetleri tazminat miktarları en son 1991 yılında tespit edilmiş ve o tarihten bu ya
na herhangi bir artış getirilmemiştir. Sayın Pehlivanoğlu'nun belirttiği gibi, seleflerim, gerçekten 
bu konuda gayret göstermişlerdir; fakat, kanunlaşamamıştır. 

Görevi deruhte eder etmez bu konuyla çok ilgilendim; komisyon başkanı ve üye arkadaşları
ma adeta yalvardım. Evvela Maliye Bakanlığıyla boğuştuk, sonra tasan Bakanlar Kurulundan Mec
lise geldi ve konu birkaç günden beri Meclis gündemindedir. Yani; 206 ncı sırada ve 654 sayı ile 
halen Meclis gündemindedir. Bunun görüşülebilmesi için, önceliği alması için, devamlı şekilde, 
Danışma Kurulundaki grup başkanı ve başkanvekili arkadaşlarımla temas halindeyim, adeta yalva
rıyorum desyem yalan değil. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu)-Teşekkür ediyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Onun içi, değerli arkadaşımızın bu ko

nuyu gündeme getirmiş olmasından ayrıca memnuniyet duyuyorum. 

Bu kanun tasarısı hakkında uzun uzun huzurunuzu işgal etmek suretiyle vermeyeceğim. Nasıl 
olsa tasarı yarından sonra, yardımlarınızla, gayretlerinizle görüşülecektir. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) - inşallah. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHtT MENTEŞE (Devamla) - Öyle ümit etmek istiyorum. O takdirde 

arkadaşlarıma gerekli izahatı da vermiş olurum. 
Bu vesileyle, hepinize saygılarımı arz ederim. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bu arada, Sayın Bakana, konuşmaları sırasında emniyet hizmetlilerinin tazminatıyla ilgili en 

son düzenlemenih 1991 yılında yapıldığını zabıtlara geçirmesi açısından teşekkür ediyorum; çün
kü o dönemde görev bendeydi. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. ^-
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Bu arada, Sayın Bakana, konuşmaları sırasında emniyet hizmetlilerinin tazminatıyla ilgili en 
son düzenlemenin 1991 yılında yapıldığını zabıtlara geçmesi açısından teşekkür ediyorum; çünkü 
o dönemde görev bendeydi. 

Teşekkür ederim. 
3. -Sivas Milletvekili Azimet Kö'ylüoğlu'nun, Normandiya Çıkarmasının 50 nci yıldönümü 

münasebetiyle gündem dışı konuşması 
BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, gündem dışı üçüncü konuşmada, Sivas Milletvekili Sayın 

Azimet Köylüoğlu Normandiya Çıkarmasının 50 inci yıldönümü nedeniyle, "İkinci Dünya Savaşı, 
savaşsız ve silahsız bir dünya" konusunda düşüncelerini Genel Kurula arz edecektir. 

Buyurun Sayın Köylüoğlu. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İkinci Dünya sava

şının Avrupa'da sona ermesini sağlayan, tarihin gidişini ve dünyanın kaderini değiştiren tarihî Nor
mandiya Çıkarmasının 50 nci Yıldönümü nedeniyle "İkinci Dünya Savaşı, savaşsız ve silahsız 
bir dünya" konusunda söz verdiği için Sayın Başkana teşekkür ediyorum. Gündem dışı konuşma
ma başlamadan önce sayın milletvekillerini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, iki gün önce, dünya tarihinin en önemli savaşlarından bi
ri olan Normandiya Çıkarmasının 50 nci Yılını idrak ettik. 

6 Haziran 1994 günü, başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bili Clinton, Fransa Cumhur
başkanı ve İngiliz Kraliçesi olmak üzere 19 devlet başkanı, kral.ye kraliçe kutlamalara katılmak 
için Normandiya'ya geldi. Kutlamalara 50 bin gazi katıldı. 

3,5 milyon asker, 11 bin uçak, 7 bin gemi, 180 bin birlik ve 20 bin araçtan oluşan askerî bir
liğin, karadan, denizden ve havadan katıldığı Normandiya Çıkarması, tarihle görülen en büyük çı
karmadır. Bilindiği gibi, bir günde 170 bin asker denizden karaya çıkarılmıştır. Bir aylık süre içe
risinde 86 976 asker, 16 714 pilot yaşamını yitirmiştir. Bu çıkarmada 360 bin kişi yaralandı, 200 
bin kişi esir düştü. Yalnız Normandiya halkından ölenlerin sayısı 20 bin kişi idi. 

İkinci Dünya Savaşının çıkmasının asıl nedeni, bilindiği gibi, Hitler'in, Üçüncü Reich'in dik
tasından kurtulmak ve Avrupa'yı egemenliği altına almak istemesidir. 

Normandiya Çıkarması Naziler için sonun başlangıcı idi. 
Türkiye'nin başında, İsmet Paşa gibi, savaşlar yapmış büyük bir komutan, aynı zamanda çok 

usta bir politika adamı olduğu için, biz bu savaşı kansız ve zayiatsız atlattık. 
Türkiye'yi, Türkiye'nin insanlarını, bu ateşten, bu kan gölünde kurtardıkları için, başta mer

hum büyük İsmet İnönü olmak üzere, bütün kader arkadaşlarına şükranlarımızı sunuyor, aziz hatı
raları önünde saygıyla eğiliyoruz. 

1 Eylül 1939 günü başlayan İkinci Dünya Savaşında, 6 Ağustos 1945 günü Japonya'nın Hiro
şima Kentine, 9 Ağustos 1945 günü ise yine Japonya'nın Nagasaki Kentine atılan atom bombasıy
la 16.8.1945 günü teslim olan Japonya, yalnız bu iki bombadan dolayı 280 bin insanını kaybetmiş
tir. 

Bu dünya savaşı sonunda; 7 milyonu Alman kamplarında olmak üzere dünyada 52 milyon in
san ölmüştür. Amerika Birleşik Devletlerinden 300 bin insan, Almanya'da 4,5 milyon insan, Bel
çika'da 89 bin insan, Çin'de 8 milyon, Finlandiya'da 90 bin insan, Fransa'da 535 bin insan, İn
giltere'de 390 bin insan yaşamını yitirmiştir. İtalya 450 bin insanını kaybetmiştir. Japonya 2 mil-
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yon insanını yitirmiştir, Macaristan 450 bin, Polonya 5 milyon insanını, nüfusunun yüzde 20'sini 
bu savaşta yitirmiştir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 20 milyon insanını kaybetmiştir. Bu
nun 9 milyonu askerdir. Yugoslavya 1,5 milyon insanını, Yunanistan da 500 kişiyi kaybetmiştir. 

İnsanlığın, bu acıları bir daha yaşamamasını, bu vahşetlerin bir daha tekrarlanmamasını dili
yorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hitler faşizminin ve Japon militarizminin yenilgisiyle 
sonuçlanan İkinci Dünya Savaşının yol açtığı acılar, felaketler öylesine büyük ki, bunlar daha şim
diden birkaç kuşağın yaşamına yansıyor. Bizler, bu belanın yinelenmesini engellemek tarihî göre
viyle karşı karşıya bulunuyoruz. İnsan gücünün ve enerjisinin, insan dehasının, yeni kıyım araçla
rı yaratmak için değil, dünyada açlığı, sefaleti, yoksulluğu, hastalığı ve kirliliği ortadan kaldırmak, 
refah içinde barışçıl bir gelişme sağlamak için kullanılmasını istiyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edin efendim... 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) - Tehdit ve şiddet politikasına, insan haklarını, demok

rasiyi hiçe sayma politikalarına karşıyız. 

Kutsal yaşama ve çalışma haklarını hiçe sayma politikalarına karşıyız. 

Gelişmekte olan ülkelerin, tekellerin zenginleşme kaynağına dönüşmesine, askersel üsler ve 
saldırı için köprübaşı olarak kullanılmasını istemiyoruz. 

Ne yazık ki, bildiğiniz gibi, savaşlardan ve silahlanma yarışından ve silah sanayiinden büyük 
kârlar elde eden gerici güçler, emperyalist güçler, bugün hâlâ dünyada yaşamaktadır. 

Bu ölüm taciri silah üretenler, tarihin gidişini tersine çevirmek, iktidarlarım ve ayrıcalıklarını 
korumak, kendi iradelerini dünya halklarına dayatmak istiyorlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yarının dünyası, önümüzdeki yüzyılın dünyası, yani 21 
inci yüzyıl sizlerindir, hepimizindir. Yarının dünyasının nasıl olacağını, büyük ölçüde bugünkü dü
şüncelerimiz ve yaptıklarımız ile yapacaklarımız belirleyecektir. 

Tüm dünya halklarının özlemi, iyi komşuluğa, dürüst işbirliğine ve dostluğa dayalı, havası te
miz, suyu temiz ve toprağı yeşil olan bir dünyadır. 

Unutmamalıdır ki, dünyanın ve gezegenimizin alternatifi yoktur. 

İnsanlığı yücelten ve onurlandıran bir dış politikanın temel ilkesi, savaşsız, silahsız, barış için
de ve dostça yaşanılan bir dünya olmalıdır. 

Biz, gerek klasik gerek nükleer gerekse uzaysal her türlü savaş ve savaş tehdidine karşı olma
yı ve dünya barışı için elimizden geleni yapmayı, bir insanlık görevi sayıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İkinci Dünya Savaşının yol açtığı mezarlar ve yıkıntılar 
üzerinde galiplerin yeminini bir kez daha anımsıyoruz: "savaş bir daha olmasın". 

Bu yemini anımsıyor ve savaşın öğrettiği dersleri insanlığın unutmamasını diliyoruz. 
Yüzyılların sonunda insanlığın yarattığı tüm değerlerin, uygarlıkların, kültürlerin ve canlıların 

yok edilmediği bir dünya diliyorum. 

Savaş ateşinin küle çevirmediği bir dünya diliyorum. 

Bu duygularla, beni dinlediğiniz için, Sayın Başkana ve değerli milletvekillerine saygılar su
nuyorum. 
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Teşekkür ediyorum. (SHP, DYP, ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 

Gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Bulgaristan'a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet Kazım Dinç'in dönüşüne kadar, Sağ
lık Bakanlığına, Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311444) 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağlık Alanında İşbirliği Protokolünü imzalamak ve ilaç sanayii konularında görüşmelerde 

bulunmak üzere, 5 Haziran 1994 tarihinde Bulgaristan'a gidecek olan Sağlık Bakanı M. Kâzım 
Dinç'in dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın vekâlet etmesi
nin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. - İsviçre 'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'in dönüşü

ne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin 'in vekâlet etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1445) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 81 inci Uluslararası Çalışma Kon
feransına katılmak üzere, 6 Haziran 1994 tarihinde İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mehmet Moğultay'in dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. - On ilde uygulanmakta olan olağanüstü imlin dört ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başba- < 

kanlık tezkeresi (3/1446) • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 10 ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin 4 ay süreyle 

uzatılmasına dair Başbakanlığın bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24.2.1994 tarihli ve 289 sayılı karan uyarınca Batman, Bin
göl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam etmekte olan 
olağanüstü halin, 19.7.1994 günü saat 17.00'den itibaren dört ay süre ile uzatılması Bakanlar Ku
rulunca 2.6.1994 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. ™ „.„ 
Tansu Çiller 

Başbakan 
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BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Başbakanlık tezkeresi üzerinde, Hükümetin kısa bir açık
lamasından sonra, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre görüşme açacağım. Görüşmelerin sonunda 
da tezkereyi oylarınıza sunacağım. 

Bu görüşmelerde, gruplara, Hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, gruplar ve Hükümet için 20'şer, şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Sayın Hükümet önceden bir açıklama yapmak istiyor mu?.. Yok. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyo
rum... 

BAŞKAN - Şahsı adına Sayın Mahmut Oltan Sungurlu söz istemişlerdir. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yücel Seçkiner, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA YÜCEL SEÇKlNER (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 19 Temmuz 1987 tarihinde başlayan olağanüstü halin 21 inci kez uzatılması hususunda görüş
lerimizi bildirmek üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. 

Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Al
lah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dilerken, ANAP Grubu ve şahsım adına hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, terörle mücadelenin etkili bir kurumu olarak yedi yıl önce oluşturulan 
olağanüstü hal yönetiminin, aksine ileri sürülen bütün görüşlere rağmen, hâlâ alternatifi oluşturu
lamamıştır. İkibuçuk yıldan beri iktidarda bulunan DYP-SHP Koalisyonun, her vaadinde olduğu 
gibi, olağanüstü hal yönetiminin sona erdirileceği vaadi de yerine getirilememiştir. Bu durum, Ana
vatan İktidarı dönemindeki terörle mücadele kurumlarının ne kadar güçlü, alman tedbirlerin ne ka
dar isabetli olduğunun tarih önünde ispatıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizi faşist ilan 
eden, PKK'lı teröristlerin cenazelerinde, PKK flamalarının arkasında yumruklarını kaldırarak yü
rüyen siyasetçiler görülmüştür. Bütün bunlar, 1991 öncesinde, bugün iktidarda bulunanların terör
le mücadeleyi bir millî mesele olarak görmemelerinin sonucudur. Bu yanlış değerlendirmeler, ola
ğanüstü hal yönetimi, koruculuk sistemi, özel timler, özel güvenlik tazminatı, helikopter ve gece 
görüş sistemi harekât birimleri gibi yeniliklerin, muhalefetçe eleştiri hedefi yapılmasına yol açmış
tır. 

Peki, o günün muhalefeti iktidar olduğunda ne yapmıştır; olağanüstü hali mi kaldırmıştır, böl
ge valiliği sistemini mi değiştirmiştir, koruculuk uygulamasına mı son vermiştir?.. Hiçbirisi yapıl
mamış, zaman içinde ihtiyaç görülen düzeltmeler ve düzenlemeler dahi yerine getirilememiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri, olağanüstü halin her uzatılması döneminde, 
olayın bir krize dönüşmemesinin ANAP oylarıyla sağlandığına tanık oldunuz. ANAP Grubu ola
rak biz, konuyu her türlü siyasî hesabın ve parti çıkarlarının dışında gördük, görmeye devam edi
yoruz ve edeceğiz de. 

Terörle mücadele konusu millî bir meselemizdir. Konunun bu düzeyde ele alınması, mücade
lenin başanya ulaşması için en önemli şarttır. Kışın eksi 30 derecede, yazın artı 40 derecede nöbet 
tutan güvenlik güçleri, bütün milletin kendisiyle beraber olduğunu hissetmelidir. Evlatlanm şehit 
veren anneler, babalar ve güvenlik güçleri, kanlannın siyasî istismar konusu yapılmayacağından 
emin olmalıdırlar. 

- 6 6 -



T.B.M.M. B :112 7 . 6 . 1 9 9 4 0 : 1 

Değerli milletvekilleri, kahraman güvenlik güçlerimizin mücadelelerini siyasî istismar konu
su yapmak, bu millî davaya, en az terör kadar zarar verir. 

İstismarcı siyasetçileri, buradan, bir kere daha uyarma ihtiyacını duyuyoruz: Başarısızlıkları
nızın örtüsü olarak, güvenlik güçlerinin canı ve kanı pahasına yürüttüğü mücadeleyi kullanmayı
nız. Bu mücadeleye, hangi yeni yasa tedbirleriyle, hangi ilave teknolojik araç gereçle katkı sağla
dınız? Tam aksine, koruculuktan bölge valiliğine^ Skorsky helikopterlerinden özel timlere kadar 
hazır bulduğunuz sisteme, her olağanüstü hal uzatılma döneminde, İktidar olarak, birlik içinde sa
hip çıkmadığınızı sergilediniz. Güvenlik güçlerinin, 1994 yılı bütçesinden talep ettikleri 24 trilyon 
lirayı çok gördünüz. Güvenlik güçlerine, batırdığınız bankalarının onda biri dolayında, 3,5 trilyon 
lirayı yeterli buldunuz; bunun üç mislini, şu anda, 3 saatte, tefeci faizi olarak Hazine bonoları yo
luyla dağıtıyorsunuz. 

Değerli Milletvekilleri, dünyanın hangi ülkesinde seçim propagandası için millî davalar istis
mar edilir?., "bize verilen her oy, PKK'ya atılacak kurşundur" gibi bir bezirganlık, hangi ciddî par
tiye yakıştınlabilir?.. DEP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için tek oy kullan
mayan Sayın Başbakan tarafından bu nasıl istismar edilebilir? Mecliste bulunduğu halde oylama
ya katılmayan Başbakan, bu oylamaya programları dolayısıyla katılmayan liderleri nasıl eleştirebi
lir?.. En önemlisi dün, "DEP'lileri Meclisten attık" diye meydanlarda övünenler, bugün, onları kur
tarmak ve onlar hakkında bağımsız yargının vereceği kararlann yolunu kesmek için nasıl Anayasa 
değişikliği yapmaya kalkışırlar?.. 

Değerli milletvekilleri, millî meseleleri istismar edenler, milletin bu alandaki kayıplarını ço
ğaltırlar ve mücadelenin süresini uzatırlar. Güvenlik güçlerimizin, milletin desteğiyle sürdürdüğü 
mücadeleyi ve kazandığı başarıları istismar edenler, iddialı oldukları ekonomi alanındaki perişan 
manzaraya baksınlar... Türk tarihinde ilk defa enflasyon yüzde 138'e çıkmış. Feryat seslerine ku
lak versinler. Ekmek kuyruğundaki dar gelirli, maaşını alamayan emekli, işinden çıkarılan işçi, 
meydanlarda coplanan memur, umutları kotaya gömülen tütün üreticisi, giderlerin altında kalan 
buğday üreticisi, sınav kapısında aldatılan gençler, aç çocuklanna pazar artığı toplayan kadınlar 
ortadayken, istismar peşinde koşmak kimseye birşey kazandırmaz. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sıfır faizle kredi veriyorlar, sıfır faizle... 

YÜCEL SEÇKİNER (Devamla) - İstismarcılık, devlet yönetme ağırlığı ve ciddiyetiyle bağ
daşmayan bir durumdur. 

Değerli milletvekilleri, biz, terörle mücadele konusunda, her zaman olduğu gibi, kahraman gü
venlik güçlerimizin, bölgede görev yapan yöneticiler, görevliler ve bölge halkının yanındayız. 

Sayın Başbakan diyor ki, "terör ya bitecek, ya bitecek". Söyler misiniz, bunun başka alterna
tifi var mı? Evet bitecek; bizim başka vatanımız, başkaları gibi ikinci vatanımız yok! Tek vatanı
mız Türkiye'dir! (ANAP sıralanndan alkışlar, DYP sıralanndan gürültüler) 

ADİL AYDIN (Antalya) - Heyecanlanma... 

YÜCEL SEÇKİNER (Devamla) - Evet, Sayın Başbakanın ikinci vatanı var, Amerika; oraya 
kaçabilir... Bizim tek vatanımız var; o da Türkiye! (ANAP sıralanndan alkışlar, DYP sıralanndan 
gürültüler) 

RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) - Yakışıyor mu size?!. 
YÜCEL SEÇKİNER (Devamla) - Terör oluşumu, sadeceTürkiye'ye mahsus bir hadise değil

dir; terör Türkiye'de icat edilmemiştir. Bu terör hadisesi dünyanın çeşitli ülkelerinde de fazlalaş-
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mış ve alevlenmiştir. Hiçbir ülkede, terör, devlet güçlerine karşı galip gelmemiştir; ki, Türkiye'de 
gelsin... Aksine, Sayın Başbakan bu terörün uzamasına sebep olmuştur. Neden mi?.. Çünkü, aşağı
da vereceğim misaller bunun en canlı örnekleridir. 

Halen Meclis gündeminde olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısını çıkaramadınız; GAP ve gü
neydoğudaki bütün yatırımları durdurmak suretiyle işsizliği çoğalttınız; 2 adet erken uyarı uçağı 
alamadınız; 4 500 okulu kapattınız; bölge yatılı okulları açamadınız; terörle mücadele müsteşarlı
ğını kuramadınız; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununu çıkaramadınız... 

Özel tim güçlerinin sayısı 1991 yılında 4 500 idi. 1994 yılında programa göre, 35-40 bin ola
caktı. Halen bu sayı 7 500' lerde. 

Silahlı Kuvvetlerde 30 bin olan asker kaçağını 250 bine çıkardınız. Böylece, bırakınız hare
kâta katılacak askeri, karakolu müdafaa edecek asker dahi bulunduramadınız. Neden mi?.. 1111 sa
yılı Askerlik Kanunu ile ilgili değişiklik görüşülürken komisyonda ve burada da ifade etmiş; "as
kerlik hizmeti onsekiz aydır; onbeş aya inecek, sonra oniki aya inecek diye kanun değişikliği yapı
yorsunuz; oniki ay askerlik yapmak varken, onbeş ay askerlik yapmaya kim gelir?.." demiştim. 
Ben, o zaman da, "asker kaçakları çoğalacaktır" diye beyanat verdim. 

Başbakan Sayın Çiller, ne YÖK'Un ne de Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüşünü almadan, sa
bahleyin kalkıp, "üniversiteye herkes girecek" demekle, 125 bin kişinin bir anda askerlik tecilini 
yaptırmasına, asker kaçağının 250 bine çıkmasına vesile olmuştur. Böylece Hükümet, kendi hata
sı yüzünden, hem gereksiz olarak askerlik süresini uzatıyor hem de asker kaçağı sayısını yükselt
miş oluyor. Elde edilen askeri başarıların, ekonomik ve sosyal tedbirlerle perçinlenmesi gerekti
ği -özellikle terörle mücadelede hayatî önemi haiz olduğu için- herkes tarafından bilinmektedir. 
PKK ile mücadele için Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 24 trilyon lirayı, Hükümet maale
sef vermemiştir. 

Sayın Lutfullah Kayalar'in başkanlığında iki gün evvel güneydoğu bölgesine giden heyeti ko
rumakla görevli güvenlik güçleri, belli bir noktaya geldikleri zaman, "efendim -tasarruf tedbirleri 
nedeniyle- benzinimiz bitti, biz sizi burada bırakıp geri döneceğiz" diyorlar. Güneydoğuya tasar
ruf tedbirleri mi uyguluyorsunuz?!. 

Değerli milletvekilleri, sorumlu bir muhalefet olarak, olağanüstü halin bu dönemki uygulama
sında, aşağıdaki tedbirlerin titizlikle uygulanmasını bekliyoruz. Bunların, gelecek olağanüstü halin 
uzatılmasının desteklenmesinde bir ölçü olarak kullanılacağını şimdiden ifade ediyoruz. 

1. Güvenlik kuvvetlerimizin bölücü terör örgütlerine karşı sürdürdükleri bu başarılı mücade
leyi, iktidarı, muhalefeti ve devletin tüm diğer kurum ve kuruluşlarıyla bir bütünlük içerisinde des
tekleyerek, topyekûn mücadele örneği sergilemeliyiz. 

2. Tüm dünyaya ve özellikle terör örgütüne ve destekçilerine, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu, hiç kimseye verilecek bir karış toprağımızın olmadığı me
sajını her fırsatta tekrarlamalıyız. 

3. Güvenlik kuvvetlerimizin icra ettiği geniş çaplı operasyonlarla kırsal kesimler teröristlerden 
temizlenmekte ve temizlenen bölgelerin kontrolü için birlikler yerleştirilmektedir. Terör örgütün
den temizlenen bu bölgelere ekonomik ve sosyal imkanların götürülmesine sürat ve öncelik veril
mesini zorunlu görüyoruz. 

Bölge ekonomisini canlandırmak amacıyla Şırnak, Cizre, İdil, Silopi, Şenoba, Nusaybin, Dar
geçit gibi, devlete güvenleri artan ve devletten ilgi bekleyen yerleşim birimleri cazibe merkezleri 
haline getirilerek, vatandaşların güven duygulan daha da pekiştirilmelidir. 
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4. Bölgede halen kapalı olan 4 500 okulun öğretime açılması, buralara tecrübeli ve nitelikli öğ
retmenler atanması, yatılı bölge okulları için yapılan çalışmaların hızlandırılması ve bu okulların 
yaygınlaştırılması, bölgenin kültürel gelişmesinde önem arz etmektedir. 

5. Bölgeye atanan kamu personelinin tecrübeli ve yetenekli kişilerden seçilmesinin ve vekâ
letle idare sistemine son verilmesinin, hizmetlerde etkinliğin ve verimliliğin artırılmasında faydalı 
olacağınainanıyoruz. 

6. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Projesinin (GAP) hızlandırılarak, bölgede istihdam yaratılma
sı ve refah seviyesinin yükseltilmesi bakımından... 

BAŞKAN - Sayın Topçu, bir olay mı var efendim orada?.. O sohbetin şeklini koridora taşır
sak, çok memnun olurum lütfen efendim... İstirham ediyorum... 

Devam edin efendim. 

YÜCEL SEÇKİNER (Devamla) - Bölgedeki yatırım ve teşvikler artırılmalıdır; ancak, teşvik 
kredisi verilecek kişiler titizlikle seçilerek, bu kaynağın PKK'ya malî destek sağlamasının önlen
mesi son derece önem arz etmektedir. 

7. Bölgeye götürülecek sosyoekonomik tedbirlerin kolaylıkla ve geniş kitlelere ulaştırılması 
amacıyla, dağınık ve nüfus yoğunluğu az olan köy ve mezraların mümkün olduğu ölçüde birleşti
rilmesi konusunun ele alınmasında yarar görüyoruz. 

8. Halen Meclis gündeminde olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının süratle çıkarılmasında 
zorunluluk vardır. ( 

9. Cezaevlerinin, teröristlerin eğitim merkezi olmaktan çıkarılarak, etkin denetim ve kontrol 
altına alınmasını, ıslah edici niteliğe kavuşturulmasını; Eskişehir Cezaevine benzer yeni cezaevle
rinin inşa edilmesini; cezaevlerindeki mevcut sıkışıklığın giderilmesini, terörün tamamen ortadan 
kaldırılmasında fevkalade önemli görüyoruz. Diyarbakır Cezaevinin adına, biliyorsunuz, PKK Di
yarbakır Eğitim Fakültesi diyorlar; oraya PKK'lılar eğitime geliyorlar... 

10. Adlî mekanizmaya sürat ve etkinlik kazandırılarak, halen yürütülmekte olan davaların bir 
an önce sonuçlandırılması, terörle mücadeleye hız kazandıracaktır. 

11. 2495 sayılı Özel Güvenlik Teşkilatı Hakkında Kanuna işlerlik kazandırılarak, kamu ve 
özel sektör kuruluşlarının kendi güvenlik teşkilatlarını kurmalarını, buralarda görevlendirilen gü
venlik güçlerinin terörle mücadelede aktif olarak kullanılması bakımından yararlı görüyoruz. 

Terör örgütünün yurt içi ve yurt dışı fınans kaynaklarının kurutulması için tedbirler alınması, 
özellikle PKK'nın uyuşturucu madde kaçakçılığı konusundaki faaliyetleri Avrupa kamuoyuna çok 
iyi anlatılarak onlardan destek sağlanması, PKK'nın dış kamuoyu tarafından daha iyi tanınmasına 
imkân verecektir. Bugün, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığının yüzde 40'ı PKK tarafından idare 
edilmektedir. 

12. Terörle mücadele amacıyla oluşturulan polis özel harekât timlerinden kırsal kesimde da
ha etkin olarak istifade edilmesinde ve polis teşkilatı kurulmayan ilçelerde polis teşkilatının sürat
le kurulmasında yarar vardır. 

13. Geçici köy korucularının etkinliklerini artırıcı yasal ve idarî düzenlemelerin yeniden ele 
alınması fayda umulan bir konudur. 

14. Yurt dışında bölücü te|rör örgütlerine karşı meydana gelen gelişmelerin sürdürülmesi için 
her türlü gayretin sarf edilmesi hususunu daima göz önünde bulundurmalıyız. 
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Bölücü örgütün yayın organı şeklinde propaganda yapan yayınların önlenmesinde katedilen 
mesafeyi yeterli bulmamaktayız. Medyanın, sürdürülen mücadelede ortaya koyacağı desteğin, elde 
edilecek başarıyı artıracağına inanıyoruz. 

15. Şehit ailelerine devlet tarafından gerekli yardım ve destek sağlanmakla birlikte, bu deste
ğin, artan enflasyon karşısında yeniden değerlendirilmesini yararlı buluyoruz. 

16. Gece görüş dürbünü, mayın arama detantörü, çelik yelek alımındaki sayının artırılması ge
rekmektedir. Bölgede 140 bin güvenlik gücü bulunuyor; ancak, 15 yada 16 bin çelik yelek vardır; 
yani 8 kişiye bir çelik yelek düşmektedir. 

17. Erken uyarı uçaklarının bir an evvel alınması, özel tim mevcudunun 35-40 bine çıkarıl
ması, bölge valiliğinin kaldırılarak terörle mücadele müsteşarlığının kurulması önerilerinde bulu
nuyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; terörle mücadelede başarılı sonuçların alındığı, terör ör
gütünde ağır kayıplar sonucu çözülme emarelerinin görüldüğü, bölge halkının devlete olan güven, 
destek ve bağlılığında müspet gelişmeler ortaya çıktığı bir ortamda, terörle mücadelenin hızını kes
memek, bölgede huzur ve sükûnu tam olarak sağlamak amacıyla, olağanüstü hal uygulamasının 
dört ay daha uzatılmasını önemli görüyoruz. 

Anavatan Partisi Grubu olarak, bu konularda alınacak tedbirleri yakından izlemeye devam 
edeceğiz. İnanıyoruz ki, millî bir davanın önemi ölçüsünde ortaya konulacak millî mutabakat ve 
millî kararlılıkla bu sorunlar çözümlenecektir. 

Son söz olarak şunu ifade etmek istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır; hiçbir 
kimsenin ve hiçbir karanlık planın Türkiye Cumhuriyetini yok etmeye ve bölmeye gücü yetmeye
cektir! 

Teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Seçkiner. 
Gruplar adına şu ana kadar başka bir müracaat yoktur... Gruplar adına söz talebi yoksa, şahıs

lar adına söz vereceğim.... . 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Grubum adına söz istiyorum... 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hüsamettin Korkutata; buyurun. 
RP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; olağanüstü halin dört ay daha uzatılması hususunda Refah Partisinin görüş ve temen
nilerini arz etmeye çalışacağım. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına, Yüce Meclisi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, yetmiş küsur yıllık cumhuriyet tarihinin otuzüç yılı, olağanüstü hal ve sı
kıyönetimlerle geçmiştir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki halkımız takriben bunun 
yirmidokuz yılını bu şekilde yaşamıştır. Hele hele, son onbeş yıldır, kesintisiz olarak bu bölgede 
olağanüstü hal, olağan bir rejim, olağan bir sistem gibi tatbik edilmektedir. Yani, 7 yaşındaki ço
cuk, şu anda ki 22 yaşma, bu düzen, bu sistem ve bu sıkıntı içinde girmiştir. Maalesef, batıdaki, 
Trakya'daki kardeşleri gibi rahat değildir, huzurlu değildir; büyük bir sıkıntı içinde, şahsiyeti ve ki
şiliği de zedelenmiştir. 

Değerli arkadaşlar, olağanüstü hal -böyle uzun kalması münasebetiyle- artık caydırıcılığını 
kaybetmiştin Bilakis, halkı teröre itici bir duruma gelmiştir. Artık halk, olağanüstü hal ile PKK zul-
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münü karşılaştırmak üzere, çeşitli yorumlar yapmaktadır. Bu sebeple, olağanüstü halin ne demek 
olduğunu, ancak bölgede yaşayarak, o insanlarla beraber olarak anlamak mümkündür. 

Çok değerli arkadaşlar, bugüne kadar bu bölgede tam 20 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Bu 20 
bin inşan, bu devletin, bu milletin parasıyla yetiştirilmiştir, bu insanları anneler büyütmüştür; bu
gün ise bunlar için gözyaşı dökülmektedir. Bu 20 bin insanın ölümü, sakat ve yanlış politikalar yü
zünden meydana gelmiştir. Dolayısıyla, yepyeni politikalara ihtiyaç vardır. Gerçekten, yıllardır de
vam eden olağanüstü hal politikaları, eğer iyi teşhisler sonucu tespit edilmiş olsa idi, hiç olmazsa 
bu yıla kadar birazcık iyileşme, gelişme sağlanırdı; ama görüyoruz ki, olaylar her yıl biraz daha ar
tarak bugünlere gelinmiştir. Bugün, "çok iyiye gidiyor" deniyor; temennimiz gitmesidir, arzumuz 
gitmesidir, bunun için hayatımızı bile vermeye hazırız; ama, görünüş odur ki, ciddî bir iyileşme sat
hi olarak görülüyor, temelinde iyileşme yoktur. 

Değerli arkadaşlar, bu kadar insanın, bu kadar mal, mülk ve millî servetin heder olduğu onbeş 
yıl içinde, Hükümetimiz, ilmî bir araştırma yapamamıştır. Bu kadar üniversitemiz var; biz, Faili 
Meçhul Cinayetleri Araştıran komisyon olarak, bütün üniversitelerimize yazı yazdık, "ülkemizin 
bir bölümünde bu kadar insan ölüyor; acaba bu konuda yapılmış bir ilmî araştırmanız var mı?" di
ye; ne acıdır ki, bu konuda hiçbir araştırma yok. Böyle bir araştırmaya rastlamadık. Bu konuda bi
ze bir üniversiteden, bir profesörün yazdığı iki tane makale geldi; ama Hükümet de bu konuda hiç
bir çalışmaya ihtiyaç duymamıştır. İşte, onun için diyoruz ki, artık günü gelmiştir, gelin, ciddî bir 
araştırma yapalım; bu yangın, bu ateş nasıl söner, bu dert nasıl diner; bunu gerçekten ciddî bir şe
kilde, ilmî olarak araştıralım. Artık üniversitelerimizde sosyal bilimcilerimiz var, siyaset bilimcile
rimiz var; bu konuda dünyada uzman insanlar var. Biz, bunlardan kurulu bir heyeti bölgeye gön
derip, ciddî bir araştırma yaptıralım, ciddî bir teşhis koyalım ve ondan sonra, çok ciddî bir teda
viyle, inşallah bu işin üstesinden gelelim diyoruz. j 

Değerli arkadaşlar, gelmiş geçmiş hükümetler şimdiye kadar meselenin sadece askerî boyut
larıyla ilgilenmişlerdir. İşi olduğu gibi havale etmişler, kendileri burada oturup!"şefkatle, merha
metle halkı kucaklayın" diye ahkâm kesmiştir. Bunu söylemekle, ne şefkat oluşur ne de merha
met... İşin temeli, sistemdir, uygulamadır. Biz burada, "hiçbir şey yok, her şey çok iyi, çok güzel, 
fevkalade büyük gelişmeler var" şeklinde, ne dersek diyelim, eğer orada herhangi bir gelişme yok
sa, bu söylediklerimiz sadece lafta kalır ve maalesef, bugüne kadar bu konularda da hep laf üretil
miştir. Onun için, değerli kardeşlerim, meselenin yalnız askerî boyutta, değil, komple ele alınma
sı şarttır. 

Hepinizin malumu olduğu üzere, bu Mecliste çeşitli komisyonlar kurulmuştur. Bazen, Mecli
sin dışında, partiler tarafından da özel komisyonlar kurulmuştur; bölgede bir araştırma yapmak, 
halkın derdini dinlemek ve en azından psikolojik bir etki yapmak, "bu Parlamento bizim derdi
mizle ilgileniyor" imajını vermek için bu bölgeye çeşitli komisyonlar gitmiştir. Ben de birkaç ko
misyonda görevli olarak bulundum; raporlar yazdık, kendimize göre çareler ürettik, halkla konuş
tuk, bunları yayınladık, ilgili yerlere de verdik; ama, hepinizin huzurunda söylüyorum, hiçbir ko
misyonun raporu, Hükümet tarafından, zerre kadar dikkate alınmamıştır; aksine, çoğu zaman, bu 
raporların tam aksi istikametinde hareket edilmiştir. Yani, parlamenter bunları niçin söylüyor; dev
leti, milleti, bu vatanın bölünmez bütünlüğü için söylüyor. Ancak, değerli kardeşlerim, maalesef, 
en alt düzeydeki resmî görevlilerin ufacık raporları kale alınıyor; fakat, parlamenter heyetlerin -
hem de resmî komisyonların- raporları hale alınmıyor. 

Şuna herkes samimiyetle inansın ki, kurt halkının yüzde 98'i, aslında yüzde 99'u diyeceğim; 
ama sadece bir militan grubu ayırmak suretiyle yüzde 98'i diyorum- herkesten çok vatanına ve mil-
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letine bağlıdır; kesinlikle aksi bir düşüncesi de yoktur. Ancak, bütün bunlara rağmen, çoğu zaman 
bu insanlara değişik gözlerle bakılmış, korkularak bakılmış ve bunu, yüzlerce resmî ağız da itiraf 
etmiştir. 

İşte, 27 Mart mahallî seçimleri bunun en güzel ispatıdır. Bu gözle bakanların icraatından do
layı böyle ciddî bir sıkıntı varken, hemen 27 Mart seçimleri sonrası bölgeye bir grup arkadaşla git
tik, dolaştık; halkta ciddî bir rahatlık vardı. Sebebini sorduk, neden acaba?.. Gerçekten, halkta bir 
rahatlık var; daha rahat anlatabiliyor, daha hür olarak, daha serbest bir halde bazı şeyler söyleyebi
liyor. Baktık ki, aynı şeyler resmî görevliler ve halk tarafından da teyit edildi. Eskiden bazıları de
ğişik gözle görmek istiyordu, öyle bakıyordu, insanlar dahi birbirinden şüpheleniyordu; ama, seçim 
sonrası görüldü ki -biz onları itham ediyorduk veya yetkililer bize değişik gözle bakıyorlardı- ne 
PKK'nın ne de bazı kişilerin işaret ettiği istikametlerde oy kullanılmadı. Herkes gönlünden, vicda
nından geldiği şekilde oyunu kullanmış. Onun için, bir itimat ortamı hâsıl olmuştu. 

Değerli kardeşlerim, hepiniz hatırlarsınız, Şırnak olaylarında, Sayın Mete Sayar buradan ay
rıldığında, "eğer biz bu halkı iyi anlasaydık, olaylar bu noktaya gelmezdi" demişti; ama, tam gider
ken bunu böyle söylüyor!.. Yine, o zamanki Şırnak Valisi Mustafa Malay'a, "sizin en acil, ilk ih
tiyacınız nedir?" diye sorduğumuzda, Komisyon huzurunda, "benim, her şeyden önce, bu insanla
ra potansiyel suçlu gözüyle bakmayan, inançlı kadrolara ihtiyacım var" demişti. İşte bütün bunlar, 
bu meselenin bir ispatıdır. 

Değerli kardeşlerim, bugün bölgede bazı güçler, sektörleşmiş, kurumlaşmıştır. Bunu ispata da 
hazırız, delilleri de elimizdedir. 

Mesela, bugün 60 bine yakın korucu vardır. Korucular içinde faydalı olanlar, şerefli olanlar 
yok mu; vardır. Kesinlikle bütün camiaya söylemiyoruz; ama, içlerinde, teröre bulaşan, çeşitli adi 
suçlar işleyen, kaçakçılığa bulaşan, gaspa bulaşan insanlar da vardır. Ve bu insanların yaptıkları da 
genellikle yanlarına kalıyor. Bir korucu hakkında tutuklama emri çıkarılmış, aranıyor, ismiyle, her 
şeyiyle bizde mevcut- fakat, yazılan yazıda, o ilgili yer, "böyle bir insan yoktur" diyor. Biz bakı
yoruz ki, bu insan devletten hâlâ maaş alıyor değerli kardeşlerim! İşte bunun gibi, çeşitli, kurum
laşmış sektörler, olağanüstü halin zırhına bürünerek, malesef, bölgede çok çirkin şeyler yapıyorlar 
ve kimse de bunları ciddî şekilde frenliyemiyor. 

Bunun yanında, itirafçıların bulaştıkları olaylar var. Hatta, bazı güvenlik güçleri, bize aynen 
şunu söylemiştir: "biz bunların elinden amana geldik artık" Niye: Çünkü, devlet bir kanun çıkar
mış, itirafçılara bazı şeyler vaat etmiş; sonra bunlar da olmamış; zaman zaman da bunlar kullanıl
mış; her itirafçı, kendisine polis gözüyle baktığı için, birçok suçun içine girmiş. 

Bunun gibi, yine, kaçakçılık şebekeleri, menfaat şebekeleri, ciddî sektörler oluşturmuşlardır. 
Bu oluşan sektörler, kesinlikle olağanüstü halin kalkınmasını istemiyorlar, hatta ve hatta, olağanüs
tü halin daha da kökleşmesi için ne gerekiyorsa yapmaktanda çekinmiyorlar değerli kardeşlerim. 

Değerli arkadaşlar, bugün olağanüstü halin bölgedeki günlük maliyeti tam 40 milyar liradır. 
Bunu, ben değil, uzmanlar söylüyor değerli kardeşlerim. 40 milyar lira günlük harcama vardır; fa
kat, terör uzmanı olduğunu söyleyen, terörle ilgilenen birçok insanla yaptığımız konuşmada, bu
gün, dünyanın en yüksek maliyeti terörle mücadele şekli olduğunu söylüyorlar. Dünyada bu mali
yetle terörle mücadele kesinlikle yapılmamıştır. Bugün, bölgede, özel eğitilmiş 8 bine yakın polis 
var. Hatta, aynı kişiler, "eğer bunlar ciddî olarak göreve gitseler, ciddî olarak gönderilseler -maale
sef, kırsal kesim için yetiştirilmiş bu insanlar kırsal kesimde kullanılmıyor, kullanılamıyor; yetki
liler sebeplerini daha iyi bilirler, bazı noktalara da girmek istemiyorum- bu maliyet yüzde l 'e dü-
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şer" diyorlar. Yedişer kişilik üç özel timin yaptığı işi, maalesef çok büyük maaliyetlerle yapma du
rumu söz konusu oluyor. Bu bir sistem hatasıdır, bu bir yanlıştır; hatırlatmak istiyorum değerli ar
kadaşlar. 

Bölgede topyekûn bazı hareketler olması, yani uçakla, helikopterle, topla bazı operasyonların 
düzenlenmesi sonucu veyahut da askerî yetkililerin boşaltılmasını şart gördüğü için -aslında orada 
onlarla da konuştuk, "Biz buna mecburuz; çünkü, PKK'nın lojistik desteğini kesmek için buraların 
boşalması gerekiyor" diyorlar çoğu zaman- bu sebeplerden dolayı boşalan 350-400'e yakın mezra 
ve köy vardır. Bu insanlar, malesef ortada kalmışlardır. Şehirlere ve kazalara göçen bu vatandaş
larla geçen yıl da görüştük; bir evde oturan 20, 30,°40 kişi vardır, onlarla görüştük; geçekten, bu 
devlete yakışan, bu insanlara şefkat duymasıdır dedik ve bu konuyla ilgili olarak Yüce meclise bir 
kanun teklifi verdik. Teklifimizde, terörden dolayı köyünü terk etmek mecburiyetinde kalan va
tandaşlarımızın aile reislerine asgarî ücret tutarında para ödeyelim ve rayiç bedel üzerinden de ki
ra bedeli verelim; huzurlu ortam oluştuğu anda, ödenecek olan bu paralan keselim ve vatandaşlar 
tekrar köylerine dönsünler istedik; ama, maalesef bu hiç kale alınmadı. Bu vatandaşlar onun bunun 
yanında sığıntı hayatı yaşıyorlar. Yaşamakta oldukları o sığıntı hayatı sizlere anlatsam, inanın, ken
dinizi tutamaz, hüngür hüngür ağlarsınız; o daha zordur. 

