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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 13.30'da açılarak yedi oturum yaptı. 

Bartın Milletvekili Hasan Akyol'un, yıl sonuna kadar özelleştirilemezse kapatılacağı iddia edi
len Karabük Demir - Çelik işletmelerinin çalışanlan ve Karabük halkının karşılaşacağı ekonomik 
sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşmasına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy; 

Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, öğretmenler ve öğretim elemanlarının problemlerine 
ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz, 

Cevap verdiler. 

TBMM Başkanlığının, ispanya Temsilciler Meclisi Başkanının TBMM'den bir Parlamento he
yetini İspanya'ya davetine icabet edilmesine ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 44 arkadaşının, Maliye Bakanlığının ve Devletin 
malî kaynaklarını partizanca kullanarak siyasî menfaat sağladığı ve siyasî baskı yaratmak suretiy
le, görev ve yetkilerini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci madde
sine uyduğu iddiasıyla Maliye Bakanı İsmet Attila hakbnda bir Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi (9/24), Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Anayasanın 100 üncü maddesine göre, en 
geç bir ay içinde olmak üzere, görüşme gününün Danışma Kurulunca hazır bulunmadıklarından, 
bir defaya mahsus olmak üzere ertelendi. 

Başkanlıkça, (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunda açık bulunan ve DYP 
Grubuna ait olan üyeliğe, DYP Grup Başkanlığının, boş üye sayısının üç katı olarak gösterdiği 
adaylar arasından, adçekme suretiyle yapılan seçim sonucunda Balıkesir Milletvekili Hüseyin Bal-
yalı'nın seçildiği açıklandı. 

DYP Grubuna ait olup açık bulunan : 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğine Kocaeli Milletvekili Mehmet 

Kâzım Dinç; 
İçişleri Komisyonu üyeliğine Antalya Milletvekili Hasan Namal; 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğine Çorum Milletvekili Cemal Şahin ve; 
(10)169) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bulunan ve SHP Grubuna ait 

olan üyeliğe Siirt Milletvekili M. Erdal Koyuncu; 

(10/198) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan ve RP Grubuna ait 
olan üyeliğe de Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün, 

Gruplarınca aday gösterilerek seçildiler. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 
21 inci sırasında bulunan 71, 

22 nci sırasında bulunan 82, 

23 üncü sırasında bulunan 139, 
24 üncü sırasında bulunan 134, 
25 inci sırasında bulunan 283, 

26 ncı sırasında bulunan 391, 
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27 nci sırasında bulunan 66, 

28 inci sırasında bulunan 201, 

19 uncu sırasında bulunan 691, 

29 uncu sırasında bulunan 699, 
S. Sayılı Kanun Hükmünde kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve yetki kanunu tasarısı ile ka

nun tasan ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunma-
dıklanndan ertelendi. 

Özelleştirme Uygulamalannın Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı (2/11%, 1/773) (S. Sayısı: 720), üzerin
deki müzakerelere devam edilerek 28 inci maddesine kadar kabul edildi. 28 inci madde üzerinde 
verilen değişiklik önergelerinin oylaması sırasında istem üzerine yapılan yoklama sonucunda Ge
nel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

Olağanüstü halin dört ay süreyle uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresiyle gensoru önerge
lerini ve kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek üzere, alman karar gereğince, 16.11.1994 
Çarşamba günü saat 13.30'da toplanmak üzere, 01.00'de birleşime son verildi. 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Kâtip Üye 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Işılay Saygın 
İzmir 

Kâtip Üye 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 

©. 
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II.-GELEN KÂĞITLAR 

16.11.1994 ÇARŞAMBA 
Teklifler 

1. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 Arkadaşının; 3.7.1992 Tarih ve 3837 
Sayılı Kanunla Muaddel 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hak
kında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Ek 26 ncı 
Maddesinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1239) (Millî Eğitim ve Plan ve 
Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.1994) 

2. - Amasya Milletvekili Haydar Oymak'ın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1240) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonlanna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 11.11.1994) 

Rapor 
1. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel

lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. 
Sayısı: 741) (Dağıtma tarihi: 15.11.1994) (GÜNDEME) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Işılay SAYGIN (İzmir) 

~ - © — 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36 ncı Birleşimini açıyorum. 

I H . - Y O K L A M A 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; Genel Kurul sa
lonunda hazır bulunan üyelerin, yüksek sesle işaret buyurmalarım rica ediyorum. 

Pusula vermek suretiyle yoklamaya katılacak sayın üyelerin, yoklama hitamına kadar salon
dan ayrılmamalarını rica ediyorum; gerek görürsem pusula gönderenlerin de yoklamasını yapaca
ğım. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; müzakerelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talepleri vardır; iki sayın üyeye gündem dışı söz 
vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, ahlâkî yozlaşmanın yayılma eğilimi gösterdiğine ye bu 

konuda Hükümetçe tutarlı tedbirler alınması gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN - îlk gündem dışı sözü, ahlakî yozlaşmayla ilgili olmak üzere, Genel Kurulu aydın

latma babında, Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'a veriyorum. 

Buyurun. 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ailevî değerlerimizi tahrip 

eden, milletimizin geleceğini tehdit eden, toplumumuzda bir veba hastalığı gibi yayılma istidadı 
gösteren ahlakî yozlaşmanın boyutlarını dile getirmek ve bu konuya, Hükümetin ve ilgili bakanlık
ların dikkatlerini çekmek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Değerli ardaşlarım, sizlerin de takdir edeceği gibi, bugün, hepimizi en çok meşgul eden konu
lardan biri, belki de birincisi, ekonomidir; her yerde bunu konuşuyoruz. Yaşadığımız asırda, eko
nomi, âdeta bir din haline geldi. Üretim, tüketim, ithalat, ihracat, enflasyon, devalüasyon, kredi, 
banka, borsa ve faiz, sanki, bu dinin şartları, rükünleri oldu. Sözlerim yanlış anlaşılmasın, ekono
miyle meşgul olmayalım, dünyaya boş verelim "bir lokma bir hırka" felsefesiyle yaşayalım demek 
istemiyorum; "iki günü bir olan, ziyandadır" buyuran bir dinin müntesibi olarak böyle düşünmeye 
de hakkım yok, bunu biliyorum. 
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Benim, kısaca demek istediğim şu: Globalleşme, liberalleşme, dünyayla bütünleşme, özelleş
tirme, demokratikleşme, kalkınma, rant, faiz, döviz derken galiba, ipin ucunu biraz fazla kaçırdık. 
Maddî dünyamızı mamur edelim derken -ki, bunu da tam manasıyla beceremedik- manevî dünya
mızı ihmal ettik, hatta tahrip ettik. Allahütealâ'nın koyduğu maddî ve manevî müeyyideleri hafife 
aldık. Gelişmiş ülkelerin teknik ve teknolojisini değil de, yaşam biçimlerini, ahlakî değerlerini, 
dünya görüşlerini bir maymun iştahıyla taklit ettik. Vurgun, soygun, rüşvet, işret, hırsızlık, ahlak
sızlık ve yolsuzluklar ayyuka çıkınca da yaygarayı bastık. "Temiz toplum istiyoruz" dedik; ama, 
önce temiz yönetim diyemedik, hastalığın kökenine inemedik. 

Yasal düzenlemeler ve cezalarla, hırsızlıkları, yolsuzlukları ve ahlaksızlıkları önleyeceğimizi 
sandık; hep olaylara yanlış teşhis koyduk; yanıldık, yanıldığımızı kabullenemedik. Suçluları sorgu
ladık; ama, onların yetişmesine ortam hazırlayan rejimin dayandığı temel felsefeyi sorgulamadık, 
sorgulayamadık, sorgulayamazdık da; çünkü, o, yasalarla, anayasalarla tabu haline getirilmişti. 

İşte bu yüzden, uzun yıllar gerçekler konuşulamadı, vahyi reddeden laik kültürün tahribatı an
laşılamadı; ama, son yıllarda ortaya çıkan soygun, vurgun ve rüşvet skandalları, sanırım bazılarını 
derin uykudan uyandırmaya başladı. 

Kaldı ki, bugün, toplumumuz, yolsuzluk ve rüşvet skandallarının çok çok ötesinde ciddî bir 
tehlikeyle karşı karşıya bulunmaktadır; o da, aile hayatını dinamitleyen, bozan ve insanın haya da
marlarını çatlatan ahlakî çöküntüdür. 

Maalesef, başta devlet olmak üzere, sorumsuz birçok kuruluş ve medyatik kanallar, bu çürü
meye çanak tutmuştur. Örneğin; beyaz kadın ticareti yaptığı apaçık belli olan genelev patroniçesi 
Matild Manukyan'ın, her yıl devlet tarafından vergi rekortmeni ilan edilmesi ve fuhşun devletin gü
vencesi altında yürütüldüğünün bilinmesi namus bezirganlarını maalesef cesaretlendirmiştir. 

Neredeyse her gün, gazete, dergi ye televizyon ekranlarında, bu namussuzların tuzaklarına dü
şen genç kız ve kadınların feryatlarını duyuyoruz, irkiliyoruz ve üzülüyoruz; ancak Hükümetten çıt 
yok!.. 

Daha geçenlerde, 6.10.1994 günü, akşam saat 11.00'de, Uğur Dündar'ın "Arena" programın
dan, güzellik ve masaj salonu adı altında icraî faaliyet gösteren bir kuruluşu öğrendik ve dehşete 
kapıldık. Gizli kameradan izlediğimiz kadarıyla, müşteri rolünde salona giren gazeteci, kendisine 
masaj yapan liseli bir kızla konuştu. Kız, bir geceliğine 15 milyon lira istedi, gazeteci pahalı buldu 
ve o da 200 dolar teklif etti; pazarlık bir süre devam etti. Hadisenin ondan sonrasını bilmiyorum; 
ama, Hükümetin dikkatlerini bu konuya çekiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir konu da ensesttir. Ensestin ne olduğunu Milliyet Gazetesinde 
Duygu Asena'nın yazısından öğrendim; anlamı, aile içi cinsel taciz demekmiş. Avrupa'da görülen, 
"ensest" denilen bu cinsel sapıklığın ülkemize de sıçradığını biliyor muydunuz?!.. Şahsen ben, Ka
nal 6'daki programı izleyinceye kadar işin vahametini bilmiyordum. 

7 Aralık 1992 günü saat 23.00'te, Kanal 6'da... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlamanız için ne kadar süre vereyim efendim? 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - 2,5 dakika, daha istiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Ünal, size 3 dakika daha süre veriyorum; yalnız, lütfen, konuşmanızı topar

layın ve yeniden süre istemeyin. 
Buyurun. 
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ZEKÎ ÜNAL (Devamla) - Toparlayacağım Sayın Başkan; teşekkür ediyorum. 

7 Aralık 1992 günü gece saat 23.00'te Kanal 6'da "Stüdyoda Buluşalım" isimli panelde, aile 
içindeki cinsel tacizler konusu tartışıldı. Programda, kardeş, baba ve dede gibi, nikâhları ebediyen 
haram olan yakınların cinsel tacizlerine maruz kalan, hatta birlikte kankoca hayatı yaşayan kızlar, 
kadınlar konuşturuldu. Doğrusunu söylemek gerekirse, böyle bir olayın Türkiye'de olabileceğini 
hiç düşünmemiştim; dehşete kapıldım, fevkalade üzüldüm ve insanlığımdan utandım. 

Ahlakî değerlerimizi altüst eden, aile müessesesini temelinden yıkan bu çirkin olayı, dönemin 
aileden sorumlu Devlet Bakanı Türkan Akyol'a yazılı bir soru önergesiyle bildirdim. Ne gibi ted
birler alındığını sordum. Maalesef, bugüne kadar herhangi bir cevap gelmedi. Sorumu tekrar edi
yorum ve bikiniyle başörtüsünü karıştıran yeni Bakan Sayın Onay Alpago'dan soruyorum: Ahlak
sızlıkla mücadelede ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, vahiyle tüm bağlarını koparan toplumların ve insanların azgınlaşmaları 
\ ve şeytanın askerleri olmaları normal değil midir? Sizlere, bu cümleden olarak bir örnek daha ver

mek istiyorum. Yine, bir özel televizyon kanalında, geçenlerde Almanya'da nikâh memurunun 
önünde nikahlan kıyılan iki erkeğin görüntülerini izledik; dehşete kapıldık. Bizi fazlasıyla üzen de 
erkeklerden birinin Türkiye'den giden birisi olmasıydı. 

Avrupa böyle de, bir dediğini iki etmediğimiz Amerika çok mu iyi? 8.9.1994 tarihli Meydan 
Gazetesinde, Washington Eyaletinin Seattle Kentinde, eşcinsel çiftlerle ilgili yeni yasal düzenleme
den sonra belediye binasında nikahlan kıyılan iki erkeğin öpüşürken resimleri vardı. İşte, taklide 
çalıştığımız, uygar olarak bilinen Batının gerçek yüzü. 

Değerli milletvekilleri, bir de sözlü ve yazılı basından öğrendiğimiz kadarıyla, özellikle büyük 
şehirlerimizde travesti denilen hilkat garibeleri var ki, bunlar da başka bir sosyal ve ahlakî yozlaş
manın ve çöküntünün örnekleri değil midir? 

Sizlerden özür dileyerek acı da olsa, bu gerçekleri anlatmak zorunda kaldığımı belirtmek isti
yorum; çünkü, konu fevkalade önemlidir ve hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğiyle 
ilglidir. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, bu cinsel sapıklıklar ve azgınlıklar önlenemez veya önlemek için 
çaba harcanmazsa, korkarım ki, Kur'anı Kerim'de bildirilen kavimlerin başına gelen felaketler ve 
musibetler bizim da başımıza gelebilir. Âd, Semud ve Lût Kavimleri ekonomik krizden değil, sırf 
cinsel sapıklıkları ve ilahî mesaja kulaklarını tıkadıklarından dolayı yerle bir olmuşlardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ZEKÎ ÜNAL (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Binlerce sene önce Lût Kavminin yaşadığı Sodom ve Gomorrah (Sodon ve Gomor'a), şimdi, 
yerin altındadır. Ümit ve temennim odur ki, Hükümet gaflet uykusundan uyansın, ahlakî yozlaşma
yı önleyecek ciddî, tutarlı ve kararlı tedbirler alsın. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP.SHP, ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ünal, teşekkür ediyorum. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Neler öğrendik, hiç seyretmiyormuşuz bunları. Teşekkür 
ederiz. 
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BAŞKAN - Sayın Balyalı, gündem dışı konuşmanın hedefi zaten bilgilendirmektir, İçtüzük 
öyle ifade ediyor. 

2. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalının, Gümrük Birliği Anlaşmasına ilişkin gündem dı
şı konuşması ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in cevabı 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Gümrük Birliğiyle ilgili olmak üzere, gündem dışı söz ta
lebinde bulunan Sayın Bülent Akarcalı'ya söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Akarcalı. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

19 Aralıkta, Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında Ortaklık Konseyi toplantısı yapılacak ve 
bu toplantıda muhtemelen Gümrük Birliği Anlaşması imzalanacaktır. Türkiye için son derece 
önemli olan bu anlaşma hakkında, içeriği nedir, neler vardır, hale ve yükümlülüklerimiz nelerdir; 
ne kadardır, ne zaman, neyi yapmak durumunda kalacağız, nereden, ne zaman, ne kadar yararlana
bileceğiz gibi temel konuların hiçbirinden ama hiçbirinden ne Türkiye Büyük Millet Meclisi ne de 
Türk kamuoyu haberdar değildir, değerli arkadaşlarım. 

Şu ana kadar, Hükümet ve konuyu tekelinde tutma basiretsizliğini göstermiş olan Dışişleri, bu 
konuda, kimseyi aydınlatmış durumda değildir. Bunun vahametini anlamak için, siz arkadaşlarımın 
bir an için seçmeninizle muhatap kaldığınız böyle bir soru karşısında ne cevap verebileceğinizi dü
şünmenizi özellikle rica ederim. 

Değerli arkadaşlarım, gönül isterdi ki, Hükümet, böylesine önemli bir konuda, meseleyi, özel 
bir gündemde Türkiye Büyük Millet Meclisine getirsin, tartışılsın ve Türk Delegasyonu, 19 Aralık 
günü oturacağı masaya, Türkiye Büyük Millet Meclisinin desteğini alarak da gitsin. 

Hükümetin bu basiretsiz davranışından anlayamadığımız nokta şudur: Bugün Meclisin büyük 
bir çoğunluğu gümrük birliğinin karşısında değildir; bu konuda Hükümeti taciz edecek, Hükümeti 
rahatsız edecek, Türkiye'nin tezini, davranışlarını rahatsız edecek hiçbir şey yapılmamıştır. Buna 
karşı, Hükümetin, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisine gerekse Türk kamuoyuna yaptığı muame
le, gerçekten kabul edilebilir, anlaşılabilir bir muamele değildir. 

Öte yandan, demokratik anlayışına inanmak istediğimiz Dışişleri Bakanımız da, meseleyi, Hü
kümet adına Meclise getirme çabasına girmemiştir. Bugün, bu konuyla ilgili olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisini Karma Parlamento Komisyonuna dahi bilgi verilmemiştir. Bir tek girişim, Sayın 
Meclis Başkanı tarafından yapılmıştır; fakat, o da, konu Meclise gelmediği için, mecburen sınırlı 
kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, gümrük birliği, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana, Lozan 
ve Montreux (Montrö) dahil, imzalayacağı en önemli antlaşmalardan birini teşkil etmektedir. Böy
lesine bir antlaşmanın önemi, bağlayıcı olmasından gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, burada boşuna konuştuğumun farkındayım; çünkü, arkadaşlar bile, ken
di aralarındaki konuşmalarından dolayı, böylesine bağlayıcı bir antlaşmanın önemini idrak etme 
durumunda değillerdir. Leyla Yeniay Köseoğlu Hanımdan da rica edeceğim; çekilsin, burada rahat 
rahat konuşalım. 

Değerli arkadaşlarım, bu antlaşma, Lozan ve Montreux (Montrö) kadar Türkiye'yi bağlayıcı 
bir anlaşmadır. 19 Aralıkta da imzası atılacaktır; ama, bu imzaya Türk heyeti büyük bir eksiklikle 
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gitmektedir. Ben, bu konuya dikkati çekmek istiyorum. Hükümetin daha vakti vardır, bu konuyu, 
Meclise getirip, tartışıp, Meclisin desteğiyle o masaya oturabilir ve oradaki Türk delegasyonunu 
daha kuvvetli kılabilir. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bugünkü gazetelerden bir iki bilgi vereyim. Avrupa Birliği Ko
misyon Başkanı; yani, Avrupa Topluluğunun başındaki adam Jacques Delors, bugünkü Milliyet 
Gazetesindeki beyanatında şunu demekte: "Türkiye, teknik ve hukukî bakımdan üzerine düşeni 
yapmamıştır. Türkiye, Gümrük Birliğinin önemini ve değerini kavramamış gözükmektedir. Eğer 
hazırlanamayacaksanız, erteleme yoluna gidelim" demektedir. Fakat, daha da acısı, söylediği şu
dur: "Türkiyenin, bölgesinde tüm dünya için büyük öneme sahip bir ülke olduğu; ama, bazı sorun
larla kendi kendini frenlediğini belirten Delors "siz öneminizin farkında değilsiniz" demektedir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Akarcalı size.ek süre veriyorum; buyurun. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum; teşekkür ederim. 
Bu yazıya ek olarak, Sayın Taha Akyol'un, Jacques Delors'un "eğer hazırlanamayacaksanız er

teleme yoluna gidelim" sözüyle ilgili olarak, şöyle bir yorumu var: "Bu sözler çok ağrıma gitti" di
yor, "Delors'a kızdığım için değil; Delors'un sözlerinde, sorunlarını bir programa bağlayıp çözeme
miş, az gelişmiş bir ülke olarak Türkiye göründüğü için üzülüyorum" diyor. 

"Aman Delors'u Türk düşmanı falan sanmayalım, bu iş, dostluk- düşmanlık meselesi değil; 
rasyonellik meselesidir. Hatta, Yunan şımarıklığının, Avrupa mekanizmalarını kilitlemesine, en 
çok sinirlenen Avrupa Birliği yetkililerinden biridir Jacqucs Delors" demektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şöyle bir teklifi Yüce Meclise yapmak istiyorum. Partilerin grup başkan-
vekilleri, kendi aralarında anlaşarak, bu konuyu en kısa zamanda; ama, tabiî ki, 19 Aralıktan önce 
Meclisin gündemine getirebilirler. Mecliste gerekli tartışmayı yapıp, 19 Aralıkta zaten oturulacak 
olan masada Türkiye'nin hiç olmazsa, aciz değil, güçlü bir ülke olduğunu belirtme imkânını Mec
lis olarak sağlamış bulunuruz. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Akarcalı, teşekkür ediyorum. 
Sayın Akarcalı'nın gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Ali 

Şevki Erek; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKÎ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 

gerçekten, Sayın Akarcalı'nın, bugün, gündem dışı bir konuşmayla Yüce Meclise intikal ettirdiği 
gümrük birliği konusunun, yetmiş yıllık cumhuriyet tarihimizin en büyük ekonomik ve politik 
olaylarından biri olduğundan ve gerçekten uygulamaya geçildiğinde, sonuç itibariyle Türkiye'nin 
yararına dönük bir dönemeci içerdiğinden şüphemiz yoktur. 

Genel olarak, hemen şunu ifade edeyim ki, Yüce Meclisin huzurunda Sayın Akarcalı'nın bu 
önemi vurgulamasına ve Yüce Meclisin nazarı dikkatini çekmesine şükran duyuyor ve teşekkür 
ediyoruz; doğrudur ve isabetlidir. 