Değerli arkadaşlar, bu boşaltılan köylerde, mıntıkalarında, aynı zamanda, onların arazileri, 
malları, bahçeleri, yüzyılların emeği var. Yüzyılların emeği de orada kalıyor; bu yüzyılların eme
ğine, orada yaşayan insan bir daha dönemiyor. Kendilerine deniliyor ki, "can güvenliği olmadığı 
için siz bu bölgeye giremezsiniz." Adamın ekilmiş ekini var, bahçasi ve çeşitli emekleri var. Bun
larla ilgili bazı konuları sayın Bakanıma aktardım, henüz neticesini de alamadım, inşallah halledi
lir; ama, şunu samimiyetle söyleyeyim: Bölgedeki korucular diyor ki, "ekinin yüzde 50' sini bize 
verin, biz biçtirelim" Demek ki, arzu edildiğinde güvenlik sağlanabiliyor! ° 

Yine, bunun yanında, bütün bu bölgede 20 milyona yakın hayvan var. Bu hayvanlar, memle
ketin millî servetidir, yıllarca uygulanan yanlış politikalarla, 40 milyonlarda, 30 milyonlarda olan 
hayvan sayısı aşağılara indirildi; ama, bölgede hâlâ hayvan potansiyeli var. Bugün ise, ne acıdır 
ki, yaylalar tamamen yasak edilmiş; hiç kimse, hayvanını, doğru dürüst, yaylaya çıkaramıyor. Pe
ki, bu milyonlarca insan, yüzbinlerce aile nasıl geçinecek? Yallalara götüremediği bu hayvanları -
henüz tam olarak erişmemiş, etlenmemiş, semizlenmemiş olan bu hayvanları- satmak mecburiye
tinde kalan köylüler, bunları satacak yer de bulamıyorlar değerli arkadaşlar. İşte, onun için diyoruz 
ki, komple çözüm düşünülmeden meselenin halledilmesi çok çok zordur ve bugüne kadar da me
sele komple ele alınmamıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Son cümlelerinizi alayım Sayın Korkutata. 
HÜSYAMETTlN KORKUTATA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, aslında, söylenmesi gere

ken çok mesele var; söylemek istediklerimin onda birini de söylemiş değilim. Doğudaki bütün 
kentler, şu anda, göç eden vatandaşlarla dolmuş taşmış. Diyarbakır'ın nüfusu, 300 binden tam 1,5 
milyona çıkmış; insanlar sokoklarda yatmaktadır. Dolayısıyla, buna tedbir alınmadığı zaman, şehir 
içindeki faili meçhul siyasî cinayetler daha da çok artacak ve artmaya da devam ediyor. Bunlara 
mutlaka çözüm bulunması lazım ve komisyonların bu konuda söylediklerinin de kale alınması la
zım. Bu konular için komisyon kurulmuş, çalışıyor; ama, söylediklerini kale alan yok. İnanır mısı
nız, bu komisyonu, bizzat devletin tepesindeki insanlar engellemeye kalkıyor. Komisyonumuz izah 
edeceği için, bunlara girmek istemiyorum. 
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Çok değerli arkadaşlar, evet, sıkıntılar çok büyük; ama, çözümsüz değildir; çözülmeyecek hiç
bir mesele yoktur; yeter ki, bu meseleyi komple ele alalım ve gerçek anlamda bir teşhis koyalım, 
bir koordinasyon sağlayabilelim. Bugün devletin tepesindeki bakanlıklarda bile koordinasyon yok
tur. İçişleri Bakanlığının bildirdiği faili meçhul cinayet sayısı 1 200, Adalet Bakanlığının bildirdi
ği sayı 1 036, ikisindeki ortak isimlerin sayısı 458'dir!.. 

Değerli kardeşlerim, böyle bakanlık, böyle koordinasyonsuzluk olur mu?! Maalesef var. Bu, 
bölgedeki istihbarat örgütlerinde de var. Bir bakıyorsunuz, birinin suçlu gördüğünü, bir başkası 
suçsuz görmüştür. Bir bakıyorsunuz, bir olay olmuş, diğerinin haberi yok. 

Bugünkü sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın İçişleri bakanımızın, birçok parlamenterin ve in
sanın araya girdiği ve bizim de orada bulunduğumuz bir sırada, Mehmet Şerif Avşar , zorla, dük
kânından -şehrin en kalabalık yerinden- alınarak, Jandarma Alay komutanlığındaki jandarma kara
koluna götürülmüş ve bütün söylenilenlere rağmen, reisicumhurun, telefonuna rağmen -ki, o anda 
biz de oradayız- maalesef, yedi gün sonra bu kişinin Ölüsü ortaya çıkmıştır ve bu hususta hiçbir şey 
de yapılamamıştır. O adamın yakınları, o gün, 5 kişiyi ismen tanımışlar; takip etmişler, gittikleri 
yeri polise de haber vermişler. O 5 kişi tespit edildi, getirildi; fakat, o 5 kişinin dışında, sonradan 
intikal eden ve "biz resmî görevliyiz" deyip, öldürülen kişiyi asıl götüren kişinin -zamanım yok, 
meseleyi anlatamıyorum- ismi maalesef kesinlikle söz konusu edilmemiş ve anlatılmamıştır; kim 
olduğu da belli değildir. 

Bölgede kimin elinin kimin cebinde olduğu belli değil; ciddî sıkıntılar var. Ben diyorum 
ki,olağanüstü halin kalkması, PKK ile mücadelenin bitmesi anlamına gelmez. Bu devlet, PKK ile 
daha etkin mücadele etme kudretine sahiptir; yeter ki, sivil otoritelere, valilerimize ciddî yetkiler 
verelim, güç verelim, kuvevet verelim. Boşalması gereken köy varsa boşaltalım; fakat, o vatanda-
şımızva şereflice yer gösterelim, "buyur gel, burada otur" diyebilelim; bunun için tahsisat verelim, 
kuvvet verelim, güç verelim. O zaman, maliyetlerin de çok daha düşük olacağı kanaatindeyim. 

Bu bölgedeki vatandaşın inancı, şahsiyeti ve sosyal durumu göz önüne alınmadan meseleyi 
halletmek mümkün değildir. İnanç, buradaki en büyük harçtır, en büyük çimentodur. 

Bu vesileyle, Cenabı Allah'ın bu memleketi ve bu bölge insanını bu halden kurtarması için dua 
ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN , Teşekkür ederim Sayın Korkutata. * 
. Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın İsmail Köse; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ola
ğanüstü halin 4 ay uzatılması hususundaki hükümet tezkeresi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu 
adına huzurunuzdayım. Sözlerime başlarken, başta Sayın Başkanı ve Yüce Heyetinezi saygıyla se
lamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her 4 ayda bir, bu kürsüden, olağanüstü halin uzatılma
sıyla ilgili konuşmaların yapılmasına ve olağanüstü halin uzatılmasına, benden önce konuşan iki 
arkadaşımız gibi, benim de yüreğim sızlamaktadır ve üzülmekteyim; Grubumuz da üzülmektedir, 
milletimiz de üzülmektedir. Tabiî, isteriz ki, olağanüstü hal 4 ay sonra sona ersin, tüm ülkemizin 
diğer köşelerinde olduğu gibi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki insanımız da, gece 
ve gündüz, rahatlıkla işine gidebilsin, günlük işlerini yürütebilsin, onun can ve mal güvenliği sağ
lanabilsin. 

Neden bu noktaya gelinmiştir, neden feveran ediyoruz konusuna gelince: Bu konunun bir de 
diğer tarafına baktığımızda; olay, bugünün olayı değil. Olağanüstü halin -uzatılmasını teklif eden 
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bugünkü siyasî İktidarın ortaya koymuş olduğu ve uzatılmasından yana olduğunu söylediğimiz bu 
yönetim- Hükümetimizin ortaya çıkarmış olduğu bir karar olmadığı da gerçektir. 

1991 yılından bu yana kurulan 49 ve 50 nci hükümetlerimiz, kendisine devredileni almıştır. 
Ülkemizin ve milletimizin en önemli meselesi olan toprak bütünlüğümüze, milletimizin varlığına 
saldıran, dışarıdaki güçlerin organize etmiş olduğu ve içerideki hainlerle beraber bu toprakları bi
ze çok gören, bu nüfusu bize çok gören düşmanca ve sinsice bir oyunun ortaya konulmasından 
dolayıdır ki, işte bugünlere gelmiş bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, 1970'li yıllardan başlayarak, 1974 yılında organize olan PKK, 1979 yı
lından sonra yurt dışına çıkmak suretiyle, ekonomik, silah ve lojistik bütün gücünü dış devletlerin 
vermiş olmasından dolayıdır ki, 1983 yılma kadar da, Kuzey Irak'ta bulunan Barzani'nin hâkimi
yeti ve otoritesi altında bulunan bölgede, maalesef, palazlanarak, 1983-1984 yıllarından sonra bu 
fitne, bünyemize sokulmuştur. 

Şimdi, ANAP Sözcüsü değerli Seçkiner'in, tabiî ki, içi sızlayarak buradan yaptığı konuşması
na hak veriyorum; ancak, bazı şeyleri de hatırlamasını istiyorum. 1984 yılında Şemdinli-Eruh olay
ları, 500 PKK'lı militanla başlatılmıştır; ama, 1991 yılında, 100 bine yakın silahlı örgüt militanı, 
bir o kadar da milis kuvveti ve sempatizanı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, maalesef devredil
miştir. 1984 yılında anarşi ve terör, bu toprakları parçalamak üzere bölücü bir terör olayı olarak 
başladığı zamanlarda ve 500 kişiyle başlayan bu bölücü terör örgütünün militan sayısının 100 bin
lerce varmasına kadar, bu ülkeyi acaba kimler yönetiyordu?! 

HASAN ÇAKIR (Antalya) - O zaman, muhalefet olarak, bölücülük olduğunu kabul etmiyor
dunuz. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bir ilin bir köşesinde 500 kişiyle başla
yan bu olayların, 15 ilimizi ateş çemberine almasına kadar, bu ülkeyi yönetenler neredeydiler ve.ne 
yaptılar?! Benim gönlüm razı değil; şimdi sizlere, tekrar o sayfayı açıp, geçmişte yapılanların yan
lışlığını ve güvenlik kuvvetlerimizin ve hükümetlerin yapması gerekenleri neden yapmadığının he
sabını sormayacağım. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) - Sayın Köse, o zaman, bölücü terör olduğunu kabul etmiyordu
nuz ve her türlü tedbire karşı geliyordunuz. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Yeni bir kanun teklifi mi getirdiniz, ne getirdiniz? . 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Değerli milletvekilleri, herhangi bir siyasî partinin genel başka
nı değil, siyasî partinin kendi içerisinden çıkarmış olduğu bir bakanı da değil, sizin getirmiş oldu
ğunuz bir bürokratın sözünü bir cümleyle okuyorum; getirip, devletin en üst kademesinde görev 
vermiş olduğunuz ve bu olayları ortadan kaldırmakla görevlendirdiğiniz şahıs diyor ki, "başlangıç
ta terör hafife alındığı için, güvenlik güçleri yeterince desteklenmemiştir." İşte, elimizde belgeler 
vardır -ben bunları söylemek istemiyorum; ama, aşağıdan tahrik edince söylüyorum- kendi bürok
ratınızın, kendi zamanınızdaki icraatınızın yanlışlığım ortaya koyan sözlerinin yer aldığı belgeler 
vardır. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) - Devlet hafife almış değil, güvenlik kuvvetleri hazır değildi. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Değerli milletvekilleri, şimdi, mesele, bizim ya da sizin mesele

niz değildir. Mesele, millî bir meseledir; mesele, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin meselesidir, yü
ce milletimizin meselesidir. Biz, 1987'li yıllardan bu yana olaya bu gözle baktık. Doğru Yol Par
tisi olarak, bu meselenin herhangi bir siyasî parti meselesi olmadığını ya da bir siyasî partinin bu 
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meselenin üstesinden gelemeyeceğini idrak eden, devletini seven, milletine inanan bir siyasî düşün
cenin sahibi olduğumuz içindir ki, o günden bu yana da olağanüstü hal uygulamalarına müspet yak
laştık ve güvenlik kuvvetlerimizin müspet sonuç alabilmeleri için de onların yanında olduk. 

Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; Türkiye'nin önündeki istikbalini görenler, Türkiye'nin 60 
milyon nüfusunun en önemli potansiyeli olduğunu görenler ve bu varlığıyla gelecekte Balkanlar
da, Kafkasya'da ve Ortadoğu'da büyük bir lider devlet olacağını hesaplayanlar, işte bu hainane pla
nı önümüze koymuşlardır. Bunu bilmemek için, bu ülkede yaşamamak lazımdır. Biz de diyoruz ki, 
bu plan dışarıda hazırlanmıştır. Dost gözüken ve aynı ittifak içerisinde olduğumuz halde, maalesef 
her gün 5 güvenlik görevlimizi şehit eden bu PKK'yi Ermeni Asala örgütünden artakalan, devleti
mizin ve milletimizin düşmanı olan bu örgütü hainane bir şekilde içimize sokanlar vardır ve bu ör
gütün dost gözüküp, maalesef düşmanca hareket eden devletlerin yardımıyla tezgâhlanarak ortaya 
çıkarıldığı da bir gerçektir. 

Bizim yapmamız gereken nedir, onu ortaya koymamız lazımdır. Tabiî ki, hiçbir devlet, ken
dinden daha güçlü bir devletin, herhangi bir şekilde ortaya çıkmasına razı olmayacaktır. Komşu 
devletlerimize bakınız; ne kadar dost gözüyle bakarsamz bakınız, maalesef, PKK meselesinde de 
yine ülkemize en fazla zarar veren, işte o dost gözüyle baktığımız komşu devletlerdir. Daha düne 
kadar sınırlarında PKK kamplarını barındıran ülkeler, PKK'nın bir taraftan Türkiye'ye verdirece-' 
ği can kaybını, bir taraftan da ekonomik yönden verdireceği zararı ve o bölgede bir hassasiyet mey
dana getirmek suretiyle, milletin dikkatini oraya çekerek, devletin bütün imkânlarıyla oraya yük
lenmesi sonucunda ülkenin tüm ekonomisinin etki altına alınmasını hesaplamışlardır. Bunların içe
risinde en başta komşu devletlerimiz vardır. 

Bakınız, şimdi halen ülkemize gelmek suretiyle bu meselenin ortadan kalkınması konusunda 
beraber olduğumuzu ifade etmemize ve onların canlarını korumak i çin Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti fedakârlık yapmasına rağmen, 1980-1983 yıllan arasında, maalesef, PKK'yı barındıran Barza-
ni'dir. Onun için, bunları bilerek bunlara yaklaşmak mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, önümüze konulan tablo bellidir: İran, Irak, Suriye ve Türkiye sınırlarında, Marksist-Le-
ninist bir düşünceye dayalı bir Kürdistan kurmaktır. Bunun hedefi bellidir, kurulma amacı bellidir 
ve kuranların hedefi de bellidir. Öyleyse, Devlet ne yapacaktı? Devlet, bunları bildiği içindir ki, bu 
toprakların parçalanamayacağı, bu Bayraktan başka bir bayrağın bu topraklar üzerinde dalgalana-
mayacağı ve bu milletin bölünemeyeceğinden dolayıdır ki -zaten, kendinden önceki siyasî iktidar
lar da bunu korumak ve kollamak mecburiyetinde olduğundandır ki- meşru güvenlik kuvvetleriy
le, o bölgeye sızan, o bölgeye gelen bu hain güçleri önce ortadan kaldırmak ve silahtan tecrit et
mek için programını yapmıştır. Yapmıştır; ama, maalesef, bunu zamanında ve yerinde kullanama-
mıştır. İşte, 1991'li yıllara kadar, eğer gerçekten dikkatli, kararlı ve arkasında da güçlü bir siyasî 
kararlılıkla bu meselenin üzerine gidilmiş olsaydı, bugün bu olayları konuşmamıza lüzum kalma
yacaktı. 

Şimdi, bunlar 1991 yılma kadar neden yapılmamıştır; niçin bu meselenin üzerine hassasiyetle 
gidilmemiştir; bütün bunlar, devletin arşivlerinde mevcuttur, devletin bilgileri tahtındadır. 

Şimdi, ortaya yeni bir karar çıkmıştır. Şu anda Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Çil
ler'in başkanlığındaki Hükümet, bu meseleye kesinlikle tavır koymuştur. İlk önce terör olayı hal
ledilmelidir. Bu mesele ortadan kaldırılmadığı müddetçe, terör olayları Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgelerinde ortadan kalkmadığı müddetçe, bu bölgenin kalkınmasının mümkün olamayaca
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ğı ve bunun bir tarafta da diğer yerlere de, maalesef, inikas etmesi suretiyle, oradaki insanlarımızı 
da rencide etmesi dolayısıyla da, millî birlik ve bütünlüğümüzü sağlamak mecburiyetindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, alman ve tavizsiz uygulanan bu kararlar sonucunda, inanınız ki, o böl
gede yaşayan vatandaşlarımız bizden çok daha memnundur ve güvenlik kuvvetlerimizin bu varılan 
ciddî ve kararlı siyasî kararlar sonunda almış olduğu başarılı sonuçlar da ortadadır. Gerek Irak sı
nırları içerisinde, gerek ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki dağlarda, köyler
de güvenlik kuvvetlerimizin yapmış olduğu operasyonlar sonucunda, PKK, artık silahlı gücünü bir 
yerde kaybetme noktasına gelmiştir ve yine tekrarlıyoruz, inşallah, 1994 yılı PKK'nın sonu olacak
tır, Türkiye PKK'ya mezar olacaktır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde yaşayan 
vatandaşlarımız -Sayın Korkutata yüzde 98'i dedi, ben yüzde 100'ü diyorum- bütün vatandaşları
mız bu ülkeden başka gidecek herhangi bir yerinin olmadığını, bu devletin de kendi devleti oldu
ğunu ve bu topraklarda yaşama hakkının olduğunu, bu devleti idare etme, yönetme ve her türlü ic
raatın içerisinde olduğunun da farkındadır. Kim farkında değildir? Maalesef, hain düşünce sahip
leri, biraz da o insanları istismar eden siyasetçiler farkında değildir değerli milletvekilleri. 

Diyoruz ki, fertlerden başlamak suretiyle, devletin bütün müesseselerinde çalışanların ve bü
tün kurumların ellerini bu taşın altına koyması lazımdır. Bu, bir tek partinin, bir tek kurumun, bir
kaç insanın işi değildir, tümden bu görevi yerine getirmek mecburiyetindeyiz. O-bölgede yaşayan 
insanlarımıza çok büyük görevler düşmektedir. Belki düne kadar, korkuyla, baskıyla, şiddetle, 
PKK'nın yapmış olduğu zulmü ve onların yapacakları hareketleri önceden güvenlik kuvvetlerimi
ze bildirmiyorlardı; ama, bugün, devletin gücü ye otoritesi sayesinde; "artık, benim devletim, anar
şiye, teröre yol vermeyecektir, bu memlekette terörün mesafe alması mümkün değildir" düşünce
sine kavuşan o bölgedeki insanlarımız, bütün bildiklerini ve önlerine gelecek herhangi bir şekilde
ki olayları güvenlik kuvvetlerine daha önceden bildirmektedirler. 

Değerli milletvekilleri, on yıl içerisinde PKK, güvenlik kuvvetlerimizden 2 binin üzerinde in
sanı şehit etmiştir. Bu toprakların parçalanmaması için, Bayrağımızın dalgalanması için, milletimi
zin birlik ve bütünlüğü için verilmiş görevi yaparken şehit olan bütün güvenlik görevlilerimizi rah
metle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 2 binin üzerinde şehidimiz vardır. Sayıları, güven
lik kuvvetleri mensuplarımızın iki misline yaklaşan vatandaşımız şehit olmuştur. Sayın Korkuta-
ta'nın vermiş olduğu bir rakama itiraz ediyorum; 20 bine yaklaşan bu bölgedeki ölen insanların 10 
bini PKK'lıdır değerli milletvekilleri. Bunları aym kefeye koyamazsınız. Ölenlerin sayısı 20 bin 
değildir. Onlar, bu vatana tasallut ettikleri için, güvenlik kuvvetlerimizi şehit ettikleri için gebe-
renlerdir. Evet, onları hiçbir zaman şehit olanlarla aynı kefeye koymak suretiyle, "ölenlerin sayısı 
20 bindir" demeye hakkınız yoktur. Onun için, hainlerle, bu topraklan koruma görevinde olanları, 
bu memleketin evlatlarını aynı kefeye koymaya hakkımız yoktur. O itibarla, 10 bine yaklaşsın, 5 
bine yaklaşsın; önemli olan, insan sayısıdır. Her insan yaşama hakkına sahiptir. Öyleyse, bir tek 
ferdin dahi can emniyetini sağlamamız, onun hayatını devam ettirebilmesi için gerekli tedbirleri al
mamız gerekirken, binlerce insanın Ölümüne sebep olan bu hadisenin, tabiî ki ortadan kalkması ge
rekmektedir. 

Ne olursa olsun, Meclisimizde, ülkemizde son iki üç yıldan bu yana bir konsensüs teşekkül et
miştir. Evet, özellikle 1991 yılından sonra, gerek Sayın Demirel Hükümeti, gerek Sayın Çiller Hü
kümeti zamanında; devletin ortaya koymuş olduğu, elindeki bütün istihbarat bilgilerini açıklamak 
ve "Bu bir anarşi olayı değildir; bu, topraklarımızı parçalamak, müstakil bir devlet kurmanın pla-
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nıdır" demek suretiyle, milletin dikkatini çekmek suretiyle, hedef o yöne yönlendirilmek suretiyle, 
mesele millete mal edilmiştir. O itibarla, önce milletin desteği sağlanmış, bütün kurumların, kuru
luşların ve müesseselerin desteği de sağlanmak suretiyle, bir konsensüs meydana gelmiştir. 

Bugün Yüce Meclisimizde de belki ferdî olarak çatlak sesler çıkabilir. Onlar da, o bölgedeki 
insanlardan, zaman içerisinde derslerini alacaklardır. Evet, o vatandaşlarımız, dün olduğu gibi, ko
münizm yıkılmadan önce, Marksist-Lenİnist düşünce ile onlara yaklaşmak suretiyle, "Siz geri kal
dınız, siz bu ülkenin ikinci sınıf vatandaşısınız, sizin topraklarınız işgal altında" demek suretiyle; 
nasıl 6 düşünceyle o insanları kandıramadılar ise; bugün yine, "Size ayrı bir bayrak, ayrı bir dev
let kurduracağız" demek suretiyle, şimdi komünizm yıkıldıktan sonra da camilere girerek, sahte 
imamlık, sahte müezzinlik yapmak suretiyle, onlarla sahtekârca namaz kılmak suretiyle, dinlerini 
de istismar etmek suretiyle, o insanları yine yanlarına alamamışlardır. 

Değerli milletvekilleri, evet, sevineceğimiz nokta budur. O bölgede yaşayan insanlara, devlet 
olarak, da millet olarak da şükran borçluyuz. Eğer o insanlar, bu zora bu şiddete, bu korkuya rağ
men, PKK'nın yanında olmadılarsa, bu topraklarımızın parçalanması konusunda taviz vermediler-
se, anaların karnındaki çocuklarını şehit vermek suretiyle dahi, o şekildeki zulme dayanmak sure
tiyle; 10 yıldan bu yana 4 binin üzerinde insanı kaybetmelerine rağmen, halen "Türkiye Cumhuri
yeti devletinin yanındayız, bu ay yıldızlı Bayrağın altında yaşamaktan şeref duyuyoruz, PKK, se
ni lanetliyoruz" diyorlarsa, o insanlara gerçekten şükran borçluyuz. Beiı de, grubum ve şahsım 
adına, o bölgedeki insanlara şükranlarımı bildiriyorum. -

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olay yalnız can kaybıyla kalmamıştır. Bakın, devletin ar
şivlerine giren ve on senede ülkemize mal olan maddî yönden de ne büyük felaketlere maruz kal
dığımızı gösteren rakamları vermek istiyorum: 19 tane enerji hattımızı maalesef tahrip etmişler. 
100'ün üzerinde, ağır vasıta dediğimiz ve yol yapımında kullanılan aracımızı tahrip etmişler. 
50'nin üzerinde küçük otomobilimizi yakmışlar ve yine 300'e yakın otobüsü yalanışjar. 90tane tıafoyu_ 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) ' • ., ' 

BAŞKAN - Son cümlelerinizi alayım Sayın Köse. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Değerli Başkanım, önemli olduğundan zabıtlara geçmesi için arz 

ediyorum. 
600' ün üzerinde okulumuzu yakmışlar. Tabiî, burada sırada olan birçok yerlerimizin isimleri 

ve sayıları da var, 50'nin üzerinde PTT binamız santrali, 15'in üzerinde, yine Devlet Demir Yolla
rının araçlarını maalesef tahrip etmişler, maalesef 30'un üzerinde de jeneratörü tahrip etmişler. 

Değerli milletvekilleri, bir taraftan manevî, bir taraftan da maddî zararlara sebep olan, ülkemi
zi uzun süreden bu yana dehşet İçerisinde bırakan ve her akşam; ancak, ateş düştüğü yeri yakar mi
salinden, her ailemizde üzüntü kaynağı yaratan bu fitneyi, bu musibeti defetmek için güvenlik kuv
vetlerimiz gece-gündüz demeden bu meselenin arkasındadırlar, Devlet bunun arkasındadır, İnşal
lah 1994 yılında bu mesele bitecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tabiî ki, polis tazminat kanununun da çıkması lazımdır. 
Bunu biz de arzu ediyoruz ve o kanun teklifini veren Doğru Yol Partisi milletvekillerinden birisi 
olarak da, bir an önce Sayın Başbakanımızın da, Hükümetimizin de bu meseleye yaklaşması ve bu 
meselenin halledilmesi gerekmektedir. 

Canını ortaya koymak suretiyle görev yapanla, dairede oturan insanın farklı tarafları vardır; 
hem canını koruyacaktır hem de canımızı koruyacaktır. Bu insanların, diğer memurlardan farklı 
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maaş almaları da, diğer personelden farklı muamele görmeleri de, diğer milletvekili arkadaşlarımı
zın düşünceleri gibi, bizim de kanaatimizdir. O itibarla, hangi seviyede olursa olsun ve hangi ku
rumda olursa olsun, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görevli askerimize, polisimize; her 
aşamada zabıta görevi yapan güvenlik görevlisi personelimize muhakkak surette yardımcı olun
ması, maddî yönden destek olunması gerekmektedir. 

Güvenlik kuvvetlerimizin müspet bir noktaya getirmiş olduğu ve milletimizin de rahat nefes 
alma noktasına geldiği bir anda, vatandaşlarımız da "Biraz daha acele edin, biraz daha üzerine gi
din, artık bizim de tahammülümüz kalmadı; bunların da sonu geliyor, bunlar da bitmişlerdir, son 
kalanları dağların başındadır, bunları buralardan indirerek bu meseleyi bitirin" demek suretiyle, on
lar da acele etmektedir. 

İnşallah, devlet, konunun üstesinden gelecektir. Güvenlik güçlerimize Cenabı Allah'tan başa
rılar dilerken, meselenin bu yıl sonuçlanmasını temenni ediyoruz. 

Hükümetin yapmış olduğu icraatı destekliyoruz, takdirle karşılıyoruz ve Doğru Yol partisi ola
rak olağanüstü halin uzatılmasına da müspet oy vereceğiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köse. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ural Köklü; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 21 inci 

sefer Meclise gelmiş olan olağanüstü halin uzatılması konusundaki Başbakanlık tezkeresiyle ilgili 
görüşlerimizi arz etmek üzere Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına söz almış bulunuyorum; bu gö
rüşleri huzurunuzda size sunacağım. 

Olağanüstü halin uzatılması konusunu 21 inci kez görüşüyoruz ve bu görüşmelerimizin sonun
da da hep olağanüstü hali uzatıyoruz. Bu görüşmelerin neticesinde, her seferinde, yerine getirile
cek herhangi bir çareyi temenni ediyoruz, bu konuda çeşitli fikirler üretiyoruz, "İller İdaresi Yasa 
Tasarısını getirelim, Meclisten geçirelim" diyoruz; ama nedense, bu konuda bir türlü bir mesafe kat 
edemiyoruz. 

Burada, kürsüye her çıkan parti sözcüsü arkadaşımız, elbette ki, bu konu üzerinde, diğer par
tilerin yapamadıklarını söylemeye çalışmaktadır. Ben, böyle bir söylem tarzına girmeyeceğim. El
bette ki, bu sorunu, sadece bir partinin sorunu olarak görmüyorum. Bu sorunu, mevcut Hükümetin 
sorunu olarak da görmüyorum. Bu sorunun, en azından, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sorunu 
olduğunu, bu kürsüye her çıkan kişinin söylediği gibi, ben de söylemek durumundayım, o şekilde 
görüyorum ve söylemimi de o tarzda geliştirmeye çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, son dönemlerde "terör" denen hadisenin boyutu çok büyümüştü. Bu 
büyüyen boyuttaki terör hadisesinin üzerine, Mecliste sağlanmış olan konsensüsle, güvenlik gö
revlilerimiz büyük bir kararlılıkla hadisenin üzerine gitmiş, terörü geriletmiş, hatta sindirmiştir di
yebiliriz. 

Artık, bir sonuç alınacak düzeye yaklaştık; fakat, nihaî çözüm olarak, artık, Türkiye Cumhu
riyetinin başına, böyle, insan hayatına kastedici terör olaylarının hiçbir zaman gelmeyeceğini de 
garantilemek mümkün değildir; ama, böyle büyük boyutlarda, kan dökücü boyutlarda oluşmama
sını temenni etmenin ötesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bizlerin üzerine düşen göre
vi, hepimiz, kimse kimseyi suçlamadan, büyük bir sorumluluk anlayışı içerisinde üretmek zorun
dayız, bir şeyler yapmak zorundayız. 
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Terörle mücadelede, daha önceki konuşmalarımda da söylediğim gibi, gerçekten, teröristin 
üzerine, militarize bir anlayışla, kararlı bir anlayışla gitmek lazım. Çünkü, başka bir Türkiye Cum
huriyeti devleti yok ve bundan başka bir yerimiz, bundan başka verecek bir karış toprağımız yok. 
Bunu, kürsüye her çıktığımızda söylüyoruz. Bundan vazgeçmeyi düşünen hiçbir siyasal partiyi, 
hiçbir düşünceyi tanımıyorum; böyle bir düşüncenin de olacağını zannetmiyorum, bunu düşünmek 
dahi istemiyorum. 

Bu militarize mücadelemizin belli bir boyutta başarıya ulaştığına ve bundan sonra da ulaşa
cağına inanıyoruz; fakat bu yaranın bir daha depreşmemesini, bu tür bir terör olayının bundan son
ra bir daha olmamasını istiyorsak, meseleye bilimsel açıdan yaklaşmak ve bakmak zorundayız. Bu 
sorunu çözebilmek için, herkes kürsüye çıktığında diyor ki: "Bu, birlik ve beraberlik içerisinde aşı
lacak olan bir sorundur." Evet, ben de aynı sözü söylüyorum; bu, birlik ve beraberlik içinde aşıla
cak olan bir sorundur. 

Bu sorunu kimler aşacak?.. Düşünen insanlar... Neredeki?.. Türkiye'deki düşünen insanlar 
aşacak, Türkiye'deki düşünen insanların, temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi aşacak. Hiç
bir baskı duymaksızın, hiçbir endişeye mahal vermeksizin, serbestçe, özgürce düşüncelerini ürete
cek insanlar da, Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet payidar kalması için, gerçekten çareler üretebile
cektir. 

Bu çarelerden biri olan "Birlik ve beraberlik" dediğimiz zaman, bunun dayanağı, Türkiye 
Cumhuriyetinin birlik ve beraberliğinin temellerini 70 yıl önce atmış olan Atatürk ve Kuvayı Mil-
lîyecilerimizin koyduğu ilkelerdir. Gerçekten bugün de, o günkü özelliklerini taşıyan o pırıl pırıl il
keler, hâlâ Türkiye Cumhuriyetinin birlik ve beraberliğini temin edecek olan ilkelerdir. Hiç, Ame
rika'yı falan yeniden keşfetmeye gerek yok. Nedir o ilkelerimiz?.. Bu ilkelerden birisi olan Türki
ye Cumhuriyetinin ulusçuluk anlayışı, çağdaş bir ulusçuluk anlayışıdır. Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti anlayışı, laiklik temeli üzerine kurulmuş, gerçekten, bilimsellikten, eşitlikten ve özgürlükten 
yana, sosyal adaletçi bir sosyal hukuk devleti anlayışını hâkim kılmaktır. 

Bu ilkelerimizden hiçbir zaman vazgeçemeyiz, bu ilkeler her zaman bizi kardeş yapan tutkal
dır. "benim partim çimentodur, benim partim garantidir" demeye hiç gerek yok. Çimentosu da, tut
kalı da, garantörü de bu ilkelerdir. Bu ilkelerin, kitaplardan çıkarılıp, hayata geçirilmesi, bu ilkele
rin yaşatılması gereklidir. 

Bu ilkelerden bir tanesi olan "Ulusal birlik ve beraberlik" ilkesinin her zaman var olabilmesi 
için, bir memleketle, illa bir din birliği şart değildir, bir ırk birliği şart değildir, bir kan birliği şart 
değildir, bir coğrafî birlik, üniter birlik şart değildir. Bir memlekette eğer ulusal bir devlet, ulusal 
bir birlik oluşturulacaksa, bir gaye birliği şarttır. Kurtuluş Savaşı gayesiyle kurulmuş olan Türkiye 
Cumhuriyeti, o zaman, o gayeyi gerçekleştirmiş ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerini at
mıştır, birinci şartı oluşturmuştur. Ama, geriden gelen şartlar vardır. Temel atmakla devlet kurulup 
bitmiyor, o temelin üzerinde binanın yükseltilmesi gereklidir. O binanın yükseltilmesi için de, kül
türel yaşam birliği, beraberliği yaratmak lazımdır. Türkiye'nin -doğusuyla batısıyla, güneyiyle, ku
zeyiyle- aynı hayatı, aynı duyguları aynı düşünceleri paylaşabilen insanların birbirlerine sevecen 
yaklaşabileceği bir eğitim birliği yaratması gerekmektedir, bir sanat birliği yaratmak gerekmekte
dir. 

Aynı zamanda, Atatürkçülük ulusçuluğunda, hiçbir zaman, söven milliyetçi». ırkçı, dinci bir 
ulusçuluk söz konusu değildir. Atatürkçülük ulusçuluğu, evrensel bir ulusçuluktur, dünyaya açık
tır. Atatürkçülük ulusçuluğu, ulusumuzun, tarihinden kazanmış olduğu birikimleriyle, dünyadaki 
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bilimsel ve teknolojik gelişmelerle kucaklaşmayı temin edebilecek olan bir yaklaşımdaki, laiklik 
anlayışındaki bir Türkiye Cumhuriyeti kültürünü, bu memleketin dört bir yanına ekmektir, üret
mektir, yetiştirmektir. 

Bu konuda, Türkiye Büyük Millet Meclisine veya şimdiye kadarki görevlilerimize düşen hiz
metler, görevler tam olarak yerine getirilebilmişse, biz, eğitimimizde, sanatımızda ve kültürümüz
de, Türkiye'nin dört bir yanında Atatürk ilkeleri doğrultusunda, gerçekten çağdaş bir eğitim vere-
memişsek; 15 yaşındaki, 17 yaşındaki, 20 yaşındaki, yetişen çocuklarımız -ister anarşist, ister terö
rist, isterse diğer boyutta bir insan olsun- okul yüzü görmeden, Türkçeyi dahi öğrenme imkânını 
bulamadan yetiştiği zaman, eğer o yetişen insan Atatürk'ü dahi öğrenemeden belli bir yerlerde kan-
dırılıyorsa, müsaade edin de, biraz da bazıları görevlerini yapmamış olsun. 

Onun için, meseleyi temelinden halletmek istiyorsak, boynumuzu, başımızı daha yukarı kaldı
rıp, biraz daha gözlerimizi açmamız lazım. Devletimiz, militarist açıdan bugün PKK terörünün üs
tesinden gelir, bin sefer daha üstesinden gelir, buna inanıyorum. Her türlü terör hadisesinin üste
sinden gelir; ama görüyorsunuz, buna parajel olarak ekonomik boyuttaki sarsıntılarımız da mey
danda. Türkiye Cumhuriyetinin sorunları her geçen gün daha da büyümekte, her şey birbirine geç
miş, kenetlenmiş, bağlanmış vaziyettedir. Türkiye Cumhuriyetinde, hepimiz söylüyoruz, bir aşma 
dönemindeyiz. Neyi aşacağız?.. Bir seferberlik yapacağız. Ne seferberliği?.. İşte, ekonomik istik
rar paketi seferberliği, işte teröre karşı mücadelede hepimizin birlik ve beraberliği. En sonunda he
pimizin ettiği söz, birlik ve beraberliktir. Bu birlik ve beraberliği yaratacaksak, gelin, Atatürkçülük 
anlayışındaki eğitimi, Tevhidi Tedrisat Yasasını gerçekten hayata geçirelim. 

Dünyanın her yerinde onbir yıllık, onbeş yıllık, sekiz yıllık mecburî eğitim hizmetleri verilir
ken, hâlâ Türkiye'mizde beş yıllık mecburî eğitim hizmeti verilmektedir. Bu da bir bakıma nedir?.. 
Devletimiz, eğitim hizmetlerini doğusuna, batısına, kuzeyine götürebiliyor mu. "Benim Türkiye 
Cumhuriyetimin ilkeleri şudur, vatandaşlık haklarım budur, Anayasa bunu gerektiriyor" diye bir 
eğitim götürebiliyor mu? Hayır götüremiyoruz. Açılmamış okullarımızdan bahsediyoruz, yedi, se
kiz, on yıldır kapalı olan okullarımızdan bahsediyoruz. Bunlar da bizim sorunlarımız, hiç kimse bu 
konuda bir alınganlık içerisine girmesin. 

Bugün, ırksal kökenden gelen, insan hayatına yönelen terör de var ve uçlarını, belirtilerini gör
düğümüz, yarından sonra da görecek olduğumuz, dünyada örnekleri olan dinsel anlayıştaki, de
mokratik anlayışa ters düşen ve onun düşmanı olan şeriat; Türkiye'nin başına dine dayalı bir dev
let örgütü kurmak isteyen terör hadisesi de gelecektir ve gelmektedir. Konuya biraz boyutlu bak
mak zorundayız. 

İşte, bu terör hadisesinin gelişmesinde Türkiye Cumhuriyetinde, başta ilk olarak - beni; belki 
tek gözlükle bakıyor gibi görebilirsiniz- ama Türkiye'de eğitimi gerçekten çağdaş olduğu yere 
oturtmak zorundayız. Her doğan çocuğumuzu Türkiye Cumhuriyeti açısından, Türkiye Cumhuri
yetinin tarihini bilmesi açısından biz yetiştirmek zorundayız. Çağdaş ulusal devlet anlayışının ne 
demek olduğunu, Atatürkçülüğün ne demek olduğunu anlatmak zorundayız. Yetmiş yıl önce söy
lenilmiş olan ilkeler, bugün yine panzehirimizdir; terörün de panzehiridir, Türkiye Cumhuriyetinin 
sorunlarını aşmanın da panzehiridir; ben kesinlikle buna inanıyorum. 

Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Ulusal birlikte ekonomik yaşantı birliği şarttır. İn
sanlar arasında, kitleler arasında, toplumlar arasında mesafeler olmayacaktır; olacaktır ama, adalet
li olacaktır. Herkes çalıştığını hak etsin, hak ettiği kadar da alsın elbette; ama Türkiye'mizde eko
nomik yaşantı birliğinden söz etmeye cesaret edeniniz var mı içinizde? Olamaz, benim de olmaz. 
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Şimdi, Türkiye'de, ekonomik yaşantı birliği -hatta bölgeler arasına girmiyorum- mümkün mü?.. 
Bunu temin etmek zorundayız. Biz, bu iki ana atardamarı hayata geçiremezsek, Türkiye'de ulusal 
birlikten, ileride bahsetmemiz mümkün olmayabilir. 

İşte, "Ekonomik yaşantı birliği" denildiği zaman, Meclisimizde bir vergi yasasından bahsedi
yoruz. Yıllardır uğraşıyoruz - yarın çıkar veya çıkmaz, bilmiyorum- uygulaması nasıl olur bilmi
yorum; ama göreceğiz. Hep beraber, birlik içerisinde olursak, hepimiz kendi sırtının kalınlığı ka
dar yük yüklenirse, bu memleketin bütün sorunlarını aşacağımıza inanıyoruz; ama diyoruz ki, se
ferberlik yapalım. Nedir onun adı? Ulusal birlik. Evet, ekonomik krizden çıkmak için, yine ulusal 
birliğe geldik dayandık. Ekonomik krizden çıkmak için ulusal birliğe ihtiyaç varsa, o memlekette 
her şeyden önce adaleti tecelli ettirmek zorundayız. Adaleti tecelli ettirmemiz için, toplumun şu an 
için ihtiyaç duyduğu çadaş birtakım yasaları bir an önce bu Meclisten çıkarmak zorundayız. Birta
kım haksızlıkların üzerine gitmek zorundayız. Bugün, gerçekten, ekonomik durumumuz hiç de iç 
açıcı değildir. Ekonomik sorunlarımızın halledilmesi, ancak adaletli bir vergi yasasıyla mümkün 
olacaktır. Ekonomimizin halledilmesi, kayda geçmemiş olan ekonomik faaliyetlerin kayıt altına 
alınmasıyla mümkün olacaktır. Aç insanların olduğu yerde, okul, doktor yüzü görmeyen insanların 
olduğu yerde, kiralık katilleri herkes bulur. 

Ben konuyu, şöyle toparlayıp bağlamak istiyorum : Mevcut olan Hükümetimiz, terörün üzeri
ne, hatta boyutu savaş boyutlarında olan terörün üzerine kararlı bir şekilde gitmiştir. Sosyal De
mokrat Halkçı Partinin de ortağı olduğu bu Hükümet, gerçekten bu konuda başarılar elde etmiştir. 
Ama bunlar övünülecek basanlar değildir; neticeleri alınmış, bitmiş başarılar değildir. Eğer bir ba
şarı varsa, bu hükümetin kahramanlığından değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin konsensüsün
den olmuştur; bunu da kabul ediyorum. Bundan sonra birbirimize suçlu gözlerle, laflarla yaklaşmayalım. 

Daha önce konuşan arkadaşıma katılıyorum; bu meseleye bilimsel açıdan yaklaşalım. Bu 
memleket bizimse, gelecekte çocuklarımıza bırakacaksak, bu sorunlara lütfen kahramanlık menkı-
beleriyle yaklaşmayalım. Bu soruna bilimsel bir açıdan yaklaşalım, bilimsel bir tarzda çözüm üre
telim, getirelim. Çare bizde, millet bize bakıyor, bu konuda bizden üretim bekliyor. 

Netice olarak; bizler ayda yaşamıyoruz, dünyada yaşıyoruz. Dünyanın, artık, gelişen teknolo
jisine, çağdaş insanın layık olduğu, hak ettiği birtakım insan haklarına, birtakım demokratikleşme 
yasalarına artık öcü gibi bakmaktan kaçınmak zorundayız. Bunlar, insanın yaşam boyu ihtiyacı 
olan, anasının karnından doğarken getirdiği haklardır. Bu hakları bütün dünya tanımış, bizler de 
dünya boyutunda tanıyoruz; ama, toplumumuzda kendi insanımıza tanımaktan korkuyoruz. Bu
gün, memleketimizde -kaç tane dilden diyorsanız- her dilden istenilen tercihli eğitimler de vardır; 
ama, Türkiye Cumhuriyetinin resmî eğitim dili Türkçe'dir. Fakat, ne olursa olsun, birtakım konu
larda biz, insan hakları yönünden konuya bakmak zorundayız, bilimsel açıdan bakmak zorundayız. 

İller idaresi Yasasını getirmek zorundayız. Kültürümüz bir zenginliktir. Atatürk ulusalcılığın
da, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan tüm tarihî birikimler yönünden, tüm kültürlerin 
hepsi güzeldir, zenginliktir. Bunlardan korkmayalım, bunların hiçbirisi Türkiye Cumhuriyeti için 
tehlike değildir. Esas tehlike, ırkçılıktır, esas tehlike, dine dayalı şeriat devleti kurmak isteyen, so
nunda demokrasiyi iten, demokrasiyle bağdaşmayan; ama onun kucağında yetişen, onun kucağın
da yetiştiği halde, onu diğer insanlara layık görmeyen düşüncedir; tehlikenin boyutu budur. 