Hemen bir şey söyleyeyim; bu konunun, partiler arasında, Türkiye Cumhuriyetinin yüksek ya
rarlarını zedeleyecek bir polemiğe de sürüklenmemesi gerekir. Bunu, Sayın Akarcalı polemik yap
tı diye söylemiyorum; ama, konuyu biraz daha açarsak, belki polemiğe kaçabiliriz diye, hem ken
di açımızdan hem bu konuda konuşan değerli arkadaşlarımız açısından, olabildiğince itina ve titiz
lik gösterilmesini istiyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, bence ve bizce, bugün içinde bulunduğumuz şartlarda ne eksik bırakıl
dı, kim eksik bıraktı; ne, neden, ne kadar geciktirildi; bu meseleye hiç girmememiz lazım, girme
yelim. Zaten, Sayın Akarcalı da fazla girmedi; ancak, Meclise bilgi verme yönünden, bize, bir ek
siklik izafe etti. Hemen onu da ben cevaplayayım; kendilerinin de söylediği gibi, Gümrük Birliği 
ve Avrupa Birliği meselesini, 35 yıldır tek elden yürüten Dışişleri Bakanlığımızın değerli temsilci
si yurt dışından döndü, konuyu ona aynen aktaracağım ve çok değerli arkadaşımızın önerileri da
hilinde, Yüce Mecliste, meselenin bir kere daha tezekkür edilmesinin faydasına işaret ederek, gün
deme getirilmesini sağlamaya gayret göstereceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle, Yüce Meclise birkaç bilgi vermek isterim. Türkiye'nin 
şartlarından genişliğine bahsetmek de istemiyorum; ancak, şurası kesin: Türkiye Cumhuriyeti, 
Gümrük Birliğine ve Avrupa Birliğine girme konusunu, tam 35 yıldan beri konuşageliyor, tam 35 
yıldır!.. 1959 tarihinde, Rahmetli Menderes zamanında, o zamanki ismiyle Ortak Pazara yapılan 
müracaat sonrasında muhtelif evrelerden geçerek, nihayet, 1.1.1996'da, Gümrük Birliğine girmek
le, hazırlık dönemi, geçiş dönemi katedilmiş, son dönemin başlangıcına gelinmiş olacaktır. 

Şunu vurgulamadan geçemeyeceğim: Türk demokrasisinin, zaman zaman uğradığı kesintiler, 
bu meselenin 35 yıllık bir sürüncemede kalmasının gerekeçesi olarak ileri sürülebilir. Bu, bir ölçü
de gerekçe olarak ileri sürülebilir; çünkü, bu 35 yıllık süre zarfında, birkısım ilişkilerin, dondurul
ması, uzatılması, askıya alınması, ertelenmesi gibi olaylar, meseleyi bugüne getirmiştir. Vaktaki, 
1959'da bizimle beraber müracaat eden Yunanistan'ın 1981'de Ortak Pazara girmesi, evvela 6'lar 
olarak başlayan Ortak Pazar ülkelerinin, sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu, bilahara Avrupa Top
luluğu, sonra Avrupa Birliği ismini alması, 6'ların 9'lar, 12'ler olması, şu önümüzdeki 1995 yılın
da da Finlandiya, İsveç, Avusturya ve -eğer, referandumda kabul ederse- Norveç'le beraber 12'le-
rin 16'lar olacağı bir boyuta gelmiş ve Türkiye, Kanada ile Amerika Birleşik Devletlerinin ve Mek
sika'nın Pasifik Kaplanlarının ayrı ayrı kamplarda bulunduğu ekonomik oluşumlara, ekonomik yal
nız kalmanın dışlanmışlığını bertaraf etmesi konusunda belirli anlaşmalara girdiği bir ortamda, 
Türkiye Cumhuriyetinin, Türk Cumhuriyetleriyle, Ortadoğu ile Avrupa arasında, bugünkü jeopoli
tik ve bugünkü -gayet gerçekçi olarak söylüyorum- ekonomik potansiyeli itibariyle, ekonomik po
tansiyelinin dayanağı itibariyle, böyle bir entegrasyonun dışında kalmaması gerekirdi diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bizden evvelki -kendi mensup olduğumuz hükümetleri de sayıyorum-
özellikle son yıllara dönük çalışmalar konusunda, Yüce Meclise çok kısa bilgi vermek isterim. Her-
şeyden evvel bu konuda, 1993 Eylül, Ekim, Kasım aylarında Sayın Başbakanımızın yayınladığı üç 
genelgeyle, şu hususlara kesin vurgulama yapılmıştır. 

1) - Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliğine girmenin öncüsü olan Gümrük Birliğine girişteki 
her türlü çalışmasını bir an evvel tamamlamalıdır. Bu konuya ait bir takvim yapmalıdır; o takvimi 
uygulamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, parantez açarak ek bir bilgi vereyim, Sayın Akarcalı "tek elden takip 
edilen Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü bir konu" dedi, doğrudur; ama, bütün bunlara rağmen bu
gün, Avrupa Topluluğuyla ilgili Dışişleri Bakanlığının dışında diğer bakanlıklarımızda, yediyi aş
kın birim vardır; Daire Başkanlığı genel müdürlük seviyesinde, Avrupa Topluluğuyla İlişkiler Ge
nel Müdürlüğü daire başkanlığı vardır. Buradan, hemen şu sonuca geliyoruz ki, Gümrük Birliği ve 
Avrupa Birliğiyle ilgili meselelelerin, bir tepe koordinasyon içinde halledilmesi gereği ortada idi. 
Buna, 1993 Eylül ayında, Sayın Başbakanımızın Avrupa Birliğiyle ilişkilerin organizasyonunu ve 
koordinesini sağlayacak bir büyükelçiyi tayin etmesiyle büyük bir ölçüde çözüm bulunagelmiştir. 
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Nitekim, Sayın Büyükelçi Ali Tigrel, Avrupa Birliğiyle ilişkilerin koordinesi ve organizasyonu ko
nusunda, Başbakanlığımıza bağlı olarak, bu önemli koordine görevini sürdürme gayreti içinde bu
lunmaktadır. 

İş, sadece bununla kalmadı. Özellikle, Meclisimizin bilinen çalışma şartlan içinde, bilhassa, 
19 Aralık Toplantısına hazır etmek için bir büyük gayret sarf ettiğimiz, Tüketiciyi Koruma Kanu
nu Tasarısı, Patent Kanunu Tasarısı, Fikri ve Sınaî Eserler Mülkiyet Kanunu Tasarısı, hem Türki
ye Büyük Millet Meclisimizin hem de ilgili komisyonlarımızın gündeminde, bir an evvel görüşme 
aşamasında bulunmaktadır. Öyle umuyorum ki, bugün, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı bütçesinin görüşülmesinden sonra, hemen, istisnai olarak, Patent Kanunu Tasa
rısı hemen ele alınacak, en kısa zamanda Yüce Meclise inecektir. Yine, öyle umuyorum ki, seçim 
yapmakta fevkalade ivedi hareket eden ülkemizde, sadece bu sene içinde, 27 Mart genel yerel se
çimlerinin yapılmış ve 4 Aralıkta milletvekili ara seçimlerinin yapılacak olması ve Meclisin ça
lışmaları itibariyle, bütçenin inzimamı da göz önüne alınırsa, bu tasarıların bir an evvel konuşul
ması bakımından, özel gündemlere ihtiyaç vardır. Bunun yanında, Sayın Akarcalı' mn dile getir
diği ve yüzde yüz iştirak ettiğim, gruplar arasındaki bir millî mutabakatla, bir uzlaşmayla konu
nun, Meclisimizin gündeminde layık olduğu değer ve ivedilikle görüşülüp çıkmasının gereğine 
inandığımızı da burada belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, gümrük ile ilgili Devlet Bakanlığı, bu konuda uygulayıcı bakanlıktır. 
Devlet Bakanlığı, uygulayıcı bakanlık olması itibariyle, 1.1.1996'da yürürlüğe girmesi gereken Av
rupa koduna uyumlu gümrük yasa tasarısını hazırlamış, bakanlıklara, üniversitelere vakıflara, sen
dikalara, odalara ve bu konuyla ilgili tüm ve bilgili makamlara göndermiştir. Çok yakın bir zaman
da gümrük yasa tasarımızı Bakanlar Kurulundan da geçirerek, Yüce Meclise sevk edeceğiz ve 
umuyorum ki vaktinden çok daha evvel gümrük yasa tasarımızı çıkaracağız. 

Bu çıkaracağımız gümrük yasa tasarısı, Gümrük Birliğine girmenin olmazsa olmaz şartlarının 
başında gelen bir aktivitedir ve hemen söyleyeyim ki, yeni getireceğimiz gümrük yasa tasarısı, 
gümrük işlemlerini bugünkü yoğun bürokratik engellerden kurtaracak, tek idarî belge sistemine in
dirgeyecek, bir veya iki imzalı ithalat ve ihracat sistemlerine ve işlemlerine imkân sağlayacaktır. 
Bize göre, işlemler bakımından gerçekten çok yeni bir devrimi gerçekleştirecek boyuttadır. 

Değerli arkadaşlarım, Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği konusunda Yüce Meclise, şu kısa 
müddet içinde bir bilgi arz etme ihtiyacını duyuyorum. Zaman zaman birkısım arkadaşlarımızın 
"niye önce Gümrük Birliği de sonra Avrupa Birliği, niye herkesin yaptığı gibi önce Avrupa Birli
ği olmuyor da, sonradan, gerekli şartlar hazır edilince Gümrük Birliğine girilmiyor" sualine, ceva
ben şunu arz edeyim. 

Bizim, 1963 yılında yaptığımız Ankara Anlaşması ve 1973'te yürürlüğe giren Katma Protoko
lün gereği itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yükümlülükleri, böyle bir seyri gerektirmek
tedir. Bu seyrin gereğini yapacağız; bunun önemli sıkıntıları da olacaktır. Çok kısa olarak Yüce 
Meclise arz edeyim. 

Olayı, Türkiye Cumhuriyetinin millî yararları yönüyle değerlendirmekte fayda vardır. 
Sonuç itibariyle, Gümrük Birliği ve arkasından Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyetinin, dün

yadaki ekonomik ve politik kamplardan soyutlanmasını ve yalnızlığını önleyecektir. Gümrük Bir
liği ve Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyetinin sanayiinin ve teknolojisinin mihenk taşına vurul
masının anahtarı olacaktır. Ama, bunda, büyük bir kolaylığı -tabirimi mazur görün; tereyağından 
kıl çeker gibi bir kolaylığı- ve büyük bir rahatlığı kimse beklememelidir. 
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Yüce Meclisin huzurunda hemen ifade edeyim ki, Türkiye, hiçbir zaman, ne pahasına olursa 
olsun, ne olursa olsun, neye mal olursa olsun gibi, yüzde yüz bir teslimiyetçiliğin içinde de değil
dir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyetinin millî yararlan doğrultusunda, sonuç 
yararları doğrultusunda -kân, zarara galip gelen müsbet yararı doğrultusunda- hareket edecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti, bu müzakereler, bu işlemler ve bu entegrasyon neticesinde, millî ve manevî 
değerlerinden bir fedakârlık anlamını hiçbir zaman çıkarmayacaktır. 

Değerli arkadaşlanm, gündemin bu yoğunluğunda vaktinizi çok aldığımı biliyorum. Değerli 
Akarcalı'ya gerçekten teşekkür ederim. 

Sayın Başbakanımız geçen ay İstanbul'da Gümrük Birliğiyle ilgili çok büyük bir toplantı yap
tı. Bu toplantıya, tüm sendikalarımızın temsilcileri, işçi konfederasyonlarımızın temsilcileri, bu ko
nuyla ilgili tüm ticaret ve meslek odaları temsilcileri, bu konuyla ilgili bütün bakanlıkların temsil
cileri ve birinci derecede ilgili olan bakanlıkların temsilcileri katıldılar. Sayın Akarcalı'nın baş sal
lamasından anlıyorum, "partiler nerede" diyor; Meclis gündeminde, Bütçe Komisyonunda ve Mec
liste, nasıl olsa, değerli partilerimizle enine boyuna müzakere edeceğimiz için, parti temsilcilerimiz 
katılmadılar. 

Sait Halim Paşa Yalısında geçen ay yapılan teknik düzeydeki bu çok geniş toplantı, Gümrük 
Birliğine yeniden bir ivme kazandırma, meselenin önemi bakımından ilgili tüm birimlerin dikkati
ni çekme, -Akarcalı'nın isabetle ifade ettiği gibi- artı bu konuyu kamuoyuna mal etme gibi fevka
lade önemli sonuçlara ulaşmıştır. Yapılan takvimle, yasal bazda, bir an evvel bitirilmesi yasal de
ğişikliklerin bitirilmesi, otomasyonun tamamlanması, bilgili ve yetenekli eleman açığının gideril
mesi; sektörel bazda, gümrük birliğine girmede hazır olmanın gerektirdiği şartlann titizlikle göze
tilmesi konusunda, çok önemli çalışmalara başlanmış, kararı alınmış ve uygulamasına geçilmiş bu
lunmaktadır. Bu yönden, Sayın Akarcalı'ya da, Yüce Meclise de bilgi verme gereğini duyuyoruz. 
Arkadaşlarımın acelesini anlıyorum. Akarcalı'nın dediği gibi mesele önemlidir, böyle bir sözü ge
ride bırakamayız. Tabiî ki çok da konuşulacaktır, arz edeceğim. 

BAŞKAN - Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Süreniz var efendim. 7 dakika süreniz var; rahat olun efendim. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Bu kadar süre olur mu Sayın Başkan? Yandık! 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Bize 20 dakika, değil mi Sayın Başka

nım. 
BAŞKAN - Evet efendim. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Sağolun Sayın Başkanım. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Sayın Akarcalı'ya 5 dakika, Sayın Bakana 20 dakika... 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, burada, Yüce Mec

lisimiz şundan emin olmalıdır: Türkiye Cumhuriyetinin millî yararları gözetilecektir. Şundan emin 
olmalıdır: Cumhuriyet Hükemeti, sonuç değerlendirmesinde, bu girişin Türkiye Cumhuriyetinin 
yararına olduğuna inanmaktadır. En kısa sürede, umuyorum ki, Sayın Dışişleri Bakanımızdan da 
ben, Sayın Akarcalı gibi aynı talepte bulunacağım -ki, kendileri de dış seyahatten henüz dönmek 
üzereler- geniş bilgi verilecektir. 

Bundan yirmi gün kadar evvelki bir gündem dışı konuşma sebebiyle, çok değerli Dışişleri Ba
kanımız, Gümrük Birliğiyle ilgili -kısa da olsa- Yüce Meclise bilgi vermişlerdir. 
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Bunu da antrparantez ifade ettikten sonra, bu konuşma fırsatını ve değerlendirme fırsatını ver
diği için, Sayın Akarcah'ya şükranlarımı sunuyorum. Gümrük Birliğine ve sonrasındaki Avrupa 
Birliğine girme olayının, gerçekten Türkiye Cumhuriyetinin gelecekteki yararları ve bu yararların, 
sanayi ve teknolojide, Batının çağdaş ölçüleri seviyesini tutturması bakımından, Cumhuriyet tari
hinin en büyük olayı olduğuna işaret ediyorum. Bu, en büyük olay konusunda, Yüce Meclisin bi
ze yapacağı katkılara, bize yönelteceği eleştirilere açık olduğumuzu ve onlardan her zaman fayda
lanmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtiyor, Sayın Başkanıma ve Yüce Meclise saygılarımı arz 
ediyorum (DYP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Bakanım, çok doyurucu bir konuşma oldu. Teşek
kür ederiz. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
x Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'a, dönüşü

ne kadar, Devlet Bakan ıAbdullah Aykon Doğan'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1635) 

BAŞKAN - Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 11 inci Kuruluş Yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere, 
13 Kasım 1994 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Abdülba
ki Ataç'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Aykon Doğan'ın vekâlet etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. - Hollanda'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'a, dönüşüne kadar, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkaphn vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1636) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Batı Avrupa Birliği (BAB) Bakanlar Toplantısına katılmak üzere, 13 Kasım 1994 tarihinde 
Hollanda'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı
na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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3. - İngiltere'ye gidecek olan Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'a, dönüşüne kadar, Kültür Bakanı 
Timurçin Savaş'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1637) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Londra Fuarına katılmak üzere, 14 Kasım 1994 tarihinde İngiltere'ye gidecek olan Turizm Ba
kanı Şahin Ulusoy'un dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı Timurçin Savaş'ın ve
kâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine; uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur: 
4. - Gürcistan Cumhuriyeti gidecek olan Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'e, dönüşüne kadar, 

Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1638) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Kasım İ994 tarihinde Gürcistan Cumhuriyetine gidecek 
olan Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Nafiz 
Kurt'un vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine; uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Süleyman Demirel 
" . ' • • ' ' Cumhurbaşkanı. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. - Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'e, dö

nüşüne kadar, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1639) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Kasım 1994 tarihinde Gürcistan Cumhuriyetine gidecek 
olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
na, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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6. - Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Orman Bakam Hasan EkincVye, dönüşüne kadar, 
Çevre Bakanı Rıza Akçalının vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1640) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Kasım 1994 tarihinde Gürcistan Cumhuriyetine gidecek 
olan Orman Bakam Hasan Ekinci'nin dönüşüne kadar; Onnan Bakanlığına, Çevre Bakanı Rıza Ak-
çalı'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. - Balıkesir Milletvekili Hüseyin Balyalanın, (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturma Ko

misyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/366) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, komisyondan istifa önergesi vardır okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
15.11.1994 tarihli, Türkiye Büyük Millet Meclisinin öğleden sonraki oturumunda, Genel Ku

rul salonunda bulunmadığım esnada, kurayla, Hayalî İhracat Komisyonuna seçildiğimi şifahen, 
üyelerden öğrenmiş bulunuyorum. 

Özel nedenlerim nedeniyle, bu görevden affımın kabulünü, Başkanlığınız ve Yüce Genel Ku
ruldan diliyor, saygılarımla arz ediyorum. 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

BAŞKAN - Efendim, üzülerek, Genel Kurulun bilgilerine sunuyorum. 

8. - On ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi (3/1641) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, on ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay süre 
ile uzatılmasına dair başbakanlık tezkeresini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7.06.1994 tarihli ve 323 sayılı kararı uyarınca Batman, Bin

göl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam etmekte olan 
olağanüstü halin 19.11.1994 günü saat 17.00'den itibaren dört ay süre ile uzatılması, Bakanlar Ku
rulunca 8.11.1994 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Tansu Çiller 

Başbakan 
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BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Başbakanlık tezkeresi üzerinde Hükümetin açıklama yap
masından sonra, içtüzüğün 73 üncü maddesine göre müzakere açacağım. 

Gruplar, Hükümet ve değerli milletvekilleri şahıslan adına söz alabilirler. Hükümet, gruplar 
söz aldığı takdirde süre, 20'şer dakikadır, kişisel söz taleplerinde kullanılacak süre 10'ar dakikadır. 

Tezkereyle ilgili açıklama yapmak üzere, İçişleri Bakanı Sayın Menteşe; buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKAN NAHİT MENTEŞE (Aydın) -Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olağa
nüstü halin dört ay daha uzatılması için gönderilen Hükümet tezkeresini dinlemiş bulunmaktasınız. 

Biliyorsunuz, 1978 senesinde, PKK terör örgütü,.parti halinde yapılanma sürecine girmiştir. 
1984 senesinde Eruh'ta ve Şemdinli'de meydana gelen katliam ve o şehirlerin tahribatından sonra, 
meselenin ciddiyeti ortaya çıkmıştır. Bu olaylar 1984'ten 1987 senesine kadar devam edegelmiş-
tir. 14 Temmuz 1987 senesinde, 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Bingöl, Diyarbakır, 
Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van İllerini kapsayacak şekilde, olağanüstü hal ilan edil
miş ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdas edilmiştir. 

Bu rejime, dahil illerin sayısı, zaman zaman, Batman ve Şırnak İllerinin dahil edilmesiyle ona 
çıkarılmış; daha sonra 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Adıyaman, Bitlis, Muş illeri de 
mücavir il statüsüne alınmıştır. 19 Mart 1993 tarihinde Elazığ İli, OHAL (Olağanüstü Hal) kapsa
mı dışına çıkarılmış ; mücavir il konumunda bulunan Bitlis, OHAL kapsamına alınmıştır; Elazığ 
ise, 4 Nisan 1993 tarihli Başbakanlık Onayı ile mücavir il konumuna getirilmiştir. 

Eğer oylarınızla imkân verilirse, 19 Kasım 1994 tarihi itibariyle, olağanüstü hal 22 nci kez 
dört ay daha uzatılmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu müddet zarfında bölgede önemli operasyonlar yapılmıştır. Geçen se
ne, Şırnak, Batman, Cizre, Silopi, Eruh ve Şemdinli gibi şehirlerimiz, âdeta, PKK terörü hâkimiye
ti altındaydı; ama, bugün görülüyor ki, bu illerimiz, bu ilçelerimiz, bu şehirlerimiz PKK terörü ege
menliğinden kurtarılmış bulunmaktadır. Şırnak'ın etrafı, Cudi Dağlan, âdeta, PKK örgütünün sığı
nak yeriydi, hâkimiyeti altındaydı. Bugün, bu yöreler, tamamıyla devlet güçlerinin egemenliği al
tına girmiştir. 

Diyeceksiniz ki, "zaman zaman olaylar olmaktadır" Buna "Hayır" demiyoruz. Esasen, o olay
lar bitmiş olsaydı, bugün huzurunuza, yeniden olağanüstü halin uzatılması için gelmeyecektik. 
Alan hâkimiyeti tutulmuş; fakat, vur-kaç eylemleri, kolay eylemler, bölgede devam etmektedir ve 
zaman zaman bölge dışına çıkmaktadır; büyük şehirlerimize sirayet etmektedir. İstanbul, İzmir, 
Adana gibi, hatta Manisa gibi, Aydın gibi illerimize de sarkmaktadır bu vur-kaç eylemleri; ama, te
rörün odak noktası yine, olağanüstü halin bulunduğu bölgedir. 