ABİT KIVRAK (Konya) - Esas tehlike sensin. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Biz, her şeyden önce, Türkiye Cumhuriyetinin, sorunlarını aşa

bilecek boyutta, kahramanlıkta, dürüstlükte, çalışkanlıkta, bir tarihî geçmişin sürecinde olan insan-
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lanyız, nesilleriyiz. Bizden sonra gelenler de bunları aşacaktır; Ama birlik ve beraberliğimizin ipi
ni iyi tutmak zorundayız, sıkı sarılmak zorundayız. Bu birlik ve beraberliğimizin temellerini 70 yıl 
önce atmışlar; bu birlik ve beraberliğimizin temellerini hiç ödün vermeden, hiç taviz vermeden biz
ler hepimiz hayata geçirelim, terörün de hakkından geleceğiz, ekonominin de hakkından geleceğiz, 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin de ne kadar büyük bir devlet olduğunu da gerçekten sergilemiş 
olacağız. 

Yüce meclise saygılarımı sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köklü. 

Böylece, Sayın Ural Köklü'nün de Grubu adına olağanüstü halle ilgili konuşmasını yapmasıy
la, gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Bakan, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın başkan, sayın milletvekilleri; ülke
mizin ve olağanüstü bölgemizin bulunduğu konum itibariyle olağanüstü hal süresinin tekrar uza
tılmasına ilişkin hükümet görüşünü sunmak üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. 

Bu arada, partileri adına mütalaada bulunan, Anavatan Partisi Grubu adına konuşan Sayın Yü
cel Seçkiner'e, Refah Partisi Grubu adına konuşan Sayın Hüsamettin Korkutata'ya, Doğru Yol Par
tisi Grubu adına konuşan Sayın İsmail Köse'ye ve SHP Grubu adına konuşan Sayın Ural Köklü'ye 
teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Sayın Yücel Seçkiner arkadaşım, bu kürsüde gerçekten üslubuna uymayan ve kişiliğine uy
gun olmayan beyanlarda bulundular. Acaba o mu, değil mi diye kendisine bir hayli dikkatle bak
tım, dinledim; kendisini çok yakından tanıdığım için, o kadar haksız ve gereksiz beyanlarda bulun
dular ki, üzülmemek elde değil. 

Bir kere sayın Başbakanımız için, terörü sanki uzatıyor gibi bir mütalaada bulunması gerçek
ten büyük haksızlık. Sayın Başbakan Tansu Çiller, terör olayını kucağında bulmuştur. Ekonomiden 
söz ettiler; ekonomik zorluklan devir alan gene Sayın Çiller olmuştur. Bunlarla gece-gündüz ade
ta boğuşmaktadır. 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) - Kimden devralmıştır? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Kimden aldı, kimden?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - 1991 yılında yapılan seçimlerde, "zoru 
devralıyoruz" diye hep söyledik. Zor devri alınmıştır, bugün mücadele edilmektedir. 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) - Sayın Başbakan bizden almadı, Sayın Süleyman Demirci'den 
aldı. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Sayın Demirci, bizim Cumhurbaşkanı
mız ve Partimizin kurucusudur, eski Başbakanımızdır. Bu ülkeye çok değerli hizmetleri olan bir 
şahıstır. Onu burada belirtmeyi bir vicdan borcu telakki ederim. 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) - Bizim de Cumhurbaşkanımız; buna bir itirazımız yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Sayın Yücel Seçkiner, gene, konuşma
sının bir yerinde özel timden bahsettiler, "35 bin kişilik özel tim elemanı yetiştirmek hedef alındı; 
ama, bunlann sayısı 4 500'ü geçmedi" dediler. Hiçbir zaman yetiştirilecek özel tim eleman sayısı 
35 bin olarak gösterilmemiştir. Daha doğrusu, böyle bir hedef vaat edilmemiştir, daha doğru tabir
le, bu hedef vaat edilmemiştir. 1991 yılında özel tim elemanı 4 500 değil, 2 700 idi. Bu maddî ha-
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tayı düzeltmek istiyorum. Aynı zamanda da bugünkü mevcut da 7 000'dir. Kısa bir süre sonra bu 
elemanların sayısı 10 000'e ulaşacaktır. Özel tim elemanı yetiştiren okulları eğer gezmişseniz, gö
receksiniz, bu elemanları yetiştirmek oldukça zordur. Bir okulda, kısa bir zamanda ancak 165-170 
kişi eğitilebiliyor. Onlara eğer gerçekten "özel tim" diyebileceksek, o takdirde o elemanları gayet 
iyi bir şekilde eğitmemiz icap etmektedir. Onun için, gene bunların sayısı 10 000'e çıkarılmak için 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Refah Partisi Sözcüsü Sayın Hüsamettin Korkutata, ölümlerden bahsettiler, şehitlerden bahset
tiler; gerçekten, nerede olursa olsun, kandırılmış PKK gençleri dahi olsa, bunların Ölmüş olmaları 
bizi dilhun eder. Onun için, biz zaman zaman çağrıda bulunuyor, "Geliniz, devletin şefkatli kolla
rına teslim olunuz' devlet affedicidir. Pişmanlık Yasasından istifade ediniz" diyoruz. Onun için, bu 
her nasılsa kandırılmış olan gençlerimize iyi yolu gösteriyoruz. Biz de bundan ıstırap duyarız, şe
hitlerimiz için gene büyük ıstırap duyuyoruz. Onlar, meşru müdafaa içindedirler; masum vatandaş
larımızı korumak için orada görev yapmaktadırlar; yoksa, kendiliğinden oraya gitmiş değillerdir. 

Yine, Sayın Hüsamettin Korkutata, "Bilimsel araştırma yapılıyor mu?" dediler. Bilimsel araş
tırma için İstanbul Üniversitesi bünyesinde, bir güvenlik enstitüsü kurulması çalışmalarına, İçişle
ri Bakanlığının olumlu görüşüyle başlanmış bulunmaktadır. İnşallah, yakın bir zamanda bu da ger
çekleşir. 

Sayın Korkutata, faili meçhul bir cinayetten bahsettiler. Esasında, faili meçhul cinayetler de 
bizim için bir ıstıraptır. Bakınız, bahsettiği Mehmet Şerif Avşar'in kaçırılmasıyla ilgili husus bana 
intikal eder etmez, kaçınldığını öğrenir öğrenmez, burada oturan Emniyet Genel Müdürü Sayın 
Kamil Teciroğlu'nu derhal görevlendirdim. Bu konu üzerinde hep durduk.Sayın Cumhurbaşkanı
mız, devamlı şekilde telefonla takip etti. Sayın Başbakanımız devamlı şekilde takip etti. Öldürül
müş haberi geldiği zaman, gerçekten, en az bu sayın arkadaşımız kadar, kişiliği ne olursa olsun, 
insan olduğu için biz de üzüntü duyduk. 22 nisan 1994 tarihinde kendilerini güvenlik görevlisi ola
rak tanıtan kişilerce, işyerinden kaçınldığı da tespit edilmiştir. Tespit edilen Fevzi Gökşen, Yaşar 
Günbatı, Ömer Güngör, Aziz Erbey, Zeyyat Akçil ve Mesut Mehmetoğlu halen gözaltında bulun
maktadırlar. Temenni ediyoruz ki, kısa zamanda adalet huzurunda konu aydınlanır. 

Gene, faili meçhul cinayetler olarak, son günlerde bazı cinayetler vuku bulmuştur. Bunlar 
üzerinde devlet olarak duruyoruz. Bazen, "devlet mi cinayet işletiyor?" diye suale muhatap oluyo
ruz. Devletin hiçbir surette cinayet işletmesi mevzubahis olamaz değerli arkadaşlar. Bizim temen
nimiz, bu faili meçhul cinayetleri de kısa zamanda ortaya çıkarmaktır; gayretimiz de bu yöndedir. 

Sayın Hüsamettin Korkutata "Valilere yetki verelim" dediler. 5442 sayılı Kanunu değiştiren 
tasarısı gündemdedir. Bu tasarıyı kanunlaştırmak için geceli gündüzlü çalıştık; ancak 3 üncü mad
deye geldik. Değerli arkadaşım eğer, engelleme fiilinden vazgeçerse, herhalde yakın bir zamanda 
bu tasarısı da kanunlaşmış olacaktır. Hatta ben, kendilerine devamlı şekilde rica ettim; "Geliniz, en
gelleme yapmayınız, 5442 sayılı Kanunla ilgili tasarısının kanunlaşmasına yardım ediniz" dedim. 
Bu temennide bulundular; inşallah, fiilen de desteğini esirgemezler. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Antidemokratik maddeleri desteklemiyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Sevk edilen maddeleri antidemokratik 

buluyorsanız, beğenmiyorsanız, bu takdirde bunun usulü var, değiştirme teklifi yapmak hakkınız 
var; bunu kullanmanız gerekir. Niye o zaman bunlar Meclise geliyor, niye komisyonlar var?.. Asıl 
olan bunların en iyi şekilde buradan çıkmasıdır. Esasen, çoğu değişiklik önergelerinde, fırsat verin, 
katıldığımızı göreceksiniz. 
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Koruculuk müessesesi, zaruretten doğmuştur. Gönüllü ve geçici köy koruculuğu müessesesi, 
zaruretten doğmuştur. Askerlerimiz, jandarmamız, polisimiz, çok sarp arazide mücadele vermekte
dir, o araziyi tanımamaktadırlar; oradan doğmuştur. 

Değerli arkadaşım diyor ki "içlerinde kötü davrananlar var." Her meslekte var. Poliste yok mu; 
jandarma da yok mu? Var. Yeter ki, ona muttali olduğumuz zaman, biz kayıtsız kalmayalım. Onun 
için, devamlı şekilde, gönüllü korucuların, geçici korucuların takip edilmesini, görevlerini hakkıy
la yapmalarını, devamlı şekilde ifade ediyoruz, söylüyoruz, takip de ediyoruz. Bundan emin olsun
lar. 

DYP Grubu adına konuşan Sayın İsmail Köse arkadaşım, gerçekten burada, hep iştirak ettiği
miz beyanlarda bulundular; yalnız, bir maddî hata var, onu düzeltmek istedim. "İlk başlangıçta, 
Eruh ve Şemdinli'de. 30-40 kişilik militan grubu tarafından baskın hadisesi yapmışlardır, bugün 
100 bine çıktı" beyanında bulundular. Burada bir maddî hata var; o esasında 10 bindir. Bu, hemen 
hemen 4-5 bine inmiş bulunmaktadır. Arkadaşımız bir sıfır fazla okumak suretiyle bu maddî hata
yı yapmıştır, bunu düzeltmekte fayda mülahaza ediyorum. 

Sayın Ural Köklü arkadaşım, gerçekten, burada, heyacanlı, gönülden beyanlarda bulundular. 
Kendilerine teşekkür etmeyi bir vicdan borcu telakki ederim.-

Bu kısa beyanımdan sonra, arkadaşlarımız bazen eleştiri yaparken hep saptamada, tenkitte bu
lundukları için, Türkiye'de 1970'li yılların bir muhasebesini yapalım. Bunu başlangıçtan itibaren 
takdim etmek istiyorum. Türkiye'de 1970'li yılların Marksist-Leninist platformdaki terörist hare
ketlerin yaratmış olduğu ortamı, bölücü emeller doğrultusunda kanalize etmek üzere 1978 yılında 
kurulan PKK 1984 yılında silahlı terör eylemlerine başlamıştır. 1984 yılında etkili olmaya başla
mış, yaygın etkisi ise 1987 yıllarına kadar sürmüştür ve o tarihlerde maalesef» bu önemsenmemiş
tir. 1984'ten bu yana devam eden PKK terör hareketi, Türkiye Cumhuriyetinin güçlenmesi ve re
fahın ülke sathına yayılmasını istemeyen dış güçlerin kontrolünde, onların taşeronu olarak yürütü
len cinayet, gasp, korku yaratarak sindirme gibi her türlü insanlık dışı eylemleri kapsayan bir eşkı
yalık hareketidir. Bunda ittifak etmemiz icap eder. PKK, vatandaşlarımızın en temel hakkı olan ya
şama hakkım en vahşi bir biçimde ihlal eden; seçme ve seçilme haklarına yönelen; tecavüz, basın 
ve siyasî partilere uyguladığı sindirme gayretleriyle demokrasimizin de tahribini hedef almış bir ci
nayet örgütüdür. Parlamento, bu çatının altındaki bütün arkadaşlarımız bunda ittifak etme
lidir. 

Gerçek şudur ki, ilk anda gösterilen tepkisizlik ile olayın teşhis şeklindeki yanlışlıkla olayla
rın trendinin yükselmesine, yaygınlaşmasına ve kontrol altına alınmamasına neden olmuş; netice
de, devlet, 14 temmuz 1987 tarihli ve 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, ilk anda, Bin
göl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van İllerini kapsayacak şekilde Olağa
nüstü Hal Bölge Valiliği ihdas etmiş ve 19 Temmuz 1987 tarihinden itibaren olağanüstü hal rejimi 
bu illerimizde uygulamaya konmuştur. 3647 sayılı Kanunla il durumuna getirilmiş olan Batman ve 
Şırnak İlleri 426 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle olağanüstü hal kapsamına alınacak illerin 
sayısı 10'a yükseltilmiştir. Daha sonra, 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü madde
sinin (j) bendi hükmünce 24 Temmuz 1987 tarihli Başbakanlık onayı ile Adıyaman, Bitlis ve Muş 
İlleri de mücavir il statüsüne kavuşturulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince, 19 Mart 1993 tarihinde Elazığ İli olağanüstü hal kapsamı 
dışına çıkarılmış, mücavir il konumunda bulunan Bitlis İli olağanüstü hal kapsamına alınmış, Ela
zığ İli ise 4 Nisan 1993 tarihli Başbakanlık onayı ile mücavir il konumuna getirilmiştir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet, Yüce Meclisten, olağanüstü halin 21 inci kez 
uzatılmasını talep etmektedir. Olağanüstü hal uygulamasına ihtiyaç duyulduğu 1984 yılı 19 Tem
muzuna gelindiğinde, 15 Ağustos 1984 yılında başlamış olan PKK terörünün boyutu 1984'te 47, 
1985'te 127,1986'da, 129, 1987'de 245 olay seviyesine ulaşmıştır. Bu rakamları veriyorum; çün
kü, burada değişik rakamlar huzurunuza getirildi. Bilhassa bunların zabıtlara tescilinde fayda mü
lahaza ediyorum. Bu sayılar, devletin, olağanüstü hal rejimini uygulama zorunluluğunun başlangıç 
rakamlarıdır. 

Bu olaylar esnasında 180 asker, 6 polis, 10 geçici köy korucusu şehit olmuş, 413 vatandaşımız 
hayatını kaybetmiş, 282 terörist de ölü olarak ele geçirilmiştir. Bakınız, başlangıçta öldürülen va
tandaşlarımızın ve şehit edilen güvenlik görevlilerimizin sayısı daha yüksek idi. 

Devletin başlatmış olduğu olağanüstü hal rejiminin 21 inci kez uzatımına ilişkin Hükümet ta
lebinin gündeme geldiği şu andaki dönem sonuçları gözden geçirildiğinde, Hükümetin, sürenin 
uzatımındaki haklı gerekçesi daha iyi anlaşılacaktır. 

Sayın başkan, değerli milletvekilleri olağanüstü halin 20 nci uzatımına ilişkin istatistiki sonuç
larını arz etmek istiyorum. Ülkemiz genelinde 19 Mart 1994 ile 5 Haziran 1994 tarihleri arasında 
olağanüstü hal bölgesinde ve mücavir illerinde terör nitelikli 896 eylem gerçekleşmiştir. Bu eylem
lerde 1 polis, 144 asker, 67 geçici köy korucusu olmak üzere, 212 güvenlik görevlimiz şehit olmuş, 
182 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 20 polis, 445 asker ve 83 geçici köy korucusu olmak üzere, 
548 güvenlik görevlimiz ile 246 vatandaşımız yaralanmıştır. 

Yine aynı tarihler arasında olağanüstü hal bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 115 
ölü, 14 yaralı ve 1 132 sağ olmak üzere 2 261 terörist ele geçirilmiş, 92 terörist de örgütten kaça
rak güvenlik kuvvetlerimize teslim olmuştur. 

1993 yılı içerisinde Türkiye genelinde meydana gelen terör olaylarının yüzde 59'u olağanüs
tü hal bölgesinde meydana gelmiştir ve bu olaylar esnasında 801 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 1 
624 güvenlik görevlisi yaralanmış 1 549 vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan, devam edin efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Yapılan operasyonlarda 1 950 terörist 

ölü, 144 terörist yaralı, 14 026 militan ve sempatizan da sağ olarak ele geçirilmiştir. 
Bu rakamları teker teker zabta geçirmekte, huzurlarınızda ifade etmekte gerçekten zaruret 

gördüm; ancak, vaktin darlığı sebebiyle bu rakamların çoğunu atlıyorum. 
PKK, dış kamuoyunu etkileyebilmek için bölgede faaliyet, göstermektedir, kurallar koymak, 

yasaklar uygulamak, siyasi parti faaliyetlerini sınırlandırmak istemektedir. Basına sansür uygula
yabilmek için bir güce ulaştığını vurgulamak arzusundadır; ama, görüyorsunuz ki değerli arkadaş
larım, güvenlik güçleri, her geçen gün başarıdan başarıya koşmaktadır. 

Devlet, her zaman söylediğim gibi, meşru müdafaa halindedir. Bazı arkadaşlarımız, "ilmî 
araştırmalar yapılsın, şu yapılsın bu yapılsın" demektedirler. İlmî araştırmalar elbette yapılsın; 
ama, ayan beyan olan bir husus vardır; dış odaklar, Türkiye'yi bölmek, parçalamak istemektedir
ler. Bunda mutlak surette ittifak etmemiz icap etmektedir. Esasen PKK teröristi, gücünü dış odak
lardan almaktadır. Türkiye'yi parçalama, bölme isteği elbette hüsran ile neticelenecektir. 

Bundan emin olabilirsiniz. Bugün başka metotlar uygulamak istemektedirler; ama, onda da 
başarılı olmaları mümkün değildir; Türk Devleti birlik ve bütünlüğünü muhafaza edecektir. 
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Hangi etnik gruptan olursa olsun, bugünkü misakımillî sınırları içinde bütün vatandaşlarımız 
eşit hakka sahiptirler. Olağanüstü Hal Koordinasyon kurulunda dün de söyledim. Kimlik, siyasî 
hak gibi birtakım sözler bazı ağızlarda dolaşmaktadır. Neyin kimliği değerli arkadaşlarım?.. Han
gi etnik gruptan gelirse gelsin, tüm vatandaşlarımız eşit hakka sahip değil mi? Hangi siyasî hak?.. 
Bütün etnik gruplar siyasî hakka eşit surette sahiptirler; devlet de, millet de etnik güçler arasında 
bir ayrılık yaratmamaktadır. Ülkemizin çeşitli yerlerinde yaşayan güneydoğulu vatandaşlarımız 
var. o yörelerde yaşayan vatandaşlarımız, oralardan milletvekili seçilip Türkiye Büyük millet Mec
lisine gelmiyorlar mı? seçim bölgem olan Aydın İline bağlı ilçe ve beldelerinde seçilen doğu, gü
neydoğu kökenli belediye reisleri vardır. Bu belediye reislerini güneydoğudan gelen vatandaşları
mız mı seçti? kurt menşeli vatandaşlarımız mı seçti? Hayır, devlet bir ayırım yapmadığı gibi, gö
rüyorsunuz, millet de ayırmıyor. O halde neyin mücadelesi?.. 

Onun için dış odaklara, dış mihraklara oyuncak olmayalım değerli arkadaşlarım; birliğimizi, 
bütünlüğümüzü muhafaza edelim. Türkiye'nin kalkınmasından, yücelmesinden, birliğimizden ve 
bütünlüğümüzden bazı çevreler elbette tedirgindir; onlara fırsat vermemek için el ele, kol kola bu 
ülkenin kalkınması için hep beraber savaşalım, oynanan oyunu görelim. 

Yabancı ülkeler dahi, artık, bugün, PKK örgütünün, terör örgütü olduğunu kabul etmektedir
ler, onlar da bundan rahatsız olmaktadırlar; Fransa da, Almanya da gözünü açmış bulunmaktadır. 
Onun için, gayretler beyhudedir; gerek beynelmilel platformlarda gerekse Türkiye'de başarı kazan
ması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, PKK örgütünü desteklemek abesle iştigaldir. Biz birliğimizi muhafaza 
edeceğiz, beraberliğimizi muhafaza edeceğiz ve hangi şartlar altında olursa olsun, ülke düzeyinde 
kamu güvenliği ve esenliğinin devamı için, insan haklarına ve hukuka saygılı olacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde var olan anlayış birliğinin paralelinde, siyasî iradenin ka
rarlılığı doğrultusunda terörle mücadelenin sürdürülebilmesi için, mevcut olağanüstü hal uygula
masının bir dönem daha uzatılması gerekliliğine olan inancımı belirterek, bu teklifimizin destek
lenmesini, bekliyor, Yüce Meclisi bu vesileyle saygıyla selamlıyorum. (DYP, SHP ve ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli milletvekilleri, Gruplar ve Hükümet adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. Şahıs

lan adına 2 kişiye söz vermeden önce, bir tespitim üzerine bazı cümlelerimi zabıtlara geçirmek is
tiyorum. 

Sayın milletvekilleri, burada, grupları adına konuşan bazı konuşmacılar ve Sayın Hükümet 
yetkilisi Sayın Bakan, bir cümlelerinde, geçmiş dönemlere atıfta bulunarak "terörle mücadele 
önemsenmemiştir" ifadesini kullandılar. Bu ifade, şu anda Meclise riyaset eden Başkanınız olarak 
beni son derece üzmüştür. Çünkü, içişleri Bakanlığının ve Emniyet Genel Müdürlüğünün kayıtla
rında, devletin resmî politikası olarak böyle bir kayıt yoktur. Belki, bu konuda, konuyla ilgili bazı 
görevli; ama, sorumluluk taşımayan kişiler, çevrelerinin ve amirlerinin beğenisini veya hoşnutlu
ğunu kazanmak için kendi görüşlerini ihtiva eden özel raporlar hazırlamış olabilirler; ama, devlet 
hayatında ve ciddiyetinde bunun bir kıymeti harbiyesi yoktur. Nitekim, bazı yabancı istihbarat ör
gütlerinin raporlarında yer alan, "1987 sonunda, Türkiye Cumhuriyeti devleti terörle mücadeleyi 
bitirmek üzeredir" şeklindeki kayıtlar, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığının arşivlerinde mevcuttur, tıp
kı bugün olduğu gibi. O halde, bu kürsüde, millete mal olmuş bir politikayı, bazı mühalazalarla 
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şöyle veya böyle karalamanın veya yanlış yorumlamanın kimseye bir faydası olmadığını, altını çi
zerek bir kere daha ifade etmekten kendimi alamadım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şahısları adına, Sayın Recep Kırış, Sayın Mahmut Kılınç, Sayın Sedat Yurtdaş, Sayın Oltan 
Sungurlu ve Sayın Muharrem Şemsek söz almışlardır. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Söz vereceğim efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Başkanın tarafsızlığı... 
MEHMET KEÇECİLER (Konya)-Bir şey yapmadı; devletten yana. 
BAŞKAN - Evet, ben devletten taraftayım. Sayın Sayın," eğer onu soruyorsanız, benim taraf

lılığım devletten tarafta olmaktır. 

Buyurun Sayın Kırış. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken, 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Milletvekilleri, bugün, bazı illerimizde devam eden olağanüstü halin devam edip etme
mesi konusu Yüce Mecliste görüşülüyor, Ancak, sözlerimin başında şunu ifade etmek istiyorum ki, 
gerçekten bu konu, asla, siyasî partilerimizin birbirlerini tenkit vasıtası ve vesilesi yapmaları gere
ken bir konu değil. Zaman zaman, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve değişik bölge
lerimizde meydana gelen anarşi olayları, özellikle bölücülük konusu gündeme gelirken, siyasî par
tilerimizin çok kısır parti çekişmeleri içerisinde meseleyi ele aldıklarını görmekten üzüntü duydu
ğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, şu anda güneydoğuda son derece ciddi bir durum vardır; evvela bunu arz 
ederek sözlerime devam etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, dün Irak'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü yok etmek için girişilen 
oyunlar, bugün Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de aynen tezgâhlanmak istenmekte
dir. Hatırlayın, Körfez harekâtından sonra, Kuzey Irak'tan, birçok insan, Türkiye'ye, mülteci ola
rak göç ettirilmiş; Türkiye, bunlara, kardeşçe kucağını açmış, milyarlarca lira harcama yapmış ve 
uzun süre bakmıştı; ama, Türkiye'nin bu yardım ve şefkat elini uzatmasının ardından, Türkiye'nin 
bu şefkatli tavrı da beynelmilel platformda istismar konusu yapılarak "bu vatandaşların, Kuzey 
Irak'ta can güvenliği kalmamıştır, daha önce Halepce'de yapılan katliamın benzeri katliamlar Sad-
dam tarafından bu insanlara karşı yapılabilir, o hale göre, Kuzey Irak'ta bir güvenlik kuşağı oluş
turulması lazımdır" denilerek, bildiğiniz gibi, Çekiç Güç gündeme getirilmiş ve Kuzey Irak'ta, 36 
ncı paralelin kuzeyinde bir bölge oluşturulmuştur. Bildiğiniz gibi, daha sonra orada seçimler ya
pılmış, parlamento oluşturulmuş ve bir devlet kurulması yolunda her türlü adım da yine Çekiç Güç 
sayesinde atılmıştır; böylece, Irak'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü fiilen yok edilmiştir. 

Yine ifade etmeliyiz ki, Türkiye, Irak'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü zaman zaman 
savunmuş olmakla beraber bu konu üzerinde yeterli hassasiyeti gösterememiş ve maalesef, bir ba
kıma, bu oldubitti karşısında seyirci kalmıştır. Biz, o zaman "Türkiye, Irak'ın bağımsızlığının ve 
toprak bütünlüğünün korunmasına gerçekten büyük önem vermez ve oradaki oldubittiye karşı çık
mazsa, Kuzey Irak'taki olayın benzeri yarın Güneydoğu Anadolu bölgesinde de meydana getirile
bilir" şeklinde uyarıda bulunmuştuk. Bugün aynı oyunun, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde mey
dana getirilmeye başlandığını görüyoruz. Son zamanlarda, Türkiye'den Kuzey Irak'a göç ettiği ifa-
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de edilen bir grup insan, güya göç ettirilmiştir; bu, tamamen senaryodur. Neden; çünkü, sizlere -
hepimiz düşünelim- soruyorum. Bu insanlar bakımından, şu anda Kuzey Irak, acaba, Türkiye'nin 
güneydoğu bölgesinden daha güvenli bir bölge midir. Şu an, Kuzey Irak'ta, gerçek anlamda bir 
kavga, dövüş ve çatışma vardır; asla can ve mal güvenliği yoktur. O hale göre; nasıl oluyor da bin
lerce insan Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde can ve mal güvenliklerinin kalmadığını ifade ede
rek Kuzey Irak'a göç ediyor?! Değerli arkadaşlar, bu, Türkiye'ye karşı düzenlenen uluslararası bir 
tezgâhtır. Bu, Türkiye'nin, yıllardan beri, bu mübarek topraklarının bölünmesi, parçalanması için 
bugüne kadar sürdürülen stratejilerin en son halkasıdır. 

Burada, hepinizin dikkatini şu hayatî konuya çekmek istiyorum : Bu, yarın öbür gün, Türki
ye'nin güneydoğu bölgesinde de, Kuzey Irak'ta oluşturulan bölge gibi bir bölge oluşturulmaya ih
tiyaç vardır gibi bir konuyu gündeme getirebilecek ve en azından, bu konu, Türkiye'yi kendi emel
lerine ve arzularına çekme konusunda bir tehdit olarak kullanılabilecektir ve maalesef olaylar bu
gün bu noktaya gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla, bu tezgâh karşısında hepimizin uyanık olması, birlik ve bu-
raberliğimizin kıymetini her zamankinden çok idrak etmesi, parti ayırımını bir kenara bırakması ve 
bu oyuna tam bir birlik ve beraberlik içinde karşı koyması lazımdır. Evvela, bu oyuna burada dik
kat çekiyorum. 

Değerli arkadaşlar, buna karşı, bizim yapmamız gereken şeyi de kısaca ifade edeyim: Türki
ye'nin, gerçekten, Irak'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü ciddî şekilde savunması ve Kuzey 
Irak'taki -maalesef- o kukla devlete doğru atılan adımları etkisiz hale getirmek için Çekiç Güç'ün 
görev süresini mutlaka uzatmaması şarttır. 

Değerli arkadaşlar, elbette ki, bu konu, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde devam eden olağa
nüstü halle yakından ilgilidir. 

Sayın milletvekilleri, Güneydoğu Anadolu bölgesinde uzunca bir zamandan beri devam eden 
fevkalade durum sebebiyle sayısız insanımız hayatını kaybetmiş ve nice insanımız şehit olmuştur. 
Orada görev yapan bütün güvenlik görevlilerimizin fedakârlıklarını takdirle yâd ediyor, şehitleri
mizi rahmetle anıyor ve orada PKK teröründen gerçekten en büyük zararı gören bölge halkının acı
larını da burada ifade ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, Türkiye, uzunca bir zamandan beri teröre karşı bir şeyler yapmak 
istiyor, geçmişteki iktidarlar yaptı, bugünkü İktidar da yapmaya devam ediyor; ama, bizim bu ko
nuyla ilgili olarak üzerinde durduğumuz bazı hususlar var -maalesef, o konular üzerinde burada ye
terince durulmadığını ifade etmek istiyorum- bunlardan birincisi, teröre karşı mücadele ederken, bu 
kadar insanın PKK terörüne alet haline, gelmesi konusunda müsait zeminin bir türlü ortadan kaldı-
rılmamasıdır; evvela bu yapılmalıdır. Yani, bugün, PKK, her gün şu kadar insanı alıp dağa götüre-
biliyorsa ve bunları gerçekten -aslında bu vatan ve bu millet için ve kendilerinin, oradaki bölge 
halkının güvenliği için her şeyi yapmaya hazır olan- Mehmetçiğe kurşun sıkar hale getiriyorsa, bu
rada, devlet olarak yapmamız gereken birçok eksiğimiz var demektir. Bu anlamda, elbette ki, eği
tim sisteminin gözden geçirilmesi lazımdır. Değerli arkadaşlar, diğer taraftan, teröre karşı diplo
matik mücadelenin doğru dürüst yapılması lazımdır. Elbette ki, bugüne kadar birtakım şeyler ya
pılmıştır; ama, bunlar yeterli değildir. Burada, sayın parti temsilcileri tarafından yapılan konuşma
larda da ifade edildi, "teröre destek olan birtakım dış güçler vardır" deniyor, bu hep söyleniyor; 
ama, bunlara karşı, maalesef, Türkiye şu soruyu net bir şekilde sormuyor: "Siz PKK'yı mı tercih 
ediyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devletini mi?" Bu, PKK'ya destek olan bütün güçlere ifade 
edilmelidir. 
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Değerli arkadaşlar, atalarımızın bir sözü vardır: Yılanın başını ezmek lazımdır. Türkiye Cum
huriyeti devleti, bugüne kadar, her gün "şu kadar terörist yakalanmıştır" diyor; ama, maalesef bun
lar kuyruğun kuyruğunun kuyruğudur; kandırılan, aldatılan birçokları zavallı insanlar durumunda
dır; belki birçokları zorla PKK'nın eylemlerine iştirak etmek durumunda bırakılan insanlardır. Ben, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yetkililerinden, bir gün şu açıklamayı ve kararlılığı beklediğimizi 
ifade ediyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

RECEP KIRIŞ (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti "PKK'nın başını ve lider kadrolarını imha ettik" diye ne za

man söyleyecek?! Evet, Türkiye Cumhuriyeti devleti bunu yapmaya muktedirdir. Bir İsrail, nere
de olursa olsun, kendisine karşı çıkan birtakım teröristleri, bunların lider kadrosunu imha edebili
yor da koskoca Türk Devleti bunu yapamıyorsa, o zaman düzeltilmesi gereken yanlarımız var de
mektir. • 

Değerli arkadaşlarım, son olarak şunu ifade etmek istiyorum: Gerçekten ülkemiz bir bölünme 
tehlikesiyle karşı karşıyadır ve aslında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir kürdistan filan da ku
rulmak istenmemektedir; asıl hedef bir Ermenistan'dır. Bunu, güneydoğuda yaşayan bütün vatan
daşlarımıza da özellikle ifade etmek isterim. Türkiye, maalesef, şu an, gerçekten, iç ihtilaflarını bir 
tarafa bırakmak mecburiyetindedir; ama, nedense şu ortamda iç ihtilaflar devamlı körüklenmekte
dir. Bir Türk-Kürt kavgası, bir alevi-sünnî kavgası, bir laik-antilaik kavgası yaratılmaya çalışıl
makta, hatta bir din ve vicdan hürriyetinin tabiî gereği olarak sayılması gereken türban vesilesiyle 
türban örtenler ve örtmeyenler gibi, türbanlılar- türbansızlar gibi ayırımlar yapılarak, aramızdaki 
hoşgörü yok edilerek, maalesef, iç kavgalar artırılmaya uğraşılmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, gerçekten bir bölünme tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. 
Bu ortamda, iç ihtilafları, iç kavgaları bir tarafa bırakarak ve güneydoğuda terörle mücadele eder
ken, orada terörden en çok zarar gören, suçsuz, günahsız bölge insanını asla karşımıza almadan ve 
kardeş olduğumuzu sürekli vurgulayarak, bizi birbirimize bağlayacak en büyük faktörün İslam di
ninin bizi kardeş yapan özellikleri olduğunu bilerek ve gerçekten Türkiye'de din ve vicdan hürri
yetini daha Kabil anlamda gerçekleştirerek ve buna sahip çıkarak, millî birlik ve beraberliğimizi 
korumak zorunda olduğumuzu ifade ediyor; olağanüstü halin devamı konusunda, bu görüşler doğ
rultusunda karar vermenizi diliyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlar, teşekkür ederim. (MHP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kırış. 

Sayın Mahmut Kılınç, buyurun efendim. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ikibuçuk yılı aşkın bir 

süredir, Parlamentoya geldiğimiz günden bu yana, olağanüstü hal uygulamalarıyla ilgili konulan 
sürekli tartıştık durduk; ama, bugün tespit ettiğim bir konu oldu: Daha önceleri, yani bundan iki-
ikibuçuk yıl önce bu durumu daha ciddî bir biçimde, daha seviyeli bir biçimde ve daha heyecan
lı bir biçimde tartışarak bir sonuca varıyorduk; ama, bugün, bakıyorum, Yüce Parlamento bu ko
nuda yeterince duyarlı davranamıyor, sanki, nasılsa birileri uyguluyor, hiç de gerek yok bu olayı 
ciddî boyutlarıyla tartışmaya; sorumluluğu nasılsa bize değil, başkaları alıp götürüyor gibi bir an
layış sergileniyor. 
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Önce şunu açıkça ifade edelim: Burada konuşan birçok değerli arkadaşımız, kendi düşüncele
riyle, buradaki konuşma dilimi içerisinde bile çelişiyorlar. Bakınız, Sayın Bakan diyor ki: "Bu bir 
kimlik sorunu değil, bu bir terör sorunu." Peki, bu bir terör sorunuysa, bu Kürt sorunu değilse, 
Irak'takine ne diyeceksiniz, İran'dakine ne diyeceksiniz, Suriye'deki rahatsızlığa ne diyeceksi
niz?!. Şimdi, eğer Türkiye'deki Kürt sorunu değil, Irak'takini de Kürt sorunu olarak kabul etmiyor, 
terör sorunu olarak kabul ediyorsanız, neden B arzani ile Talabani ile temas kuruyorsunuz?! 

Bakınız, aklıselim içerisinde tartışmak zorundayız, sorunu bu biçimiyle ortaya koymak zorun
dayız. Bundan kimsenin zararı olmaz. Şu Ortadoğu'da Kürt sorununa ve Kürt halkına karşı kim da
ha insanca, kim daha çağdaşça, kim daha uygarca yaklaşırsa kürtleri o ülke kazanacaktır; kimse
nin bundan şüphesi olmasın. Üstelik, devletlerin ömrü bir iki yıl da değildir; böyle düşünmeyin, bu
günden yarına halledemeyeceksiniz bu meseleyi. Bu, uzun süreli bir sorundur; bu son yetmiş yılın, 
bu son ikiyüz yılın sorunudur. Yani, unuttuk mu dedelerimizin, babalarımızın bu konuda çektiği 
eziyetleri, bu konuda çektiği cefaları açın, Parlamentodaki tutanaklara hep birlikte bakın. Neden 
onları inceleme zahmetini göstermiyorsunuz? Demek ki, mesele bu değil. 

Her şeyden önce, şu Yüce Parlamentodaki 450 milletvekilinin ve hükümetin de dahil olması 
koşuluyla herkesin kendi vatandaşına doğru söylemek gibi bir görevi vardır, bir yükümlülüğü var
dır. Birbirimizi kandırmaya gerek yok. Burada 5-10 bin tane PKK'lıyı öldürmenin bu sorunu çöz
mekle ilgisi varmış gibi gösteriyor veya sorunu kökünden çözecekmiş gibi gösteriyorsanız, gerçe
ği ifade etmiyorsunuz; bu ülkeye de hiçbir zaman iyi bir şey yapmayacaksınız, kötü bir şey yapa
caksınız. Daha önce de söyledik; varsayın PKK'yi yok ettiniz, başka bir PKK'nın çıkmasına nasıl 
engel olacaksınız?! Bu mümkün mü? 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Onu da yok edeceğiz. 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) - Bir dakika efendim... Şimdi, hayatın kendisi var; bilimsel 

olmak budur. Buraya çıkıp, bilimsel davranalım. Üniversitelerimize yazı yazalım, bilimsel,araştır
ma yapalım. Hayatın kendisi bilimdir. Hayatın kendisine uygun davranamazsanız, hayat sizi red
deder. İşte budur; tabiat budur; inanıyorsanız budur -sayın profesörler var aramızda, fizik profesör
leri var, bilim adamları var- hayat budur. 

MEHMET BUDAK (Ankara) - Büyük balık küçük balığı yutar. 

MAHMUT KILINÇ (Devamla) - Hayata ters mi davranacaksınız uygun mu davranacaksınız? 
İşte bu kürsüde buna karar vermek zorundasınız. Vatan, millet, sakarya; top, tüfek, uçak meselesi 
değil bu. İnsanları dağın başında öldürmekle, "ben bu meseleyi hallettim" gibi düşünüyorsanız ya
nılıyorsunuz. İşte siyasî partilerin bölgede uğradığı hezimet. Değerli Korkutata arkadaşımızın, bu
rada Refahı çok başarılı olarak göstermesine aldanmaymız; öyle değil; Diyarbakır'da 14 bin oyla 
seçilmiş veya çok az bir oy farkıyla seçilmiş; bununla ilgisi yok. 

Şimdi, olağanüstü hal niye çözüm değil! İki yıldır bunu tartışıyoruz. Hangi şeyi daha iyi yap
tık? Var mı?.. İyi yaptığımız bir şey varsa, buyurun gelin birlikte tartışalım ve buna birlikte karar 
verelim; yani, biz, bu süre içerisinde olay adedini mi azalttık; yani, nicelik ve nitelik olarak bu me
seleyi mi çözdü, olayların kapsamını mı küçülttük, yoksa, yıkılan ve yakılan köylerle ilgili sayıyı 
mı azalttık? 

Size hemen şu anda, Sayın Bakanın ilgilenebileceği ve değerli milletvekili arkadaşlarımızın il
gilenebileceği ilginç bir şeyi söylüyorum: -Sayın parti liderleri de buradalar- Sayın Selim Sadak, 
biraz önce geldi ve bana şunu söyledi: Beytüşşebap'in Levrek Köyü ve 2 mezra şu anda yakılıyor, 
şu anda yakılıyor! Beytüşşebap'in içerisindeki bir evde, Beytüşşebap'a yerleşik şu köylülerin ya-
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kınlan 311 22 61 numaralı telefonda bekliyorlar, kodu da 488'dir; açın, buyurun. Sayın bakan Cev
heri o bölgeden seçilmiştir; buyursun gitsin baksın; gidin telefon edin ve sorun. 

Demek ki, sorun bu değil. Sorun şu: Meseleyi gizlemekle bir yere varamazsınız. Sorunu tar
tışmakla, sorunu ortaya koymakla bir yere varacağız ve ancak sorunu bu şekilde çözebileceğiz. 

Bu süre içerisinde kan akmasını durdurmuş musunuz; hayır, artmış. Bu süre içerisinde faili 
meçhul cinayetleri azaltmış mısınız; hayır, artmış. Bu süre içerisinde şehirler, kasabalar daha çok 
tahrip olmamış mı; olmuş. Peki, bu süre içerisinde PKK'lı sayısını azaltmış mısınız; hayır, artmış; 
buyurun valilerinize sorun, daha çok insan katılıyor. Bu süre içerisinde devlet sevgi ve saygı ka
zanmış mı; hayır, azalmış; buyurun bir kamuoyu araştırması yapın. Peki, düşmanlık tohumlarını ar
tırmış mısınız azaltmış mısınız; daha çok artırmışsınız; çünkü, buradaki yoksul insanların, şehit 
olanların çocukları cenaze merasimlerine geliyorlar, duygularını taşırmak zorunda kalıyorlar, düş
manlık daha çok artıyor. Peki, bölgede askerî harekât azalmış mı; hayır, daha çok artmış. Bölgeler
deki hapishanelerde boş yer kalmamış, daha çok insanı tutuklamışsınız; iyi bir şeymiş (!) yani, va
tandaşları böyle alıp hapishanelere tıkmanın çok iyi bir şey olduğunu düşünenler var. Bölgedeki 
ticaret gelişmiş mi; hayır, ticaret ve buna bağlı olarak ekonomi tümden çökmüş. Üretim durmuş 
mu; durmuş. İmalat sanayii durmuş mu; durmuş. Sanayi gerilemiş mi; gerilemiş. Gelir dağılımı bo
zulmuş mu; bozulmuş. Peki, neyi iyi yapmışsınız?! Biriniz çıkıp da "ben şunu iyi yaptım" diyebi
lir misiniz? Bir tek şey var "bu kadar insan öldürdüm (!)" Bu dünyada daha çok insan öldüren ve 
buna sevinen bir başka insanı Türkiye'nin dışında bulmak mümkün değil. Herkes insan öldürmek
ten üzülür, üzüntü duyar. 

Önce, şu Parlamentoda mevcut olan siyasî partiler bu konuda iki şeyden birine karar vermek 
zorundadırlar: Bu insanlar suçlu vatandaş mıdır; yoksa, bu insanlar düşman mıdır? Buna burada ka
rar verin... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - PKK düşmandır. 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) - Düşman mı?.. Sayın milletvekili diyor ki: "Düşman" Öyle 

mi diyorsun? 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Hayır, PKK düşman. 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) - Bir dakika... PKK'da olsa, kardeşim işte, Sayın Cumhurbaş

kanı diyor ki; "Onlar da bu ülkenin evlatları" Demek ki, PKK'da olsa, o da içinde olmak koşuluy
la... 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Teslim olsunlar. 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) - Bir dakika... Onu da anlatacağım. Bir örnek vereceğim; gi

din araştırın; öyle afakî konuşmak yok, burada çıkıp da vatan, millet, sakarya edebiyatı yapmak 
yok... 

BAŞKAN - Sayın Kılınç, bir dakika lütfen... Siz, Sayın Genel Kurula ifadede bulunun. 

MAHMUT KILINÇ (Devamla) - Tamam Sayın Başkan. 
Şunu söylüyorum; PKK'da dahil bu insanlar suçlu vatandaş mı, düşman mı? Buna karar vere

ceksiniz. 
Teslim olacaklar... Bakınız, ben Adıyaman Milletvekiliyim; Adıyaman'da 28 tane insan öldü

rüldü. Bu öldürülmeyi, yaptığım araştırmalar sonucunu, vicdanıma göre, çok açık bir dille anlata
cağım. Adıyaman ile Malatya arasında -benim köyüme de yakın- Bezar adında bir dağ var. Bu dağ 
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çıplak, bir tek ağaç yok, bir taş yok, bir mağara yok. 28 tane insan bu dağın başında birikiyor; bun
ların 3'ünde silah var, 3'ünde de PKK'linin giydiği elbise var. Bu, daha sonra cesetlerinden teşhis 
ediliyor. Bir gün önceki çatışmadan dolayı orada mahsur ediliyorlar, cobralar çağrılıyor; çok alev 
ve duman çıkaran bombalarla bu insanlar öldürülüyor. Bu insanların 9'u teslim oluyor, uzaktan -
ben orman mühendisiyim- nivelman yapan bir vatandaşımızın nivo aletiyle, yani uzağı ölçen alet
le yaptığı tespite göre bu insanların 9'u teslim oluyor ve teslim olduktan sonra kurşuna diziliyor. 
Bu mu şefkat?! Buyurun!.. 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) - Yalan söylüyorsun! 