Bugün, Tunceli bölgesinde operasyonlar yapıldı, yapılmaktadır, sürdürülmektedir. Biliyorsu
nuz, Tunceli Darıkent'te geçen defa 6 öğretmenimiz teröristlerce katledilmiştir, kalleşçe katledil
miştir. Evden çağırılmak suretiyle, yataklık yapan bazı kimseler öne geçmek suretiyle, evin önü
ne çıkarılmış ve insanlık dışı bir muameleyle öldürülmüşlerdir. 

Yine, Tunceli-Pülümür yolunda, 4 öğretmenimiz, vasıtadan indirilmek suretiyle katledilmiş
lerdir. Batman'ın yakın bir köyünde, yine 4 öğretmenimiz katledilmiştir. 

Olağanüstü hal bölgesi dışında, Tekman'da, geçen defa yine öğretmenlere yönelik hadise vu
ku bulmuş; 6 öğretmenimiz kaçırılmış, önce birisi serbest bırakılmış, daha sonra diğeri serbest bı
rakılmış; ama, maalesef, 4'U katledilmiştir. Demek ki, PKK terör örgütünün hunharca eylemleri de
vam etmektedir. 
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Onun için, olağanüstü halin devamında zaruret görmekteyiz. PKK terör örgütü -her zaman 
söylediğim gibi- bir taşeron örgüttür. PKK, yabancı odakların idare ettiği, onların emir ve talima
tıyla, bu insanlık dışı muameleleri ifa eden bir örgüttür. PKK terör örgütünün -hep bu tabiri kulla
nıyorum- beli kırılmıştır; ama, daha başı ezilmemiştir. Onun için, yetki verirseniz, bu eylemlere 
karşı, güvenlik güçleri, operasyonlarına devam edeceklerdir, esasen devam etmektedirler. 

PKK terör örgütü kış hazırlığı yapmaktadır. Lojistik desteğini kesmek için de çok dikkatli dav
ranıyoruz, teyakkuz içerisindeyiz. Mesela; bunların bir kısmı Tunceli'ye sarkttı demiştim. Tunce
li'de yapılan operasyonlarda, sığmaklar meydana çıkarılmış ve kışa hazırlık için getirdikleri tonlar
ca yiyecek, malzeme, mühimmat ve aynı zamanda silah ele geçirilmiştir. Yukarıda belirttiklerim 
sadece birkaç misaldir; bunları çoğaltmak mümkündür. 

Şu dört aylık süre zarfında, yani 20 Temmuz 1994 tarihinden bugüne kadar geçen zaman için
de, Olağanüstü Hal Bölgesinde -mücavir alan dahil- 1 453 eylem gerçekleşmiştir. Biliyorsunuz, 
Olağanüstü Hal Bölgesinde on ilimiz var, mücavir alan olarak da üç vilayetimiz var. 

Vereceğim bilgiler dört aylık tablodur. Bu tabloya göre, 9 polis, 329 asker, 119 geçici köy ko
rucusu olmak üzere 457 güvenlik görevlimiz şehit olmuş, 306 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 38 
polis, 803 asker ve 171 geçici köy korucusu olmak üzere 1 012 güvenlik görevlimiz ile, 415 vatan
daşımız da yaralanmıştır. 

Yine aynı tarihler arasında, OHAL Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 268 ölü, 70 
yaralı ve 1 330'u sağ olmak üzere, 1 400 terörist ele geçirilmiş, 112 terörist de örgütten kaçarak gü
venlik kuvvetlerimize teslim olmuştur. 

1994 yılı içerisinde ise, Türkiye genelinde meydana gelen terör olaylarının yüzde 61.'i, Olağa
nüstü Hal Bölgesinde meydana gelmiştir. Bu olaylar esnasında, Türkiye genelinde, 1994 yılında 
1 057 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 2 498 güvenlik görevlisi yaralanmış, 1 027 vatandaşımız ha
yatını kaybetmiştir. Yapılan operasyonlarda, 3 860 terörist ölü, 147 terörist yaralı, 12 283 militan 
ve sempatizan da sağ olarak ele geçirilmiş bulunmaktadır. Aynı dönem içerisinde, Olağanüstü Hal 
Bölgesinde 899 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 2 198 güvenlik görevlisi yaralanmış, 838 vatanda
şımız hayatını kaybetmiştir. 

Yapılan operasyonlarda ise 3 341 terörist ölü, 100 terörist yaralı, 4 757 militan ve sempatizan 
da sağ olarak ele geçirilmiştir. 

Bu istatistik! sonuçtan da anlaşılacağı gibi, biraz önce de söyledim, terör hareketleri, özellik
le, Olağanüstü Hal Bölgesinde odaklaşmış bulunmaktadır. Zaman zaman da civar illere hassas böl
gelere sarkmakta, büyük şehirlerimizi de rahatsız etmektedir. 

Yalnız, şunu hemen ifade edeyim ki, büyük şehirlerdeki baskın hareketleri ve bomba hadise
lerinin failleri, hemen hemen yakalanmış bulunmaktadır. îşte görüyorsunuz, geçen gün, 29 Mayıs
ta İzmir'de bir mağazaya atılan bombadan bazı vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiş, bazıları ya
ralanmıştı. olayın faillerinin PKK örgütüne mensup olduğu tespit edilmiş ve 4'ü kadın olmak üze
re 19 fail, yakalanarak adlî mercilere teslim edilmiştir. 

İstanbul'da, Ankara'da önemli operasyonlar yapılmış ve -burada teker teker saymak suretiyle 
vaktinizi almak istemiyorum- o operasyonlarda da, meçhul olan failler ele geçirilmiş bulunmakta
dır. 

Terörün bu kış büyük hasar vereceğini tahmin etmekteyiz. (ANAP sıralarından "aa..." sesleri) 
Yani, terör örgütünün, -demin de söylediğim gibi, bu kış, bütün lojistik destekleri kesilmiştir, 

önemli operasyonlar yapılmıştır ve terör örgütünün inşallah sonu gelecektir, önemli ölçüde başarı 
elde edilecektir. 
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REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Tamam, şimdi oldu. Başını ezmek lazım. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) -Teröre taviz verilerek, siyaset yapılma
sı mümkün değildir. Terör, gördüğünüz gibi, acımasız. Ben, söylediğim sözleri tekrar etmek iste
miyorum; uzun uzun metinlerden de size okumak istemiyorum. Onun için, değerli arkadaşlarımız, 
tasvibiniz olursa, oylarınızla desteklerseniz, biz, yine, törörle mücadelemize devam edeceğiz. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - SHP destekleyecek mi Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Hükümet olarak, olağanüstü halin dört 
ay daha uzatılmasında zaruret görmekteyiz. Güvenlik güçleri önemli merhaleler katetmişlerdir. So
nuç almak mecburiyetindeyiz; bu kış da, yine, önemli operasyonlar yapılacaktır. 

Güvenlik güçleri teçhiz edilmiştir Kışa hazırlık yapılmış, kışlık elbiseler kendilerine verilmiş
tir, araç, gereç, silah her şey temin edilmiştir. Eğer müsaade ederseniz, tasvip buyurursanız, bir dört 
ay daha imkân tanımış olacaksınız. . 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Ortağınız destekleyecek mi Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Elbette. 

Bu konuda Yüce Meclis hassastır. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - SHP hassas değil... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Türkiye'nin birliği, beraberliği mevzu
bahistir ve o yöredeki masum vatandaşlar için, güvenlik güçleri, bu kış şartlarında operasyon ya
pacaktır. Gayri nizamî bir mücadele, kolay bir mücadele değil. Nizamî mücadelede çok çabuk ne
tice alabilirsiniz. Bu gayri nizamî mücadelede, hele masum vatandaşların zarar görmemesi titizliği 
içinde hareket eden güvenlik güçlerinin zorluklar içinde bulunduğunu da ifade etmek isterim. 

Yüce Meclisin topyekûn bizi destekleyeceğine, güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini des
tekleyeceğine inanıyorum ve hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan teşekkür ediyorum. 
Efendim, Başbakanlık tezkeresi üzerinde söz söylemek üzere, gruplardan talep yok mu? 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Sayın Başkanım SHP Grubu adına Ural Köklü ko
nuşacak. 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, grup adına, şu ana kadar, Sosyaldemokrat Halkçı Parti adı
na Saym Köklü söz talebinde bulunmuştur. Kişisel söz talebinde bulunan sayın arkadaşlarım ise, 
Sayın Coşkun Gökalp, Sayın Şemsek, Sayın Şendiller ve Sayın Korkutata'dır. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Sayın Başkan, diğer gruplardan, grup adına konuş
ma talebi yoksa, biz de SHP Grubu adına konuşma talebimizden vazgeçebiliriz. 

BAŞKAN- Tabiî efendim. 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Daha sonra söz hakkımızı kullanırız, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Anlamadım... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Bir daha söz hakkı doğmaz, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, şarta bağlayamam ki, bilemiyorum... 

Kişisel sözlere geçinceye kadar, gruplar adına her an söz verme yükümlülüğüm var; ama, siz 
"Biz feragat ettik, konuşmayacağız" derseniz, yapacağım bir şey yok. 
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URAL KÖKLÜ(Uşak) - Konuşma talebimizden vazgeçtik Sayın Başkan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Biz de konuşma talebimizi geri aldık Sayın Başkan. 
AHMET CEMÎL TUNÇ (Elazığ) - RP Grubu adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - RP Grubu adına Sayın Ahmet Cemil Tunç konuşacaklar. 
Buyurun Sayın Tunç, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
Bu konu, yüksek fınndan çıkmış demir çubuğa benziyor. Kimse tutmak istemiyor. 
RP GRUBU ADINA AHMET CEMÎL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; on ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tez
keresi üzerinde, Refah Partisinin görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

25 Kasım 1991 günü Mecliste okunan 49 uncu Hükümet Programında, olağanüstü hal ve ko
ruculuk sistemiyle ilgili bölümde şunlar söyleniyor: 

"Güneydoğu Anadolu Bölgemizde, terör, önemli boyutlara ulaşmış ve ülkemizin çok önemli 
bir sorunu haline gelmiştir. Hükümetimiz, bu terörü önlemeye kararlıdır.Bunun için de, demokra
tik rejim içinde kalarak Olağanüstü Hal Bölge Valiliği düzenlemesi ve güvenlik güçlerimiz arasın
da, komuta karar ve uygulama birliği sağlanacak, suçsuz yöre halkına şefkatle davranılacak, dev
let ile halkın güven bağı yeniden kurulacaktır" 

30 Haziran 1993 günü Mecliste okunan 50 nci Hükümet Programında da şu ifadeye yer veri
liyor: "1987 yılından beri süren olağanüstü hal uygulaması, yetki ve otorite boşluğu yaratmayacak 
yeni düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte yürürlükten kaldırılacaktır. Hükümetimizce, koruculuk 
sisteminin tasfiyesi ilke olarak benimsenmiştir. Bunu gerçekleştirmek için, öncelikle, koruculuğun 
kaldırılmasının yaratabileceği istihdam ve güvenlik sorunlarının çözümlenmesi gerekmektedir. Hü
kümetimizin, etkin, cesur ve kalıcı önlemleri uygulamaya koymasıyla bu hedefe varılacaktır" 

Bunun gibi, sadece Hükümet Programında değil, Koalisyon Protokolünde de buna benzer ifa
deler yer alıyor. Yani, Hükümet Programında, olağanüstü hal ve koruculuk sisteminin kaldırılaca
ğı ifade ediliyor; ancak, aradan bunca zaman geçmesine rağmen, bırakın kaldırmayı, bu politika
larda herhangi bir değişiklik dahi yapılabilmiş değildir. "Koruculuk kaldırılacak" deniyor, korucu 
kadroları daha da artırılıyor, "olağanüstü hal bir fayda getirmedi" deniyor; ama, her dört ayda bir 
olağanüstü halin uzatılması, Meclisin önüne getiriliyor. 

Cumhurbaşkanı Sayın Demirel, Başbakan iken, 9 Mart 1992 tarihinde, Grup toplantısında bir 
konuşma yaptı ve yaptığı konuşmada aynen şöyle diyor: "Bu olağanüstü hal, sekiz dokuz senedir 
uygulanıyor; olaylar azalacağına daha da artmış. Biz açıkça söyledik, bu sistemin yerine başka bir 
sistem bulacağız; ama, henüz bulmuş değiliz" diyor; fakat, daha sonra, yine Sayın Demirel, "ola
ğanüstü hale karşı çıkanları, gidip köy köy, kasaba kasaba halka şikâyet edeceğim" diyor. 

Şimdi, zamanın Başbakanı, olağanüstü halin çare olmadığını, olayların arttığını kendisi söylü
yor; buna rağmen "kim karşı çıkarsa, onu, halka şikâyet edeceğim" diyor. İşte bu mantık, Sayın Çil
ler Hükümetine de tevarüs etmiş olmalı ki, o da, yanlışta âdeta ısrar ediyor, bir türlü doğruyu ara
mıyor, aramadığı için de bir türlü doğruyu bulup koyamıyor. 

16 Aralık 1991 tarihinde, SHP Genel Sekreteri Sayın Hikmet Çetin, "olağanüstü hal, Anaya
sa gereğidir" diyor. Olağanüstü halin geçmişte, hukuk düzenini ortadan kaldıracak biçimde uygu
landığını ifade ederek, "dünyanın her ülkesinde böyle uygulamalar vardır; ama, olağanüstü hal, ki
şi hak ve özgürlükleri ile hukuk devleti ilkelerini ortadan kaldıracak biçimde uygulanamaz" diyor. 
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Şimdi, eğer, olağanüstü hal, Sayın Çetin'in ifade ettiği gibi uygulanması gerekirken, Anavatan 
Partisi döneminde, hukuk düzenini ortadan kaldıracak biçimde uygulanmışsa, şu anda SHP'nin de 
içinde bulunmuş olduğu Hükümet, bu Olağanüstü Hal Kanununda nasıl bir değişiklik yaptı ki, hu
kuk düzeninin ortadan kaldırılmasını engelledi; hiçbir değişiklik olmadı. ANAP zamanında konul
muş olan olağanüstü hal, aynısıyla bu Hükümet zamanında da devam ediyor. Eğer, ANAP zama
nında hukuk dışı uygulamalar olmuşsa, bu uygulamalar, şu anda, bu Hükümetin zamanında da de
vam ediyor. Kaldı ki, bu Koalisyon zamanında olduğundan daha fazla insan hakları ihlalleri olma-, 
mış değildir. Yine, bu Hükümet zamanında, hukuk dışı uygulamalar artmış; Türkiye, uluslararası 
kuruluşların, Batı'nın ilgi odağı haline gelmiştir. Yine bu Hükümet zamanında, sayısı bile tam ola
rak bilinmeyen faili meçhul cinayetler orta yerde kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın İnönü, Anamuhalefet Partisi Lideriyken, "biz, buna karşıyız" di
yor ve "Bir defa, Anayasaya aykırı... Bir başka önlemi Hükümet neden bulup uygulamaya koymu
yor" şeklinde bir ifadede bulunuyor. 10 Mart 1992 tarihinde de, SHP Koalisyon ortağı oluyor ve 
yine Sayın İnönü, "bunun, Anayasaya aykırı olduğunu biliyoruz; ama, yerine koyacak bir şey bu
lamadık" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, ben, yerine bir şey bulamamaktan dolayı değil, bu kolay olanı seçme za
afından, geleneklere uyma alışkanlığından ileri geliyor diyorum. Çünkü, 1925 yılından günümüze 
kadar, her üç yıla bir sıkıyönetim veya olağanüstü hal düşüyor. Normal şartlarda da sorunlar çözü
lebilir; ancak, devlet geleneğimizde, olağanüstü hal ve sıkıyönetim, hep kolay yol olarak seçilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, doğu ve güneydoğuda uzun süreden beri olağanüstü hal uygulanıyor; 
uygulandıkça da, hal, normale değil, anormale dönüyor. Geçen süre göstermiştir ki, olağanüstü hal 
ile, halkı, terörist dediğimiz örgütün yanma itiyoruz: Çivi çiviyi söker mantığı, her zaman doğru ol
muyor. Görülen o ki, çivi çiviyi, daha da derine itiyor. 

31 Ekim 1993 tarihinde, Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Başkanı Sayın Avun-
dukluoğlu, olağanüstü hal ve sıkıyönetim uygulamalarının, dcvlet-vatandaş işbirliğini ortadan kal
dırdığını söylüyor. Doğrudur; çünkü, olağanüstü hal durumunda, özgürlükleri kısıtlanan, eylemci 
örgütler değil, terörün mağduru olan, asıl korunması gereken, halktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu; yani, olağanüstü hal her önümüze geldiğinde kabul veya ret 
demekle, vebaldan kurtulamayız. Vebal, Hükümetten ziyade Parlamentonundur. Ülkemizin Önem
li bir bölümünde, çok büyük sıkıntılarımız var ve biz bu sıkıntıları gideremiyoruz; çünkü, çok bü
yük bir kısmımız bu bölgeyi ve orada yaşayan insanları tanımıyor; cereyan eden hadiseleri, ancak 
medyadan öğrenebiliyoruz. 

13 Mart 1992' de, Sayın Yaşar Dedelek'in basına yansıyan şöyle bir ifadesi var: " Keşke böl
geye daha önce gelebilseymişim... Milletvekilleri bölgeyi daha önce gezip görselerdi, daha iyi ön
lemler aldırabilirlerdi. Birtakım olaylar son noktaya gelmiş' diyor. İnanıyorum ki, bölgeyi ve sıkın
tıyı görmek, insanları önyargıdan soyutlayacak, onlara daha sağlıklı düşünme ve çözüm önerme 
imkânını verecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Olağanüstü Hal Bölgesinde, şu anda, şöyle bir manzara var: Köyler bo
şaltılmış, bir kısmı yakılmış, orada yaşayan insanlar göçe mecbur bırakılmış; 30 binlik Hakkâri'nin 
nüfusu 100 bine, 400 binlik Diyarbakır'ın nüfusu 1,5 milyona çıkmış; nüfus, büyük merkezlerde 
toplanmış, yerinden yurdundan olan bu insanlar, bir yerde kendi kaderleriyle başbaşa kalmışlardır. 
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Yanına sığınacak bir yakını, akrabası olmayanlar; hâlâ, kıl çadırlarda yaşam mücadelesi vermekte
dir. 

Yine, Olağanüstü Hal Bölgesinde ekonomik ve sosyal hayat tamamen çökmüş, bölge, bir hay
vancılık merkezi olduğu halde, hayvancılık tamamen bitmiştir. Bölgenin büyük bir bölümünde 
yaylalara çıkma yasağı olduğu için, hayvan sahipleri ellerindeki hayvanlarını da elden çıkarmak zo
runda kalmışlardır. 1993 yılında dağıtılan hayvancılık kredilerinden- Olağanüstü Hal Bölgcsinde-
hiç kimse istifade edememiştir. 

Sayın Başbakanın, bölgenin ekonomik durumunu iyileştirmeye dönük vaatlerinden, ne yazık 
ki hiç biri gerçekleşememiştir. İşsizlik korkunç boyutlardadır. Köylerden şehirlere göç edenler, iş
sizlikten dolayı yanlış telkinlere kapılıp, hatalı tercihlere sapabilirler. 

Hal böyleyken; Hükümeti, istihdamı artırıcı herhangi bir çabanın içinde, ne yazık ki, göremi
yoruz. Hükümetin, Batman, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak ve Tunceli tilerini kapsayan 
âcil yatırım programının da, güzel bir vaatten öte, hiçbir şey ifade etmediğini hepimiz biliyoruz. 
Bu yatırımların büyük bir kısmının lojman olduğunu söylersek, istihdamı artırmaya, üretimi artır
maya, ekonomik faaliyete canlılık getirmeye ilişkin önlemlerden, bu yatırım programının ne kadar 
uzak olduğunu daha iyi anlayabiliriz. 

Faili meçhul cinayetler devam ediyor. Temel insan hakları da zaman zaman ihlal ediliyor. Za
ten, olağanüstü hal yönetimlerinde, temel hak ve özgürlükler kısmen veya tamamen durdurulabil-
mekte, bu temel hak ve özgürlüklerin, Anayasada yer alan güvencelerine aykırı önlemler de alına
bilmektedir. 

Ülkede, onaltı yıldır âdeta iki ayrı rejim uygulanmaktadır; ülkenin bir bölümünde normal re
jim, bir bölümünde olağanüstü hal rejimi. Olağanüstü hal uygulamasının, terörün bitmesinde etki
li olmadığı; aksine, olayların daha da artmasına sebep olduğu ortadadır. 

Sayın milletvekilleri, şu anda Türkiye'nin gündemini en çok meşgul eden olay, köy boşaltma
ları ve yakmalarıyla ilgili iddialardır. Çok şey söylendi; "köyleri PKK yakıyor" dendi, "güvenlik 
güçleri yakıyor" dendi, "güvenlik nedeniyle boşaltılıyor" dendi, bu hususta resmî-gayriresmî çeşit
li açıklamalar yapıldı. Gerçek olan bir şey var; o da, köylerin boşaltıldığı, yakıldığı ve orada yaşa
yan kardeşlerimizin mağdur olduklarıdır. ' 

Her ne suretle olursa olsun, boşaltılan köylerde yaşayan insanların haklarına riayet etmek zo
rundasınız. Eğer, güvenlik nedeniyle bir köy boşaltılacaksa, o köyde oturanları mağdur etmemek 
için çeşitli Önlemler alınabilir. 

Köy kamulaştırılabilir; kamulaştırma bedelini ödemek suretiyle, o vatandaşlarımız, yeni yer
leşeceği yerde yeni bir hayat kuruncaya kadar, başkasına muhtaç olmadan, onuruyla geçinebilme 
imkânına sahip olmalıdır. Bu hususta bir kanun teklifi hazırladık, verdik; Meclis gündeminde bek
liyor. 

Bu vatandaşlarımıza, belli yerlerde kamu arazileri de tahsis edilebilir, oralara kendi imkânla
rıyla yerleşebilirler. 