MAHMUT KILINÇ (Devamla) - Hayır, doğru söylüyorum. Yalan söyleyen namussuzdur, şe
refsizdir. 

Buyurun, bu mu şefkat?!. (DYP sıralarından "ispat et" sesleri) Şimdi, ispat etmeye hazırız. 
"Niye?" diyeceksiniz; 28 insanın 19 tanesi yanarak ve boğularak ölmüş, 9 tanesi de kurşunlanarak 
ölmüş ve bu 28 insan, dağın yamacından, Koçali-Malatya arasındaki yola kadar, ayaklarına kendir 
ve palaska bağlanmak suretiyle... 

(Mikrofon otomatik cihat tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Toparlayın efendim. 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) - ... cesetleri taşınarak yola kadar getirilmiş ve bu 28 insan, 

Adıyaman Belediyesinden istenen bir çöp arabasına konularak oradaki komando taburunun bulun
duğu arazinin yanındaki dereye getirilip, damperi kaldırılmak suretiyle boşaltılmış. Evet, öldürül
dü, anladık; peki dinî vecibeler ne oluyor? 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Onların dinî yok. 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) - Dinî yok mu? Bir tek sizin mi dininiz var? Ben, bunlara "di

nî yok" diyenin dininden şüphe ederim. Niye diyeceksiniz;çünkü, bu insanlar Adıyamanlı, Malat
yalı, Maraşlı; Müslüman oğlu müslüman; adları Muhammet, adları Ahmet, adlan Mustafa... Kim
se bunlara "dinî yok" diyemez. Bunlara "dinî yok" diyenin dininden şüphe ederim. Buyurun, gidin 
Adıyaman'da araştırın... 

AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - Hain onlar, hain... 

MAHMUT KILINÇ (Devamla) - Hain olması ayrıdır; cesedin haini veya hayırlısı yoktur; ce
set cesettir; Müslüman, ona dinin gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bunu yapıyor musunuz?! 
bırakın şimdi, kusurlar ortaya çıkınca "efendim o haindir, o halde haini de İstanbul'da kaçırırız, na
sıl olsa kurşuna dizeriz, bu olay da bu şekilde biter..." Bakınız, sayın Başbakanımızın... 

BAŞKAN - Sayın Kılınç, süreyi epey aştık; toparlayın. 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) - Çok önemli olduğu için, bir dakikanızı rica ediyorum. 
BAŞKAN-Toparlayın efendim... Lütfen.... 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) - Sayın Başbakanımızın 4 Kasım ,1993'te, İstanbul Holiday 

Inn Otelinde düzenlediği basın toplantısındaki söylemine bakın : "Türkiye, bir milis hareketi nite
liğine dönüşmüş ve yaygınlaşmış bir terör hareketiyle karşı karşıyadır. PKK'nın haraç aldığı işa
damları ve sanatçıların isimlerini biliyoruz; hesap soracağız..." Ondan sonraki hadiselere bakın; 
Behçet Cantürk 15 Ocak 1994'te kaçırılarak öldürüldü; Fevzi Aslan ile yeğeni Salih Aslan 28 Mart 
1994'te kaçırılarak öldürüldü, Halil Alpsoy 17 Mayısta İstanbul'da gözaltına alındı, 24 Mayıs gü
nü Kırıkkale yakınlarında ölü bulundu, Behçet Cantürk'ün avukatı Yusuf Ziya Ekinci öldürüldü; 
Savaş Buldan, Hacı Karay ve Adnan Yıldırım öldürüldü ve buna benzer bir sürü olay. Peki, varsa-
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yın bunlar suçlu, varsayın bunlar eroinman, varsayın bunlar beyaz ticareti yapıyor; bu insanlann bu 
şekilde öldürüleceğine dair bu Parlamentonun çıkardığı bir yasa var mı kardeşim?! 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Bunun Parlamentoyla ne alakası var? 

MAHMUT KILINÇ (Devamla) - Var mı bu yasa?! Polisin, elinde telsiz ve silah olan insan
ların bu insanları götürüp öldürme hakkı var mı? Bir Başbakan "1 250 tane isim var" diyorsa, çı
kar bunu kamuoyuna açıklar, polis de savcı da bunun gereklerini yerine getirir. Başbakan hesap 
sormaz, savcı sorar, hukuk sorar. Bu memlekette bir başbakanın hesap sorduğu nerede görülmüş; 
hukuk hesap sorar kardeşim; ya hukuk sorar yahut da, Başbakan oturur yerine, hukukçuya, bu me
selenin halledilmesini söyler. Bitti şimdi, bırakın. Bu mesele bizim sesimizi kesmekle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Lütfen son cümlenizi alayım. 

MAHMUT KILINÇ (Devamla) - Son cümlemi söylüyorum. Bizim sesimizi kesmekle bu me
selenin altından kalkacağınıza inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ben, sizin adınıza değil, Türkiye adı
na üzülüyorum ve Sayın Başkana, değerli heyete saygılarımı sunuyorum. (DEP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılınç. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Ağzınıza gelen her şeyi söylüyorsunuz. 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) - Bir sorunun varsa dışarıda karşılıklı konuşalım. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... 

IV. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
7. - İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin, Başkanlıkça, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir 

görüşün kendisine atfedilmesi nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bazı konularda açıklama yapma ihtiyacını duydu ki, İçtüzüğün 70 

inci maddesine göre söz istedi; öyle mi efendim? •/ 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; evve

la, çok saydığım, bugün Meclise riyaset eden Sayın Kalemli'ye sitem etmekle sözlerime başlaya
cağım. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Söz verdiği için mi Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Söz, hakkımdı. 
Kendileri, burada, o kürsüde otururken benim konuşmalarımı cevaplandırdılar. Ben, herhangi 

bir şahıstan bahsetmedim, kronolojik bir tespit yaptım. Hadise 1984'te başlamış; ancak, 1987'de, 
ki, zannediyorum Sayın Başkanın Bakanlığa tesadüf ediyor o günler... Ben burada sadece bir tes
pit yaptım değerli arkadaşlarım ve dikkat ederseniz, o kadar çok itina gösterdim ki bu millî hadi
sede, hiçbir arkadaşımıza sataşmada bulunmadım. Ama, Sayın başkan, bir defa, durumu itibariyle, 
Divandayken bu beyanda bulunamaz ve saniyen, hadiseyi de yanlış yorumlamaktadırlar. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan size değil, DYP sözcüsüne cevap verdi. 
BAŞKAN - Lütfen efendim... Lütfen... Ben cevabını vereceğim. Lütfen kesmeyelim Sayın 

Bakaran sözünü. 
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Sayın Bakan, siz buyurun, devam edin. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Şimdi, bu kürsüden, ben, bir doğruyu 
söylüyorum. Bu, Başbkanlık Divanmdayken ifade edilmez; eğer kendileri konu hakkında bir be
yanda bulunacaklarsa, Divanı başka bir başkanvekiline bırakırlar ve ondan sonra bu kürsüden ko
nuşurlar. (DYP sıralarından alkışlar) Usulü bu. Ben bir usule işaret etmek istedim; çünkü, ben bu
radan cevap vermek mecburiyetindeydim. Çok sevdiğim Yücel Seçkiner'e, burada, sitemde bulun
dum; "Sayın Başbakanın, terörün uzamasına sebep olduğu" gibi, gerçekle kabili telif olmayan be
yanına karşılık verdim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Gerçeğin ta kendisi o. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Buna da cevap vermeyecek miydim bu 
kadarcık. Bir kronolojik tespit yaptım. 

O bakımdan, değerli arkadaşlarım, şimdi bunu geçiyorum. 

Burada, Mahmut Kılınç, bir kahraman edasıyla konuştu. 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) - Ben kahraman değilim Sayın Bakan. 

BAŞKAN - Sayın Kılınç, müdahale etmeyin efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Burada o kadar laflar etti, gerçek dışı 
beyanlarda bulundu ki, âdeta PKK'nın temsilcisi gibi konuştu. (DEP sıralarından görültüler) 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) - Gerçekleri söyledim... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Bu ülkede demokrasi o kadar hüküm 

sürmektedir, ki, şu kürsüden, Parlamento kürsüsünden, ülkenin bölünmesi için, öldüren, yıkan, ya
kan bir örgütü âdeta savundu, (DEP sıralarından gürültüler) 

SELİM SADAK (Şırnak) - İlgisi yok... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Devlet güçleri kendiliğinden mi o mü

cadeleyi yapıyor? 

Daha geçen gün, Edebük'te, Erzincan-Edebük'te son hadise... Oraya gelen PKK'lılar, 6 erkek 
vatandaşımızı 3 kadın vatandaşımızı, masum vatandaşımızı orada kurşuna dizmediler mi? Yine Sa
son'da, minibüsü durdurdular, vatandaşları indirip kurşuna dizmediler mi? Erzurum-Çiçekli'de, 
kahvehanede oturan masum vatandaşları gidip kurşuna dizmediler mi? Niye bunları dile getirmi
yorsunuz? (DEP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) - Gidin, sorun; telefon verdim... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Devlet ne yapacak? Devlet, elbette 

meşru müdafaa halinde burada; gidecek, vatandaşını koruyacak, icabında sizi koruyacak. (DYP sı
ralarından alkışlar) . . 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) - Siz devletsiniz... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Sanki devlet kendisi icat ediyor!.. 

1978'den itibaren başlayan terörde 1980'de Eruh ve Şemdinli'ye baskın yapan kimler; PKK 
değil mi?! Bıraksaydık da bütün vatandaşlarımızı öldürsünler, sizleri öldürsünler, herkesi öldürsün
ler orada; onu mu istiyordunuz! 

Onun için, değerli arkadaşlarım, bir kahraman edasıyla, gelip burada haksızlıkları savunmak, 
elbette büyük haksızlıktır; tecavüzleri savunmak, şakiyi savunmak... 
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"Bu mücadele çok eskiden başlamış" diyor. O zaman da, dedelerimiz zamanında da, hadiseye 
yabancı mihraklar karışmıştır, tahrik etmişlerdir; orada, dedeleriniz de yabancıların oyuncağı hali
ne gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, onun için, bizim birliğimizi, bütünlüğümüzü kimse bozamaz diyorum; 
bundan güzel laf var mı?.. Desenize biz de oradayız, biz de yanınızdayız, deseniz ya! Siz burada, 
Parlamentoda milletvekili değil misiniz, millet temsilcisi değil misiniz? (DYP sıralarından alkış
lar) 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) - Ben kendim on kere söyledim; orada, tutanaklarda var. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Sadece bir etnik grup değil, bütün mil

letin temsilcisisiniz. Ben burada bütün milleti savunuyorum. Türküyle, Kürdiiyle, Arnavutuyla, 
Çerkeziyle, Gürcüsüyle biz bir bütünüz diyorum, bir mozayiğiz diyorum bizi parçalayamazlar. Bu 
yabancı mihraklara alet olmayınız diyorum. Hangisi doğru?.. Hangisi Doğru?.. 

Devlet kendiliğinden mi gidiyor oralara? Devlet kendiliğinden mi gidiyor. İşte görüyorsunuz 
son hadiseleri. Kaç tane sayayım burada, kaç tane sayayım; o kadar çok ki... Geçen defa, APO, gü
ya sulh ilan etti. Ondan sonra, Elazığ yolunda 33 masum vatandaşı indirip kurşuna dizmedi mi? 
Değerli arkadaşlarım, bunların hepsi olay... Safsatayı bırakınız, doğru konuşunuz; elinizi vicdanı
nıza koyunuz da öyle konuşunuz. 

Siz bir ihbarda bulunduğunuz zaman, ben o ihbarın üzerine gidiyorum, nereden gelirse gelsin; 
ama, geliniz, doğruları savununuz. Bu vatanın birliğine, bütünlüğüne karşı tecavüze girişenlere, 
oradan buradan tahrikler yapanlara karşı siz de gür sesinizi yükseltiniz ve "biz ayyıldızlı bayrak al
tında hür yaşıyoruz, demokrasiyi yaşatacağız, dirliğimizi, birliğimizi muhafaza edeceğiz" deyiniz, 
bu kürsüden bunu söyleyiniz. Milletvekili sıfatınız bunu icap ettiriyor, ettiğiniz yemin bunu icap 
ettiriyor... 

Değerli arkadaşlarım, tekrar huzurunuzu işgal ettiğim için Özür diler, hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunarım. (DYP, ANAP MÇP, BBP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SELİM SADAK (Şırnak) - Sayın Başkan, burada Sayın Bakanımız bizi itham altında bırak

mıştır. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Bir dakika sayın milletvekilleri, ben hallederim. Bir dakika... 
SELİM SADAK (Şırnak) - Devletimiz kendi vatandaşlarına, çoluğuna, çocuğuna, kadınına, 

erkeğine sahip olmakla sorumlu değil mi? Şu anda Beytüşşebap'in Levrek ve 2 mezrasında bulu
nan insanlar, yüzlerce insan bir abluka altına alınmış, köyleri yakılıyor. Sayın Bakan buna cevap 
versinler. Bu devlet bunu yapar mı yapmaz mı? Bunun cevabını versinler. Şu anda telefon açsın, 
öğrensin. 

BAŞKAN - Buyurun. -
Sayın Sadak, arkadaşınız da konuşması sırasında bunu dile getirdiler. Sayın bakanı ben bura

dan dikkatle izledim, yetkililere orada talimat verdiklerini gördüm. Herhalde tahkik edip, Yüce 
Meclise uygun bir zamanda bilgi vereceklerdir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanın, son konuşmasında, Başkanvekili olarak usul hatamla 
ilgili veya üslubumla ilgili yaptığı nazik değerlendirmeye teşekkür ederim. 

Tutumumla ilgili gerekirse müzakere de açabilir bu Meclis, bundan çekinmem. Ben bir tek 
noktanın altını çizdim. Dikkat ederseniz, Sayın Bakanın ve bir sayın milletvekilinin "önemsenme-
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di" ifadesinin altını çizdim. Bu ifadenin, ne İçişleri Bakanlığının ne de devletin herhangi bir yerin
de, devletin resmî politikası olarak bir kayıt şeklinde bulunmadığını iddia ettim ve Sayın Bakan da 
beni teyit ettiler; bununla ilgili hiçbir şey söylemediler, ben, bu tutumuma ve bu üslubuma, devle
tin menfaati bahse konu olduğu müddetçe devam ederim. 

Yüce Meclise bir kere daha hatırlatıyorum. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam). 
3. - On ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay süreyle uzatümasına ilişkin Başba

kanlık tezkeresi (3/1446) (Devam) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmeler tamamlanmıştır. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Sayın Başkan, son söz milletvekilinin... 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakana İçtüzük 70 inci maddeye göre söz verdim. Ayrıca bir ko

nuşma şeklinde söz verseydim "son söz milletvekilinindir" diye yine söz verirdim. 
Şimdi, Başbakanlık tezkeresini tekrar okutup, onayınıza arz edeceğim. 
Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24.2.1994 tarihli ve 289 sayılı Kararı uyarınca, Batman, Bin
göl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van İllerinde devam etmekte olan 
olağanüstü halin, 19.7.1994 günü saat 17.00'den itibaren dört ay süreyle uzatılması Bakanlar kuru
lunca 2.6.1994 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Tansu Çiller 

Başbakan 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oylamaya geçmeden önce, bir önerge gelmiştir; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Olağanüstü hal oylamasının açık oylama şeklinde yapılmasını arz ederiz. 
BAŞKAN - İsmi okunan milletvekilinin burada olduğunu işaret etmesini rica ediyorum. 
Oğuzhan Asiltürk?.. Burada. 
Şevket Kazan?.. Burada. 
Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Lütfü Esengün?.. Burada. 
Ahmet Fevzi İnceöz?.. Burada. 
İbrahim Halil Çelik?.. Burada. 
Abdulilah Fırat?.. Burada. 
İsmail Coşar?.. Burada. 
Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Şaban Bayrak?.. Burada. ' 
Mustafa Ünaldı?.. Burada. 
Fethullah Erbaş?.. Burada. 
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Musa Demirci?.. Burada. 
Mehmet Elkatmış?.. Burada. 
Abİt Kıvrak?.. Burada. v 
Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. 
Hasan Dikici?.. Burada. 
Ali Oğuz?.. Burada. 

Önergede yeterli imza vardır. 
Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım : 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsüye konacak oy kutusuna oy pusulası

nı atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, ayağa kalkarak, kabul, ret veya çekinser 
şeklinde oyunu belirlemesi suretiyle yapılmasını oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylama, oy kutusu sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 
Açık oylamaya önerge sahiplerinden başlıyoruz. 
Oy kutularını dolaştırın. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 

4. - Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığının, Plan ve Bütçe Komisyonuna intikal etti
rilen Patent Kanunu Tasarısının, komisyonlarına havalesine ilişkin tezkeresi (3/1447) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Başkanlığının, İçtüzüğün 
35 inci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca 18.12.1992 tarihinde Başkanlığımıza arzı kararlaştırılan ve 6.1.1993 ta
rihinde sunulan "Patent Kanunu Tasarısının" Komisyonumuza havale edilmediği anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzun 28.1.1993 tarih ve 16 ncı Birleşiminde, tasarının özellikle insan sağlığım il
gilendiren hükümleriyle, tıbbî müstahzarların patent koruması altına alınmasına yönelik hükümle
rinin görüşülmesi için İçtüzüğün 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca komisyonumuza ha
valesi kararı alınmış ve bu karar; 

a) 29J.1993 tarih ve 25 sayılı, 
b) 8.4.1993 tarih ve 34 sayılı yazılarımızda Başkanlığınıza gönderilmişti. Plan ve Bütçe Ko

misyonuna intikal ettirilen tasarının, İçtüzüğün 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Komis
yonumuza gönderilmesi için bilgilerinizi ve gereğini tensiplerinize saygı ile arz ederim. 

Komisyon Başkanı 
Ahmet Küçükel 

Elazığ 
Uygundur. 
7.6.1994 • 

İlyas Aktaş 
Samsun 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 
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BAŞKAN - Dinlediğiniz bu tezkereye, yine Sayın Kâtip Üyenin okuduğu gibi, Plan ve Bütçe 
Komisyonu da aynen katılmıştır. 

Bilgilerinize sunanm. 

5. - (10/132-123) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyonun ça
lışma süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3! 1448) 

BAŞKAN - (10/132-123) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun çalışma süresinin 
uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 12.10.1993 tarihli 267 numaralı kararı gere
ğince kurulan Komisyonumuz, çalışmalarını muntazam olarak sürdürmesine rağmen, süresi içinde 
çalışmalarını tamamlayamamıştır. 

Komisyonumuz, 2.6.1994 tarihli 15 inci Birleşiminde üç aylık yeni bir çalışma süresi alınma
sı için Meclis Genel Kurulundan talepte bulunmaya karar vermiştir. 

Karar gereğince, Meclis Genel Kurul karan tarihinden itibaren geçerli, olmak üzere, komisyo
numuza üç aylık yeni bir çalışma süresi verilmesi için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. .. 
M. Cemal Öztaylan 

Balıkesir 
• Komisyon Başkanı 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyonun çalışma süresinin uzatılması 
Kabul edilmiştir. 

3. - On İlde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi (3/1446) (Devam) . 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 10 ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin 4 ay süreyle 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresinin açık oylamasının neticelerini arz ediyorum. 

Oy sayısı : 312 

Kabul : 238 

Ret : 72 
Çekinser : Yok. 

Geçersiz : 2 
Böylece, olağanüstü hal, 4 ay süreyle yeniden uzatılmıştır. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bundan sonra, gündemin, "Kanun Tasarı ve Tek

lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçeceğim; ancak, bugünkü çalışmamızın bi
rinci bölümünün süresinin dolmasına çok az zaman kalmıştır. Bu nedenle, saat 20.00'de toplanmak 
üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.22 

— © ' -
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa Kalemli 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

_ © — 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

Alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

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

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

4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11376) (S. Sayısı : 139) 

5. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve. Adalet Komisyonu Raporu (21324) (S. Sayısı: 134) 

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

7. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanıma Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. 
Sayısı: 391) 

8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) 
(S. Sayısı: 66) 

9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı : 201) 
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BAŞKAN - 59 ve 59'a 1 inci Ek, 71, 82, 139, 134, 283, 391, 66 ve 201 sıra sayılı kanun ta
sarı ve teklifleriyle ilgili komisyon yetkilileri hazır mı? Yok. 

Görüşmeleri ertelenmiştir. 

10. - Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yaprİşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkın
da Kanım Tasarı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/712) (S. Sayısı: 669) (1) 

BAŞKAN - Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet?.. Burada. ' 

Geçen birleşimde kanun tasarısının 7 nci maddesinde kalmıştık. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Süre 

MADDE 7. - Yapılacak sözleşmelerde sermaye şirketinin veya yabancı şirketin yapım ve iş
letmesini üstleneceği yatırım ve hizmetin süresinin belirlenmesinde yatırım bedelinin (elde edile
cek kâr dahil) ve yatırım için sağlanan kredilerin geri ödeme süresi ile projenin mahiyeti, sermaye
nin miktarı ve işletme esasları dikkate alınır. Sözleşmelerin süresi 49 yıldan fazla olamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ertekin; buyurun. 
ANAP.GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkanım, değerli milletve

killeri; "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkın
da Kanun Tasarısının 7 nci maddesi üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuzdayım. Bu ve
sileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

7 nci madde süreyle alakalı bir madde. Tasarının, sözleşmeyle alakalı 5 inci maddesini, sorum
luluk ve tazminatla alakalı 6 nci maddesini de ele alsak, tasarının tümünü de ele alsak, yap-işlet-
devret modelinin işlemesinin mümkün olmadığını görmek, şu ekonomik kriz içerisinde mümkün. 
Bunu, daha önceki maddeler üzerinde yapılan görüşmelerde de belirtmiştim. 

Türkiye'de fevkalade ekonomik bir kriz yaşanırken, acaba, 49 senelik değil, 149 senelik de 
verseniz, bu yap-işlet-devret modeli içerisinde hangi yabancı yatırımcıyı, hangi yerli yatırımcıyı bu 
modelle yeni yatırımlar yapmaya teşvik edebileceksiniz?.. Doğrusu, ben buna şaşıyorum. 

Üç aylık Hazine bonosuna yüzde 50 net, yıllık bileşik faizle yüzde 406 faiz verilirken, Türki
ye'de bu modelle yatırım yapacak aklıevvel sermayedar bulmak da zor. Çünkü, Türkiye'deki sıkın
tıları şu anda hep birlikte yaşıyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız, gerek seçim bölgelerine gerekse 
Türkiye'nin çeşitli yerlerine gittiklerinde, eğer esnafla, işçiyle, memurla, köylüyle, çiftçiyle konu
şuyorlarsa, Türkiye'de gerçekten büyük bir sıkıntı yaşanıldığını görmemeleri mümkün değil; ama, 
durum böyle değil de, sanki Türkiye'de yatırım yapmak için herkes sıraya girmiş, böyle bir kanu
nun çıkmasını bekliyor. Hükümeti acilen böyle bir yasa çıkaracak, Türkiye'de yatırımlar yap-işlet-
devret modeliyle hızlanacak; vatandaşlar paralarını ellerine almış, yatırım yapmak için bu tasarının 
yasalaşmasını bekliyorlar... 

Değerli arkadaşlarım, ülkede ele alınması gereken o kadar çok konu var ki, bunun şimdi za
manı ve zemini değil. Ben şöyle düşünüyorum : Bu tasarının böyle âcil bir şekilde görüşülmesi, ar-

(1) 669 S. Sayılı Basmayazı 2.6.1994 tarihli 110 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 
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tık Türkiye'de ekonominin iflas ettiğini gösteren bir başka belge olarak görülüyor.. Çünkü, tasarı
nın gerekçesinde de, "yatırımların özel sektörce, müteşebbislerce, yabancı sermaye ile yapılmasın
dan yana olunduğu, Türkiye'nin kalkınması için bunların şart olduğu belirtilerek "bu modelle, dev
letin yapması gereken altyapı yatırımlarının da özel sektörce yapılması şarttır" deniyor. Demek ki, 
Türkiye ekonomisi fevkalade kötü durumda ki, devlet artık yatırıma -bırakın yatınmı, memuruna, 
işçisine maaş veremez duruma gelmiş- para ayıramıyor... "Böyle, bir modelle sermaye teşekkül et
tirebilir miyiz, yatırımcıyı teşvik edebilir miyiz?.." diye düşünüyorlar; ama, burada da yanılıyorlar. 
Bu modelin, şu ekonomik kriz içerisinde işlemesi mümkün değil. 

Önce bu ekonomik krizin kaldırılması lazım. Bunun için ne yapmak lazım?.. Bunu başarabil
mek için, milletin, Hükümetine ve onun aldığı karârlara güvenmesi lazım. Maalesef, akşam başka, 
sabah başka kararlar alınıyor ve netice itibariyle de vatandaş ne yapacağını şaşırmış durumda. 

Değerli arkadaşlarım, Kütahya'nın en işlek caddesinde (esnafın en çok iş yapabileceği cadde
lerden birisi) bulunan dükkânların camlarına, birbuçuk iki aydır, "devren kiralık, satılık, kapatıldı" 
yazıları asılıyor. Bunları görmemezlikten gelemeyiz ve hâlâ da diyorlar ki, "bize güveniniz, eko
nomi rayına giriyor, ekonomi düzelecek..." Vatandaş, bırakınız güvenmeyi, günlük ne yapacağının 
kargaşası içerisine girmiş. 

Değerli arkadaşlarım, korkuyorum, Hükümete olan bu güvensizliğin arkasından devlete olan 
-ki, çok önemlidir- güvenin de sarsılmasıyla çok büyük sosyal patlamalar meydana gelir... 

Türkiye'deki büyük sanayi tesislerinin kapanır duruma geldiğini, işlerini yavaşlattıklarını, iş
çi çıkardıklarını ve gerçekten Türkiye'nin büyük problemlerinden birisi olan istihdam probleminin 
daha da arttığını, basından ve televizyonlardan izliyoruz. İşsiz kalan bu insanlar, bu durumda ne ya
pacaklardır?.. 

Trilyonlarca liralık hazine bonosu satılıyor; 5-10 milyonluk tasarrufunu değerlendirebilmek 
için sıraya giren dar gelirli vatandaşlar devletin çıkarmış olduğu bu hazine bonolarından yararlana
mıyor. Devletin çıkarmış olduğu bu hazine bonoları, trilyonlarca liralık para, 800-900 kişinin elin
de, belli bir sermaye kesimine rant olarak aktarılıyor. Yani, bunun neresi doğrudur; bilemiyorum? 
Türkiye'de, faizleri yükseltmekle ekonomiyi düzeltemeyiz. Geçen gün, bir televizyon programın
da Hazine Müsteşarının söylediklerini duyunca fevkalade üzüldüm; "efendim, çıkardığımız bu ha
zine bonosunun 3 aylık faizi yüzde 200'dür -tabiî, mürekkep faizini söylemiyor- ve bu, yüksek bir 
faiz değildir; bunda da başarıya ulaşacağız; faizlerin yükseltilmesiyle ekonomiyi kurtaracağız" di
yor... Eğer böyle bir şey varsa -bakanlarımız da burada- siz 3 aylık yüzde 200 faizi bırakmayın, 
yüzde 1 200'e çıkarın; o zaman daha çok para toplayacaksınız ve sizin mantığınıza göre herhalde 
ekonomi de düzelecektir. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomiden anlayan bakanlarımız çok, profesörlerimiz de çok; ancak, 
Hükümetin başındaki, ekonominin "e"sinden anlamayan Başbakanı uyarınız... Burada sözüm sos-" 
yal demokrat arkadaşlanmızadır. Şu vatandaşın içine bir giriniz de, dün savunduğunuz şeyleri şim
di bir savununuz bakalım. * 

"Yap-işlet-devret" formülü, 1984 yılında Anavatan Partisi İktidarı zamanında uygulandı. O 
zamanlar kıyameti koparı yordunuz.. Biz bu tasarıya karşı değiliz; ama, bu tasarının getiriliş şekli
ne ve getiriliş zamanına karşıyız. Onun için, benim tavsiyem şu : Bu tasarıyı şu anda komisyona 
çekin, Hükümet bu tasanyı çeksin. Şimdi bunun sırası değil; görüşülmesi gereken çok daha önem
li konular var memlekette. Ekonomik sıkıntı yüksek boyutlara ulaşmış, iflaslar almış yürümüş... Bı-
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rakınız bunları, insanlar çıldırma noktasına gelmiş, ne yapacağını bilemez noktaya gelmiş. Üç dört 
aydır, yani ocak ayından sonra çıkarılan "paket" dediğimiz şeylerin hiçbirisinin paket olmadığını 
herkes gördü. Bu paketlerin uygulanabilmesi için, evvela bu Hükümete güven lazım; ama, maale
sef bunu görmek mümkün değil. Hükümet içerisindeki değerli bakan arkadaşlarımız da, herhalde 
koltuklarını kaybetmemek için Başbakana hiçbir şey söylemiyorlar veyahut bürokratlara söylemi
yorlar; böyle geldi, böyle gidiyor. Bundan, ülke zarar görüyor, insanlarımız zarar görüyor, en 
önemlisi demokrasi zarar görüyor, rejim zarar görüyor. Artık Türkiye'de insanlar, sanki Parlamen
todan ümitlerini kesmiş, politikacılardan ümitlerini kesmiş, "Bunlar herhalde bu işleri halledeme
yecek... Nasıl hallolacak?.. Hallolamıyor" gibi bir karamsarlık içerisine girmişler. Ben, gittiğimiz 
yerlerde bunu görüyorum. 

O bakımdan, bazı şeyleri yaparken dikkatli davranmamız lazım ve ivedilikle alınması lazım 
gelen -şu andaki sıkıntıdan çok rahatsız olan sabit gelirlilerin, dar gelirli küçük esnafın, sanatkârın * 
durumlarını iyileştirici- tedbirleri almamız lazım. Yoksa, "20 trilyonluk, 40 trilyonluk hazine bo
nosunu üç beş saatte sattık" diye övünmekle bir yere varmak mümkün değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edin Sayın Ertekin. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Ben vaktimi fazla harcamak da istemiyorum, Sayın Başka

na da teşekkür ediyorum. 
Bu vesileyle, bu kanun tasarısının şu anda getirilmesi sakıncalıdır diyorum. Bunu tartışmaya 

hiç lüzum yok. Zaten, dikkat ederseniz, Parlamentodaki arkadaşlarımız da -hele iktidar partilerine 
mensup milletvekili arkadaşlarımız- bunun işlemeyeceğini biliyorlar, onun için de buraya gelmi
yorlar. Bu tasarıyı geri çekelim; toplumu alakadar eden meseleleri ele alalım. Günlük olarak değil, 
akşam başka türlü sabah başka türlü davranarak değil, biraz tepki geldi mi -hububat taban fiyatla
rında olduğu gibi- birazcık daha artıralım şeklinde davranarak değil; gerçekler, doğrular neyse on
ları yaparak; oy kaygısı olmadan, toplumumuzu kucaklayarak, ülkenin menfaatına olan ve çıkarıl
ması gereken kanunları çıkarmak için gerekli görüşmeleri yapalım. 

Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertekin. " " , 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz, buyurun. 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; ge
çen haftadan kalma, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 7 nci madde üzerinde söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi Grubum ve şahsım adına hürmetle selamlıyo
rum efendim. 

Aslında, konuşsak, bir faydası yok; sussak, gönlümüz razı olmuyor; ama, ne var ki, yine de çı
kıp söylemeyi bir vecibe, bir borç biliyoruz. Çünkü, susmaya gönlümüz razı olmuyor; ama nere
sinden başlayalım, ne söyleyelim, bilmiyoruz. Söylememizin de faydası olmuyor, söylediklerimiz 
de dinlenmiyor. 

Bakın, şu anda salonda azamî 25^30 arkadaşımız var; "görüşmelere saat 20.00'de başlayaca
ğız" dedik; ama, kimse gelmedi... Karar yetersayısı istesek, arkadaşlarımız, "yahu, ayıplıyoruz, ni
ye böyle yapıyorsunuz, bırakın çalışalım" diyorlar... Çalışalım; ama, kiminle çalışalım?.. 
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AHMET SAYIN (Burdur) - Hakkınız, hakkınız... 

ALÎ OĞUZ (Devamla) - Haklı olarak, "hakkınız" diyorsunuz; ama, ondan sonra da arkadaş
larımız güceniyorlar ve "mani oluyorsunuz, engel oluyorsunuz" diyorlar; sanki, çok hayırlı işler ya-
pıyormuşsunuz gibi... Keşke hayırlı işler yapsanız... Şu memleketin hayrına yapılacak o kadar çok 
iş var ki, keşke onları yapsanız; ama onu da yapmıyorsunuz. 

Getirdiğiniz şu tasarının 7 nci maddesinde, "yatırım ve hizmetlerin belirlenen süre içerisinde 
projelendirilmesi" ibaresi yer alıyor. Tabiî ki, iş yapacak yabancı şirketin yapım ve işletmesini üst
leneceği yatırım, hizmetin ve yatırımın mahiyeti... Her şeyden evvel bu. Ne yapacak?.. Arkadaşla
rımız, burada, daha evvelki maddelerin müzakeresinde, "hiç olmazsa memlekette yapılmayan ve 
hizmet olacak şeyleri yapın; bir hudut koyun, memlekette şu işler var ki, bunu vatandaşımızın ra
hatça yapma imkânı varken, bundan sonra bunları dahi yabancılara yaptıracaksınız" dediler. Bunun 
faydası ne olacak? Çünkü, artık biz, bir şeyler yapmaktan ümidimizi kesmişiz; buradan, devamlı 
olarak, "gelin, çıkardığınız bütün kanunlar, vergi kanunları veya yetki kanunlarıdır; bu vergi ka
nunlarıyla ya yabancılardan veya onların kredilerinden medet umuyorsunuz ya da memleketimiz
de nefes almaya gücü kalmamış insanlardan -zaten vasıtasız ve vasıtalı vergiler de birbirine karış
tı- yani bulduğunuzdan vergi alıyorsunuz, hem de canını yakarcasına alıyorsunuz; artık kimsenin 
ödeyecek gücü de kalmadı" diye feryat ediyoruz. Yani, bu aldıklarınızla memleketin hayrına bir 
şeyler yapma imkânınız olsa, "aman, verelim, memleket bugün içinde bulunduğu bu sıkıntılardan 
kurtulsun" diyeceğiz ve herkesi de buna teşvik edeceğiz; ama, bu da olmuyor. Ne yapıyorsunuz?.. 
Verilenleri, doğruca götürüp faize veriyorsunuz; ama, o da yetmiyor... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Mercümek, Mercümek... 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Çünkü -geçen gün söylediğim gibi- altı delik bir çuval, yukarıdan at

tığınız aşağıdan kaybolup gidiyor; boyuna faize veriyorsunuz; ancak, bu topladıklarınız dahi faiz 
borcunuzu karşılamıyor. Şimdi de diyorsunuz ki "hiç olmazsa dışarıda kalmış olan ihraç bedelleri
nin karşılığı dövizleri getirelim" Geçen hafta bununla ilgili kanun tasarısını buradan çıkardık, bu 
hafta da, yap-işlet-devret modeliyle yurda ne getirebilirsek bu da kârdır diyorsunuz ve bununla il
gili tasarıyı çıkarmaya çalışıyorsunuz; ama, bunun bedelini yarın acı acı ödeyeceğiz. Niye ödeye
ceğiz; çünkü, yabancı şirket geldiği zaman -bizim kara kaşımıza, kara gözümüze aşık değil ve 
memleketimize hizmet olsun diye bir şeyler yapacağına da inanmıyorum- en kârlı işlerde bir şey
ler yapar gibi görünecek; ama, arkasından, memleketin bütün imkânlarını sömürüp, alıp götürecek. 
Bunun arkasından da, bunun ağır faturalarını yine bu fukara millet ödeyecek. 

Onun için, yaptıklarınızın, memleketin menfaatına olup olmadığını dahi düşündüğünüzü san
mıyoruz. Sadece ve sadece bir şeyler yapmanın telaşı içerisindesiniz, bir şeyler yapar görünmenin 
gayreti içerisindesiniz; ama, bunların hiçbirisi sizi kurtarmayacak. Bu millet, gün geçtikçe artık siz
den ümidini kesiyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Mercümek... Mercümek... 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Zamanında bu milletin her şeyine dokundunuz; ama, şimdi, şu nok

tada artık menfaatına dokunduğunuz içindir ki, milletin canı yandı, millet artık bu vergilerin altın
dan kalkamaz hale geldi. Artık bu millet, size layık olduğunuz cezayı verecek. Bunları çıkaracak
sınız; ama, sonuna kadar götüremeyeceksiniz. Çünkü, zaten içinizde de bütünlük içinde değilsiniz. 
Bunun neticesinde bir enkaz bırakıp, bir hoş seda ile bu siyaset sahnesinden ayrılıp gideceksiniz. 
O günler uzak değil değerli arkadaşlarım. 
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HASAN ÇAKIR (Antalya) - Seda hoş olacak mı?.. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Evet, bir varmış bir yokmuş denilecek, bir zamanlar bir DYP vardı 
denilecek, aslan sosyal demokratlarla ortaklık kurdu denilecek, bu işleri ellerine yüzlerine bulaştır
dılar denilecek; aslan sosyal demokratlar da sosyal demokratlıklarını unuttular, onların peşine düş
tüler, tam bir kapitalist oldular, memlekete yabancı sermayeyi getirdiler, memleketin anasını ağlat
tılar, sonra da basıp gittiler denilecek... O günler uzak değil. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Mercümek Ahmet... 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Siz kendinize göre bir şeyler söyleyebilirsiniz, bir şeyler geveleyibi-
lirsiniz... Oradan söyleme; bir fikrin varsa buraya gel de söyle. Kadınlar gibi oradan dedikodu et
me! Sana yakışmıyor! 

AHMET SAYIN (Burdur) - Ben bir şey demiyorum... 
BAŞKAN - Sayın Oğuz... 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Laf atacağına, gel buraya bildiğin bir şey varsa onu söyle. Laf atmak
la ne kazanacaksın... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sen niye alınıyorsun, ben arkadaşımla konuşuyorum... 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, lütfen, Genel Kurula hitap ediniz. 
Sayın Sayın, siz de biraz sabır gösterin efendim... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Ben bir şey demedim Sayın Başkan; Mercümek Sedası... 
BAŞKAN - Lütfen efendim... 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Bu toplantılarda biz söyleyeceğiz, siz de dinleyeceksiniz. Daha ikti

dar olmanın olgunluğunu da gösteremiyorsunuz; keşke bu olgunluğu gösterebiİseniz... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Senatörüm, ben... 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Biraz sabırlı olun, dinleyin, efendi olun... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Lütfen, Sayın Senatör Oğuz(!) Mercümek sizi rahatsız mı etti? 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Bu kürsülerin bir mehabeti vardır, bu salonun bir mehabeti vardır; 
bilin, size yakışanı yapın... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Senatörüm, size... 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel biz muhalefet görevimizi ya

pacağız, gelip buradan söyleyeceğiz, siz de sabırla dinleyeceksiniz. Yapamıyorsunuz. Bakın, yap
tıklarınız bu milletin hayrına olmuyor. Bu milletin ne eti ne kanı ne kemiği ne iliği, hiçbir şeyi kal
madı; bitirdiniz bu milleti. Getireceğiniz öyle şeyler olsun ki, bu milletin derdine deva olsun. Bu 
milletin derdine deva olacak şeyler getirmiyorsunuz. Bu milleti oyalıyorsunuz. Bu milletin artık 
ödeyecek takati kalmadı, vergi verecek takati da kalmadı. Bu milletin yabancı sermayeye terk edi
lecek durumu da yok; çünkü, yabancı sermaye kâfi derecede, sayenizde sömürdü, bitirdi bu mille
ti. Şu getirdiğiniz tasarıdaki 49 yıllığına vereceğiniz imkânlar, bu milletin, artık, takatinin üstünde. 

Değerli arkadaşlarım, çünkü, sadece faiz toplayarak, para toplayarak, vergi toplayarak, ödünç 
para alarak bu milleti bir yerlere götüremeyeceğiniz anlaşıldı. Bu milleti hiç olmazsa istihsale sevk 
edin, çalıştırın. 20 milyon işsiz insan var; onların ıstırabını düşünün. 20 milyon işsiz insan demek, 
akşam evine bir ekmek parasını götüremeyen 20 milyon aile demektir. Bunların derdine deva olun. 
Yoksa, getirdiğiniz şu tedbirlerin bu memlekete bir şey kazandıracağına ben ihtimal vermiyo-
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rum;çünkü, gerek süresi gerek yatırım bedeli yatırım için sağlanan krediler, proje mahiyeti, serma
yenin miktarı ve işletme esasları dikkate alındığı zaman, 49 yıllığına gelen bir sermaye, bu mem
leketin bütün imkânlarını ve varlığını sömürüp, alıp götürecek demektir. Bunlara fırsat vermeyin. 
Yazıktır, bu millet buna layık değildir. 

Bu duygularla, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sizi iyi anlıyorum Sayın Senatörüm... 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Şahsı adına, Sayın Güneş Taner; buyurun efendim. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz ta

sarı, hepinizin bildiği gibi, Koalisyon Hükümetinin ortak metni olarak gelmesiyle beraber, gerek 
özelleştirmeyi gerekse yap-işlet-devret modelini Hükümetin bir kanadının benimsemesine, diğer 
kanadın da biraz farklı düşünmesine rağmen, Hükümetin ortaklık protokolü içerisinde yer aldığı 
için huzurunuza gelmiştir. 

Burada, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerince, bilhassa son oniki sene içerisinde Türkiye'de 
yatırım sağlanmasında yabancı sermayeyi teşvik edici unsurlar içerilmektedir. Nitekim, bu tasan 
da, yabancı sermayeyi Türkiye'ye davet etme niyeti içerisinde çıkarılmaktadır. 

Geçmişe şöyle süratle bir göz atarsak; 1983 senesinde 46 milyon dolar olan yabancı sermaye 
girişi, müteakip senelerde, alman kararlar neticesinde, Türkiye'de yapılan yatırımların, bilhassa alt
yapı yatırımlarının hızlandırılmasıyla doğru orantılı olarak artmıştır; 1984'te 113 milyon dolar -at
layarak geçiyorum- 1986'da 125 milyon dolar, 1988'de 354 milyon dolar, 1991 'de 783 milyon do
lar, 1992'de 779 milyon dolar, 1993'te 510 milyon dolar, bir başka deyişle, son on sene içerisinde 
yabancı sermaye Türkiye'ye ceman 4 milyar 291 milyon dolar fiilî para ödemiştir. 

Türkiye'ye bu sermaye yatırımı yapıldı; ama, Türkiye'ye ne getirdi, ne götürdü; bu tartışılabi
lir. Kanaatimizce, bu, doğru bir tercihtir. Çünkü, Türk insanına iş sahası yaratmak, Türkiye'yi mo
dern ülkeler seviyesine getirebilmek için, tabiî ki sermayeyi davet etmekte fayda vardır. Unutulma
ması gereken olaylardan bir tanesi de, paranın ve sermayenin milliyeti yoktur. Sermaye nerede ra
hat ederse, rantını nerede bulursa, oraya yatırım yapar. Tabiî, bu yatırımın karşılığında da, aldığı 
riskin karşılığında da, hak ettiği kârı ve kazancı dışarıya götürecektir. Bu, sadece Batılı ülkeler için 
değil, tüm dünya ülkeleri için geçerli olan, yatırımın temel mesnetlerinden bir tanesidir. 

Şimdi, 1993 senesinden başlamak üzere, 1994'te ve sonraki dönemlerde yabancı sermayenin 
Türkiye'ye gelmesinin önemi çok daha artmıştır. Sebebi, 1993 senesindeki ödemeler dengesinin 
cari işlem açığının -yaklaşık 6,5 milyar dolar açık vermiştir, net hata noksanının da 2,2 milyar do
larlık açığıyla beraber yaklaşık 8,5 milyar dolarlık açık olmuştur. 1994 senesi içerisinde olmaması 
temennimizdir. İnşallah, alınan bu karar çerçevesinde, Türkiye'ye, gerek yap-işlet-devret modeliy
le gerekse 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu çerçevesinde yatırım yapacak olan kuruluşlar ge
lirler, bu memlekete hizmet etmek için, bu memleketin olanaklarını düzeltmek için, bu memleke
tin içinde bulunduğu bugünkü ekonomik koşulu düzeltmek için bu yatırımları yaparlar. 