Kuzey Irak'tan ve Batı Trakya'dan gelenlere yapıldığı gibi, bunlara da geçici iskân yerleri oluş
turulabilir ve Türkiye'de huzur ve sükûn sağlanınca, bu geçici yerlerden kendi köylerine, kendi 
yurtlarına dörtme imkânına sahip olabilirler. Bunlar, kendi kaderleriyle baş başa bırakılırlarsa, bu 
eziklik içinde yanlış tercihler yapabilirler. Dürüst olmak lazım, şeffaf olmak lazım, vakıayı olduğu 
gibi kabul etmek lazım. İnkârla bir yere varmak mümkün değildir. Bir veya birkaç kamu görevli-
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sinin yaptığı hataları örtmek, hiç kimseye fayda sağlamaz; aksi takdirde, Sayın Başbakanın heli
kopteri gibi, gülünç duruma düşebiliriz. Çeşitli iddialar karşısında Hükümet yetkililerinin açıkla
maları tatminkâr olmuyor. Açıklamalardan, Olağanüstü Hal Bölgesinde yaşayan, yani, olayları ya
şayan insanların tatmin olması lazımdır. 

Köy yakma hadiselerine bakıyoruz; ilgililer başka türlü konuşuyor, orada yaşayanlar daha baş
ka türlü ifadelerde bulunabiliyor; dolayısıyla, halkla devlet arasında bir güven bunalımı doğuyor. 
Halka rağmen bir şeyi yapmanın mümkün olmadığını, artık anlamamız gerekir. Devlet, halkına gü
venmeli, bölge insanını potansiyel suçlu görme psikozundan artık vazgeçmelidir. "Kamu görevlisi 
hata yapmaz" düşüncesi, hiçbir şeye çözüm değildir. Bir bölgede, herhangi bir sıkıntı söz konusu 
olduğu zaman, vaki şikâyetler, ne yazık ki değerlendirilememektedir; yani, hak arama yolları bü
yük ölçüde tıkanmış durumdadır. 

Üzülerek bir tespitimi ifade etmek istiyorum. Genel olmasa da, bazı çevrelerde, "PKK terör 
örgütü, halka baskı yaparak onları yanına aldı; eğer, biz de baskı yaparsak, halkı yanımıza alabili
riz" düşüncesi var. Bu, son derece yanlış ve tehlikeli bir mantıktır. Zaten, terörün maksadı, halkla 
güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmektir. Ne yazık ki, zaman zaman, bu yanlışlığın yapılıdğı da 
görülmüştür. 

Olağanüstü Hal Bölgesinde uygulanan geçici köy koruculuğu sistemi de, törerün tırmanmasın
da etkili olmuştur. Olağanüstü hal uygulaması, nasıl olağanüstü bir sektör oluşturmuşsa, koruculuk 
sistemin de, bölgede, korucu ağalığı sistemini doğurmuştur. Korucuların, bazı yerlerde yasa dışı 
eylemlere karıştıkları, maaşlarını kaybetmemek için çeşitli yapay olaylara karıştıkları, bilinen ger
çeklerdir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görülüyor ki, olağanüstü hal, terörün bitmesinde, gerile
mesinde etkili olmamış; aksine, terörün daha da artmasına sebep olmuştur. Fevkalade masraflı bir 
uygulama olan olağanüstü hal, ekonomimize de çok büyük bir yük getirdiği için, hemen kaldırıl
malıdır. 

Bu Parlamento, Çekiç Güç'ün görev süresini artık uzatmamalıdır. Halka potansiyel suçlu gö
züyle bakmayacak güvenlik kadroları görevlendirilmeli, mevcut olanlar mutlaka eğitilerek, yanlış 
ve tahrik edici davranışlardan vazgeçilmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Irak'a uygulanan ambargo, Birleşmiş Milletlere başvu
rularak, Türkiye açısından mutlaka kaldırılmalı; özellikle, sağlık, eğitim ve idarî kadrolar güçlen
dirilmeli; sosyal ve ekonomik imkânları hazırlamadan, tehcir politikalarına kesinlikle tevessül edil
memelidir. 

Bölgedeki KİT'lerin özelleştirilmesi veya kapatılması kararlarından vazgeçilmeli, yerel yöne
timler mutlaka güçlendirilmeli, yarım kalan yatırımlar tamamlanmalıdır. 

Türkiye'de yaşanan sıkıntılarla ilgili çözümler üretmede güçlük çektiğimiz ortadadır; çünkü, 
psikolojik ortam, açık tartışmaya fırsat vermiyor; konu, istismara son derece müsait olduğu için, 
kimse düşüncesini açık bir şekilde ifade edemiyor. Sorunun devamında, içeride ve dışarıda çıkarı 
olan bazı odakların var olduğu da bir gerçektir; dış güçler bu sorunun çözümünü istememektedir
ler. 
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Bu sorunların tek çözümü, gönüllü, âdil, onurlu ve kardeşçe birlikteliktir; yani, isteyerek, gö-
nülü olarak beraber olmak zorundayız. Bu ülkede yaşayan herkes, "biz, bu ülkenin şerefli, onurlu 
çocuklarıyız" diye, şerefle övünebilmelidir. Bütün bunlar ise, bütün insanları bir tarağın dişleri gi
bi eşit gören bir anlayışla mümkündür; bunun adı da İslam kardeşliğidir. (RP sıralarından alkışlar) 

Bu duygularla, olağanüstü halin kaldırılması yönünde oy kullanacağımızı ifade eder, hepinizi 
saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Tunç teşekkür ediyorum. 

ERDAL İNÖNÜ (İzmir) - Sayın Başkan, yerimden bir açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN - Tabiî, buyurun efendim. 
ERDAL İNÖNÜ (İzmir) - Sayın Tunç, konuşmasında, benim bir konuşmamda, "olağanüstü 

hal Anayasaya aykırıdır " şeklinde bir beyanım olduğunu söyledi: Sayın Tunç, bu beyanı nereden 
okudu, bilmiyorum; ama, böyle bir şey söylemedim; olağanüstü hal anayasal bir kurumdur ve Ana
yasada mevcuttur. O nedenle, bunları söylemiş olamam. Bunu açıklamak istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Peki, zabıtlara böyle geçti Sayın İnönü, teşekkür ediyorum. 

AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, Sayın İnönü'nün ifade buyurdukları açıkla
mayı, 10 Mart 1992 tarihli Cumhuriyet Gazetesinden aldım efendim. 

BAŞKAN - Sayın İnönü, gazete haberi efendim. 
ERDAL İNÖNÜ (İzmir) - Gazeteye bakarım efendim... 
BAŞKAN - Grupları adına başka söz talebi var mı efendim?.. 
Grupları adına başka söz talebi yoksa, kişilere söz vereceğim... 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Ben söz istiyorum Sayın Başkan. 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Refah'tan başka grup var mı ki, yalnız Refah Partisi var. 

BAŞKAN - Bence, İktidar kanatları önce konuşup meseleyi ortaya koymalılar; uygunu odur. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Köklü; buyurun efendim. 

Sayın Köklü, süreniz 20 dakikadır; ama, işin önemine binaen, size ek süre tanırım efendim. 

SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşla-
nm; olağanüstü halin uzatılması teklifi hakkında Grubum adına konuşacağım. 

Bu konuda, daha önce üç kez konuşmuştum, bu dördüncü konuşmam oluyor. Elbette, daha ön
ce yaptığım konuşmadaki konularla bağdaşık şekilde, soruna yaklaşış tarzımızı ve yöntemimizi an
latmaya çalışacağım. 

Her şeyden önce, Türkiye Cumhuriyeti olarak bir sorunla karşı karşıyayız. Onun için, burada, 
konulara yaklaşımı, bir siyasal partinin gözlüğünden ziyade - tabiî ki, "siyasal partiler sağlıksız ba
kar" demek istemiyorum, elbette sağlıklı bakmaya çalışır ve memleket sorunlarını çözme yolunda 
yöntemler ve projeler üretmeye çalışır- başka bir bakış açısıyla, memleketi tehdit eden böyle bir so
runla karşı karşıya olunca, yöntemler konusunda biraz konuşmak istiyorum. 

Sorun nedir?..Sorun, her şeyden önce, Türkiye Cumhuriyetini yok etmek isteyen ırka dayalı 
bir terör örgütünün mücadelesiyle ve yaptıklarıyla karşı karşıya oluşumuzdur. Bu örgütün amacı, 
devlet otoritesini yok edip, kendi otoritesini kurmaktır; yani, örgüt, Türkiye Cumhuriyeti Devleti-
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ni yok ederek, dışa bağımlı, ırka dayalı ve çağdaş olmayan bir devlet yaratmak üzere terör hareket
lerine yönelmiştir; yöntemi terördür. 

Ben, konuşmamda basamak basamak giderken, buradan, şunu anlatmak istiyorum: Başında 
da söylediğim gibi, konuya, objektif yaklaşmak zorundayız, bilimsel gözlüklerle yaklaşmak zorun
dayız. Parlamento içindeki tüm partilerimiz, partisel gözlüklerinden ziyade, konuya, elbette, objek
tif olarak yaklaşırlarsa, çözüme ancak öyle ulaşabileceğimiz kanısındayız. Çünkü, bu, bir partinin 
sorunu olmaktan ziyade, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sorunudur. 

Konuşmama, "bu sorunun halledilebilmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin birlik ve be
raberliği ve konsensüsü kesinlikle gereklidir" anlayışından hareketle, sorunun saptanması yoluyla 
başlamış oluyorum. 

İlk başta, terörle karşı karşıya olduğumuzu saptadık. Bu hareketin yöntemi terördür, şiddete 
dayalıdır. . 

Neler yapacağı konusuna gelince: Okullarımızı yakar, öğretmenlerimizi öldürür, devlete ait iş 
makinelerini ve binalarını tahrip eder, siyasal partilere, terör bölgelerinde etkin olmamaları, levha
larını indirmeleri yönünde tehdit ve saldırılarda bulunur, basına ve demokratik kuruluşlara bu şe
kilde gözdağı vererek saldırılarda bulunur; yani, amacı, tek kelimeyle, orada, Türkiye Cumhuriye
tinin devlet otoritesini yok edip, bu baskılara dayalı yöntemleriyle, kendisinin otoritesini ihsas et
tirmektir. 

Şimdi, böyle bir olayla karşı karşıya olduğumuz zaman, biz, bu olayın kaynaklarını araştırmak 
zorundayız; çünkü, bilimsel yöntem, kaynağında çözümdür; bu hadise nasıl kaynaklanıyor ona 
bakmak zorundayız. Kaynaklar nelerdir?.. Herkesin hemen hemen mutabık olduğu iki kaynak üze
rinde durmak istiyorum; dış kaynaklar, ve tabiî, içten kaynaklanan iç kaynaklar. Dış kaynaklann 
değerlendirmesini genel olarak yaptığımızda; elbette ki, öyle bir dünya içerisinde yaşıyoruz ki, hiç 
bir ülkenin, diğer bir ülkenin menfaatlan doğrultusunda siyaset yürütmesini beklemek, biraz saf
dillik olur. Hele hele, Ortadoğu gibi bir konum üzerinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti olarak bi
zim, komşularımızın bize her zaman iyi niyetlerle yaklaşacağım, herkesin bize iyi niyet besleyece
ğini düşünmemiz, elbette ki, safdillik olur. 