Bu maddeye gelince... Bu maddede, tabiî, sorulması gereken sual, "sözleşmelerin süresi 49 
yıldan fazla olamaz" hükmüyle ilgilidir. "Niye 49 yıldır da, 99 yıl veya 70 yıl değildir?.." diye sor-: 
mak lazım. Çünkü, geçmiş uygulamalarda, 70 yıllık, 99 yıllık veya 49 yıldan fazla süreli müsaade
ler vardır. Şimdi, bu süreyi birdenbire 49 yıla indirdiğiniz zaman, bunun sebebini tam olarak araş
tırmak lazım. Benim buradaki tavsiyem ve tercihim, bu süreyi Batı'daki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Devam edin Sayın Taner... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Batı'daki benzerleri gibi 99 yılla bağlamak, bu süreyi de, ay
nen bu maddenin içerisinde olduğu gibi, getirdiği yatırımın türü, hizmetin nevi ve burada sağlanan 
kazançla doğru orantılı olarak yaymak, uzatmak veya kısaltmak mümkün olabilirdi. Çünkü, bugün, 
öyle işletmeler vardır ki, uzun sürede yap-işlet-devret formülünde işletmek veya bu sistem içerisin
de bir sözleşme yapmak mecburiyetinde kalırsınız. Bir misal vermek istiyorum : Hepinizin hatırla
yacağı gibi, son on yılda, Türkiye'de otoyollar, 1 500 kilometrelik bir sistem içerisinde inşa edil
meye başlanmıştı. Bugün bunlar, takriben yüzde 80 seviyesinde bitirilmiştir; fakat, son ikibuçuk se
ne içerisinde, maalesef, Hükümetin olanakları ve kaynaklan belki doğru tespit edilmediğinden, bel
ki öncelikler değiştiğinden, şu anda otoyollara, bitirilmesi için gerekli ödenek ayrılmamakta ve ge
rekli tahsilat yapılmamaktadır. Bu yüzden, Türkiye'de süratle bitirilip işletmeye alınması gereken 
otoyollar işletmeye alınmadığı gibi, Türkiye'nin, bundan sonraki senelerde, her sene .200 kilomet
re otoyolu hizmete açma gayesine erişmesi de mümkün olmamaktadır. Halbuki, bu süreyi siz uzat
mış olsaydınız, bu otoyollar, bir kısmının yap-işlet-devret modeliyle inşaata verilmesine veya inşa
atları bitirilmemiş olanların -müteahhitlere olan borcun karşılanabilmesi için- bu şekle döndürül-
mesiyle de geri kalan kısmının bitirilmesine imkân sağlayacak olan bir sisteme kavuşmuş olurdu. 

Görüyoruz ki, burada Hükümet, maalesef, her konuda olduğu gibi, aceleyle karar verdiğinden, 
tasarıyı, tartışmadan, danışmadan, bu konuda, bu işlerde başı çeken insanlarla görüşmeden getir
miştir. İster iktidarda olsun, ister muhalefette olsun, neticede bu memleketin hayrına yapılacak iş
lerde istişare etmenin büyük faydası olduğuna inanıyoruz. Bu olsaydı, sizlere bu fikirlerimizi söy
lerdik; ama, bugün, kanunun çıkarıldığı ve bunun değişmesinin mümkün olduğu yer olan Yüce 
Mecliste fikrimizi arz ediyoruz. Görüyoruz ki -benden evvel konuşan arkadaşımın da ifade ettiği 
gibi- maalesef gecenin bu saatinde, bu kanun tasarısı önemli olmasına rağmen, gerek hükümet ka
natlarında ve gerekse diğer kanatlarda yeteri kadar milletvekili yoktur ve bu konunun burada çö
zülmesi de mümkün gözükmemektedir. 

Oysa, Sayın Başbakanın televizyonlardan sık sık yaptığı beyanatlarda, Meclisin önümüzdeki 
iki hafta içerisinde çok süratli çalışacağı ve Türkiye'nin bütün sorunlarının burada çözüleceği, ge
reken her türlü ihtimamın burada gösterileceği ifade edilmesine rağmen, şu sıraların boşluğunu ve 
Sayın Başbakamn bu kanunda bu kadar acele etmesine ve kanaatimce daha önemli kanunların önü
ne bunu almış olmasına rağmen kendisinin burada olmamasını, tabiî, bir talihsizlik olarak görüyo
ruz. İnşallah, bizim bu fikirlerimiz kendilerinin kulaklarına gider ve bu konuda biraz daha hassasi
yet gösterirler ve bu şekilde; Türkiye'nin bir yangın yeri haline geldiği, siyasî ve ekonomik istik
rarın ortadan kaybolduğu bu dönemde, bütün vatandaşların memleket meselelerine siyasî çözüm 
noktası olarak baktığı bu Yüce Meclisin görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesini sağlar ümi
diyle, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Taner. 

Şahsı adına, buyurun Sayın Hacaloğlu. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşmekte olduğu
muz yasa tasarının 7 nci maddesi üzerinde, çok kısa olarak, şahsım adına bazı hususları iletmek 
üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bundan evvel, genelinde ve 1 inci maddesinde yaptığım konuşmalarda, 
yasa tasarısı üzerindeki görüşlerimi belirtmiş idim. Bu yasa tasarısı, yap-işlet-devret konusunda 
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bundan sonra atılacak adımlarda, siyasî iradenin, kendi sorumluluğunu bürokrasiye ve kurumlara 
devretmekle, bir anlamda yaptırımın sorumluluğundan kendini soyutlamak için atılmış bir adım ol
duğunu gösteren birtakım maddelerle dolu; böyle bir yasa tasarısını görüşmekteyiz. Gerçekten, 
bundan evvel görüştüğümüz 6 ncı maddeye bakıyorsunuz; deniyor ki, "yap-işlet-devret konusunda 
yetkilenecek olan kuruluş, konunun projelendirilmesini yapmakla yükümlüdür." Altyapı veya sa
nayi tesisi olsun, kurulacak olan fabrikanın veya tesisin projelendirilmesini kim yapacak; yap-işlet-
devret konusunda yetki üstlenecek olan kuruluş. Yani, bunu bir başkası yapsa veya o KİT yapsa 
olamaz mı? Yani, böyle bir bağlayıcı hükmü, bu yasa tasarısına bir kanun maddesi halinde derpiş 
etmenin, koymanın bir anlamı var mıdır? Burada, Meclisimizde, gerek bu konuda gerekse ileride 
alınacak kararlar konusunda, idarelerin elini kolunu bağlayacak ayrıntıda maddeler koymanın bir 
anlamı var mıdır? 

Benzeri mantık, yani detayları kapsatmaya çalışarak, siyasîleri gelecekteki muhtemel sorum
luluklardan arındırabilmek için atılmış bulunan bazı adımlar, çok gereksiz ayrıntıların yasa tasarı
sına yansımasına neden olmaktadır. 

Bu maddede de, "yap-işlet-devret konusunda süre 49 yılı aşamaz" deniyor. Güzel; ama, neye 
göre 49 yıl? Sayın Bakanımızdan istirham edelim, lütfen gelsinler anlatsınlar. Bu yasa tasarısı, ka
nalizasyondan fabrikalara, çevre tesislerinden otoyollara değin çok geniş alandaki projeleri ilgilen
dirmektedir. Burada, böyle bir süre getirdiğiniz zaman... Örneğin; benden evvel konuşan Sayın Gü
neş Taner, daha çok, arazi kiralanmasına ilişkin olarak, Batı toplumlarında 49 yıla kadar uzanan bir 
süreyi emsal gösterdiler ve böyle olsun dediler. Orada bir mantık olabilir; ama, burada mantık ne
dir? 

Şimdi, bunu takip eden diğer bir maddede de, "tesis, işler ve kullanılır vaziyette geriye devre
dilecek" deniyor. Tahmin edersiniz ki, işler ve kullanılır vaziyette devredilecek olan herhangi bir 
sanayi tesisinin yaş süresi genellikle onbeş yıldan fazla olamaz. Üretime yönelik hiçbir tesisin, on-
beş yirmi yıl sonra, ekonomik, teknolojik bir anlamı ve rasyonelitesi olduğu düşünülemez. 

Bu bağlamda, esasında, getirilmiş olan bu maddede, sadece ve sadece "süre en çok 49 yıl ol
malıdır" denseydi, belki daha makul olurdu. Onun ayrıntısını, onun ötesini, yani, "süre, konunun 
mahiyetine göre saptahır"ı söylemek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edin efendim. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - ...ilave etmek, malumu (bilineni) burada yasa tasarısı 
haline getirmekten öte hiçbir mana ifade etmiyor. 

Değerli arkadaşlarım, ben kısaca konunun genel boyutuna değinmek istedim. Esasında bu, bi
zim içinde bulunduğumuz ekonomik bunalıma ilişkin almış olduğumuz önlemlerin çoğunda geçer
li bir yaklaşım; detaylarda boğuluyoruz, işin özünü yitirmekteyiz. Ben, bunun altını çizmek iste
dim. 

Bu duygularla, hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; önce geliş, sonra da aykırılık sırasına göre okutup 

işleme koyacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı Kanun tasarısının 7 nci maddesinin son cümlesindeki "49 

yıl" ibaresinin "20 yıldan fazla olamaz" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Abdüllatif Şener Fethullah Erbaş Ahmet Remzi Hatip 

Sivas Van Konya 
Zeki Ünal Hüseyin Erdal Ömer Faruk Ekinci 
Karaman Yozgat Ankara 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesinin son cümlesindeki "49 

yıldan fazla olamaz" ibaresinin "15 yıldan fazla olamaz" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ali Oğuz Ahmet Remzi Hatip Fethullah Erbaş 
İstanbul Konya Van 

Zeki Ünal Hüseyin Erdal Ömer Faruk Ekinci 
Karaman Yozgat Ankara 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesinin tasandan çıkarılmasını 

arz ve teklif ederiz. 
Ömer Faruk Ekinci Abdüllatif Şener Zeki Ünal 

Ankara Sivas Karaman 
Fethullah Erbaş Abdulillah Fırat Ali Oğuz 

Van Erzurum İstanbul 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesinin son cümlesindeki "49 
yıl"ın, "10 yıl" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Oğuz Fethullah Erbaş Abdüllatif Şener 
İstanbul Van Sivas 

Zeki Ünal Ömer Faruk Ekinci , Hüseyin Erdal 
Karaman Ankara Yozgat 

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

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesinin tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye iştirak ediyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Kaülmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
Söz mü istiyorsunuz Sayın Şener? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Söz istemiyorum;oylama sırasında karar yetersayısının 

aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Karar yetersayısını arayacağım efendim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı buluna

mamıştır. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.42 

© 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.58 

BAŞKAN : Başkanvckiii Mustafa Kalemli 
KÂTİP ÜYELER: Ali Günaydın (Konya), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

— © :—.. 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

10. - Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/712) (S. Sayısı: 669) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 7 nci maddesinin görüşülmesi sırasında, 7 nci maddenin tasarı metninden çıkarılma

sına dair önergenin oylanmasında kalmıştık ve oylama sırasında karar yetersayısı bulunamadığı 
için Birleşime ara verilmişti; şimdi oylamayı tekrar edip, karar yetersayısını arayacağım. 

Önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

İkinci önergeyi işleme koyuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı Kanun Tasansının 7 nci maddesinin son cümlesindeki "49 
yıl" ibaresinin "20 yıldan fazla olamaz" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Söz istiyorum. 
BAŞKAN - Oylamaya geçtim Sayın Şener, biraz sonra yine süreyle ilgili önergeniz var, mü

saade ederseniz o zaman söz vereyim. 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Muhalefet konuşacak Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Söz vereceğim efendim; ama, oylamaya geçtiğim sırada söz isteminde bulundu, 

o nedenle veremediğimi ifade ettim. Efendim, şimdi yine aynı mahiyette bir önergeniz daha var, 
birisinde 20 yıl, birisinde 15 yıl diyorsunuz; söz vereceğim, aynı şeyleri söyleyeceksiniz. 
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Buyurun okuyun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin son cümlesindeki "49 

yıl"ın "10 yıl" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Oğuz 
İstanbul 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. * 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önerge sahibi olarak, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz; buyurun. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; müzakere konusu kanu

nuna nci maddesi üzerinde vermiş olduğumuz önerge münasebetiyle söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle Yüce Heyetinizi Grubum ve şahsım adına hürmetle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütün yetki kanunları ve vergi kanunlarında sık sık dile getirdiğimiz bir 
husus var : "Bu memleketin imkânları mahduttur" diyoruz ve bu imkânları mutlaka değerlendir
mek mecburiyetindeyiz. Her memlekette özelleştirme, yetki kanunları veya yap-işlet-devret mode
li veya yabancı sermayenin memlekete gelmesi ve ondan istifade etme yollan hep araştırılmıştır ve 
bunlar her ülkede kullanılmıştır; fakat bunların ölçülerini kaçırmamak lâzım değerli arkadaşlarım. 
Bu ölçüyü kaçırdığımız zaman, eğer sizin aldığınız borçlar veya topladığınız vergi devamlı olarak 
faiz borçlarınıza gidiyorsa, bu memlekette hiçbir hizmet görülmüyor demektir. 

Biz bunları buradan söyleyeceğiz, siz de tahammül edeceksiniz; ama, biraz önceki konuşmam
da olduğu gibi, aşağıdan devamlı taciz ederseniz, söz atarak bizi konuşturmama yoluna giderseniz, 
biz de haklı olarak karar yetersayısı isteriz, arkasından yoklama isteriz ve yaptıklarınızın karşılığı 
olmak üzere, biz de size mukabele ederiz. Ama siz, iktidar görevinizi, iktidar olmanın olgunluğu
nu gösterirseniz, biz de muhalefet görevimizi yapanz; burada çıkar doğruları rahatlıkla söyleriz, siz 
de bunları sabırla dinlersiniz. Söylediklerimizi tutarsınız veya tutmazsınız; zaten bugüne kadar tut
tuğunuz hiç görülmedi; cami ne kadar büyük olursa olsun, imam hep bildiğini okuyor. Siz dinle
meyeceksiniz; ama, biz söyleyeceğiz; siz dinlemeye mecbursunuz, biz de söylemeye mecburuz. 

Burada ne diyoruz?.. Gelen sermaye, getirdiği sermaye ile, projesiyle, yatırımıyla ve yapaca
ğı işin mahiyetine göre, tabiî ki, müddet isteyecek; fakat bir ölçü koymuşsunuz, "49 yıl" diyorsu
nuz. 

Değerli arkadaşlarım, bu milletin 49 yıl sömürülmeye tahammülü yoktur. Çünkü, sömürüldü-
ğü kadar sömürülmüş. Bırakın, kendi imkânlarınızla kalkınmanın yollarını arayın. Biraz önce özel 
olarak konuştuğum arkadaşlarıma söyledim; şu borç ödeme gayretinden biraz kurtulun. Bu dışarı
daki alacaklılara söz mü verdiniz? Bu milletin 20 milyon işsizi varsa, 20 milyon eve... 

Arkadaşlar, bırakın da Sayın Başbakan bizi dinlesin yahu... Bırakın, Sayın Başbakan dinlesin 
bizi... Bir fırsat verin yahu; ne olur... (RP sıralarından alkışlar, gülüşmeler) 
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Makamında konuşamıyor musunuz kardeşim? Sen bari yapma yahu. 

FETHÎ AKKOÇ (Bursa) - Dinliyorum sizi Hocam, dinliyorum... 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Biz makamına gidemiyoruz, bir şey söyleyemiyoruz, hiç olmazsa bu
rada söyleyelim Sayın Başbakana. (RP sıralarından alkışlar) 

Bırakın yakasını, bırakın, bizi dinlesin. Allah, Allah... 

Evet, biraz önce arkadaşlarla konuşurken dedim ki, 20 milyon işsizimiz var. Bu 20 milyon in
sanın ah-ü enini sizin üzerinizdedir. 20 milyon işsiz demek, 20 milyon eve ekmek parası girmiyor 
demektir. Yüreğinizin yandığını biliyorum. En az bizim kadar biliyorum; ama, şamata edenler, bi
ze söz atanlar, sözümüzü kesenler, sanki bir marifetmiş gibi, bir gayretkeşliğin içindeler. Bu söz 
atanların, vallahi kaç karat olduğunu Sayın Başbakan bilir ve onları bakan yapmaz. Boyuna hiç söz 
atmasınlar. (RP sıralarından alkışlar, gülüşmeler) Dinleyin biraz yahu, ne olur... Zaten Başbakan 
biliyor kimin bakan olacağını; onun için, hiç uğraşmayın, oradan söz atmakla, bu gayretlerinizle 
başbakan da olamazsınız.bakan da olamazsınız. Sizi grup başkanvekili de yapmazlar; ama, gelin 
burada doğruları söyleyin de biz de istifade edelim. 

AHMET SAYIN (Burdur) - İnşallah öyledir. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Oradan boyuna laf atmakla, Ali Oğuz'u taciz etmekle elinize bir şey 
geçmez. Ben, doğruları söylemeye çalışıyorum. Eğer söylediklerimde bir hakikat payı yoksa, zaten 
sabırla dinler, kale almazsınız; hakikat payı varsa, ikaz ediyorum Sayın Başbakan buradayken, ba
kın diyorum ki; eğer bu memleketin 20 milyon işsizi varsa, evine bir kilo ekmek parası girmeyen 
20 milyon aile var demektir. Eğer siz tok olarak yatağınıza giriyorsanız, 20 milyon açın da ıstıra
bını dinlemiyorsanız, sizin durumunuzun ne olduğunu bir araştırın ve bir bilene sorun; ama, sizin 
bir bileninize değil, başka bir bilenlere sorun, bu işin doğru bilenlerine sorun... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Mercümek... 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Bakın, gene başladı Sayın Sayın... 
Yahu, sen, bir kere buradan konuşmaya elyak değilsin... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Niye?.. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Sen oradan bağırdığın müddetçe, benim sözümü kestiğin müddetçe, 

biz de hem karar yetersayısı isteyeceğiz hem yoklama isteyeceğiz. Senin.dinlemeyi öğreneceğin 
güne kadar bu engelleme devam edecek. Arkadaşlarım bana gücenmesinler. Sen bir kere efendi 
olarak, efendi gibi dinlemeyi öğren. Sana, arkadaşlar lazım gelen öğüdü versinler; dinle, dinleme
yi öğren, dinle ki birşeyler öğrenesin. 

Değerli arkadaşlarım, mesele şudur: Gelin, doğruları müzakere ederek, hayırlı olanları tespit 
ederek, doğrularda birleşerek bir şeyler yapmaya çalışalım. Şu getirdiğiniz tasarı memlekete hayır
lı olabilir belki; ama, biz, bu önergemizde diyoruz ki: "Bu müddet fazla. Eğer bu memleketi 49 yıl 
yabancı sermayenin sömürmesine açacaksanız, siz bir şey yapmayacağız diyorsunuz, daha bugün
den bunu ilan ediyorsunuz. Bunu hiç olmazsa, 10 yıla kadar çekin ve gelen sermaye, bu memleket
te bizim yapamayacağımız işler nelerse, onları yapmak için gayret etsin, biz de size destek olalım. 
Yoksa, bu memleketin insanının, bu memleketin teknolojisinin, mühendisinin veya müteşebbisinin 
yapacağı işleri, yabancı sermayeye peşkeş çekip de, bu memleketi sömürtecekseniz, bunda hayır 
yoktur ve bu teşebbüsünüzde de bu memleketin hayrına yapılacak hiçbir şey yoktur." 

Bu duygularla Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (RP ve DYP sıralarından al
kışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Önergeye Sayın Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesinin son cümlesindeki, "49 
yıldan fazla olamaz" ibaresinin, "15 yıldan fazla olamaz" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ali Oğuz 
İstanbul 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Önerge sahibi söz istiyor mu?.. Buyurun Sayın Ahmet Remzi Hatip. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi hürmetle selamla

rım. 

Söz konusu olan 7 nci maddede, "Sözleşmenin süresi 49 yıldan fazla olamaz" deniyor. Sanki, 
bu, lütfen verilmiş bir müsaade oluyor. 49 yıldan fazla yapma; ne kadar yap... 49 yıla kadar yap. 
Halbuki, 49 yıllık bir süre, bir insan ömrünün üçte ikisi kadardır; hatta bugünkü normal yaşama sü
resini dikkate alırsanız daha da fazladır. Bu durumda, biz, bir ömür boyu sürecek olan bir imtiyazı 
yabancı sermaye şirketlerine vereceğiz... Bu, bize ne kazandıracak?. Tasarının diğer maddelerin
den anladığımıza göre, bu bize, ileri teknolojiyi getirecek. Başka ne getirecek?.. Yüksek maddî 
kaynaklar getirecek. Şimdi, bu teknoloji nasıl birşeydir?.. 49 sene sonra bize iade edilecek bir tek
nolojiyi biz bugünden kendilerine vereceğiz. Teknoloji o kadar süratle ilerliyor ki -bugün, Türki
ye'nin en büyük sıkıntısı teknolojiyi yakalayamamak olduğuna göre- biz bunlara 49 yıl süre verdi
ğimizde, bunlar bize ne getirecekler?.. 

Esasında, bize teknoloji filan getirmeyecekler; mümkün değil. Çünkü, altyapısı olmayan, alt 
teknolojisi yahut da konvansiyonel birtakım teknolojileri de hâlâ meydana getirememiş olan bir 
ekonominin, getirecekler, üzerine ileri teknolojiyi bina edecekler... Buna, "Yağma mı var?" derler. 
Yani, Türkiye'ye ileri teknoloji bu yolla gelecek diye hayal kurmamamız lazım. Çünkü, 2 nci mad
dede ne diyoruz?.. Bunlardan biz, yerüstü ve yeraltı otoparkları istiyoruz, hava ve çevre kirliliğini 

, önleyici tedbirler istiyoruz, maden işletmeciliği, üretim, dağıtım, haberleşme, kanalizasyon, arıtma 
tesisi istiyoruz... Bunların ileri teknolojiyle ne alakası var? Şimdi, buradaki "İleri teknoloji" ifade
si tamamıyla bir yutturmacadır; bu, kanunun zahiri sebeplerinden birisidir. 

Zaten, bu kanuna lüzum yoktu. Bir evvelki iktidar Anavatan Partisi zamanında, yap-işlet-dev-
ret modeli tatbik edildi; böyle bir kanun yoktu. Demek ki, mevcut kanunlar, bu çeşit yap-işlet-dev-
ret modelini yapmaya müsait. 1974-1978 döneminde, Millî Selamet Partisinin koalisyon hükümet-
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lerine ortak olduğu sıralarda bu model düşünülmüş, Türkiye'yi baştan aşağı, doğudan batıya kat 
edecek olan otoyollar için İtalya'ya gidilmiş, konuşmalar yapılmış. İtalyanlar kendi karayollarını 
bitirmişler, iş arıyorlar; gelecekler Türkiye'de turistik konaklama tesisleriyle sağlayacakları birta
kım menfaatlar karşılığı bu karayolları üzerinde üç, dört sıra halinde yol yapacaklardı; ama maale
sef, ortağımız o zaman bunu önledi. O zamanki model de, yap-işlet-devret modeliydi. 

Demek ki, bu kanunun çıkmasında başka bir maksat var. Nedir bu?.. Dışarıya sık sık para di
lenmeye gidiliyor. Sayın Başbakan, o zaman Devlet Bakanıyken, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı Kanununun müzakerelerinde de söyledim; para dilenmeye, borç para almaya sarf ettiğiniz me
saiyi, Türkiye'de üretime, sahip olduğumuz bazı kaynakların işletmesine sarfetseniz, ne teknoloji
ye ve ne de herhangi bir sanayi yatırımına muhtaç olmayız, borç alma ihtiyacımız da kalmaz, dışa
rıya borç verecek duruma geçeriz. Binaenaleyh, bu durumda, 7 nci maddeyle getirilen bu "49 yıl
dan fazla olamaz" ibaresine de lüzum yoktur; 2 nci maddedeki bu kadar geniş tarzda verilecek sa
lahiyetlere de, bu kadar uzun bir süreye de lüzum yoktur. Bunun azaltılması yönünde verdiğimiz 
önergenin kabulünü Yüce Heyetinizden diler, saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ahmet Remzi Hatip. 

Hükümet ve Komisyon önergeye katılmadıklarını ifade ettiler. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

7 nci maddeyi, taşandaki yazılım şekliyle oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Ücret 

MADDE 8. - Bu Kanuna göre yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırım sonucu 
üretilecek mal ve/veya hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek ücretler 4 üncü maddeye göre Bakan
lar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak usul ve esaslar uyarınca idarenin bağlı veya ilgili bulun
duğu bakan tarafından belirlenir. 

BAŞKAN - Madde ile ilgili grupları adına söz isteyen?.. 

ANAP Grubu adına buyurun Sayın Maruflu, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşülmekte olan 669 sıra sayılı, bazı yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çer
çevesinde yaptırılmasına ilişkin yasa önerisi üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini ifade etmek 
üzere söz aldım. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Görüşmekte olduğumuz 8 inci madde, bu yap-işlet-devret modeline göre ödenecek ücretleri 
düzenleyen bir maddedir. 

Aslında, bu gibi yasalar, bize benzer ülkelerde; Arjantin'de, Meksika'da kullanılır. Çünkü, ge
lişmekte olan ülkelerde sermaye terakümünü temin etmek her zaman mümkün değil. Sermaye ya 
tasaruflar ve bu tasarruflardan doğacak olan fonlardan oluşur veya yabancı sermaye gelir, o ülke
de bazı hizmetleri bazı şeyler karşılığında yapar ve bu şekilde bir hizmet görülmüş olur. 

Değerli arkadaşlar, eğer Hükümet, hakikaten ekonomiyi yoluna koymuş, herşey tıkır tıkır yü
rüyor olsaydı, bu yasanın yapacağı çok şeyler vardı. Yasa, aslında fikir olarak faydalı bir yasa; ama, 
bu Hükümetin elinde, bu yasanın nasıl yürüyeceğine dair ciddi kuşkularımız var. Bugün, Türki
ye'deki görünen ekonomi, kapanan fabrikalar ve işsizlik... İşte, bugünkü gazeteler yazıyor; Türki-

r-115-



T.B.M.M. B:112 7 . 6 . 1 9 9 4 0 : 3 

ye'nin en büyük kuruluşlarından birisi olan Tofaş, 2 400 işçisini sokağa koymuş vaziyette. Gene 
biliyoruz ki, sadece bu 2 400 değil. Otomotiv yan sanayi sektöründeki bu gidiş eğer devam ederse, 
çok yüksek sayıda bir işsizlik yaratacak durumda görünüyor. 

ALİ ESER (Samsun) - Yatırım yapıyorlar Sayın Maruftu. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Nereye yapıyorlar?.. Bursa kapandı; bugünkü gazeteleri 
okuyun. 

ALİ ESER (Samsun) - Hayır, hayır; siz farkında değilsiniz. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Bugün, yıllık enflasyon oranı yüzde 140'larda, iç ve dış 
borçlar giderek artmakta; Hükümet, bugün, emeklisinin, memurunun ve işçisinin maaşını ödemek
ten aciz durumda, vergi iadeleri de tamamıyla unutulmuş. Şimdi, böyle bir idare, böyle bir Hükü
met, yap-işlet-devret modelini nasıl uygulayacak? İşte, kuşkularımız burada. 

Bu arada, benim tespit ettiğim bir nokta var, o da enteresan. Zaten, bazı şeyleri anlamak fev
kalade zor. Biraz evvel burada konuşan Refah Partili Sayın Hatip arkadaşımız, "Biz, 1974'te Hü
kümetteyken İtalyanları çağırdık, otoyolları yaptıracaktık; ama, o zamanki ortağımız mani oldu" 
dedi. Yani burada, "Biz, esasında bu yasaya muhalif değiliz, bu yasayı destekliyoruz" demek isti
yor; ama, ondan evvel konuşan Sayın Ali Oğuz ise, "Türkiye'de peşkeş çekilme olayları başlamak
tadır, teknoloji gelmeyecektir" diyor ve bu yasaya karşı olduğunu söylüyor. Ben bunu tespit ettim, 
bu, Refah Partisinin bir tenakuzu. Onu da bu şekilde belirteyim. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sizde Refah sendromu var. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Yok. Gerçekleri buraya yazdım. İki arkadaşınızın söyle
diği farklı şeyler. • 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Geçenlerde bir arkadaş öyle konuşmuştu da; onun 
için... -

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu yap-işlet-devret modeli, Anavatan 
Partisinin kurucusu, eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal'ın dilinden düşürme-
diği bir modeldir. Atatürk Havalimanının yap-işlet-devret modeline göre yeni ünitelerinin inşa edil
mesi ve hizmete girmesi, daha Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı iken düşünülmüştü. Ancak, ge
lişen olaylar, bunun tam manasıyla gerçekleşmesine imkân vermedi ve Anavatan Partisi, Atatürk 
Havalimanının sadece birinci dış hatlar terminalini bitirebildi ve bundan sonrası da gelmedi. 

Değerli arkadaşlar, bana, bu konu şunu anımsattı : Geçenlerde burada yaptığım gündem dışı 
bir konuşmada, Ulaştırma Bakanını ikaz etmiştim ve "Bugün Atatürk Havalimanı, artan turizm ve 
yolcu kapasitesine cevap veremeyecek duruma gelmiştir. Bu nedenle, şimdiden başlayarak, yeni bir 
havaalanı inşaatının, yani mevcut terminale ilavelerin yapılmasına ihtiyaç vardır" demiştim. Bu de
diğim, her gün ortaya çıkıyor; değerli milletvekili arkadaşlarımız, VIP salonundan değil de, normal 
turist ve yolcuların geldiği salondan geçtikleri takdirde, bugün havalimanının ihtiyaca yetmediğini 
gözleriyle görecektir. Hele birkaç uçak üst üste indiğinde, işler, içinden çıkılmaz duruma gelmek
tedir. 
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Değerli arkadaşlar, bu kanun tasarısının 1 inci ve 2 nci maddesinde de öngörüldüğü üzere, ha
vaalanlarının yap-işlet-devret modeline göre inşaası düşünülebilir. Bu, dünyada da uygulanan pro
jeler arasındadır. 

Biz, söylediğim gibi, genelde fikre karşı değiliz. Yap-işlet-devret modeli, Anavatan Partisinin 
desteklediği bir modeldir. Bizim endişemiz, bu modelin, bu Hükümetin elinde uygulama şansının 
olmayacağıdır. Çünkü, bu Hükümetin ekonomi politikası ve her türlü politikası, bugün, bir acz 
içindedir. Bu nedenle, siz burada Yüce Meclis olarak ne kadar iyi niyetle, ne kadar güzel kanunlar 
yapacağız düşüncesiyle, kanunlar çıkarsanız da, önemli olan, uygulamadır. Uygulama da, bilgili, 
becerili, cesaretli ve ülkenin gerçeklerini bilen hükümetlere ve yönetimlere bağlı olan bir durum
dur. 

Değerli arkadaşlar, bu çerçevede yabancı sermayenin ülkeye gelmesi teşvik edilebilir. Yalnız, 
tasarıya dikkatle baktığımızda, yap-işlet-devret modeli, sadece yabancı sermaye için öngörülmü
yor, bu çerçevede, yerli sermayenin de, ilgili maddede sayılan hizmetleri yerine getirebilmesi için, 
bu model çerçevesinde, bazı işleri üstlenmesi de mümkündür. 

Bu yasa iyi uygulandığı takdirde, faydalı olacağı düşüncesindeyim. Mal ve hizmetler karşılığı 
ödenecek ücretlerin, 4 üncü maddeye göre, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edileceği öngörülü
yor ve burada, Maliye, Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıkları, 
Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret müsteşarlıklarınca müştereken hazırlanacak olan 
bir kararnameyle usul ve esasların belirleneceği ifade ediliyor. Aslında bu, makuldür. Bu esasların 
böyle belirlenmesiyle birlikte, karşılıklı müzakerelerle de bir yola gireceği bellidir. 

8 inci maddenin, genelde, bu düşünceler istikametinde ele alındığı, uygulandığı takdirde, ye
rinde bir madde olduğu düşüncesindeyiz. Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Zeki Ünal; buyurun. 

RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 669 sı
ra sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkın
da Kanun Tasarısının 8 inci maddesi üzerinde görüşlerimizi belirtmek üzere Refah Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 8 inci madde üzerindeki görüşlerime geçmeden evvel, daha önceki bir bir
leşimde kabul edilmiş olan 4 üncü maddede geçen "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı" ile ilgili 
bir konuya temas etmek istiyorum. Bilindiği gibi, tasarının 4 üncü maddesi kabul edildikten sonra, 
Hükümet, kanun hükmündeki bir kararnameyle Hazineyi ve Dışticareti birbirinden ayırmıştır. Bu 
durum karşısında 4 üncü maddenin mutlaka değiştirilmesi lazım gelmektedir. Bu konuyu Sayın 
Hükümetin dikkatlerine arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, daha önceki konuşmalarımızda, yap-işlet-devret modeliyle, esas hedef
lenen konunun ileri teknoloji transferi olduğunu, finansman kaynağı teminine matuf olduğunu de-
faatle ifade etmiş ve aynı şekilde bu tasarının 2 nci maddesinde de, neredeyse bütün sektörler ve 
altsektörler sayılmıştı, "...köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanali-
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zasyon, haberleşme, enerji, üretim, iletim, dağıtım, maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesis
ler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol, demiryolu, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kul
lanıma yönelik deniz ve hava limanları ve benzeri yatırım ve hizmetlerin yaptırılması..." Düşüne
biliyor musunuz; bir ileri teknoloji transferi için, kanalizasyon konusu ve buna benzer yeraltı ve ye
rüstü otoparkı, kullanma suyu, arıtma tesisi, köprü, tünel gibi bazı alt sektörlerin de içine girdiğini 
görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, yap-işlet-devret modeliyle, elbette bazı şeyler yapılabilir ve ANAP dö
neminde bu konu gündeme girmiştir. Daha evvelki konuşmalarımızda, bunu ciddî bir şekilde gün
deme sokan partinin de Anavatan Partisi olduğunu ifade etmişizdir. Ancak, yine daha evvelki ko
nuşmalarımızda, bu iyi niyetli çalışmalara Ve çabalara rağmen, bir eser ortaya konulamadığını söy
lemiştik ve o zaman Anavatan Partisi sözcüsü Sayın Taner, bize sitem etmişit; ve "Siz, yapılan iş
lere hiç dua etmiyorsunuz, sürekli olarak muhalefet yapmış olmak için muhalfet yapıyorsunuz" di
ye, tarizlerde bulunmuşlardı. Fakat, ben bunun üzerine araştırma yaptım. Acaba 1984 yılında baş
layan, yap-işlet-devret modeliyle bugüne gelinceye kadar, Türkiye'de ne gibi işler yapılmıştır; bu 
konuda kendi çapımda bir araştırma yaptım. Ayrıca, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden res
men gelen yazıların ışığında, gördüm ki, maalesef şimdiye kadar bir yatınm yapılmamış. Eğer, ha
kikaten, bu konuda şimdiye kadar yap-işlet-devret modeliyle bir yatınm yapılmışsa ve Sayın Taner 
de bunları açıklarsa, ben şahsen memnun olurum. Çünkü, "yap-işlet-devret modeli ne zaman baş
ladı, hangi amaçla başladı, yasal dayanağı ne?" diye bir soru sorduğumuzda, gelen resmî cevapta* 
"yap-işlet-devret modeli 1984 yılında, Aliağa Termik Santralı projesinin gerçekleştirilmesi ama
cıyla düşünülmüştür. Bu projenin ayn bir yasal dayanağı yoktur. Yalmzca, her yıl bütçe kanununa 
konulan ve Hazinenin garanti vermesine imkân sağlayan maddeler ve daha sonra konulan yap-iş
let-devret modelinin koordinasyonunu Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün görevleri arasında 
gösteren maddeler vardır" denilmektedir. 

îkinci sorduğumuz soru şudur : "ANAP döneminde, bu modelle hangi projeler gerçekleştiril
miştir ve Türk ekonomisine ne sağlamıştır? Katma değeri nedir?" Gelen cevap "Bu modelle şim
diye kadar, gerçekleşmiş hiçbir proje yoktur" şeklindedir. 

"1991 seçimlerinden sonra işbaşına gelen DYP-SHP Hükümetleri döneminde yap-işlet-devret 
modeliyle hangi projeler gerçekleştirilmiştir? ANAP döneminde başlatılıp da, bu dönemde gerçek
leştirilen proje var mıdır?" şeklinde bir soru sorduğumuzda, gelen cevabî yazıda da, bu modelle 
şimdiye kadar gerçekleşmiş herhangi bir proje olmadığı beyan edilmektedir. 

Bunun dışında, 20 Temmuz 1993 tarihinde dokümanlan toplanmış ve paraflanmış İzmir Su 
Projesi vardır. Bu projenin 720 milyon dolar tutannda bir malî portesi vardır. Belki ANAP döne
minde bu işin başlangıcı yapılmış olabilir, ilk adım atılmış olabilir. Ancak, bendeki bilgilere ve ba
na gelen resmî yazılara göre, bu Hükümetin işbaşına geldiği 1991 yılına kadar, ortada yap-işlet-
devret modeliyle yapılmış bir işin olmadığını görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlanm, hemen şunu ifade etmek istiyorum : Burada bir Atakule meselesinden 
bahsedilmişti. Atakule, esas itibariyle, bir yabancı sermayeyle değil, Emekli Sandığı ve Vakıflar 
Bankasının ortak olduğu bir şirket tarafından gerçekleştirilmiştir. Doğrudur; 1987 yılında başlamış
tır ve 1989 yılında bitirilmiştir. 30 yıllık bir anlaşma yapmışlardır. Şirket birinci on sene kânn yüz
de 15'ini, ikinci on sene yüzde 25'ini, üçüncü on sene de yüzde 45'ini alacak ve 30 senenin sonun-
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da, belediyeye devredecektir. Atakule, 1987 ve 1989 yıllarında o günkü şartlara göre 20 milyon do
larlık bir para sarf edilmek suretiyle realize edilmiştir ve şu anda da Atakule yaklaşık yedi dönüm
lük bir arazi üzerinde faaliyet göstermektedir. Buradan anlaşılıyor ki, yap-işlet, devret modeliyle 
gerçekleştirilmiş olan bir Atakule, tamamen yerli sermayeyle yapılmıştır. 

Zaten bu konuda bizim herhangi bir itirazımız da yoktur. Eğer, ANAP döneminde yap-işlet-
devret modeliyle bazı tesisler kurulmuş, devreye sokulmuş ve hakikaten ülkemizin gayri safı millî 
hâsılasına gelir temin ediyorsa, elbette, bizim buna karşı olmamız mümkün değildir ve bu hayırlı 
hizmetlerin, bizler tarafından da tebrik ve tebcil edilmesi lazımdır. Onun için, bunları, polemik ko
nusu yapmak amacıyla söylüyor değilim, bunları, sırf bir konuyu açıklığa kavuşturmak için söylü
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben şahsen, 1984 yılından itibaren yerli veya yabancı sermaye tarafın
dan yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve yapılmakta olan bazı işleri öğrenmek istiyorum. Yaptı
ğım araştırmalarıma göre, şimdiye kadar önemli dört proje üzerinde durulmuş ve bu projeler de 
1993 yılından sonra devreye girmeye başlamıştır. Bunlardan birincisi; İzmir Su Projesidir ve tuta
rı 720 milyon dolardır. Bunun.dokümanları da 20 Temmuz 1993'te paraflanmıştır. İkicincisi; Bire
cik Baraj ve HES Projesidir ve tutan 2.2 milyar Deutsche Marktır. Üçüncüsü; Marmara Ereğlisi 
Doğalgaz Santralı Projesidir. Şu anda üzerinde durulan en önemli projeler bunlardır. 25.12.1992 ta
rihinde o zamanki Başbakan Sayın Demirel'in de gözetiminde Birecik'te, bir mutabakat anlaşma
sına varılmıştır; ancak öyle görünüyor ki, bunun devreye girmesiyle ilgili olarak yetkili şahısların, 
para transferi ve idarî aksaklıklar sebebiyle bazı tereddütleri vardır. Yetkili şahıslar, bu tereddütle
rini dile getirmişlerdir. 

Bu yasa tasarısına karşı olmamıza rağmen, görülüyor ki, Hükümet, bu yasa tasarısını çıkar
makta kararlıdır. Ümit ve temennimiz, bu tasarının hayırlara vesile olması ve dışandan gelecek 
olan herhangi bir yabancı sermayenin gerçekten derde deva olacak şekilde bir finansman kaynağı 
temin etmesi ve ileri teknolojinin transferi konusunda da faydalı bazı işlevler görmesidir. 

Süre hususunda da şunlan söylemek istiyorum : Biraz önce kabul edilen maddede bu süre 49 
yıl olarak geçmiştir ve bu süre fevkalade fazladır. Oysa, Atakule'yi yerli bir firma yapmış olması
na rağmen, bu süre 30 yıldır ve devir teslim edilinceye kadarki dönem içerisinde birinci dönemde 
yüzde 15, ikinci dönemde yüzde 25, üçüncü dönemde de yüzde 45 olmak üzere bu işletmeden kâr 
payı alınmaktadır ve bu sürenin sonunda belediyeye devredilecektir. Bütün bunlar dikkate alındığı 
takdirde, belki bazı sektörlerde bu yasa tasansı faydalı neticeler verebilir. 

Bu, dilek, temenni ve düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
Şahısları adına; önce Sayın Cengiz Bulut'a, sonra Sayın Güneş Taner'e söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Bulut. 
CENGÎZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türkiye; bir za

manlar devletçi bir düşünceden, karma ekonomi düşüncesine ve daha sonra da piyasa ekonomisi 
diye ortaya çıkan rahmetli Özal'ın -bize bir ihsanı- düşüncesine geçmiştir. 

Bir zamanlar Türkiye'de "her şeyi devlet yapar" diye düşünen bir parti vardı. Hiç unutmam, 
Rahmetli Özal, bir açıkoturumda "köprüyü satacağım" deyince, karşısında bir parti "Sattırmam" 
diye bar bar bağırmıştı. Cenabı Allah'ın hikmetine bakın ki, o gün "köprüyü sattırmam" diyen par
ti, bugün yap-işlet-devret modelini benimseyen partinin iktidar ortağı. Allah'ın hikmeti bu. Ne de
mişler: Büyük lokma yut, büyük konuşma. 
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Değerli kardeşlerim, piyasa ekonomisi denilen sistemi seversiniz veyahut sevmezsiniz; ama, 
bu sistemin temelini rahmetli Özal atmıştır. Bu konuda ne kadar yol alındı, ne kadar başarılabildi-
ye gelince; bir karınca varmış, yavaş yavaş gidiyormuş, kendisine "nereye gidiyorsun?" diye sor
muşlar, o da "Hacca gidiyorum" demiş. Bunun üzerine, "Sen bu gidişle oraya varamazsın" demiş
ler. Karınca da "olsun, yolunda ölürüm ya" demiş. İşte Rahmetli Özal'ın piyasa ekonomisinin baş
langıcı da böyle oldu. Nereye kadar vardık bilemiyoruz; ama, bugün onun attığı temeller üzerinde 
bina inşa ediyoruz. Köprüyü de sattık, başka müesseseleri de sattık. Bizden sonra gelen hükümet
ler yine rahmetlinin kurduğu temel, zihniyet ve düşünce üzerinde politika yaparak memlekette ba
zı işler yapıyor. 

Daha evvelki konuşmalarımda da söyledim, yazık ettik birbirimize, hep birbirimizi suçladık; 
hani, tencere dibin kara, benimki senden kara misali. Üç yıldan beri siz bizi suçladınız, biz sizi suç
ladık. İşte şimdi bu tasarının 8 inci maddesine geldik. Bu 8 inci maddenin ana öğesi, benim anla
yabildiğim kadarıyla itimat üzerine kurulur; çünkü, birileri yapacak, işletecek -devretmeyi bıraka
lım- peki ücreti kim tespit edecek? Fabrikayı yapan mı? Hayır. Kim? Alıcı. Alıcı kim? Müşteri, ya
ni Hükümet. Çünkü, buradaki zihniyette en büyük müşteri yine Hükümet olacak. İşte şimdi kazdı
ğınız kuyuya düştünüz; geldik itimat konusuna. Bakınız, geçmişte Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
nın tespit etmiş olduğu fiyatları beğenmemiştiniz, şimdi siz geldiniz sizin verdiğiniz fiyatları biz 
beğenmeyeceğiz. Birkaç kuruş fazla verseniz, sizi ihanetle ve satılmışlıkla suçlayacağız. Neden? 
Çünkü, geçmişte bunun tohumları ekildi ve buna hâlâ devam ediyoruz. 

Değerli kardeşlerim, politika itimat üzerine yapılır, iş itimat üzerine yapılır, güven üzerine ya
pılır. 

Şimdi, fiyatı siz belirleyeceksiniz, sonra bunun adına serbest piyasa ekonomisi diyeceksiniz. 
Eğer fiyatı siz belirlemez de özel sektöre bırakırsanız, bu sefer devlette tekelcilik değil, piyasada 
tekelcilik yaratılacaktır, yani yeni bir canavar çıkacaktır; çünkü, piyasada rekabet olmayacaktır. Pi
yasa ekonomisinde en büyük tehlike rekabetin olmayışıdır, rekabetin olmayışı yüzünden fiyatlar 
piyasada kendine göre belirlenecektir. Serbest bıraksanız tam bir piyasa canavarı yaratmış olacak
sınız. Halbuki, burada siz belirleyeceksiniz. Peki, sizin belirleyeceğiniz fiyatı eğer karşı firma, ya
ni işleten firma beğenmezse ne olacak. İşte o zaman cümbüş başlayacak, firmayla büyük bir kav
ga kopacak. Aslında, bence bu yap-işlet -devir konusunu bırakıyorum- modelini inşallah gerçekleş
tirirler, inşallah hayırlı işletirler, kârlı işletirler, kazançlı işletirlerse, 49 yıl değil, 100 yıl onlarda 
kalsın; yeter ki iyi işletsinler. Ama, en çok kavga çıkaracak, en büyük çıngar çıkaracak, en büyük 
sıkıntı yaratacak maddelerin başında 8 inci madde gelrnektedir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen efendim... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Bu yap-işlet-devret modeli, rahmetli Özal'ın fikri olduğu için zaten yanındayız, zaten berabe
riz; ama, Hükümetten, bu konularda yarın yapılacak sözleşmelerde çok daha dikkatli, çok daha has
sas ve başarılı olmasını diliyorum. 

Sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 

Sayın Taner, buyurun efendim. 
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GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Refah Partisi Grubu adına 
söz alan Zeki Ünal Beye teşekkür etmek isterim. Hakikaten, Meclise yakışır bir biçimde, bugün 
yaptıkları konuşmalarda hakkımızı teslim etmişler; ama demişlerdir ki, "merak ettik, baktık, sor
durduk, bir şeye de rastlamadık." 

Şimdi, bu laf üzerine, kendisi konuşurken, aklıma gelen notları aldım; muhakkak daha fazla
ları vardır. Madem bu, bu Hükümetin yeni tasarısıdır. Benim unuttuklarımı lütfen bir arkadaşımız 
Hükümet adına buraya gelsin ilave etsin. Bakın ben neleri unutmuşum : Atakuleyi siz hatırlattınız, 
arkasından İstanbul'da bir Svvissotel var, 120 milyon dolar; arkasından Boğaz'da bir Çırağan Ote
li var, 160 milyon dolar; yani, Osmanlı döneminde yanan Çırağan Sarayını da yapmışlar. Güzel ol
du. Arkasından bir Hyatt Regency oteli var, yeni açıldı, daha işletmeye bugünlerde alacaklar, tam 
Sheraton'ın karşısında, 120 milyon dolar. İstanbul'da Yeşilköy'e doğru giderken Galeria İş Mer
kezi var, aynı zamanda marina, bir de oteli var, 150 milyon dolar diye hatırlıyorum; ama yanılmış 
olabilirim, rakam biraz daha yüksek olabilir. Atatürk'ün yatı Savarona var, jilet olarak sökülmeye 
götürülürken yap-işlet-devret modeliyle 25 milyon dolara yapıldı, Sayın Başbakan iyi hatırlayacak
lar Monako'ya Türkiye'yi temsilen gittiklerinde o Atatürk'ün gemisinin Türkiye'ye ne denli itibar
lı bir şekilde hizmet verdiğini. 

Bunları şöyle bir toparlarsanız, 575 milyon dolar ediyor. Diyeceksiniz ki, 575 milyon dolar 
Türkiye gibi büyük bir ülkeye büyük bir rakam değil. Haklısınız. Keşke bu 5 milyar dolar, 15 mil
yar dolar olsaydı, gönül bunu istiyor, inşallah bundan sonra olur diyoruz; ama, bakın, başlattığımız, 
ancak o günkü mantaliteyle yanlış hareket eden siyasî muhaliflerimizin elvermediğinden dolayı ya
pamadığımız neler var. Aliağa Termik Santralı var, 500 milyon dolar, yapamadık, inşallah bu ka
nunla yapılacaktır; çünkü Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı var; İstanbul Atatürk Limanının tevsii var, 
Lockheed Firması yapacaktı, yaklaşık 300 milyon dolardı. Mersin'de Akkuyu'da bir nükleer sant
ral yapacaktık 750 milyon dolara; ama, biraz sonra göreceğiniz 11 inci maddedeki Hazinenin ga
ranti vermeyişi yüzünden o projeyi de yapamadık. İnşallah yaparlar. Bütün bunları söyledikten son
ra bizim başlattığımız, bitirdiğimiz, sizin unuttuğunuz bir şey var, bakın elimde ne var? Şu gördü
ğünüz, GSM cep telefonu. v 

ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Onu biz yaptık. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Siz yaptınız; doğru. Ben bu memlekete hizmet yapanları tebrik 

ederim. Yapmayanları yeriyorum ben. Siz başlanılan bir işin devamını getirdiniz; öyle, övünme
yin... Eğer siz yapmak istiyorsanız, ben size defalarca arz ettim Sayın Bakan; öyle, yapıp bırakma
yın. Aynı sistemde ankesörlü telefonlar var, onları da devredin; ne bekliyorsunuz? Türkiye'de her 
gün yapılan iş, kazanılan her türlü döviz bu memlekete faydalıdır. Ben buradaki muhalif arkadaş
lara göstermek için söyledim. Sizin hakkınızı teslim ederim. Keşke daha evvel bitirseydiniz bu işi. 
Altı ay gecikmeyle bitmiştir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Karşı idiler ona, karşı idiler. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Zor oldu bu iş, ben biliyorum, yani siz fazla övünmeyin onun
la. Ben burada size karşı söz almadığım için fazla derinlere girmeyeceğim. Yok bu işi ortaya dö
kün, bizim gizlilerimizi, kirlilerimizi, ayıplarımızı konuşun diyorsanız, bak onu da yapmaya hazı
rım; ama, şu andaki niyetim o değil. 

Bu GSM telefon... 500 milyon dolardır. Sayın Başbakan belki rakamın daha da fazla olduğu
nu burada ifade ederler. Bütün Türkiye'de kullanılacaktır; fena mı olmuştur. Neticede, mesele şu
raya geliyor : Türkiye o kadar süratli gelişiyor ki; ama, dünya da gelişiyor. Bakın, şu elimdeki ki-
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tap yaklaşık 120 sayfadır, Anavatan Partisi hükümetlerinin 1983-1991 döneminde yaptığı icraatla
rın hulasasıdır. İcraatlar değildir bu, hülasadır. Şimdi, demek ki, bu memlekete hizmet edenlerden 
Allah razı olsun demeyi öğreneceğiz... 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) - Onu, seçmen der. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Onu siz de deyin. Kulun hakkını kula verin;çünkü, bakın, siz 

Refah Partisi olarak kendinizi farklı bir misyonda götürüyorsunuz. Nüfusunun yüzde 99'u Müslü
man olan bir ülkede, "Elhamdülillah Müslümanım" diyenlerden farklı olarak bir siyaset yapıyorsu
nuz. Yalnız, kul hakkı, Kur'an-ı Kerim'de, en ağır ve katiyen kimsede bırakılmaması gereken hak
lardan bir tanesidir. Kul hakkı nedir biliyor musunuz; eğer, biz orada iktidar olarak, şuradaki Tür
kiye'nin günde beş saat kesilen elektriğine, santral yapıp, elektrik enerjisi verdiysek, bu çalışma
mız bir haktır. Bu sizin üzerinizde de bir haktır. Bunun için "Allah razı olsun" demeyi Kur'an-ı Ke
rim size de emretmiştir, bize de emretmiştir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Madde üzerinde verilmiş olan önergeler vardır; önce geliş sırasına göre, sonra aykırılık sırası

na göre okutup, işleme koyacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinin tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Erdal Fethullah Erbaş 
Yozgat " Van 

Ahmet Remzi Hatip Ömer Faruk Ekinci 
Konya Ankara 

Abdüllatif Şener Ali Oğuz 
Sivas İstanbul 

Gerekçe : Serbest piyasa ekonomisinin sorumluluğu, günümüzde ödenecek ücretlerin nasıl be-
lirleneceğiyle ilgili olarak tanzim edilen 8 inci maddenin tasarıdan çıkarılması gerekir. Çünkü, üre
tilen mal ve hizmetler tekel oluşturacak nitelikte ise, bu modelle özel tekeller oluşturulmamalıdır. 
Aksi halde fiyat ve ücretler serbest piyasada belirlenmelidir. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının son cümlesindeki "...idarenin bağlı veya 
ilgili bulunduğu bakan tarafından belirlenir." ibaresinin "Bakanlar Kurulu belirler" olarak değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Erdal Ahmet Remzi Hatip 
Yozgat . "Konya 

Fethullah Erbaş Zeki Ünal 
Van Karaman 

Ömer Faruk Ekinci Abdüllatif Şener 
Ankara Sivas 

Ali Oğuz 
İstanbul 
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Gerekçe: Bu modele göre yapılacak yatırım sonucunda üretilecek mal ve hizmetlerin ilgili ba
kan tarafından belirlenmesi yerine, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi daha sağlıklı değerlen
dirme imkânını ortaya çıkaracaktır. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinin 2 nci satırındaki "öde
necek ücretler" ibaresinin "ödenecek ücret ve karşılıklar" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

Zeki Ünal 
Karaman 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

Ali Oğuz 
istanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Gerekçe: Yap-işlet-devret modeline göre gerçekleştirilecek yatırımlar sonunda mal ve hizmet
ler üretilecektir. Bu mal ve hizmetlerin karşılığı olarak ücret ifadesi kullanılması yanlıştır; çünkü, 
mal ve hizmetin karşılığı olarak Türkçede ücret kavramı kullanılmaz. 

Bu yanlış kullanımın düzeltilmesi amacıyla önergemiz verilmiştir. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan 
Bursa 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Mehmet Özkan 
İzmir 

Madde 8. - Bu kanuna göre yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırım sonucu üre
tilecek mal ve/veya hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek ücretler 4 üncü maddeye göre Bakanlar 
Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak usûl ve esaslar uyarınca gerekli görülen hallerde idarenin 
bağlı veya ilgili bulunduğu bakan tarafından belirlenebilir. 

Gerekçe : Maddeyle düzenlenmesi öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ödenmesi gereken 
ücretin, gerekli görülen hallerde idarenin bağlı bulunduğu veya ilgili bakan tarafından belirlenece
ğine dair bir hüküm getirilmiştir. 

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

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı Kanun Tasarısının 8 inci maddesinin tasarıdan çıkartılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 

Önerge sahibi?.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Karar yetersayısının aranmasını istiyorsunuz. 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Karar yetersayısı bulunamamıştır; 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.56 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 22.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Kalemli 

KÂTİP ÜYELER: Ali Günaydın (Konya), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

© — — 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Mijlet Meclisinin 112 nci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

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

10. - Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/712) (S. Sayısı: 669) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Görüşmekte olduğumuz 669 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesiyle ilgili önergelerin 

oylanmasına başlamıştık. 
Birinci önergeye Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılmamıştı. 

Önergeyi tekrar oylarınıza arz ediyorum : Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinin son cümlesindeki, "ida
renin bağlı veya ilgili bulunduğu bakan tarafından belirlenir" ibaresinin, "Bakanlar Kurulu belir
ler" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. • 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Önerge sahibi söz istiyor mu? 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Ali Oğuz, buyurun. 
İşte bakın efendim, sayın milletvekilleri hemen dışarıya çıkmaya başladılar. Biraz sonra tek

rar oylama yapılacak ve sayın Grup Başkanvekili bana diyecek ki : "Sayın Başkan, bekleyiniz..." 
Beklemeyeceğim efendim; lütfen, sayın milletvekilleri yerlerinde otursun. (ANAP ve RP sıraların
dan alkışlar) 
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Buyurun. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; müzakere konusu kanun 
tasarısı üzerinde, muhtelif vesilelerle, görüşlerimizi, huzurlarınıza çıkıp arz ediyoruz; gerek mad
deler üzerinde gerekse verdiğimiz önergeler münasebetiyle görüşlerimizi dile getiriyoruz ve diyo
ruz ki : Bugün, memleketimizin içinde bulunduğu şartlar hem nazik hem de çok kritik duruma gel
miştir. Kapanan işyerlerinin bir an evvel açılması bir zarurettir. Her şeyden evvel, yüksek faizin, 
yüzde 400'lük faizin bir an evvel normal hadde çekilmesi, hatta tahribatının bertaraf edilmesi bir 
zarurettir; çünkü, yeni yatırımlara imkân verilememektedir. Sadece birkaç ay içerisinde, yüzbinler-
ce işçi işinden atılmış ve aileler sefalete terk edilmiştir. Bu bir gerçektir ve buna mutlaka süratle bir 
çare getirmek zarurettir. Sermaye birikimi yoktur ve sermaye artık şahıslarda da kalmamıştır; za
ten, devlet, neredeyse, işçisinin, memurunun ücretini, maaşını ödeyemez noktaya gelmiştir. Yatı
rımlardan artık kimse bahsetmez olmuş, yatırımlar tarihe karışmıştır.. Böyle bir durumda, biz, ya
bancı sermayenin Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. 

Buna hiç kimsenin karşı olması mümkün değil değerli arkadaşlarım. Dünyanın her yerinde, 
her millet, her devlet, kendi imkânlarını kullandıktan sonra, sanayisini geliştirmek için yabancı ser
mayeyi de davet etmiştir, yap-işlet-devret modelini de getirmiştir. 

Arkadaşlarım bizi mazur görsünler, bizim tenakuzlar içerisinde olduğumuzu ifade ettiler; bu 
bir tenakuz değil. Her fırsatta ifade ediyoruz ve diyoruz k i : Biz, her şeyden evvel özelleştirmeye 
de, yabancı sermayeye de, yap-işlet-devret modeline de karşı değiliz; ancak, bunlar, memleketin ih
tiyaçlarına göre ayarlanmalı ve memleketin ihtiyaçlarına göre tanzim edilmelidir. Bunların, yeni 
teknolojilerin memleketimize gelmesi, yapamayacağımız hususlardaki hizmetlerin getirilip bunlar 
eliyle yapılması için getirilmesi lazımgelir diye ifade ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, siz, bunları 2 nci maddede tadat etmişsiniz. Bir köprü inşaatı için yaban
cı sermaye gelsin diyorsunuz. Yabancı sermaye bir boğaz köprüsü için gelmiş, yerine göre kulla
nılmış ise buna hiç kimsenin itirazı olmaz; ama, lalettayin bir köprü için yabancı sermaye getire
cekseniz, bunun memlekete getireceği hiçbir fayda yoktur. Oradan sadece, Deli Dumrul hikayesi 
gibi, geçenlerden 1 akçe geçmeyenlerden 2 akçe alırsınız, bu da size bir menfaat temin eder zan
nedersiniz; ama bu, neticede memleketin imkânlarını alır götürür. Tünel diyorsunuz, yapamayaca
ğımız bir tünel için gelsin; baraj diyoruz, teknolojisi çok yüksek bir baraj için gelsin; ama bir be
ton baraj, bir yığma baraj, bir toprak baraj, bir kaya dolgu baraj yapımı için yabancı sermaye geti
recekseniz, bu yanlıştır. 

Biraz önce, ANAP'lı arkadaşımız dile getirdi "filan filan filan otellerin sermayesini yabancı 
sermaye olarak getirdik" dedi. Değerli arkadaşlarım, eğer otel inşası için de yabancı sermaye geti
recekseniz, buna da yazıktır. Çünkü, bugün, turistik tesislerimizin çoğu yüzde yüz kapasiteyle de
ğil, en dolu zamanında dahi yüzde 50, yüzde 25 kapasiteyle çalışıyor; hatta yabancıların hiç gelme
diği zamanlarda sadece yüzde 10 nispetinde, yerli turistlerle çalıştığı zamanlar oluyor. 

Sulamayla ilgili yabancı sermaye diyorsunuz; sulama bu memleketin mühendisinin ve işçisi
nin yapabileceği bir hizmettir. İçme suyu diyorsunuz; biz, içme suyumuzu kendimiz yapabilecek 
seviyede teknolojiye sahibiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, kullanma suyu, arıtma tesisi kanalizasyon için 
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dahi yabancı sermayeyi davet edeceğinizi; haberleşme, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı, maden 
ve işletme, fabrika ve benzeri tesisleri ve çevre kirliliği için dahi; otoyol, demiryolu, yeraltı ve yer 
üstü otoparklar gibi, arkadaşlarımızın da tekrar ettiği, benim de sık sık tekrar etmek ihtiyacında ol
duğum birçok hizmet kollan için yabancı sermayenin geleceğini ifade ediyorsunuz, ki, bunu bir ne
vi aczimizin ifadesi olarak ifade etmek gerekir. 

Değerli arkadaşlanm, halbuki, biz işsizliği bertaraf etmek için, açlıktan kıvranan insanlann ih
tiyacım karşılamak için yatınmlara yönelsek, herhalde fevkalade isabetli bir şey yapmış oluruz di
ye düşünüyorum ve yabancı, sermayesiyle de gelse, bizzat koordinasyon suretiyle de gelse bize 
hiçbir zaman acımayacak; iflas edinceye kadar, memleketin bütün imkânlannı sömürünceye kadar, 
bitip tükeninceye kadar ve her şeyimizi alıp götürünceye kadar bizi sömürecek ve bütün imkânla-
nmızı elde etmeye çalışacaktır. Bunlardan vazgeçin. Her şeyden evvel bu tasanyı çekin ve doğru 
bir iş yapın. Elinizde biriken şeyleri faizli alacaklannıza yatıracağınıza, tediyelerinizi bir zaman 
için olsun hiç olmazsa tatil edin, bu memleketin evladı için iş ve ekmek verecek sahalara yatınn. 
Bunu bizzat kendi imkânlanmızla yapalım; ama bizim aklımızın ermediği veya teknik alanlarda, 
mevcut teknolojimizin yetmediği sahalarda yabancı sermayeyi davet edin. İsterseniz, yabancı ser
mayenin bizzat yapacağı, kuracağı fabrikalara veya yap-işlet-devret modeliyle yabancı sermayenin 
yapacağı işlere memleketimizin imkânlannı açın; ama otellere, otoparklara değil. 

Saygımla, arz ederim efendim. (RP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Efendim, önergeye komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylannıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasansmın 8 inci maddesinin ikinci satınndaki "öde
necek ücretler" ibaresinin "ödenecek ücret ve karşılıklar" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

ve arkadaşlan 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 

Önerge sahibi olarak, Sayın Şener; buyurun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yap-işlet-devret mode

liyle ilgili olarak üzerinde görüştüğümüz bu kanun tasarısının 8 inci maddesinde, yatırım sonucun
da üretilecek mal ve hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek ücretlerin nasıl belirleneceğiyle ilgili bir 
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düzenleme yapılmış bulunmaktadır. Aslında, bu madde, Hükümetin izlemiş olduğu politikaların, 
kamu kesiminin, devletin izlemesi gereken tavırla bağdaşmadığını hatırlatmaktadır. Devleti bir iş
letme gibi düşünmek sağlıklı bir davranış biçimi değildir; çünkü, devlet bir firma değildir. Devlet, 
ekonominin bütününe yönelik olarak iktisat politikaları uygulayan, politikalar hazırlayan bir birim
dir; çünkü, ekonominin tamamından sorumludur ve elinde bulundurduğu araçlarla ekonomide bo
zulan dengeleri kurmaya yönelik tedbirleri her zaman alabilir ve uygulayabilir; elinde para politi
kası araçları vardır, genel dengeleri düzenleyebilir; maliye politikası araçları vardır, bu araçlarla, 
ekonomide bozulan, mal piyasasında bozulan, işgücü piyasasında bozulan dengeleri sağlayabilir, 
doğrudan müdahaleler yapabilir. Bu da, devletin elinde bulunan araçlardandır. 

Ancak, gerek para ve gerekse maliye politikası araçlarıyla veya doğrudan müdahalelerle, dev
let, ekonominin tamamından sorumlu olduğunu idrak etmek zorundadır. Halbuki, iktidarın izlemiş 
olduğu tavırlar, politikalar, bu genel sorumluluğu hisseden bir iktidarla karşı karşıya bulunmadığı
mızı göstermektedir. İktidar, âdeta, devleti bir firma gibi algılamakta, kendi gelir-gider dengeleri
ne bakmakta ve gelir-gider dengelerini sağlayamadığı için, elindeki bütün araçları ekonominin ge
nel dengelerini kurmak yerine, firma gibi, kendi gelir-gider dengesini kurmak için kullanmaktadır. 
Bu, gerçekten büyük bir yanlışlıktır; devletle firmayı birbirine karıştırmak demektir. 

Nitekim, 5 Nisan kararlarına bakıyorsunuz; burada gördüğümüz gerekçe, devletin gelir-gider 
dengesinin bozulmuş olmasıdır. Devletin iki yakası bir araya gelemiyor, nakit sıkıntısı vardır, büt
çe açıkları ile dış ticaret dengesinde açıklar vardır ve kamu açıkları vardır; bu açıkları nereden ka
patacağım, nasıl kapatacağım endişesi 5 Nisan kararlarının odak noktası haline gelmiştir. 

Bunu sağlayabilmek için, bir firmanın gelir-gider dengesini kurabilme düşüncesine benzer bir 
şekilde, iktidar, buraya değişik tasarılar getiriyor; getirmiş olduğu tasarılara bakınız, sürekli, gelir-
gider dengesini kurmaya yöneliktir, yoksa ekonomideki dengeleri sağlamaya yönelik değildir; bir 
bakıyorsunuz ek vergilerle ilgili kanun tasarısı geliyor; bir miktar gelir artışı sağlayabilir, bütçe 
açıklarını kapatabilir miyim düşüncesiyle getiriyor; arkasından lojman satışlarını getiriyor; bu sa
tışlarda da yine aynı şekilde kamu kesiminin gelir-gider dengesini sağlayabilir miyim düşüncesi 
görülüyor, diğer taraftan, özelleştirmeyle ilgili yetki tasarısını getiriyor, devlete ait bir kısım işlet
meleri satmak suretiyle, birtakım yeni gelir kaynakları temin edebilir miyim diyor ve sürekli, nere
de hangi kaynak varsa oraya yönelmeye çalışıyor; aynı şekilde, batan bir işletmenin yüksek faiz
lerle borç temin edebilmek için gösterdiği çırpınışa benzer şekilde de, 3 aylık yüzde 50 faizli bo
nolarla borçlanmaya çalışıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Böyle bir tablo karşısında kendi gelir-gider dengesini 

sağlayamayan devlet ve bunu sağlayamayacağını anlayan, idrak eden iktidar da, bir kısım kamu 
hizmetlerinin ve yatırımlarının nasıl gerçekleştirileceğini düşünüyor ve bu modelle kamu yatırım
larını da birtakım firmalara ihale etmek suretiyle, hizmetlerin aksamasını acaba önleyebilir miyim 
düşüncesine kapılıyor. Bu Mecliste onbeş-yirmi gündür görüştüğümüz kanun tasarılarının hepsinin 
ana çerçevesi bundan ibarettir. Bu görüşmekte olduğumuz yap-işlet-devret modeliyle ilgili tasarı da 
bu çerçeve içerisinde değerlendirilir; ama, bu anlayışın kökten yanlış olduğunu, bunun değiştiril
mesi gerektiğini burada ifade ediyor ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şener. 
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Önergeye Sayın Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını ifade ettiler. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı tasarının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan 
Bursa 

ve arkadaşları 
MADDE .8. - Bu kanuna göre, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilecek yatırım sonucu 

üretilecek mal ve/veya hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek ücretler 4 üncü maddeye göre Bakan
lar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak usul ve esaslar uyarınca, gerekli görülen hallerde idare
nin bağlı veya ilgili bulunduğu Bakan tarafından belirlenebilir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Çoğunluğumuz 
olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye katıldığını ifade ettiler, Sayın komisyon çoğunlukları 
olmadığı için katılamıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi, kabul edilen değişik önergesiyle birlikte oylarınıza arz ediyorum : 8 inci mad

deyi kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 

Devir 
MADDE 9. - Bu Kanuna göre sermaye şirketi veya yabancı şirket tarafından yapılan yatırım 

ve hizmetler, sözleşmenin sona ermesi ile birlikte her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, ça
lışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğinden idareye geçer. 

BAŞKAN - 9 uncu maddeyle ilgili söz talebi var mı? 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Rauf Ertekin; buyurun. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, ben de kişisel söz istiyorum efendim. 
ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; gecenin bu geç saatinde, Sayın Başbakanımız gittikten sonra, arkadaşlarımız da herhalde biraz 
sonra giderler. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısı üzerinde, gene vaktinizi alacağım için peşinen kusura bak
mayın diyorum. Çünkü, görüşülmekte olan kanun tasarısının bu "Devir" maddesiyle ilgili olan 9 
uncu maddesi, demin 7 nci madde üzerindeki görüşlerimi belirtirken de bahsettiğim gibi, insanla-
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rımız, bu ekonomik sistem içerisinde, elindeki işletmeyi, esnaf dükkânını devredecek yer arar. Bir 
ekonomik kriz içerisindeyken, böyle bir tablo içerisindeyken, bu kanun tasarısının gelmesinden 
hâlâ şüphe ediyorum. 

Sayın Bakana sormak istiyorum : Deminki diğer maddeler üzerindeki görüşmelerde, 1984'den 
itibaren uygulanan bu yap-işlet-devret modeli, 1993 yılı içerisinde de bu Hükümet tarafından uy
gulanmış; peki, uygulanabilirliği varsa, bu kanun tasarısına ne lüzum var? Şimdi kendi kendime te
nakuz içinde kaldım. Eğer, böyle bir Kanun teklifine lüzum vardıysa, daha önceki uygulamalar ne
dir? Bunu da anlamak mümkün değil. Hele, şu anda Bakan olarak Hükümeti temsilen bulunan ar
kadaşımız, ANAP'ın 1983'te kuruculuğunda bulunmuş, gerçekten özelleştirmeden taraf, serbest 
pazar ekonomisinden taraf ve bu işi bilen insanlardan birisi. Şimdi ona sormak istiyorum. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Bilenleri gönderdik oraya!.. 

M. RAUF ERTEKlN (Devamla) - Tabiî, bilenleri gönderdik; ama, arkadaşlarımız bilenleri de 
şaşırtıyorlar. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten memnun oluyoruz. Şundan memnun oluyoruz: Geçen dö
nem iktidar milletvekili idim ve bugün anamuhalefet sıralarında oturuyorum. Daha önce, geçen dö
nem muhalefet olan başta SHP, arkasından Doğru Yol Partili milletvekili arkadaşlarımız ve grup 
sözcüleri, böyle kanun tasarıları ortaya konduğu zaman, uygulamalar yapıldığı zaman kıyameti ko-
parıyorlardı, başta da, şu andaki Cumhurbaşkanımız Sayın Demirci ve İnönü karşı geliyorlardı; Bu 
getirilen kanun tasarısında, belki, ortaklar arasında özelleştirme hususunda meydana gelen anlaş
mazlığın giderilememesi dolayısıyla, "arada bu yasayı çıkarıp, bunun vasıtasıyla bir özelleştirme 
yapalım" diye düşünülmüştür. Biz bunu destekliyoruz; çünkü, sizin, ortaklar arasında anlaşamadı
ğınız hususlarda biz sizi destekliyoruz, her zaman da destekleyeceğiz. Doğrunun yanında destekle
yeceğiz. Ancak, şikâyetim şu : Dün karşı olunan şeylere, bugün taraf olunup, buna sahip çıkılma
sından memnuniyet duyuyoruz ama, hiç olmazsa, Sayın Güneş Taner'in de bahsettiği gibi, bazı 
şeylerde de Anavatan Partisinin hakkını teslim etmek lazım. 

Bakınız değerli arkadaşlarım, çok enteresandır, Cenabı Allah'ın takdiri bu; Anavatan Partisi 
zamanında telekomünikasyon alanında çok büyük mesafeler katetmişiz. Türkiye, gerek Avrupa'da 
gerek A meri ka'daki teknolojinin üzerine çok kısa zamanda çıkmış ve bunun ekonomik sıkıntısı da 
yaşanmıştır. O günü hatırlıyorum, Grup Başkanvekili Sayın Yaşar Toptan -Allah nasip etti, Ulaş
tırma Bakanı oldu- o konuşmasında... . 

CENGİZ BULUT (İzmir) - "Toptan" değil, "Topçu" 
M. RAUF ERTEKlN (Devamla) - Yaşar Topçu, fark etmez. Özür dilerim. Sayın Yaşar Top

çu, grup sözcüsü olarak Mecliste yaptığı konuşmada, telekomünikasyon alanında yapılan bu atılım
ları, politika olsun diye, başka türlü mesaj vermek için, ekonomik sıkıntıları belirtmek için tenkit 
etmişti. "Bu ülkede telefona falan ihtiyaç yok, bunları yapmayın" demişti. Bugün aynı zihniyette 
olan Sayın Genel Başkan Yardımcınız Esat Kıratlıoğlu, otoyolları tenkit ediyor ve ekonomideki sı
kıntısından ötürü, "İşte bunlar olmasaydı, bu sıkıntı olmazdı" diyor. JBu düşünceyle bir yere var
mak mümkün mü değerli arkadaşlarım?..' 

AHMET SAYIN (Burdur) - Doğru söylüyor. 
M. RAUF ERTEKlN (Devamla) - Maalesef... Maalesef... 
Şu anda da, otoyolların yapılabilmesi için, telekomünikasyon alanında, diğer sanayi alanların

da yatırımların yapılabilmesi için, bu modelin ortaya konulmasına çalışılıyor. 
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Değerli arkadaşlarım, bunlar çok doğru; ancak, bu enflasyon ortamı içerisinde ekonomik kriz 
ülkede çok büyük boyutlarda kol gezerken, bu yatırımları yapmak mümkün müdür, değil midir ben 
sizlere soruyorum? Bu ülkede bu kadar enflasyon varken, hangi sanayici ve dış yatırımcı gelip de 
bu yatırımları yapacak? Evvela bu enflasyonu bir düşürün; 1991 seçimlerinde buna söz verdiniz, 
millete bu vaadi yaptınız. "Devir" başlığı altındaki 9 uncu maddede, "....her türlü borç ve taahhüt
lerden ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğinden idareye geçer" 
deniyor. Zaten bedelsiz geçecek. 

Değerli arkadaşlarım, dikkatinizi çekerim, şu anda, sanayici, esnaf ve işletmeler dükkânlarını, 
sanayi tesislerini kapatıp, bedava verip kaçmak istiyor. Bu duruma gelmişiz. Evvela şu enflasyon 
meselesini halletmeniz, ekonomiyi düzeltmeniz lazım. Yüzde 140'lara varan bir enflasyon orta
mında, ekonominin kriz içerisinde olduğu bir ortamda bu yatırımları yapmak mümkün müdür?.. 
Değildir. Şu anda ekonomideki bazı delikleri kapatabilmek için ne yapıyorsunuz? SSK emeklisinin 
emekli maaşını ödeyebilmek için sigortanın elinde ne kadar mal varsa, sat öde... Onu da yapama
dınız bu defa, bayramdan önce emekliyi perişan ettiniz. 

Demin duydum, herhalde yarın veya öbür gün 30 yılını doldurmuş, 60 yaşını doldurmuş çalı
şan memurları resen emekliye ayırmak için kanun hükmünde kararname çıkarılacakmış. Yani ne
reye varılacak? Seçimlerde verdiğiniz vaatlerin hangi durumda olduğunu ben sizlerin takdirine arz 
etmek istiyorum. Eğer böyle giderseniz milletin önüne çıkamazsınız. (ANAP sıralarından "zaten 
çıkamıyorlar" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, işte temmuz ayı geldi, memur maaşı ne olacak? Bir tarafta, Hükümetin 
bir kanadı "biz daha önce açıkladığımız gibi, memur maaşlarını artıracağız" diyor, bir taraftan da 
"hayır efendim, bütçedeki kaynaklar ölçüsünde biz bunları idare edeceğiz veyahut kısıtlayacağız" 
deniyor. 

ADİL AYDIN (Antalya) - Hangisini yapacağız? 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Hangisini yapacağınızı Sayın Başbakana sormak lazım. Sa
yın Başbakanın dediğine bakarsanız, yaptığına bakarsanız, bu memleketin vay haline. Hükümetin 
başındaki Sayın Başbakanın dediğine bakarsak, yandık değerli arkadaşlar. Akşamdan üniversite 
imtihanları kaldırılıyor, sabahleyin, başka bakanlar, üniversite imtihanlarının kaldırılmadığını, kal
dırılamayacağını beyan etmek için bin dereden su getiriyorlar. İşte önümüzde; imtihanlar yapılı
yor... Hani üniversite imtihanları kalkmıştı... Bütün talebeler, bütün çocuklarımız istediği üniversi
teye imtihansız girecekti... Aynı şey liselerde de yapılmış. Sayın Millî Eğitim Bakanı burada... 

BAŞKAN - Sayın Ertekin, sayın bakanlar meşgul(!) siz Genel Kurula hitap edin efendim. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Sayın Başkanım, hiç olmazsa bu kürsüden sayın bakanla
rımıza erişmek istiyorum da... 

BAŞKAN - Sayın bakanlar, hatip, Bakanlar Kurulundan bir şey öğrenmek için size döndü bir 
şey söyledi, ben de, sayın bakanların meşgul olduğunu Genel Kurula hitab etmesi gerektiğini ifa
de ettim. 

Devam edin siz. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, nereden nereye geldi? 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Efendim, nereden nereye değil, zaten olaylar birbirine bağ
lı, "devir"den bu noktaya geldik. 
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Yani, olacak şey değil; Sayın Bakanımın da söylediği gibi, -iki eski Millî Eğitim Bakanımın-
birgün önce "üniversite imtihanları kaldırıldı" deniyor, ertesi gün üniversite imtihanları devam edi
yor ve bugün de devam ediyor, onu görüyoruz. Bugün liselerde de aynı sıkıntı var. Kimi liselerde 
kredi notu 80 olan liseyi bitiriyor, kimisinde 140 olan liseyi bitiriyor. Üniversite imtihanlarına 80'le 
giren belki imtihanı kazanıp girecek; 140'la bitirmesi gereken 100 puan aldığı zaman imtihanı ka
zanıp okula giremiyor. Yani, bu ne biçim iştir? Herkes tereddüt içinde... 

Değerli arkadaşlarım bu ekonomik sistem içerisinde bir yere varmak mümkün değil. Bu ka
nunların çıkarılmasıyla da bir yere varmak mümkün değil. 

ALİ ESER (Samsun) - Fiyat farkı kararnamesini nasıl çıkardınız? 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Şimdi, işte o fiyat farkı kararnamesiyle, bugün övündüğü
müz o otoyollarla... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim, devam edin. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, zaten, bu kanun tasarısında Bakanlar 
Kuruluna verdiğiniz yetkiyle, inanınız, suçsuz olduğu halde Yüce Divana giden, bu ülkenin gerçek
ten modern bir ülke olması için, Anavatan İktidarı zamanında her türlü imkânı kullanan, otoyolla
rın yapımı hususunda büyük gayret sarf eden iki bakanı yargılıyorsunuz; ama, aynı şeyin önümüz
deki dönemde, bu kararnameyle ve şu anda yaptığınız icraatlarla sizin başınıza gelmeyeceğini kim
se söyleyemez. O bakımdan, doğrular neyse onu yapmamız lazım. Politikada, sadece politika uğ
runa, oy uğruna, belli mesajlar vermek uğruna birbirimizi kötülememiz lazım. Doğru neyse onu ya
palım. 

Şimdilik benim söylemek istediklerim bunlar. i 
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN".- Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 
Buyurun Sayın Kıratlıoğlu. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Kıratlıoğlu'na sataşma var. 
BAŞKAN - Kendisi söyleyebilir Sayın Dinçerler, o konuda size vekalet vermedi. 
Buyurun Sayın Kıratlıoğlu. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Sayın Başkan, adımdan da bahsederek, otoyollar hakkın

da yaptığım bir konuşmamın doğru olmadığını ifade ettiler. 
BAŞKAN - Siz öyle bir konuşma yapmadınız mı efendim? 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Yaptım, ama... 
BAŞKAN - Sayın Kıratlıoğlu, sayın genel başkan yardımcıları ve partilerde görevli milletve

killeri her gün, gerek kendi faaliyetleriyle ilgili, gerekse siyasî rakipleriyle ilgili muhtelif demeçler 
veriyorlar ve bunlar da televizyonlardan veriliyor. Biz, bunların her birinin irdelemesini Mecliste 
yapmaya kalkarsak veyahut da karşı partiden birisi bunu sataşma olarak alıp, Meclis kürsüsünden 
cevaplandırmaya kalkarsa bu işin sonunu alamayız. Sizinkisi bir siyasî demeçtir. Bir sayın millet
vekili de, burada, o siyasî demecinizin yanlış olduğunu söylemiştir. Hepsi bu kadar. Bu bir sataş
ma değildir ve Mecliste yaptığınız bir konuşma da değildir efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Sayın Başkanım, konuşmamı nerede yaparsam yapayım 
bu bir sataşmadır. 
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BAŞKAN - Hayır efendim, öyle bir usul yok. Lütfen yerinize buyurun. 

ESAT KIRATLIOGLU (Nevşehir) - Sayın Başkan, sataşma olduğunu ANAP'ın değerli mil
letvekilleri de söylüyor. 

BAŞKAN - Siz avukatlığınızı onlara devrettiniz mi efendim? 

ESAT KIRATLIOGLU (Nevşehir) - Etmedim. 

BAŞKAN - Beri kabul etmiyorum efendim. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yap-işlet-
devret modeliyle ilgili kanun tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunu
yorum. Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce, sayın Başkanımla bir değerli arkadaşım arasında sataşmay
la ilgili müzakere gündeme geldi. Eğer, iktidara mensup Doğru Yol Partili değerli arkadaşlarımın, 
dört defa kürsüye çıktığımda bana vaki sataşmaları üzerine söz almış olsam, bir dört kere daha hu
zurlarınıza gelmek mecburiyetinde kalırım. En çok sataşma sizden geliyor değerli arkadaşlarım. 
Daha evvelki konuşmalarımda da söylediğim, iktidar tahammüUü olur, -özellikle Sayın Saym'a 
söylüyorum- muhalefet konuşur, iktidar sabırla dinler. Biz burada görüşlerimizi söyleyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının 9 uncu maddesinde "Bu Kanuna göre sermaye şirketi veya 
yabancı şirket tarafından yapılan yatırım ve hizmetler, sözleşmenin sona ermesi ile birlikte her tür
lü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğin
den idareye geçer" deniliyor. « •' 

Değerli arkadaşlar, bugüne kadar, yabancı sermayenin, memleketimizde yaptığı ifade edilen 
hizmetlerin hiçbirisi köklü hizmetler değildir; hepsi sömürüye ve büyük kazanca müstenit faaliyet
lerdir. Gelmişler, bir şeyler yapmışlardır; ama, yatırdıklarının yüzlerce misli değerdeki hammadde
mizi, malımızı veya paramızı alıp gitmişlerdir. Bunlar denenmiştir. Özellikle Galata Köprüsü inşa
atı döviz bazında ihale edildiği halde, yabancı şirketlerin ve konsorsiyumların, büyük farklarla bi
ze ödettikleri hâlâ hatırımızda. Gerede o toyolu da dolar bazında ihale edilmiş olmasına rağmen, 
yine birçok farklar ödendiği ve büyük zararlar gördüğümüz, hatta -amiyane tabirimi mazur görün-
kazıklar yediğimiz hepinizin bildiği gerçekler. Bir jeep fabrikası konusunda 16 yıllık yapılan mu
kavelede, tamamı Türkiye'de yapılmak üzere anlaşılmış olmasına rağmen, yabancı sermaye, Tür
kiye'yi terk ederken, bize sadece boş tezgâhlar bırakmıştır. F-16 projesinde de, memleketimizin uğ
radığı zararlar, ancak, mukavelenin müddeti bittiği zaman anlaşılacaktır. Yabancı yatırımcıların, ta
ahhütlerine bugüne kadar sadık kaldıkları hiç vaki olmamıştır, görülmemiştir. Yetki kanunları üze
rinde, vergi kanunları üzerinde aynı şey olmuştur; onların tavsiyeleri bize devamlı zararlar getir
miştir. 

Akaryakıt ve KİT fiyatlarında, büyük yatırımlarda yine onların tavsiyelerini tuttuğumuz nis
pette büyük zararlara uğramışızdır; ama, burada da görülüyor ki, değerli arkadaşlarım, yabancı ser
maye ile, yap-işlet-devret modeliyle ülkemize hizmet getirileceğini söyleyenler; bunlar, memleke
timizi terk ettikleri zaman, bize yeni bir KİT armağan edip gitmiş olacaklardır. O da sizin başınıza 
dert olacaktır ve onu da özelleştirmek için yeni çabalara gireceksiniz; o da-size bir yük olacaktır. 

Bu duygularla, Yüce Heyetinizi hürmetle selamlıyorum efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
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Şahısları adına Sayın Cevat Ayhan, Sayın Cengiz Bulut, Sayın Güneş Taner. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Cevat Ayhan vazgeçti. 

Sayın Bulut, buyurun. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; yap-işlet-devret... Tabiî, 
işletmek iyi bir olay. Yalnız bu devir meselesinde kafamızın takıldığı bir nokta var: Bir adam, gü
zel bir işletme kuracak, çalıştıracak, çalıştıracak, çalıştıracak ve en güzel zamanda, kurduğu bu iş
letmeyi bir başkasına devredecek; bu mümkün değil. Bugün arabamızı bir başkasına sattığımız za
man, içindeki yedek takımları, stepnesini alıyoruz, brandasını bir kenara koyuyoruz, ayıp olmasa 
arabanın içinden motorunu çıkaracağız... Bu, insan psikolojisidir. 

Burada teşvik meselesini ortaya koymak lazım. 49 yıl içinde işletmeyi en güzel şekilde işle
ten; devletimize, milletimize vergisini veren, bütün ücretlerini günü gününe ödeyen işletmeleri teş
vik için, -eğer 49 yıl içinde çok iyi kâr getirmişse devletimize- o işletmeyi, bir 25 yıl daha uzatma 
yetkisini o günün hükümetine vermek lazım. Ama, bu 25 yıl olur, 30 yıl olur. 

Biz bugün bu işletmeleri çalıştıramıyoruz, işletemiyoruz. Bizim devletin en büyük sıkıntısı, bu 
işletmeleri işletememek. 49 yıl sonra bize verilecek olan bir işletmeyi nasıl işleteceğiz? Hele hele 
o işletmelerin sahipleri 40 inci yıla gelmeye başladığı zaman fabrikada ne varsa götürürler; bacası
nı bile çalarlar, tekerleklerini çalarlar, demirlerini, hurdasını çalarlar, bize leş gibi bir fabrika bıra-

, kırlar. Amacımız ne? İyi bir işletmecilikle devlet kazansın. Bizim için amaç, 49 yıl sonra devlet 
olarak o işletmelere sahip olmak değil, devlet olarak sahip olmayı düşünsek bugün düşünürüz, 
"Yap, işletmeden devret" deriz, "sen yap, hemen alırız, devlet olarak işletiriz" deriz. Oysa, bugün, 
bizim, bugün bu tasarıları getirişimizin ana amacı, işin özeti, biz işletemiyoruz. 49 yıl sonra nasıl 
işleteceğiz? Bence, bu kanun tasarısının kadük olmaması için, uzun vadeli bir kanun olabilmesi için 
burada Hükümet taraftarlarının bir ek önerge verip, 49 yıl sonra, devletimize kârla devredilecek po
zisyonda olan işletmeleri, 25 yıl daha uzatma hakkı verelim. O zaman, müessese sahipleri daha gü
zel çalışır, daima devlete, elinden geldiği kadar para ödemeyi, ve işletmeyi daha güzel tutmaya gay
ret eder, çalmamaya gayret eder. İçinde ne varsa götürmemeye gayret eder, orayı öldürmemeye 
gayret eder, bir 5 yıl daha nasıl yaşatırım diye gayret eder. Bence, bu konu yer almazsa tasanda, 
eksik bir şey yapmış oluruz. 

Biz Türk toplumu olarak, bir işletme, bir dükkân kurduğumuz zaman, yalnız kendimiz için de
ğil, çocuğumuza, torunumuza bir şey bırakmak için çalışırız. Bizim, Avrupalıdan bir farkımız var 
: Avrupalı, doğar, çalışır, yaşar, yer; çocuğuna bir şey bırakmaz; ama, biz Türkler, doğarız, çalışı
rız, yemeyiz çocuğumuza bırakırız; kendimizi sıkarız, çocuğumuza bırakırız, torunumuza bırakma
ya gayret ederiz. Yokluk içinde oluruz; bir ev daha, bir kat daha yapmaya gayret ederiz, ufacık bir 
arsa daha almaya gayret ederiz. Neden; çocuğumuz için, yavrumuz için. Bir insan ömründe 49 yıl 
nedir ki? Ben, 49 yıllığına alacağım, Allah ömür verirse 25-30 sene işleteceğim, oğluma 19 yıllık 
bir işletme bırakacağım. Bunu, kimsenin alacağına, bu işin uzun vadeli olacağına inanmıyorum. 
Benim kanaatim, bu ibareyi "yap-işlet-devret" olarak değil, "yap-işlet-sürdür" olarak değiştirmek 
lazım. Kâr edenler, devletimize adam gibi vergi verenler için şu "devret" sözünü kaldıralım, gelin 
bu iş için 25 yıl veya 50 yıl daha yetki verelim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Topçu, size daha sonraki maddede söz verebilirim. Çünkü, daha önce şah
sı adına söz alan arkadaşlarımız oldu. 

Şahsı adına, Sayın Güneş Taner; buyurun. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu kanun tasarısı görüşü
lürken çeşitli sözcülerin beyan ettikleri ifadelerden, yap-işlet-devret modeliyle, yabancı sermaye 
arasındaki farkın tam olarak anlaşılmadığı intibaını edindim. Aynca, Türkiye'de, bazı kimseler ta
rafından, bugün de yabancı sermayeye, adeta cumhuriyetin ilk yıllarından gelen kapitülasyon kor
kusu içerisinde bakıldığını müşahade etmekteyim ve bundan üzüntü duyduğumu Yüce Heyetinize 
arz etmek isterim. 

Türkiye'de, yap-işlet-devret modeli niye düşünülmüştür; müsaade ederseniz onu ifade ede
yim: 

Birincisi; Türkiye gibi, gelişmekte olan ve yatırıma aç olan bir ülkenin kaynaklan kısıtlıdır. 
Bu kısıtlı kaynaklara yabancı sermayeyi davet etmek veya Türkiye'nin uluslararası piyasalarda 
konjonktür içerisinde para bulduğu ölçüde bazı yatırımları yapmak mümkündür. Bugün bakıyoruz; 
Türkiyemizde dış borç 70 milyar dolara yükselmiş. Ben, hiçbir zaman, Türkiye'nin dış borcunun 
çok olduğunu ifade etmedim; yeter ki, bu borçlanma, bu memlekete yatırım olarak girsin. Fakat, 
ekonomi bugün öyle bir duruma gelmiştir ki, tıkanmıştır. Bugün, Türkiye'nin 70 milyar doların 
üzerinde borç alabilmesi mümkün değildir; yatırımlar için de borç alabilmesi mümkün değildir. O 
zaman, Türkiye'nin bilhassa teknoloji ve altyapı yatırımlarını nasıl yapacaksınız? "Dışarıdan borç 
alamadığımız için, elimizdeki kıt kaynaklarla ancak bu kadar yapıyoruz" diyemezsiniz, Türkiye'yi 
karanlığa mahkûm edemezsiniz. "Bugünün koşullan budur. Dolayısıyla, ayağımızı yorganımıza 
göre uzatmak mecburiyetindeyiz" diyemezsiniz. 

Bugün Türkiye'nin nüfusu 60 milyondur, ileride 120 milyon olacaktır. Bu insanlara iş imkânı 
yaratmak, bu insanlann çalışacağı sanayii yaratmak, bundan evvelki hükümetlerin olduğu gibi, bu 
Hükümetin ve bundan sonraki hükümetlerin de görevidir. Eğer, bu ortam içerisinde, bugünkü eko
nomik konjonktür buna imkân vermiyorsa, borçlanma limitinin sonuna geldiyseniz, kredi bulamı
yorsanız, enflasyonun yüzde 140'lara dayandığı bir ortamda yabancı sermayenin Türkiye'ye gel
me isteği yoksa, teknolojinin her türünü Türkiye'ye getirme isteği kısıtlıysa, o zaman, proje ranta-
bilitesine da bakmanız lazımdır. 

Türkiye geçmişte yanlışlar yapmıştır ve zaman içerisinde Türkiye bu yanlışları yapmamayı 
öğrenmiştir. O günkü koşullarda yapılan yanlışlan, o günde bırakmak için söylüyorum; ama, misal 
vermeden de geçemeyeceğim : Hatırlarsanız, Afşin-Elbistan Termik Santralı inşa edildiği sırada, 
550 milyon liraya ihale edilmiştir. Yani, o günkü rakamlarla aşağı yukarı 55 milyon dolara çıkaca
ğı düşünülmüştür. Fakat, zaman içerisinde, devletin kaynakları yeterli olmadığı için, santral ta
mamlandığında maliyet 1,5 milyar doları aşmıştır. Bugün, Afşin-Elbistan'a baktığınız zaman, o 
günkü yatırımın, o günkü teknoloji içerisinde değerlendirmesinden dolayı, kömür, fuel-oille zen-
ginleştirilmeden kullanıldığı için buranın rantabilitesi bugün için fevkalade düşüktür. Halbuki, 
onun yerine, bugün başka kaynaklarla, daha ucuza ve daha süratli enerji tesisleri yapma imkânı 
doğmuştur. 

Bu açıdan, Sayın Ali Oğuz'a sormak lazım; "efendim, yabancılar yapmasınlar. Teknolojiyi 
devrettikleri zaman, zaten bu teknoloji bitmiş olacak" Zaten amortismanın esası budur, dünyanın 
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her yerinde bir teknoloji yapılır, fabrika kurulur, fabrika çalışır, zamanı geldiğinde, miadı doldu
ğunda bu fabrika biter. Siz, buraya yeni yatırım yapmadığınız takdirde o fabrika zaten sıfırdır. Bu, 
dünyanın her yerinde böyledir. Bugün bakın Batı'ya, teknolojinin en yüksek olduğu yerlerde çil, 
çil fabrikaların kapatıldığı, çil çil teknolojilerden vazgeçildiği, hatta bazı insanların, "Yahu, bu tek
nolojiyi Türkiye'ye getirsek, biz bugün bundan hâlâ yararlanırız" dediği bir ortamda yaşıyoruz. 
Şimdi, böyle bir ortamda, kalkıp da bundan 45 sene sonrasının teknolojisini Türkiye'ye, bize bırak
tıklarında, buna "içi boş bir teknoloji" demek, ekonominin kurallarını çok yakından takip etme
mekle doğru orantılıdır. 

F-16 projesinin, bir yap-işlet-devret projesi olduğunu düşünmek de bu kadar hatalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edin efendim. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - F-16 projesi, tamamıyla, teknolojisi dışarıdan transfer, lisans 

anlaşması yapılmış, Türkiye'de üretilen, Türk mühendislerinin çalıştığı, dışarıdan teknolojinin, 
hammaddenin ve yarı mamullerin geldiği, uçağımızı Türkiye'de yapan bir tesistir. Bu tesis, yap-iş
let-devret modeliyle yapılmış bir tesis değildir. Herhalde burada yanlış bir anlama vardır, bunu dü
zeltmek açısından söylüyorum. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Cıvatasını sıkıyorsunuz, civatasmi... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Şimdi, bakın, bu lafları söylüyorsunuz da!.. İnsan, hafızasını 
geriye götürmek gibi zorda kalıyor. Peki, sizin, vakti zamanında yapıp da işletemediğiniz biroto-
mobil vardı. Siz, onun neresini sıkmıştınız da işlememişti? Ha, bugün dünyanın en modern tekno
lojisi havada uçuyorsa, siz kalkıp da "bunun civatasını sıkarak işlettik" diyemezsiniz. Bunu yapa
na, yaptırana, bu memleketin semasında uçuranlara "Allah razı olsun" demesini eğer siz öğrenme
yeceksiniz, bunu size zorla öğretirler beyefendi. F-16 uçağının teknolojisini, Türk insanının, Türk 
mühendisinin civata sıkması olarak nitelendiriyorsanız, siz teknolojinin t'sinden nasibinizi alma
mışsınız demektir.Bunu kabul etmiyor ve kabul etmediğimi de burada herkesin önünde ilan ediyo
rum. (DYP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, RP sıralarından gürültüler). 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Niye bağırıyorsun?.. 
GÜNEŞ TANER (Devama) - Niye bağırıyorum biliyor musun; başka türlü anlamıyorsunuz da 

ondan. Anlayan biri bu lafı böyle söylemez. Biz, o F-16 uçağı yapıldığında ve uçtuğunda, kalbimiz 
göğsümüzden fırlayacak zannettik. Biz, onu, kalkıp da "bir civata sıkma" olayı gibi basit olarak 
görmedik. Keşke vakti zamanında siz de hükümette olduğunuz zamanlar, bir tanker petrolü Türki
ye'ye getirebilme dirayeti gösterebilşeydiniz. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Biz, uçağın motorunu yapacak olan fabrikayı yaptık. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu memlekette, bilenin de, 

bilmeyenin de, bu Yüce Heyete bu şekilde konuşması, memleketi ileriye götürmez. Biz, buraya, 
Yüce Meclis olarak, vatandaşın beklentisi doğrultusunda hizmet etmek, bu memleketin ihtiyaçları
na, bu memleketin insanlarına en iyisini vermek için geliyoruz, çalışıyoruz. Ben, yapandan Allah 
bin kere razı olsun diyorum. Yapmayana eksiklerini gösterin. Meclisin görevi budur; ama, kimse
ye kıskançlıkla bakmayın. Bakın, bir Türk vatandaşı olarak, bu benim temennimdir; inşallah, Al
lah size de nasip eder, siz de bu memlekete bir fabrika yaparsınız, siz de bu memlekette bir civata 
sıkarsınız. . 
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Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar, RP sıralarından gürül
tüler.) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Taner. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sen uyuyorsun, biz, sizden önce yaptık onları. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Biz, fabrika yapacak fabrikaları yaptık. (ANAP sıralarından gü

rültüler). 

BAŞKAN - Gruplararası uzun menzilli münakaşalar biterse görüşmelere devam edeceğim 
efendim. 

Teşekkür ederim. 

Maddeyle ilgili önergeler vardır; önce geliş sırasına göre, sonra aykırılık sırasına göre okutup, 
işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Zeki Ünal 
Karaman 

İsmail Goşar 
Çankırı 

Abdulilah Fırat 
- Erzurum 

Gerekçe : Yapılan yatırım ve hizmetler, sözleşmenin sona ermesiyle birlikte, sözleşme hüküm
leri çerçevesinde zaten idareye geçeceği için bu maddeye gerek.görülmemektedir. Bu bakımdan ta
sarı metninden çıkarılması istenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin son cümlesindeki, 

"kendiliğinden idareye geçer" ibaresinin, "sözleşmedeki şartlar çerçevesinde ait olduğu idare veya 
bakanlığa geçer" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. . 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Zeki Ünal 
Karaman 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Fethullar Erbaş 
Van 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Gerekçe : Yapılan yatırımın idareye geçişi, sözleşmedeki şartlar çerçevesinde gerçekleşeceği 
için, bu ibarenin belirtilmesi uygun görülmüştür. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin ikinci satırında, "söz

leşmenin sona ermesi ile birlikte" ibaresinin, "sözleşmesinin sona ermesini müteakip onbeş gün 
içinde" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

Zeki Ünal 
Karaman 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

ismail Coşar 
Çankırı 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Gerekçe : Madde metninde yer alan "sözleşmenin sona ermesi ile birlikte" ibaresi müphem bir 
anlam ortaya çıkarmaktadır. 

Bu müphem ve sınırlan, zamanlaması belirsiz ifadeyi belirli hale getirmek için hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin ikinci satırındaki "ba
kımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda" ibaresinin, "bakımlı, kullanılabilir ve işletecek elemanları 
ile birlikte çalışır durumda" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Zeki Ünal 
Karaman 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Fethullah Erbaş 
Van 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Gerekçe : Bu yatırımlarda kalifiye eleman olarak çalışanların da devrini sağlamak uygun ola
caktır. 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, işleme koyacağım. 
Birinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinjn madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
; Van 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN - Sayın Hükümet?... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önerge sahibi söz istiyor mu? 
Sayın Ahmet Remzi Hatip, buyurun efendim. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; devir bahsini ihtiva eden 9 
uncu maddeyle ilgili önergemiz üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Bu değişiklik önergemizi kabul buyurmanızı peşinen rica ediyorum; çünkü, 9 uncu maddede 
aynen, "Bu Kanuna göre, sermaye şirketi veya yabancı şirket tarafından yapılan yatırım ve hizmet
ler, sözleşmenin sona ermesi ile birlikte her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır ve kul
lanılabilir durumda, bedelsiz olarak kendiliğinden idareye geçer" denmektedir; bu da o kadar afa
kî bir madde ki, neresinden tutsak, dökülmektedir. 

Bir kere, müeyyide nedir, yani bu yabancı şirket üzerinde bizim müeyyidemiz nedir?.. Bunu 
kim takip edecek?.. Kanunun evveline ahirine bakıyorum... Bir denetim maddesi var... Bu denetim 
maddesine göre, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde, idareyle yabancı şirket tarafından yapılan 
bütün iş ve işlemler, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir. Peki, Başba
kanlık Yüksek Denetleme kurulu, bugüne kadar KİT'ler üzerinde fonksiyonunu icra eden bu yük
sek kurul, bu âli kurul, bir anlaşmayla, civa gibi elimizin içinde zor duran bir sermayenin, hele 49 
sene sonraki tutumunu nasıl kontrol edecek? Bakınız, ne diyoruz... Sanki gelinlik bir kız gibi, ne 
yapacakmış; her türlü borç ve taahhütlerinden ari, o aileyi bırakacak, bu aileye geçecek, eski borç
larının hepsi anasına, babasına kalacak... Bakımlı, çalışır, kullanılabilir bir durumda elli sene çalış
mış, bitirmiş, ondan sonra da bedelsiz bir vaziyette bize teslim edilecek... Bunun garantisi ne?.. Siz 
bu yabancı şirketten bir depozit mi alıyorsunuz, bir şahsî teminat mı alıyorsunuz?.. IMF mi, Dün
ya Bankası mı; hangi kuruluş bunların taahhütlerine kefil olacak? 

Basit iktisat bilgilerinin okutulduğu sıralarda şunlar öğretilir : Bir mülk veya bir müessese ki
raya verildiği zaman, kiracı, müddetini üçe ayırır. Mülkiyede ta 1948'de bize böyle okuttular... İlk 
olarak buraya yatırım yapar; yani, sürenin üçte birinde yatırım yapar. Eğer bir ziraî araziyse, güb
resini verir, nadasını yapar, bir daha, bir daha sürer, en güzel tohumunu eker, ilacını verir. Ondan 
sonra, ikinci dönemde, yani mahsul zamanı bütün mahsulünü alır. Üçüncü dönemde artık oraya ya
tırım yapmaz, masraf yapmaz, gübre vermez. Ne yapar? Ne çıkarsa onu alır götürür. Şimdi, yaban
cı sermaye de böyle yapacaktır. Enayi mi, size 49 sene sonra, işler ve fevkalade güzel bir durum
da kullanılabilir, çalışır, bakımlı ve her türlü borç ve taahhütlerden ari bir sistem bırakacak?! Bu, 
mümkün değil. Öyleyse, bu madde tamamen afakî bir maddedir. Bu yüzden, bu maddenin metin
den çıkarılmasını istiyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, burada bir hususu daha dile getirmek istiyorum. Çok sevdiğim Sel
çuk Maruflu Beyefendi, "Refah Partili iki konuşmacı arasında tenakuz var, birisi bu müesseseye 
karşı, öteki de taraftar" dedi. Ben "karşıyım" veya "taraftarım" demedim. Ben konuşurken şunu 
söyledim : Bu kanuna ne lüzum var?.. Anavatan Partisi, böyle bir kanun yokken bu müesseseyi bu 
memlekette uyguladı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - ...Mühim işler yaptı, hidrolik santrallar var, oteller var, 

galerialar var, otoyollar var... Böyle bir kaunlar yapılabiliyormuş... Biz de, Millî Selamet Partisi za-
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manında bu otoyolları bu sistemle yaptırmak için her türlü anlaşmaları yaptık; ama ortağımız en
gelledi; engellemeseydi yapılacaktı. Öyleyse, böyle bir kanuna lüzum yok dedim. 

Biz, ne özelleştirmeye ne de yap-işlet-devret modeline karşıyız. Yalnız, bunlar istisnaî olma
lıdır. 2 nci maddede olduğu gibi, kanunların kamuya verdiği bütün hizmetleri ihtiva edecek şekil
de böyle bir yetkinin tanınması, gayet sakıncalıdır. Bu, bütün kamu hizmetlerini kapsamamalıdır. 
Kanalizasyonu, kapalı yeraltı-yerüstü otoparklarını, bunun gibi, kahvehaneleri, birahaneleri kapsar 
manialıdır. Hakikaten teknoloji getirecek, hakikaten yabancı sermayeye ihtiyaç olan bir müessese
yi, o günün şartlarına göre, biz karar verip yaptırmalıyız. 

Sonra, bütün zaman dilimlerine sari bir şekilde bu salahiyet verilmemelidir. Ne zaman lazım
sa, o zaman, Hükümet, prosedürüne göre, Yüksek Planlamanın ve meydana gelecek bakanlıklara-
rası teşekkülün kararlarıyla bu işi yaptırabilir. Onun için, biz bu şekildeki bir uygulamaya karşıyız. 
Özelleştirmede de öyle. 

Bugün bu fabrikalar iyi işletilsin diye özelleştirilmiyor, "al başımdan bu belayı" deniyor. Onun 
için, özelleştirme de mümkün olmuyor. Siz bir müşteri olsanız, "malımı al" diyenin malını almaz
sınız, nazlı olanın malını alırsınız. Çünkü, bunun hikmeti var diye onun üzerine düşersiniz. Halbu
ki, şimdi ne yapılıyor?.. "Aman, bu malı al" deyince, özelleştirme, yani satış mümkün olmuyor. 

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Hatip. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Özclleştiremiyorsunuz; bu sefer de "kapatacağım" di

yorsunuz; ama o zaman da sosyal patlamalar tehlikesi olduğu için, kapatamıyorsunuz; ama toplum
dan hınç almak için, bu güzelim müesseseleri kendi elinizle katletmeye, imha etmeye teşebbüs edi
yorsunuz... Misal mi?.. İşte, Kırşehir'deki Petlas. "Bu müesseseyi kapatacağız" dediniz; ama, bir 
tepki meydana geldi; ne yapacağınızı şaşırdınız... Bu sefer Kamu Ortaklığı İdaresi, "üretimi dur
dur" dedi; ama, oradaki vatanperver bürokratlar, teknokratlar, gelen siparişleri değerlendirmek için 
üretimi durdurmadılar, "bir sürü açılmış akreditler var, hiç olmazsa bunları karşılayalım" dediler, 
bu sefer de hammadde almaları yasaklandı... 

BAŞKAN - Sayın Hatip, geri kalanı da diğer önergeler üzerinde tamamlayalım... Lütfen efen
dim.^. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Aziz ve muhterem kardeşlerim, demek ki, biz özelleş
tirmeye değil, bu tarzdaki muameleye karşıyız. Siz, fabrika daha iyi işletilsin, memleket ekonomi
sine daha fazla katkı getirsin diye özelleştirmiyorsunuz; onların arsasını parselleyip satsın, alanlar 
kazansın diye özelleştirme yapmak istiyorsunuz... Biz buna karşıyız. İnşallah, göreceksiniz, zaman 
değişecek -Sayın Taner Beyefendinin de söylediği gibi- gün gelecek, iktidar, Refah Partisinin ola
cak... (SHP sıralarından gürültüler) 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Topluyor efendim; biraz dağıldı, topluyor... 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - O zaman, göreceksiniz, özelleştirme de, yap-işlet-dev
ret modeli de, yabancı sermaye de, güvenilir bir iktidar karşısında fevkalade güzel çalışacaktır. 

Hürmetlerimi sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
(RP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, 10 kişi ayağa kalktık; yoklama istiyoruz efendim... 
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BAŞKAN - Yoklama isteyen 10 kişi lütfen isimlerini yazdırsınlar efendim. 

ADİL AYDIN (Antalya) - Müslümanlıkta eziyet etme var mı?.. 

BAŞKAN-Sayın Aydın, sabırlı olun efendim. 

Yoklama isteyen sayın milletvekillerini tespit edeceğim... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Hiç değilse bu maddeyi bitirseydik... 
BAŞKAN - Sayın Şener, buradan bir teklif var, "hiç olmazsa bu maddenin müzakeresini biti

relim" diyorlar. Yoklama isteğinizde ısrarlı mısınız? Zaten o zamana kadar da çalışma süremiz ta
mamlanacaktır... Vazgeçtiniz mi efendim?.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Peki, vazgeçtik Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmamışlardı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu maddesinin ikinci satırında "söz

leşmenin sona ermesi ile birlikte..." ibaresinin "sözleşmenin sona ermesini müteakip 15 gün için
de" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Önerge sahibi söz istiyor mu? İstemiyor. 
Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.' 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu maddesinin son cümlesindeki 
"kendiliğinden idareye geçer" ibaresinin "sözleşmedeki şartlar çerçevesinde ait olduğu idare veya 
bakanlığa geçer" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

ve arkadaşları 

BAŞKAN-Sayın Komisyon?.. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyoruz : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin ikinci satırındaki "ba
kımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda" ibaresinin "bakımlı, kullanılabilir ve işletecek elemanları 
ile birlikte çalışır durumda olarak" değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

. Ahmet Remzi Hatip 
. ' • • ' ' • K o n y a 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılmıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadıklarını ifade ettiler. 
Önergeyi oylannıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, 9 uncu maddeyi, tasarıda yazıldığı şekliyle oylannıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, grup başkanvekillerinin biraz önce aralarında vardıklan mutabakat çer
çevesi içinde... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Devam edelim efendim... 

BAŞKAN - Efendim, ben de onu söyledim, 9 uncu maddenin müzakeresi bitsin dedim. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - 10 uncu maddeye geçip, üzerindeki müzakereler tamamlanın

caya kadar görüşmelere devam edelim Sayın Başkan; önergelerin oylanması safhasında kapatırsı
nız; biz öyle anlaştık... 

BAŞKAN - Mutabakatınız öyle mi efendim?.. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Devam edelim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, mutabakatınız nasılsa ben öyle hareket edeceğim... Bana işaret buyu

run, ben öyle hareket edeyim... 
ABDULLATİF ŞENER (Sivas) - Devam edelim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki efendim. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

Kamulaştırma 

MADDE 10. - Bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetler için gerekli kamulaştırma işlem-
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leri idare tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. Kamulaştırılan ta-
* şınmazın mülkiyeti idareye aittir. Kamulaştırma bedelinin tamamen veya kısmen sermaye şirketi 
veya yabancı şirketçe ödenmesi hususu idare ile bu şirketler arasında yapılacak sözleşmelerde hük
me bağlanabilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Taner; buyurun 
efendim. 

ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 10 
uncu madde, bu tasarının önemli maddelerinden birisidir. Kamulaştırma, bilhassa 2942 sayılı Ka
mulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapıldığı zaman, geçmişte görmüş olduğumuz ve yaşadığı
mız sıkıntıların, bu çerçeve kanun içerisinde, yabancı sermaye ve özel sektörle beraber yine yaşa
nacağını ifade etmek isterim. 

Şimdi, burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Otoyolları hatırlayacaksınız... Oto
yollar, devlet tarafından yaptırılan, dolayısıyla kamulaştırmanın da devlet tarafından, idareler tara
fından yapıldığı, kaynaklarının da Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından sağlandığı bir sistem: Bu sis
temde bile bugün, halihazırda, kamulaştırma bedellerinin zamanında ödenememesi veya tespitlerin 
düşük tutulmasından dolayı vatandaşlar çeşitli mahkemelere dava açmışlar, bu mahkemelerin bir 
kısmı sonuçlandırılmış ve bu sonuçlandırılmaya göre de devlet, aradaki farkı tazmin etmek zorun
da kalmıştır ve bu, bir süreç içerisinde, uzun süreden beri devam etmiştir ve etmektedir. İşte bura
da bir sıkıntı vardır. Yani, vatandaşla devlet burada karşı karşıya gelmiştir; ama sıkıntı hâlâ devam 
etmektedir, henüz çözülmüş bir konu değildir. 

Şimdi, bu maddede de siz, kamulaştırma bedelinin ödenmesi hususunun kısmen veya tama
men sermaye şirketi veya yabancı şirket tarafından yapılmasına müsaade ettiğiniz takdirde; bu se
fer, devlet yerine bir Özel Türk şirketi, bir yabancı sermaye şirketi veya ikisinin ortak olarak kur
muş olduğu şirketle vatandaşı, kamulaştırma bedeli rayici açısından yüz yüze getirecek olan bir sis
temle karşı karşıya gelmekteyiz. Bunun, ileride yaşanacak olan sıkıntıları ise muazzamdır. 

Şimdi, devletle yapılan işlerde, vatandaşın devlete karşı kullanılabileceği imkânlar kısıtlı; 
ama, özel sektör veya yabancı sermaye şirketleri karşısında ise Türk mahkemelerinin daha süratli 
kullandırılması, hatta bu işe belki de siyasetin alet edilmesinden dolayı, bu işe iyi niyetle başlayan 
Hükümetin, neticede sıkıntıya gireceğini ve ister istemez bu yatırımların zamanında bitmemesi ve 
ondan da öteye, çok büyük problemlerle karşı karşıya geleceği bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Diyebilirsiniz ki "çıkarsa çıkar; bunlar mahkemelerde çözülür." Yalnız, burada bir hata vardır, 
o da şudur : Yapılacak olan bu sözleşmelerde, bu gibi işlerden doğacak olan hata, maalesef ve ma
alesef devlete yüklenecektir. Dolayısıyla, araya hukukun girdiği ve çözemediği, üç sene, beş sene, 
yedi sene süren bu gibi davalar neticeleninceyc kadar, bu işletmelerin işe başlaması engellenecek
tir, iş engellenecektir ve iş, tam bir arapsaçına dönecektir; yabancı sermaye çekilecektir, yerine 
devlet bu işi yapmaya çalışacaktır; yapılan kısmın tazmini devletten istenecektir, bunun parası mec
buren verilecektir. Burada, ister istemez, şu anda içinden çıkmaya çalıştığımız, KİT'lerin zor du
rumda olduğu sistem, daha da büyük çapta yaratılmış olacaktır. 

Metni yazan arkadaşlar iyi niyetle yazmışlar, ben bu açıdan katiyen bir şey söylemiyorum; 
ama -hukuk açısından söylüyorum- bunu tamamen devletin yapmasında fayda vardır. Siz buraya 
bu maddeyi koyarsanız, bilenler veya bilmeyenler iyi niyetle bu işin içerisine girerler; ama mevzu
atı tanımadıkları için, ileride doğacak olan problemlerin devlete yüklenmesinden, dolayısıyla va
tandaşa yüklenmesinden onlar haberdar değillerdir. 
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Onun için, bu madde üzerinde bir önerge verip, gelin bu maddeyi bu şekilde çıkarın desem, 
kabul etmezsiniz; ama burada bunu söylemek benim boynumun borcu. Burada arkadaşlarıma bu
nu ifade ediyorum ve şunu diyorum : Burada bir yanlışlık vardır. Çıkarılacak bu kanunun iyi çalış
masını biz arzu ediyoruz. Bu yanlışlığa, ben söyledim diye (Anamuhalefet Partisi Sözcüsü Güneş 
Taner söyledi diye) gözünüzü kapamayın, lütfen, bunları iyi niyetle dinleyin. Eğer, bu söylediğim 
konudaki riski almak istiyorsanız, benim size söyleyeceğim bir şey yok; ama gelin, bu maddeyi bu 
şekilde Meclisten geçirmeyin, bu hükmü buradan çıkarın ve kamulaştırma meselesini, 2942 sayılı 
Kanun çerçevesinde tekrar devlete bırakın. Devlete bırakın ki, devlet yapacağı işi, üstüne düşen gö
revi yapsın, o şekilde teslim etsin. İki taraf arasındaki anlaşma, kendi aralarında belirlenen şartlar 
içerisinde olur; ama kanun çerçevesinde bu hükmü düzenlerseniz, yarın bununla karşı karşıya ka
lırsınız ve burada bir sürü problem doğar. 

Bu açıdan, maddenin bu şekilde değiştirilmesini Yüce Heyete öneriyorum. 

Ha, bu konuyu eğer biz yanlış anlamışsak veya burada bir farklılık, bizim yüreğimize su ser
pecek bir durum varsa, bu böyle işlemeyecekse, istirham ediyorum, Hükümetten veya İktidar ka
natlarından, bu konuda çalışmış olan arkadaşlar çıksınlar, bunun, benim ifade ettiğim tarzda olma
dığını, buradan, Yüce Heyete, Parlamentoya arz etsinler, biz de buna -en azından Anavatan Partisi 
Grubu olarak söylüyorum; çünkü başından beri size bu konuda destek yereceğimizi, tasarıya olum
lu oy vereceğimizi söylemişizdir- gönül ferahhğıyla oy verelim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Taner. 

Şahsı adına, Sayın Topçu; buyurun. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bu maddeyle ilgili olarak, değerli arkadaşımız Güneş Taner'in endişelerini dikkatle dinledim. 

Öteden beri de, benim bu konudaki bilgilerime güvendiğini biliyorum. Onun için, kendilerine, 
maddenin doğru olduğunu, böyle bir endişeye mahal olmadığını, esasen böyle.bir endişe varit ol
sa, bizim de, kendisinin bu ikazına katılacağımızı burada ifade etmek istiyorum. 

Anayasanın 46 ncı maddesine göre, kamulaştırma, ancak kamu kurumları tarafından yapılabi
lir. Özel kişilerin, bir malı bir işte kullanmak amacıyla elde etmelerinde "satmalına" deyimi kulla
nılır. Binaenaleyh, bu maddedeki düzenleme şekli doğrudur. Zaten maddede deniyor ki : "Mülki
yeti idareye ait kalır." Oradaki mesele, yani kamulaştırma bedeli meselesi, tamamen kamulaştırma
nın finansmanıyla ilgilidir. Zaten, model de onu gerektiriyor. Benim söz alışımdaki esas amaç bu 
maddenin izahı olmakla birlikte, birkaç gündür Mecliste müzakeresi yapılan bu tasarı hakkında, 
bende, muhalefet partisi milletvekillerinden bazı arkadaşlarımızın bu modeli nasılsa anlamadıkları 
yahut anlamak istemedikleri izlenimi doğdu. Çünkü, söyledikleri sözleri dinliyorum... 

1994 yılında, dünyanın artık yüksek teknolojiyi de aştığı, bilgi çağına geldiği bir dönemde, 
2000'li yıllarda dünyanın sayılı devletleri arasına girme yarışına girmiş ve buna azmetmiş bir ül
kenin temsilcilerinin, Sayın Taner'in söylediği gibi, bütün dünyada değişik şekillerde uygulanan fi
nansman modellerinden haberdar olmamış olması, beni ziyadesiyle üzüyor. Burası Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, bu Mecliste bulunan arkadaşlarımızın tabiî ki her şeyi bilmesi mümkün değil, her
kesin kendisine göre birtakım ihtisası vardır; ama bir devletin yönetiminde ve devlet hizmetlerinin 
yürütümünde bütün dünyaca kabul edilen ve bilinen birtakım metodların arkadaşlarımız tarafından 
nasıl olduğunun incelenmemiş olmasını ve buna rağmen çıkıp burada fikir beyan edilmesini esef-
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le karşılamamak mümkün değil. Burası devleti idare eden Yüce Meclis; yaptığımız idare, bir basit 
çiftlik idaresi, bir bakkal dükkânı idaresi, bir atölye'idaresi değil. Burada arkadaşlarımızın, bazı fi
kirleri söylerken, son derece dikkatli olması lazım. Onun için, demin konuşmasından sonra Sayın 
Taner'e teşekkürlerimi ifade ettim. 

Değerli arkadaşlar, yap-işlet-devret bir finansman modeli. Yani, bir işi, şu sırayı, kamu, plana 
almış, programına almış; ama, yeterli finansman bulamamış, bulamadığı için de ertelemiş. Birisi 
gelmiş diyor ki, ben bunu yaparım, parasını ben harcarım, sonra bunu işletir, içinden parasını alı
rım, bu işi yaptığım zaman ne kadar kâr edeceksem onu da alır, size bunu bırakırım... Bu bir finans
man modeli. Ee, böyle bir modeli, böyle, birtakım demagojik laflarla; efendim, bununla köprü mü 
yapacaksınız,-bununla kanalizasyon mu yapacaksınız... Tabiî, kanalizasyon yapacağım. Yani, o fir
manın yapacağı kanalizasyonu yapmak için niye üç sene bekleyeceğim, niye beş sene bekleyece
ğim?.. Eğer o yapmak istiyorsa, tabiî fırsat vereceğim; çünkü, devletin kaynakları sınırlı. Sayın Gü
neş Taner çok güzel söyledi, siz eğer yabancı sermayeyi, yabancı sermayenin bir ülkedeki faaliyet
lerinin ne olduğunu eğer kavramadan burada konuşuyorsanız, ö zaman temsil ettiğiniz siyasî parti 
bundan yara alır; yazık olur, Meclise yazık olur, milletimize yazık olur; onu temsilen burada otu
ruyoruz, onlar da bize güveniyor... 

Gecenin bu geç saatinde, bir hususu daha, fazla vaktinizi almadan belirteceğim. 

Değerli arkadaşlar, bu kürsüden, zaman zaman, özellikle Anavatan Partili arkadaşlarımız ba
na tarizde bulunurlar. Ben bunları sineye çekerim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Ben bunları sineye çekerim; ben siyasetçiyim, politikacıyım, 

demokrat bir insanım; zaman zaman benim eleştirileceğimi elbette ki biliyorum, herkes eleştirile
cektir, herkese tarizde bulunulacaktır, saygıyla karşılarım, hoşgörüyle karşılarım; yalnız, tabiî, geç
mişte, 1987-1991 döneminde, -arkadaşlarımız haklıdır- ben bu kürsüden arkadaşlarımıza çok yük
lendim; ama ben o tarihte ne söylediysem, bugün o sözlerimin sahibiyim. Demin bir arkadaşımız 
bana tarizde bulundu, soyadımı yanlış söyleyerek... 

Şimdi, bakınız, Türkiye'de bir moda var: Özelleştirmeye karşı mısın?! Herkes diyor ki, haşa. 

Beyler, özelleştirme genel bir deyim; yani bu, "siz güzelliğe karşı mısınız?.." ya da "doğrulu
ğa karşı mısınız?." der gibi bir şey. Özelleştirmeye karşı mısınız?.. 

Ben, devletin sırtındaki birtakım kamburların özelleştirilmesine karşı değilim... Müşahhas ko
nuşun. O geneldir : Özelleştirmeye karşı mısın?.. Hayır, değiliz efendim. 

Nedir özelleştirme dediğiniz, neyi özelleştiriyorsunuz?.. Özelleştirdiğiniz şey nedir?.. Karşı' 
olup olmadığınız ona göre ortaya çıkacak..Belki de karşı olacağınız bir şeydir o, belki de olmaya
cağınız bir şeydir. Her önünüze gelenin özelleştirilmesi de mümkün değil. Mesela devletin savun
masını özelleştirmeniz mümkün mü?.. Değil. Ee, özelleştirmeye karşı değilsoniz, savunmayı özel
leştirelim o zaman, -eğer oluyorsa, kabul ediyorsanız- ya da adaleti özelleştirmeniz mümkün mü?. 
Özelleştirmeye karşı değilseniz, özelleştirelim! Bu, genel bir deyimdir; böyle şey olmaz. 

Benim burada geçmişte söylediklerime dayanarak, arkadaşlarımız, "Yaşar Topçu özelleştir
meye karşıydı" diyorlar. Hayır efendim; ben, Anavatan Partisi döneminde yapılan özelleştirmelere 
karşı çıkmadım. Benim karşı çıktığım şudur : Bakınız, Hükümet bir tasarı getiriyor; Meclis de, 17 

- 1 4 5 -



T.B.M.M. B:112 7.6.1994 0 : 4 

maddelik bu tasarıyı görüşüp kabul etmeye çalışıyor; kabul ettiği andan itibaren, bu bir kanundur. 
Bu kanuna aykın olarak, Hükümet, bir yap-işlet-devret sözleşmesi yapsa; birisi gidip, bu, kanuna 
aykın yapılmıştır, bu sözleşme geçersizdir demez mi; der. 

Benim geçmişte söylediğim de şuydu: Anavatan Partisi Hükümetleri, arkadaşlanmız, bazı ku
rumlan özelleştirmek amacıyla, kendileri, hükümet oldukları için, bir statü tayin ediyorlardı ve di
yorlardı ki -misal, SET'e satılan Afyon Çimento Fabrikası- önce işçisine satılır, işçisi almıyorsa 
Afyonluya satılır, o almıyorsa yerli sermayeye satılır, o da almıyorsa yabancı sermayeye satılır -bu 
kuralı ben koymadım ki; bu kuralı koyan, Anavatan Partisi Hükümeti ve bunu saygıyla karşılıyo
rum- ama, satılırken ne oluyordu; işçiye sorulmuyor, Afyonluya sorulmuyor, yerli sermayeye so
rulmuyor, doğrudan doğruya yabancı sermayeye satılıyordu. 

Biz dedik ki, koyduğunuz kurala saygı duyun, ona uyun. Bizim açtığımız davanın sebebi bu
dur, aynen burada olduğu gibi. Siz hükümetsiniz, bu kurallan kaldınrsınız ve dersiniz ki, doğrudan 
doğruya yabancı sermayeye satılır... 

Zaten mahkeme de -yargı mercii de, idarî yargı da- bunu incelerken, sizin kendi koyduğunuz 
şartlara uymadığınızı tespit ettiği için bunu iptal ediyor. O şartlan biz koymuyoruz ki... O zaman 
bizim yaptığımız hukukî itirazlan, ülkede müessese ya da yürürlüğe konmuş olan kurallara saygı 
ifadesi olarak almanız lazım; yoksa, Afyon Çimento Fabrikasının satışına benim burada karşı çık
tığımı kimse söyleyemez ya da USAŞ'ın satılışına karşı çıktığımı kimse söyleyemez. Siz şartlan-
na uymadınız; biz de şartlara uyun yahut da koyduğunuz şartlan değiştirin dedik. 

Beyler, ben bir şeye daha inanmışımdır: Hangi kuram olursa olsun, Yüce Meclis veya kişiler, 
insanlar, kendi koyduğu kurallann esiri olmaz; o zaman, kendinizi aşamıyorsunuz demektir; o, in
san varlığına, insan kişiliğine, insan zekâsına ve yaratıcılığına aykındır. Koyduğunuz kuralı değiş
tirirsiniz -değiştirin, ondan sonra uygulayın- ama, koyduğunuz kurala uyarsınız. Uymak başka şey, 
esiri olmak başka şey; bizim söylediğimiz buydu. 

Dört beş senedir, hatta yedi senedir arkadaşlanmız bir türlü bizi anlamak istemediler; ben yi
ne de, bütün o tarizleri hoşgörüyle karşılıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyoram. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Topçu. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Söz istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, maalesef... Sayın Ayhan'a söz vereceğim; müracaatı var. 
Sayın Ayhan'a söz vermeden önce, Sayın Matkap, demin Sayın Ahmet Remzi Hatip konuşur

ken, bana işaretle bir şeyler hatırlattılar, "çok uzun konuştu, kesin" diye; ona bir cevabım olacak: 
Sayın Ahmet Remzi Hatip'e ne kadar müsaade ettiysem, Sayın Topçu'ya da o kadar müsaade 

ettim; ama, Sayın Topçu bu fazla zamanı kullanırken sizin müdahale etmediğinizi gördüm, bundan 
da memnun oldum; demek ki, bana hak verdiniz!.. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, kulisteydim, içeriye yeni girdim; yoksa, yine iti
raz ederdim. 

BAŞKAN - Niye söylemediniz, niye itiraz etmediniz?! 
NİHAT MATKAP (Hatay) - İtiraz ederdim içeride olsaydım. 
BAŞKAN - Ben de size izahat verdim. 
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Sayın Ayhan, buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gecenin bu ilerlemiş sa
atinde, görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu maddesi üzerinde söz almış bu
lunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, bu madde, kamulaştırmayla ilgili hususu tanzim etmektedir ve bu ka
nunda öngörülen yatırım ve hizmetler için gerekli kamulaştırmanın -gerekirse- yapılmasını amir 
bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, burada konuşan kıymetli arkadaşlarımız, "Refah Partisi, yap-işlet-devret'e 
karşı mıdır" dediler. Biz, yap-işlet-devret'e karşı değiliz; ancak, kanun, yap-işlet-devret... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Devlete karşıyım diyor da, onun için... 

CEVAT AYHAN (Devamla) - "Devlet" değil. 
Kanun, yap-işlet-devret'le ilgili sınırsız yetki vermektedir. Daha önce Anavatan iktidarları za

manında da yap-işlet-devret modeliyle finansman sağlamak için -karayollarında ve enerji santral-
larında elektrik üretiminde- kanunlar çıkarılmış; ama, belli mevzularla sınırlı olarak çıkarılmıştır. 

Bu tasarı da ise, otoparktan, kanalizasyona, içme suyuna kadar, "benzeri yatırım ve hizmetler" 
diye, sonu olmayan bir kapı açılmıştır. Bizim itirazımız bu noktadadır. Yani, memleketin ihtiyacı 
varsa, sermaye yetersizse, bazı işleri yabancı veya yerli özel firmalara yaptıracaksanız, onunla sı
nırlı olarak tasarıyı getirirsiniz, kanunlaştınrsınız, o hizmet sahasıyla ilgili hizmetler yapılır; ama 
biz, böyle bir hudutsuz yetkinin verilmesine karşı olduğumuzu burada ifade ettik. 

Muhterem arkadaşlar, şüphesiz, bir memleketin yatırıma ihtiyacı var; yatırımı nereden sağla
yacaksınız; millî gelirden sağlayacaksınız, millî gelirin bir kısmı tüketilecek, bir kısmı da yatınma 
gidecek. Ne kadar, tüketimi az, tasarrufu çok olursa ve yatınma ayırdığı pay çoğalırsa, bir memle
ket, o kadar süratli kalkınır. Türkiye'de millî gelirin takriben yüzde 20 mertebesindeki kısmı tasar
ruf edilmekte ve yüzde 80 mertebesindeki kısmı da tüketilmektedir. Millî gelirden tasarruf ve ya
tırım, zenginlik, fakirlik kadar, aynı zamanda bir kültür meselesidir. Bakınız, burada, muhtelif is
tatistiklerde, sanayileşmiş ülkelere baktığınız zaman, Batı Avrupa ülkelerinde -fert başına millî ge
liri aşağı yukarı 20-30 bin dolar olan bu ülkelerde- yıllık tasarruflar yüzde 20 mertebesinde olduğu 
halde, Japonya'da bu devamlı yüzde 30'un üzerindedir, 32-33 mertebesindedir. Bu, Japon toplu
munun tasarrufa dönük eğitiminden, kültüründen kaynaklanmaktadır. Türkiye'de de tasarruflan ar
tırmak için, yatırımları çoğaltmak için, tasarruf anlayışını yaygınlaştıran, önce devletten, kamu ku
ruluşlarından başlayan, halka da bunu eğitim şeklinde çeşitli yönlerle telkin ve tavsiye eden bir üs
lubu benimsememiz gerekmektedir. Aksi takdirde, yatırımlarımız artmaz ve fakirlikten de kurtula
mayız. 

Türkiye'de, tabiî, aynı zamanda, yatırımların nereye gittiği de mühimdir. Bakınız, burada, 
Devlet Planlama Teşkilatının neşrettiği, sabit sermaye yatırımlarının sektörlere dağılımına baktığı
mızda; 1963 yılından, 1993 yılma kadar olan 30 yıllık dönemde, yatırımların, giderek, imalat sana
yimden ve tarımdan çekildiğini, turizme ve konut sektörüne doğru kaydığını görmekteyiz. Misal
dir diye, mukayese için bir iki rakam arz edeyim : Mesela, 1970'li yıllarda sabit sermaye yatırımın
da imalat sanayiinin payı, 1975'te yüzde 36-32 mertebelerinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun, devam edin efendim. 
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CEVAT AYHAN (Devamla) - Bu mertebelerde devam ederken, giderek düşmüş ve 1989 yı
lında da yüzde 13'e düşmüştür -müteakip yıllarda da yüzde 13-17 mertebesinde seyretmektedir-
yani, yarı yarıya azalmıştır. Aynı şekilde, tarım sektöründeki yatırımın da yüzde 10-16 mertebesin
den, giderek azalarak yüzde 6'ya düştüğünü görmekteyiz. Yani, Türkiye'de millî gelirden tasarruf 
edilen gelirlerin de harcama kısımlarına bakıldığında, son on senede, memleketin kalkınmasını sağ
layacak olan tarıma ve imalat sanayiine ayrılan payın yan yarıya azaldığını görmekteyiz. Yani, 
Türkiye'nin bugünkü fakirliğinin, bugünkü işsizliğinin, bugünkü sıkıntılarının temelinde bu man
tık bulunmaktadır. Öncelikle, tasarrufları da yatırımlara ve yatırımların da üretken olan sahalarına 
-tarıma, sanayiye, bilhassa imalat sanayii gibi sahalara- yöneltmek gerekmektedir, inşaat ve diğer 
sektörler, ancak zaruret miktarı yapılır. 

Şimdi size, bakın, bir misal arz edeyim : Üzerinde gidip geldiğimiz otoyollar var. Ben Sakar
ya Milletvekili olarak, hemen her hafta Sakarya'ya giderim; ama, yirmi otuz senedir giderim, An
kara-Istanbul yolunu kat ederim. Bu yol, Ankara-Gerede arasında çift yoldur; yani, 2 çarpı 2 yol
dur ve hiçbir sıkıntı yoktur, haftanın her günü gidin gelin, gayet rahattır. Ankara-İstanbul yolunun 
sıkışık kısmı, Gerede ile İzmit arasındaki kısımdır. Belki Türkiye'nin yapması gereken, 10-11 mil
yar dolarla, çok büyük bir iştiyakla, arzuyla, hatta projelerini dahi hazırlatmadan, müteahhitlerine 
projeleri verip, şimdi birtakım tahkikat konusu olan bir şekilde çok< acele olarak bu işe girmek ye
rine; önce, İstanbul-Ankara yolundaki İzmit-Gerede arasında 200 kilometrelik yolu, ikinci hattı 
yapmak; istimlaki yapılmış -karayollarına ait- her türlü güzergahı tespit edilmiş, ana hafriyatı ya
pılmış bu kısımda ikinci bir şeriti çekmek; ama, milyarlarca doları buraya harcamamaktı. 

Ben, tabiî, bunları tek tek saymak istemiyorum. Yani, yatırım yaparken, kaynakları dikkatli 
kullanmak, hükümet edenlerin birinci görevi olması gerekir. 

BAŞKAN - Toparlayın efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Aksi takdirde, ne kadar tasarruf ederseniz edin, üretken sahaya yatırım yapmadığınız zaman, 
memleketi kalkındıramazsınız. 

Sayın Güneş Taner Bey burada konuşurken, bizim Grubumuzu hedef alarak, "siz bu uçak sa
nayiini küçümsüyorsunuz" dedi; biz bunu küçümsemiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, daha 1976 yılında, Millî Selamet Partisi olarak iktidarda olduğumuz za
manda, Türkiye'de uçak sanayiini ele aldık, TUSAŞ ondan önceki dönemde kuruldu ve uçak ima
latı için -İtalyanlarla beraber- lisans anlaşması yapıldı. Maalesef, o zamanki hükümet ortaklarımız, 
şu veya bu sebeple bunu engellediler ve hükümet de bozulunca, bu proje, 1986'da, Anavatan dö
neminde, tekrar ele alındı. Ama sekiz senedir, aşağı yukarı on senedir devam eden bu projede faz
la bir yol almadığımızı da ifade edeyim. 

Ben bu tesisleri enine boyuna gezdim ve gördüm, yakinen biliyorum, defaatle gördüm. Bura
daki üretimin değeri, yerli katkı, yüzde 10 mertebesindedir. Sadece yapılan, kanatlardır, orta ve ar-

yka gövdedir; ama, sofistike olan, karmaşık olan, katma değeri yüksek olan, dizayn mertebesi yük
sek olan yüksek kalitedeki, ürünler ve komponentler dışarıdan gelmektedir. Dileriz ki, yüzde 90'ı 
dışa bağımlı olan bu uçak sanayii, süratle, yerli sanayi, millî sanayi haline gelsin. Bu sahada da he
pimiz ve hep beraber elimizden gelen desteği vermeye hazırız. 

Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, başta da arz ettiğimiz gibi, bu kanun tasarısına bizim itirazımız, hudutsuz 
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bir şekilde, memleketteki işletmeleri, yerli özel sektöre değil, öncelikle yabancı özel sektöre aça
cak olmasıdır. Bugün Türkiye'de yerli özel sektörün, bu kanun tasarısında getirilen hizmet sahala
rına, yatırım sahalarına yatırım yapacak parası, gücü yoktur; yıkılmamak için kendi ayaklan üze
rinde durma gayreti içindedir. Endişemiz bu noktadadır. Memleketin günlük hizmetleri için harca
nan paralar, yabancılara, işletme geliri olarak ve kârı olarak transfer edilir; Türkiye, önümüzdeki 
dönemde, birtakım gelir kaynaklarını daha kaybeder. Endişemiz bu noktadadır. Bunu çok dikkatli 
kullanmak gerekir. Bunları hatırlatmak istedik. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. -

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Önergeler vardır; önce geliş, sonra aykırılık sırasına göre okutup, işleme koyacağım ; 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Önergeler sadece okunacak, işlem yapılmayacak... 

BAŞKAN - Efendim, müsaade edin; artık, bu saaten sonra ben onun uygun şeklini bulayım! 

Önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu maddesinin ikinci cümlesindeki 

"kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti idareye aittir" ibaresinin "kamulaştırılan taşınmazların ve 
. hakların mülkiyeti ve tescili idareye aittir" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kemalettin Göktaş FethuÜah Erbaş 
Trabzon Van 

Hüseyin Erdal Abdüllatif Şener 
Yozgat Sivas 

Hüsamettin Korkutata Şinasi Yavuz 
Bingöl Erzurum 

Gerekçe : Kanun maddesinde taşınmazların mülkiyetinin idareye ait olduğu belirtilmiş, ancak 
hakların tesciliyle ilgili belirtme yapılmamıştır. Bu eksikliği gidermek üzere düzeltme yapılmıştır. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 
. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu maddesinin tasandan çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Ali Oğuz Fethullah Erbaş 
İstanbul Van 

Hüseyin Erdal Abdüllatif. Şener 
Yozgat Sivas 

Hüsamettin Korkutata Şinasi Yavuz 
Bingöl Erzurum 

Gerekçe : Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde devlete ek külfetler yüklenmesinin sakıncala
rı vardır. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum ; 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu maddesinin üçüncü satırındaki 

"kamulaştırma bedelinin tamamen veya kısmen sermaye şirketi veya yabancı şirketçe ödenmesi 
hususu idare ile bu şirketler arasında yapılacak sözleşmelerde hükme bağlanabilir" ibaresinin "ka
mulaştırma bedeli tamamen sermaye şirketi veya yabancı şirketçe ödenir" olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ali Oğuz Fethullah Erbaş 
İstanbul Van 

Hüseyin Erdal Abdüllatif Şener 
Yozgat Sivas 

Hüsamettin Korkutata Şinasi Yavuz 
Bingöl Erzurum 

Gerekçe : 
Yatırımı yapacak olan şirketin kamulaştırma bedelinin bir kısmını veya tamamını devlete yük

lemekle ortaya çıkabilecek usulsüzlüklerin önlenmesi gerekir. Önerge bu gerekçeyle verilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 10 uncu maddeyle ilgili verilen önergelerin aykırılık sırası
na göre işleme konulması ve neticelendirilmesi, az kalan çalışma vaktimiz içerisinde mümkün gö
rülmemektedir; bu nedenle -grup başkanvckillerinden aldığım iş'arı da buna katarak- kanun tasarı 
ve tekliflerini görüşmek için, 8 Haziran 1994 Çarşamba günü saat 15.00'te topanmak üzere, birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.47 

—— 0— 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1, -Muğla MilletvekiliNevşat Özer'in, GELİMüessese Müdürlüğünün TEK'e devredilipdev-

redilmediğine ilişkin sorusu ye Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı 
(7/3957) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Nevşat Özer 
Muğla 

Sorular: 
1. TKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren GELİ Müessese Müdürlüğü TEK'e 

devredilmiş midir? 
2. Bu devir işlemi ile neler amaçlanmıştır? 
3. Devir işlemi yapılırken, GELİ'de çalışan işçilerin durumunun ne olacağı yönünde herhan

gi bir yasal tedbir alınmış mıdır? 
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4. TEK'in özelleştirilmesi ile birlikte çalışanların durumları hakkında ne gibi tedbirler alma
yı düşünüyor sunuz? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı . - • . . • 6.6.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı ' • - , . . ' 

Sayı: B.15.0.APK.0.23.300-947-6869 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 22 Şubat 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3957-8799/33532 sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Sayın Nevşat Özer'in tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru 

önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Muğla Milletvekili Sayın Nevşat Özer'in Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı 

(7/3957-8799) 
Soru : 
TKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren GELİ Müessese Müdürlüğü TEK'e dev

redilmiş midir? 
Cevap : • . ' . . 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren GELİ Mü

essese Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Kurumuna devredilmemiştir. ' 

Soru: 
Bu devir işlemi ile neler amaçlanmıştır? 
Cevap: 

Sözkonusu devir yapılmamıştır. 

Soru : 
Devir işlemi yapılırken, GELİ'de çalışan işçilerin durumunun ne olacağı yönünde herhangi bir 

yasal tedbir alınmış mıdır? 
Cevap : 
Devir işlerrıi yapılmadığından herhangi bir yasal tedbirin alınması da sözkonusu değildir. 
Soru: . ' „ ' • 
TEK'in özelleştirilmesi ile birlikte çalışanların durumları hakkında ne gibi tedbirler almayı dü

şünüyor sunuz? 
Cevap : 
Dağıtım tesislerinin işletme haklarının devrine ilişkin olarak TEK'in özelleştirilmesi sonucun

da Kurumda çalışan personelin özlük haklan, TEK ile şirket arasında imzalanan devir sözleşrnele-
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rinde düzenlenerek koruma altına alınmıştır. Ayrıca, personel konusunda 3291 sayılı Yasanın 16 
ncı maddesi ile; "Özelleştirilen Kurumun anonim ortaklığa dönüştürülmesinden sonra kurumda 
Emekli Sandığına tabi olarak çalışan personelin, özelleştirme kararı tarihi ile Özelleştirilen Kuru
mun sermayesindeki kamu payının % 50'nin altına düşmesine kadar her türlü hakları ve vecibele
ri devam eder. Bu payın % 50'nin altına düşmesi halinde isteyenler T.C. Emekli Sandığı ile irtibat-
landırılırlar" şeklinde bir hüküm getirilmiştir. 

2. -Kütahya Milletvekili Mehmet RaufErtekin'in, Kütahya-Tavşanlı'ya bağlı Ovacık, Demir
bilek, Çaldibi ve Avcılar köylerinin elektrik şebekelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Veysel Atasoy 'un yazılı cevabı (7/4020) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Kütahya İli Tavşanlı İlçesine bağlı Ovacık, Demirbilek, Çaldibi, Avcılar köyünün/köylerinin 
Bakanlığınızı ilgilendiren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 

Soru 1 : Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 
Soru 2 : Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 

tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 

Soru 3 : "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21 inci yüzyıla 
girerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 
— Ovacık Köyü elektrik şebekesi eski ve yetersiz. 
— Demirbilek elektrik şebekesi eski ve yetersiz. 
— Çaldibi Köyü elektrik şebekesi eski ve yetersiz 
— Avcılar Köyü elektrik direkleri tamamen çürümüş, değiştirilmesi. 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 6.6.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.15.0.ÂPK.0.23.300-956-6878 
Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 22.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4020-8936/34000 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 

yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Veysel Atasoy 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı 

(7/4020-8936) 

Kütahya İli Tavşanlı ilçesine bağlı Ovacık Demirbilek, Çaldibi, Avcılar köyünün/köylerinin 
Bakanlığınızı ilgilendiren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 

— Ovacık Köyü elektrik şebekesi eski ve yetersiz. 
— Demirbilek elektrik şebekesi eski ve yetersiz. 
— Çaldibi Köyü elektrik şebekesi eski ve yetersiz 
— Avcılar Köyü elektrik direkleri tamamen çürümüş, değiştirilmesi. 
Soru: 

Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 

Cevap : 

Kütahya-Tayşanlı-Ovacık Köyü elektrik tesislerinin yenilenmesi ve köyün gelişen bölgeleri
nin elektrik gereksinmesinin karşılanması için yeni elektrik tesisi yapılması işi TEK 1994 yılı ya
tırım programına alınmış ve bu iş için 500 milyon Tl. ödenek ayrılmıştır. 

Söz konusu tesislerin yapımı işinin 18 Mart 1994 tarihinde ihale edilmesine karar verilmiş 
olup, ihale koşulları gereğince tesislerin yapımı 1994 yılı sonlarından önce tamamlanmış olacaktır. 

S o r u : . ' • - . • • • 

Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek tahsisi 
yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 

Cevap: 

Kütahya ili Tavşanlı ilçesine bağlı Demirbilek, Çaldibi ve Avcılar Köyleri elektrik şebekele
rinin yenilenmesi ve bu şebekelere ilave tesis yapılması işinin 1995 yılı TEK Yatırım Programın
da ele alınması öngörülmektedir. Ancak bu arada, söz konusu köylere küçük çapta ek tesis veya ye
nileme yapılması gerekmesi halinde, ya TEK'e tahsis edilen toplu ödenekler kapsamında ya da Ku
rumun işletme Bütçesi kapsamında gereği yapılacaktır. 

Soru : 

"Köylü milletin efendisidir" diyen Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21 inci yüzyıla girer
ken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama koşul
larını temin için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Cevap: 

21 inci yüzyılda köylüye en medeni yaşama hakkını veren hizmetlerden biri olan ve Bakanlı
ğımız görev alanına giren köy elektrifikasyon işlemleri tüm Türkiye sathında süratle yapılmış ve 
elektriksiz köy kalmamıştır. Eski ve yetersiz şebekeler, eskiyen direkler de tespit edilerek, kısa sü
rede onarılmaktadır. 

3. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Şaphane'ye bağlı Kızılkoltuk Kö
yü Aşmalı mahallesine elektrik bağlanmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/4032) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Sayın Veysel Atasoy tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Kütahya tli Şaphane İlçesine bağlı Kızılkoltuk köyünün/köylerinin Bakanlığınızı ilgilendiren 
ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 

Soru 1 : Anılan sorunlann tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 

Soru 2 : Bu sorunlann kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 
tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 

Soru 3 : "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21 inci yüzyıla 
girerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama kor 
şullannı temin için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 

— Kızılkoltuk Köyü Aşmalı Mahallesinde elektrik yok. 

- T . C . • • ' " • • 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 6.6.1994 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.15.0.APK.0.23.300-953-6875 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 22.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.P. 10.00.02-7/4032-8948/34013 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 

yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Veysel Atasoy 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in Yazlı Soru Önergesi ve Cevabı 

(7/4032-8948) 
Kütahya İli Şaphane İlçesine bağlı Kızılkoltuk Köyünün/köylerinin Bakanlığınızı ilgilendiren 

ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 
— Kızılkoltuk Köyü Aşmalı mahallesinde elektrik yok. 
Soru : Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 
Cevap: Kütahya ili Şaphane İlçesi, Kızılkoltuk Köyü, Aşmalı Mahallesi, içişleri Bakanlığının 

12.5.1993 tarih, 502/2620 sayılı yazısı ile Şaphane İlçesinin mahallesi olarak tescil edilmiştir. 

Soru : Bu sorunlann kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 
tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 
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Cevap : Mahalle çok dağınık ve 8-10 adet evden oluşmaktadır. 1994 yılı içinde elektrik proje
si hazırlanarak 1995 yılı TEK Yatırım Programı kapsamında ele alınması planlanmaktadır. 

Soru : "Köylü milletin efendisidir" diyen Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21 inci yüzyı
la girerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal haklan olan insanca yaşama 
koşullannı temin için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Cevap : 21 inci yüzyılda köylüye en medeni yaşama hakkını veren hizmetlerden biri olan ve 
Bakanlığımız görev alanına giren köy elektrifikasyon işlemleri tüm Türkiye sathında süratle yapıl
mış ve elektriksiz köy kalmamıştır. Eski ve yetersiz şebekeler, eskiyen direkler de tespit edilerek, 
kısa sürede onarılmaktadır. 

4. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Er tekin'in, Kütahya Tavşanlı'ya bağlı D. Hüseyinpa-
şa Şahmelek, Köseler ve Şapcıdede köylerinin elektrik direklerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/4033) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy tarafından ya
zılı olarak cevaplandırmasını tensiplerinize arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Kütahya İli Tavşanlı İlçesine bağlı D. Hüscyinpaşa, Şahmelek, Köseler; Şapcıdede köyü
nün/köylerinin Bakanlığınızı ilgilendiren ve ivedilik arz eden sorunlan aşağıda dipnot halinde be
lirtilmiştir. 

Soru 1 : Anılan sorunlann tespiti için veya çözümü için şuana kadar ne yapılmıştır? 

Soru 2 : Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 
tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 

Soru 3 : "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21 inci yüzyıla 
girerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal haklan olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 

— Yukarıda belirtilen köylerin elektrik şebekelerinde direkler çürümüş, 

— Değiştirilmesi. , 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 6.6.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.15.0.APK.0.23.300-950-6872 

Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 22.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.P. 10.00.02-7/4033-8949/34014 sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in tarafımdan cevaplandınlmasını istediği 
yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
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Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in Yazlı Soru Önergesi ve Cevabı 
(7/4032-8948) 

Kütahya İli Tavşanlı İlçesine bağlı D. Hüseyinpaşa Şahmelek, Köseler, Şapçıdede, köyü
nün/köylerinin Bakanlığınızı ilgilendiren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde be
lirtilmiştir. ° 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 

Yukarıda belirtilen köylerin elektrik şebekelerinde direkler çürümüş değiştirilmesi. 

Soru : Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 

Cevap : Kütahya-Tavşanlı-D. Hüseyinpaşa, Şahmelek, Şapçıdede köyleri elektrik şebekeleri
nin iyileştirilmesi ve bu şebekelere ek tesis yapılması işinin 1995 yılı TEK Yatırım Programı kap
samında ele alınması öngörülmektedir. 

Soru : Bu sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 
Cevap : Kütahya-Tavşanlı-Köseler Köyü AG ve OG elektrik şebekesinin yenileme ve ek tesis 

işi geçtiğimiz yıl içinde; 12.7.1993 tarihinde ihale edilmiş ve ihale kapsamındaki işler tamamlana
rak, 17.12.1993 tarihinde işletmeye alınmıştır. 

Soru : "Köylü milletin efendisidir" diyen Kemal Attaürk'ün gösterdiği hedefte 21 inci yüzyı
la girerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakkın olan insanca yaşama 
koşullarını temin için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Cevap : 21 inci yüzyılda köylüye en medeni yaşama hakkını veren hizmetlerden biri olan ve 
Bakanlığımız görev alanına giren köy elektrifikasyon işlemleri tüm Türkiye sathında süratle yapıl
mış ve elektriksiz köy kalmamıştır. Eski ve yetersiz şebekeler, eskiyen direkler de tespit edilerek, 
kısa sürede onarılmaktadır. 

5. - Kütahya Milletvekili Mehmet RaufErtekin 'in, Büyükşehirlerdeki dolmuş esnafının gerçek 
usûlde vergilendirme esaslarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı 
(714105) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını tensiplerinize arz ederim. 

, M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

3946 Sayılı Kanunun değişen 11 inci maddesi uyarınca, öncelikle.İstanbul, Ankara, İzmir il
lerinde başlatılmak üzere, 1.1.1994 tarihinden itibaren dolmuş esnafına gerçek usulde vergilendi
rilme zorunluluğu getirilmişti. Esnafa % 50 ödeme kolaylığı getiren bu sistemden bakanlığınız kı
sa süre önce vazgeçti ve 30.4.1994 tarihine kadar isteyen mükelleflere tekrar götürü usule dönme 
imkânı verildi. . 

Soru 1 : Bakanlığınızın bu uygulamasına istinaden kendi isteği ile gerçek usule tabi olan mü
kellefler aynı kanun gereği tekrar götürü usule dönememektedir. Size inanarak yola çıkan bu dol-
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muş esnafının uğradığı mağduriyeti önlemek için her hangi bir düzenleme yapılacak mıdır? 

Soru 2 : Bakanlığınızca dolmuş ve taksi esnafını gerçek usulde vergilendirip onları bürokrasi
ye boğmak yerine götürü usul hadlerinde değişiklik yapılıp vergi oranlarının yükseltilmesi yönün
de bir çalışma yapılmış mıdır? 

Soru 3 : Kütahya'da faaliyet gösteren 420 dolmuş esnafından 72'si kendi isteği ile gerçek usul
de vergiye tabii olmuştur. Yapılan değişiklikle tekrar götürü usule dönen meslektaşlarına göre mağ
dur olan bu kardeşlerimizin mağduriyetini önleyebilmek için gerekli olan kanun değişikliğini yap
mak için bir çalışma yapılmakta mıdır? 

Soru 4 : Bakanlığınızın, vergi gibi önemli bir konuda gösterdiği bu kararsızlık devlete olan gü
veni sarsmıştır. Kamu oyunu bu konuda aydınlatmak için-herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? 

T.C.. 
Maliye Bakanlığı 7.6.1994 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.GEL.0.55/5208-230/39781 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 24.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4105-9075/34517 sayılı yazınız. -

b) 8.3.1994 tarih ve B.07.0.GEL.0.55-5208-230/17072 sayılı yazımız. 

c) 31.5.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4105-9075/34517 sayılı yazınız. 
İlgi (a) yazınız eki, Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in Bakanlığımıza tevcih 

ettiği ve Bakanlığımızdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesi ile ilgili 
olarak bir örneği ekli ilgi (b) yazımızla cevap verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 8.3.1994 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.GEL.0.55/5208-17072 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24.2.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4105-9675/34517 sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in Bakanlığımıza tevcih ettiği ve Bakanlı
ğımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 7/4105-9075 sayılı yazılı soru önergesinde, yer 
alan hususlara ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır. 

1. 3946 sayılı Kanunun Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan 93/5142 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin büyükşehir belediye sınırları içe
risinde her türlü emtia imalatı ve alım-satımı ve her türlü inşaat işi ile uğraşanlar ile kalkış veya va
rış noktası büyükşehir belediye sınırları içinde olan motorlu araçlarla yolcu ve yük taşıyanlar götü
rü vergileme usulünün kapsamı dışına çıkarılmışlardı. 

Ancak, 13.2.1994 tarih ve 21848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19.1.1994 tarih ve 
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94/5230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 93/5142 sayılı Kararnamenin 1 ve 5 inci maddeleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Bu hükme göre Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin büyükşehir belediye sınırları içerisinde söz 
konusu faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde yergiye tabi tutulan mükelleflerden vergi dairelerine 
herhangi bir müracaatta bulunmayanların götürü usulde vergilendirilmelerine devam olunacaktır. 

Ayrıca, 93/5142 sayılı Kararname kapsamına giren mükelleflerden bazıları, 3 yıl süre ile ha
yat standardı temel gösterge tutarlarının yarısından faydalanmak amacıyla vergi dairelerine müra
caat etmişlerdir. Bu durumda bulunan mükelleflerin götürü usulde vergilendirilmelerine devam 
edebilmesi için, bu mükelleflerin 30.4.1994 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine yazılı 
olarak başvurmaları gerekmektedir. 

2. 3946 Sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden 31.12.1993 tarihli ve 21805 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 93/5142 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 46 ncı maddesinde yer alan götürü safı kazanç tutarları artırılmıştır. 

Ancak, götürü safı kazanç tutarlarına ilişkin bu artırım münhasıran iş grubu itibariyle dolmuş 
ve taksicilik faaliyetinde bulunan mükellefler bazında olmayıp, götürü usulde vergiye tabi tüm mü
kellefleri kapsamaktadır. 

3. 93/5142 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde anılan Karar
namenin 1 inci maddesinde belirtilen iş grupları itibariyle faaliyette bulunan mükellefler gerçek 
usulde vergilendirilme kapsamına alınmış olup, Kütahya ilinde faaliyette bulunan mükellefler için 
söz konusu uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır. 

4. Konu ile ilgili olarak 16.2.1994 tarih ve 21851 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 172 Sı
ra No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalara yer verilmiş olup, ayrıca basında da 
gerekli duyuru yapılmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 

İsmet Attila 
Maliye Bakanı 

6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, İller Bankası Genel Müdürünün maaşına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı 
(7/4357) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. , 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru 1 : İller Bankası Genel Müdürünün maaşı ne kadardır? 

Soru 2 : Bu görevi dışında başka kuruluşların Yönetim Kurullarında da görev yapmakta mı
dır? 

Soru 3 : Eğer bu gibi bir görevi varsa, bu kurumlar hangileridir? 

Bunlardan ne kadar maaş almaktadır? 
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T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 7.6.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1332 

Konu : Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) T.B.M.M.'nin 29.4.1994 gün ve A.Öl.O.GNS.0.10.00.02-7/4357-9629/36971 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlığın 5.5.1994 gün ve B.02.0.KKG/106-6545/4298 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazı gereğince, ilgi (b) yazı ilişiğinde alınan Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İl
ler Bankası Genel Müdürlük makamına dair, Sayın Başbakanımıza yönelttiği Sayın Başbakanımı
zın da Bakanlığımızca cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu Genel Müdürlük makamı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine 
göre maaş ödenmekte olup; Bankanın aylık cari mevzuatı çerçevesinde de bu gelirin yaklaşık ola
rak brütü 23 650 000 TL., neti ise 19 150 000 TL. dir. 

Diğer taraftan; İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddesi hükmü gere
ğince, Genel Müdürün Yönetim Kurulu Başkanı olması dolayısıyla, 318 sayılı KHK. nin Geçici 2 
nci maddesi hükmü ile Yüksek Planlama Kurulunun 5.10.1993-93/T-79, 8.Z1994-94/T-13 sayılı 
kararlarına istinaden 7 765 500 TL. net ek aylık ödenmektedir. 

Bunun dışında başka kuruluşların yönetim kurullarında görevi ve aldığı maaş bulunmamakta
dır. 

Bilginize arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

7. - Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türkiye 'nin, demir çelik üretimi ile ilgili zararın araştırıl
ması için yabancı heyet geldiği iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Vey
sel Atasoy'un yazılı cevabı (7/4370) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy ta
rafından yanıtlanmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Ali Uyar 
' . -. Hatay 

1. 1993 yılı içinde Türkiye Demir Çelik İşletmelerinin zarar sebebini araştırmak için yabancı 
heyet gelmiş midir? 

2. Gelmiş ise, hangi ülke (ülkeler)den gelmiştir? 

3. Bunların masrafını kimler karşılamıştır? 
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.T.C. . • 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 6.6.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B. 15.0.APK.0.23-300-944-6866 
Konu : Soru önergesi. -

7 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29.4.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4370-9666/37143 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Doç. Dr. Ali Uyar'ın tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı 
soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın Doç. Dr. Ali Uyar'ın Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı 

(7/4370-9666) 

Soru : 

1. 1993 yılı içinde Türkiye Demir Çelik İşletmelerinin zarar sebebini araştırmak için yabancı 
heyet gelmiş midir? 

2. Gelmiş ise, hangi ülke (ülkeler)den gelmiştir? 

.3 . Bunların masrafını kimler karşılamıştır? 

Cevap: 

1993 yılı içinde Türkiye Demir Çelik İşletmeleri zarar sebebini araştırmak üzere bir yabancı 
heyet gelmemiştir. 

8. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik 'e bağlı Cihangazi Seyitömer yoluna ayrılan 
ödeneğe ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nm yazılı cevabı 
(7/4403) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru İ : Bilecik İli Bozüyük İlçesi Cihangazi beldesi ile Seyitömer arasındaki 24 km'lik yol 
için 1994 yılı bütçesinden ne kadar ödenek ayrılmıştır. 

Soru 2 : Bu kestirme yol ne zaman bitirilecektir? 

Soru 3 : İzmir-Denizli-Antalya'yı, İstanbul'a bağlayan yolun önemi ne zaman anlaşılacaktır? 
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T.C. 
Bayındırlık ve îskân Bakanlığı 7.6.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1324 

Konu : Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M.'nin 2.5.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4403-9719/37357 sayılı yazı

sı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Cihangazi-Seyitömer yoluna 
ayrılan ödeneğe dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu "Bozüyük-Cihangazi-Seyitömer" yolu 1994 yılı yatırım programında 5 760 000 000 
TL. ödenekle yer almaktadır. Projesi hazır olan ve kamulaştırma çalışmalarının % 50'si tamamla
nan bu güzergahın sanat yapısı ile konkasör ihalesi gerçekleştirilmiştir. Buna yönelik çalışmalar 
sürdürülmekte olup, toprak işlerinin ise emanet makine parkıyla yapılması programlanmıştır. 

Ancak; tasarruf tedbirleri uyarınca gerek ödenek, gerekse akaryakıt kısıntısı dolayısıyle ema
net çalışmalar yılın ikinci yarısına kadar durdurulmuştur. 

İzmir, Denizli ve Antalya'nın İstanbul ile bağlantısı, Karayolları ağındaki mevcut asfalt sathı 
kaplamalı birinci sınıf devlet yollarıyla sağlanmaktadır. Ayrıca, bu yörelere daha yüksek standart
lı yollarla ulaşım sağlamak amacıyla otoyollar yapılması planlanmıştır. İstanbul-Bursa-Balıkesir-
İzmir, (Bursa-İzmir) Ayr. - Bandırma, (Anadolu Otoyolu-Dilovası) Ayrım-Orhangazi (Körfez 
Köprüsü dahil) ve Aydın-Denizli projeleri, 1994 yılı yatırım programında otoyol etüd-proje işleri 
içinde yer almaktadır. İzmir-Torbalı-Aydın (İzmir çevre yolu dahil) projesine ilişkin yapım çalış
malarına da devam edilmektedir. 

Bilginize arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

9. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odalarının 
tefrişat harcamalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın ya
zılı cevabı (7/4424) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. . . 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Bakanlığınıza bağlı olan, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 
TAU Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü ve İller Bankası 
Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlerinin 1990-1994 yılları arasında oda tefrişlerine harcanan paralar 
yıllara göre ne kadardır? 
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••'T.c; 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 7.6.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1330 
Konu : Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. İlgi: T.B.M.M.'nin 9.5.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4424-9747/37431 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Genel Müdürlüklerimizin 
1990-1994 yıllan arasındaki tefrişat harcamaları konusunda Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzce 1991 yılında 46 344 000 TL., Teknik Araştırma ve 
Uygulama Genel Müdürlüğümüzce 1991 yılında 5 466 000 TL., Karayolları Genel 
Müdürlüğümüzce 1990 yılında 7 365 750 TL., 1991 yılında 33 469 695 TL., 1993 yılında ise 
5 300 000 Tl. harcama yapılmıştır. 

Aynca; yıllar itibariyle belirtilen bu miktarlar dışında, diğer Genel Müdürlüklerimizin konuya 
ilişkin olarak herhangi bir harcaması olmamışür. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

. _ £ ' . — —•'• . 
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On İlde Uygulanmakta Olan Olağanüstü Halin Dört Ay Süre ile Uzatılmasına İlişkin 
Başbakanlık Tezkeresine Verilen Oylann sonucu 

Kabul edilmiştir. 

•! • 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M.HalitDağh 
Veli Andaç Durak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Turgut Tekin 
AFYON 
İsmet Attila 
Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
312 
238 
72 
— • 
2 

130 
8 

(Kabul Edenler) 

Baki Tuğ 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hasan Çakır 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenek 
Ali Karataş 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkı 

on 

an 
Mehmet Cemal Öztaylan 
Melih Pabuçcuoğ 
Sami Sözat 

Mehmet Nedim Budak BARTIN 
Hamdi Eriş 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğl 
Mehmet Seyfi Oktay 
Yücel Seçkiner 
İbrahim Tez 

Koksal Toptan 
BAYBURT 
Ülkü Güney 

a BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar B ay laz 

lu 

BOLU . 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Feridun Pehlivan 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Hasan Korkmazcan 
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Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
îsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztiirk 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Abdiilkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Öziiberk 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 

Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Salih Ergün 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Mehmet Moğultay 
İbrahim Özdemir 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Erdal İnönü 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başcsgioğlu 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Mehmet Keçeciler. 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
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MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmeztoprak 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
ÜmitCanuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MUĞLA 
Nevşat Özer 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Nabi Poyraz 

ADANA 
İbrahim Özdiş 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Ömer Faruk Ekinci 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 

Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Mehmet Cebi 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
Adem Yıldız 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Seyyit Eyyüpoğlu 

(Reddedenler) 

BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
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Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 

Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
TRABZON 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Mehmet Ali Yılmaz 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN . 
Mustafa Kaçmaz 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

DİYARBAKIR 
Sedat Yurtdaş 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdülilah Fırat 
Şinasi Yavuz 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
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HATAY 
Fuat Çay 
Ali Uyar 
İSTANBUL 
Mustafa Baş 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Ali Oğuz 
Mehmet Sevigen 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Atilla Mutman 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Atilla Hun 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 

TOKAT 
İbrahim Kumaş 

ADANA 
Muhammet Kaymak 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Mahmut Öztürk 

Salih Kapusuz 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Mustafa Yılmaz 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 

(Geçersiz Oylar) 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
İ. Melih Gökçek 
Bilâl Güngör 
Mehmet Sağdıç 
O. Mümtaz Soysal (İz.) 

"Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz (İz.) 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
FaikAltun 
Deniz Baykal 
Hasan Namal (İz.) 

Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
ŞIRNAK 
Selim Sadak 
TOKAT 
Güler İleri 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 

ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu (İz.) 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BİLECİK 
Mehmet Seven (İz.) 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
BURSA 
Hüsamettin Örüç (İz.) 
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ÇANAKKALE 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Nihat Matkap 
İÇEL 
Ali Er 

B:112 7 . 

Aydın Güven Gürkan 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan (İz.) 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Engin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca (İz.) 
Cem Kozlu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk (İz.) 
Gürol Soylu 
Tunca Toskay 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Işın Çelebi (İz.) 
Ersin Faralyalı 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık (İz.) 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KONYA 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
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Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Yusuf Bozkurt Özal 
MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
İrfettinAkar 
Muzaffer İlhan 
MUŞ 
Sırrı Sakık 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam (İz.) 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan 
TOKAT 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 
VAN 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
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Mahmut Orhon 
Alparslan Tiirkeş 

ADANA 
ADIYAMAN 
BURSA 

:1 
:1 
:1 

B : 112 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 

7 . 6 . 1 9 9 4 

Bülent Ecevit 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR 
İSPARTA 

: 1 İSTANBUL 
: 1 MARDİN 

0 : 

:2 
:1 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
112 NCİ BİRLEŞİM 7 . 6 . 1994 SALI Saat : 1.5.00 

: ; 1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — On İlde uygulanmakta olan Olağanüstü Halin dört ay süre ile uzatılma
sına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

»«J»«**«aSS ̂  © •< £^w«-«-'»^**« 

SEÇİM 

» • > — « K C S ^ E K C S H » " — • * " " 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

...>..—«K3>-©-«S* <.. 

6 
SÖZLÜ SORULAR 
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7 
KANUN TASARI VE.TEKLİFLERİYLE , 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

i. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16,4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret MüsteşarlığıTeşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59*a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Saydı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına llişlcin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58*e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına ilişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7,1992) 

5. —- Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992) 

6. -— ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (İ/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname.ve İçişleri Komisyonu Raporu (1 /594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) ' ' 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ye Tabiî 

. Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir.Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin- Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 
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X 16. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

17. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

18. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 19. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/47, 1/57, 1/320) 
(S, Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 20. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıs,ı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

~22̂  — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

23. •— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma.tarihi : 6.2.1992) 

24. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

25. — İl idaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanıma 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

.. — 4 — 
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26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

27. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer" Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S, Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992)' 

X 28. — Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap - İşlet - Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/712) 
(S. Sayısı : 669) (Dağıtma tarihi : 2.6.1994) 

29. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı : 620) 
(Dağıtma tarihi. : 23.3.1994) 

30. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

31. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S, Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

32. — İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/908) 
(S. Sayısı : 409 ve 409'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 3.1.1994 ve 23.3.1994) 

X 33. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

34. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

35. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/34İ) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

— 5 — 112 nci Birleşim 
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36. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı icra 
ve İflas Kanununa (Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2-nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihî : 
23.9.1992) 

37. — Taşınmaz Mal. Zilycdliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

38. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan-' 
Lskianna Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili've işletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

39. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3,4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi. ye İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4,3.1993) 

40. — İskân Kanununun Bk Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi :• 18.5.1993) 

41. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433. 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

42. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair. Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

43. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek' Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(î/508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) 

44. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (î/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi: 12.2.1993) 

45 .— Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanım Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl-
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gs Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 46. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanım Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

X 47. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta-. 
rihi : 26.1.1993j 

X 48. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa 
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1 /484, 3 /736) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 49. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (İ/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

50. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

51. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15,6.1992) 

52. — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma .ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1 ,/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 

53. — Doğru Yol Partisi Grup Başka n vekil i Zonguldak Milletvekili Güneş Mtif-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekiîi İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet: ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çııl-
liaoğlu'uun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

54. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hülanünde Kararnamelerds Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanım Tâsarıs.ı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/3Sİ) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

_ 7 ~-
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55. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11,7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

56. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

57. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih Vi 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

58. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65} (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

59. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

60. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğİu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. İLI Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

61. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

62. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun iki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

63. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 
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64.— Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

65.: r— Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşıi Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

66. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

67. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.91992) 

68. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) * • • 

69. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri îç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

30* — Çorum MUletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

71'< — istanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7ı2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi: 5.10.1992) 

72. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Baz, 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 
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73. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/4î5) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

74. -— Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı vo 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

75. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi :'23.10.1992) 

76. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı 'Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (i/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

77. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

78. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişildik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi .: 5.11.1992) 

79j —: Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve'Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

80. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

81. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekımoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

82.— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayıh Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt. 
ma tarihi : 19.11.1992) 

83. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
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Cumhiirbaskanmca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi :. 26.11.1992) 

84. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) • . . ' - . 

85. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

86. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

87. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

88. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

89. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

9i. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

92. —- Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük» 
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

93. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanım Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 
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94. __ Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es-
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

95, — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ » Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

%. __ Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendimin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

97. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

98. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

99. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3,1993) 

100. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

101. — İki ti ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

102. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

103. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
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Bayındırlık, İmar^ Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

104. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldirılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

105. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 

106. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

107. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

108. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

109. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

110. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

111. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

112. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi :'18.5.1993) 

113. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, il Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 
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114.— Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları'raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

115. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1 /538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

116. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'm, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanım Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S, Sayısı : 359) (Dağıtma ta 
rihi : 22.9.1993) 

117. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
tik Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

118. —- Sivas Milletvekili AbduUaıtif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgari Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

119j — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

X 120. - Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma 'Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S. 
Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 121. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 122.— Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 
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X 123. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilrnesine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/370) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 1.12.1993) 

124. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

125. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko 
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

' I26j — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, i l l i Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

127. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'iin, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Taklibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

128. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 129. — İzmir Andlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1 /535) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 130. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 131. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/451) (S. Sayısı: 402) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 132. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 
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X 133. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/723) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12,1993) 

134t — Eskişehir Milletvekili t. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
îekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

135, — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 136. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alman Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 
Eki Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/635) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1994) 
X 137. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti-

carî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaıet, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/469) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) . 

138. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın imar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağitma tarihi : 8.2.1994) 

X 139. —, Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze 
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 140. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 
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141. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 142. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

X 143. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanım Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/572) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

144 — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis 
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

X 145. — Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /524) 
(S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 146. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 147. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti Arasında As
keri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/536) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 148. — Ozon. Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

149, — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/65) 
(S. Sayısı : 594) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

150. _ Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı îş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 
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151ı — Şırnak Milletvekili Mahmut .Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Baza Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanım'Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

152. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu 
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 
X 153. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası 

Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/557) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
X 154. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasıüda Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar; Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/569) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
X 155. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/567) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 16.2,1994) 
X 156. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16,2.1994) 
X! 157. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 

İşbirliğinin Temel ilkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı : 559) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1994) 
X 158. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/525) (S. Sayısı: 560) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.İ994) 
X 159. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

160. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı:564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 
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X 161. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. vSayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

162. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına ilişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/549, 2/295) (S. Sayısı: 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

163. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak inşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkmda Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1 /664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

164. — Türk Silahlı Kuvvetleri özei Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
593) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 
X 165. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek öğretim 

Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında, De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (Ş. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) 

X 166 — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1994) 

167. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

168,— 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

169. — icra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı.: 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

170. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

171. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kurulusu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
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Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) , / 

172. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevlen ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

173. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağılma tarihi : 23.3.1994) 

174. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

175. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hım, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Difcici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşlctmderi Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

176. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 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 Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 177. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

178. — Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat, Sermaye ve Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/583) (S. Sayısı : 614) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

179. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 180. — 1996 Türkiye Europolia Festivaline İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/670) (S, Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

181. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl-
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ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

182. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

183. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S, Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

184; — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve. Mahmut Alınak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

185. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku* 
nulmazlıklarmın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

186. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1994) 

187. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 188. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994) 

189. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

190. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 
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191. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nıın Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hâzine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

192. — Antalya Milletvekili Hasan-Narnaı'm,'Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28,3.1994) 

193. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Saya
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 194. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 
X 195. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 

196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı. Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 

X 197. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/55.0) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

198. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) 

199. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 
X 200. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Boya Malzemelesinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy-
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gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasar,ısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/581) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

201. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile Şehit, Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

202. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayıs,ı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

.203. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

X 204. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişlcri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

205. — Ankara Milletvekili M, Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu .(2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

206. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Edirne Milletvekili Ha
san Basrİ Eler'in,657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun İki Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifleri, Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin ve 2 Arkadaşının 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve Tazminatlar Başlıklı.Ek Madde
sinin (II) Tazminatlar Bölümünün (D) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/679, 2/287, 2/306), 2/417) 
(S.Sayısı : 654) (Dağıtma tarihi : i 2.5.1994) 

2Q7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 
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208. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

X 209. — 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon 
Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,-Ulaştırma 
ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporları (1/671) (S. Sayısı : 666) (Dağıtma 
tarihi : 17.5.1994) 

X 210. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Dam
ga Vergisi .Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 
7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Ka
nunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütç̂ î Komisyonu 
Raporu (1/641) (S. Sayısı : 659) (Dağıtma tarihi : 25.5.Ü994) . 

211. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in,- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Mıillî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihli : 3.6.1994) 

212. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) ' . " 

213. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı.ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8") (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

(X) A çık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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