Bu açıdan baktığımız zaman, PKK terörünün dışarıdan kaynak bulduğunu biliyoruz. Gerek 
Ortadoğu'da çıkarları olan süper güçlerin gerekse komşularımız olan diğer ülkelerin, hepimizin de 
bildiği gibi, zaman zaman, PKK terörüne maddî ve manevî destekler verdiğini izledik, gördük. Bu 
dış kaynaklann amacı, elbette ki, Türkiye Cumhuriyetini bölerek, kendi güdümlerinde bir devlet 
yaratmaktır. Bu hadisenin boyutlan, önceleri pek ciddiye alınmamış; Körfez Savaşı ile karşılaşıl
dıktan sonra, gerçekten PKK teröründe büyük bir tırmanış olmuştur. Bu tırmanışı tesadüflere bağ
lamamız mümkün değildir. İşte, dış güçler, gerek İngiltere ve Fransa olsun gerek komşularımızdan 
Yunanistan ve Suriye olsun gerekse Türkiye'nin laik ve demokratik yaşamını hazmedemeyen şeri
at taraftarı diğer ülkeler olsun, PKK örgütüne belli destekler vermişlerdir. Bütün bunlara rağmen, 
biz, bu ülkelere, PKK örgütüne destek verdikleri için kızıp darılacak değiliz; elbette ki, siyasetimi
zi belli bir çizgide devam ettireceğiz. Dış politikamız, her zaman için, dünya kamuoyunda, 
PKK'nin bir terör örgütü olduğunu anlatmak yolunda sürecektir. Bunun anlatılması için de, Türki
ye Cumhuriyeti Devletinin dış politikası, siyaseti çağdaş olacaktır ve başkalannın topraklarına göz 
diken bir siyaseti de hiçbir zaman benimsemeyecektir. Onun için, ben -aktif politika izleyelim di
ye- Körfez Savaşı sırasında yanlış bir politika izlediğimiz kanısındayım. 
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PKK'nin iç kaynaklan: Kaynak olarak, ilkönce şunu kabul etmek zorundayız: PKK terör ör
gütü, bugün, Güneydoğu Anadolu toprakları üzerinde yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
kimliği taşıyan insanlardan, gönüllü veya gönülsüz, asker ve militan temin edebilmektedir. Örgü
tün, içeriden insan temin edebilmesinin temelinde yatan birtakım sorunlar vardır; onlara da bilim
sel ve objektif yaklaşmak zorundayız. Benim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşım, kendisini koruyan, 
kollayan, istikbalini her zaman için güvence altına alan, kendisine daha güzel günler getirecek olan 
devlete güvenini niye zayıflatıyor da, PKK terör örgütünün yanında yer alması için niye zorlanı
yor? Tabiî ki, bu sözü, zorla gidenler için söylemiyorum, gönüllü gidenler için söylemek istiyo
rum. 

Bir kere, gerçekçi olmak zorundayız. Bakın, 4 Aralık 1994'te seçimlere gireceğiz. Bütün par
tiler, güneydoğuda, demokratik bir ortamın varlığından gerçekten söz edebilirler mi?.. Her parti, 
orada, bir aşiret reisiyle bir angajmana gidiyor; yani, oranın sosyolojik ve toplumsal yapısına olan 
katkılarımız; Türkiye'nin ulusal bütünlüğü içerisinde, kültürel bütünlüğü içerisinde, ekonomik ya
şantı beraberliği içerisinde güneydoğuya yapmış olduğumuz katkılarımız, oranın feodal yapısını kı
ramamıştır. Oradaki feodal yapının kırılmamasından dolayı, bugün, oradaki vatandaşlarımızdan, 
biraz daha bilinçli, demokratik davranışlar bekleyebilmek mümkün değildir kanısındayım. 

Buna sosyolojik yapı açısından baktığımızda şunu görüyoruz : Bu PKK terörünü çözmek için 
- kurulan.-beğenmcdiğimiz- koruculuk sisteminden her geçen gün vazgeçelim derken, nedense ikin

ci kez sayılarını artırıyoruz. Şüphesiz bu da yanlış. Bu gerçeği söylemek zorundayız. Koruculuk 
sistemi uygulamasında; aşiretlerin birbirlerine düşman olduğu yerlerde, herhangi bir aşirete silah 
veriyorsun, diğer aşirete -silahları alıyor veya almıyor- vermiyorsun; dolayısıyla düşmanlıklar bir 
noktada fazlalaşmış oluyor. 

Efendim, bunun yanında, eğitim hizmetlerimizi, sağlık hizmetlerimizi, işsizliğe çare olarak is
tihdam hizmetlerimizi yürütebildiğimizi söylemek mümkün değildir. Eğitim hizmetleri diyoruz; on 
yıldır kapalı okullarımız var, bugün, hâlâ okulla tanışmamış olan, Türkçeyi dahi bilemeyen, 18 yaş
larında, 20 yaşlarında, 25 yaşlarında gençlerimiz var. Orada, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ken
disini kucaklayan, şefkatli bir devlet olduğunu bilemeyen, o kültürü alamayan yığınla insanımız 
var, şu an için terörün kucağına itilmeye hazır bekleyen bir insan kitlemiz, kaynağımız var. 

Tabiî, PKK terörünün ekonomik boyutlu gücünü de biliyoruz; çok yerlerden almış olduğu des
teklerle, Türkiye Cumhuriyetine parmak ısırtıracak tarzda ekonomik ve lojistik desteklerinin oldu
ğunu da biliyoruz. PKK, böyle kaynaklardan -parayla dahi- asker temin edebilme olanaklarını bul
maktadır. Irak ambargosu, buna tuz biber olmuştur; yani, işsizliğin, ekonomik sıkıntının daha da 
artmasında büyük bir etken olmuştur. 

Bunun yanında, devlet, terörün önlenmesi için, Türkiye Cumhuriyetini yok etmek isteyen gü
ce karşı, elbette ki kendisini koruyacaktır ve onun üzerine gidecektir; ama, gidiş yöntemlerimiz, 
tarzlarımız sonucu -yedi sekiz yıllık süreç içerisinde- canı yanmışlar vardır. Arkadaşlar, bir yerde 
silah korkusu, can korkusu varsa insanlardan dürüst davranış beklemek mümkün değildir. Bir ta
raftan PKK terörü gelir kendisini tehdit ederse, bir taraftan "sen, ona yataklık yapıyorsun" denilir
se -elbette ki, kolluk güçlerimiz, gerektiği zaman bunun araştırmasını, taramasını yapacaktır- ama, 
bunun dozu kaçtığı zaman rahatsız olan insanlar varsa veyahut gerçekten devletten yana tavır koy
muş olup da sonradan bunun ceremesini çekmiş insanlar varsa, korku dağları sarmıştır. Bu korku
nun kol gezmesi sonucu, devlet ile vatandaş arasındaki mesafe açıldıkça ve biz, bir noktada, bu in
sanlara, potansiyel suçlu gibi yaklaşmaya başladıkça, elbette ki, terörün boyutları daha da artmaya 
başlamıştır. 
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Buradan özet olarak şunu söylemek istiyorum; yani, konuyu buraya kadar getirdik, bilimsel 
bakmak istiyoruz. Devlet otoritesini, devlet güvenini, kesinlikle, devletin vatandaşlarına kazandır
mak zorundayız. Onlara, bu devletin kucaklayıcı olduğunu; bu devletin, bireylerine, insanlarına eşit 
hizmet üretmeye çalışan, demokratik, çağdaş, insanlar arasında ayırım yapmayan bir devlet oldu
ğunu anlatmaktan ve bunu uygulamaktan daha basit bir yöntem olabileceğini düşünemiyorum. 

Şimdi, dikkat ederseniz, orada şöyle bir şey var. Terörün bu kadar boyutlandığı bir dönemde, 
elbette, devletimizin yapmış olduğu mücadeleleri ve başarılarını kesinlikle kutluyoruz. Her zaman 
için, devletimizin azminin, şevkinin daha fazla olmasını istiyoruz. Sorunun bu boyutta büyüdüğü 
bir dönemde, halk arasında söylenen güzel ve sevindirici bir şey yar; bugün -Türk kökenli olsun, 
Kürt kökenli olsun- hangi güneydoğulu vatandaşımıza sorarsanız sorun, kesinlikle, birbirinden ay
rı yaşamak istemediğini, kesinlikle, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak istediğini, candan, yü
rekten hepsi de beyan etmektedir. Bu, bizim için en sevindirici bir olgudur. 

Şimdi, onlar ne istiyorlar? Bakın, belki bizlere, "sizler, hep, demokrasi demokrasi diyorsunuz 
da, bu PKK'ya arka çıkıyorsunuz" gibi bir yaklaşım tarzı oluyor; ama, biz demokrasi derken, ilkön
ce, bir paket halinde, onlara, hepsinin toptan sunulmasını istemiyoruz; elbette, her şeyin bir basa
mağı, merhalesi vardır, ilk önce, oradaki vatandaş "be kardeşim, ben senden, demokrasi, insan hak
lan veyahut kendi dilimi kullanabilmemden, eğitimimden ziyade, yaşam hakkımın garanti altına 
alınmasını istiyorum" diyor; yani, ilkönce can güvenliği istiyor. Oradaki insanıma can güvenliğini 
verebilmem için, onların -PKK terörüyle karşı karşıya kaldığında, haksızlığa uğradığında- çalabi
leceği devlet kapısı, çalabileceği adalet ve hukuk kapısı olmalıdır. Devletimiz, can güvenliğini te
celli ettirebilmek için, kolluk güçlerinin yanında adalet güçlerini ve diğer güçlerini -istihdam ola
naklarını ve kaynaklarını- orada, zaman içerisinde harekete geçirmek zorundadır. Açlık, çok kötü 
bir şey; oradaki insanlarımızın sorunu, ilk başta, yaşamak ve açlığını gidermektir. 

Şimdi, dış kaynaklar ile iç kaynakları anlatmaya çalıştım. Elbette ki, bu kaynaklarda mutabık 
olduğumuz takdirde, mademki bilimsel yaklaşım açısından çözüm, kaynağında çözümse -yani, o 
bataklıktaki sivrisineklerin türemesiyle, sivrisinekleri öldürmekten ziyade, bataklığı kurutmaksa-
bizim, buradaki yaklaşım tarzımız, elbette ki, onurlu ve kimseye zarar vermeyecek, bize de zarar 
getirmeyecek ölçüde, dış politikamızı daha hassas ve daha dikkatlice yürütebilmektir. Bu konuda, 
son zamanlarda, iki üç yıldır yürüttüğümüz başarılı dış politikalar sayesindedir ki, PKK'nın terör 
örgütü olduğunu bütün dünyaya anlatabildik, haklılığımızı gösterebildik de, gittik, sınırlarımızın 
ötesindeki Zeli Kampında bombalama yapabildik. Yani, bu tür bir mücadelede, haklı olduğumuzu, 
dünya boyutunda anlatmak zorunda olduğumuzu gözden kaçırmayalım. 

İkincisi: Terörle mücadele siyasetlerimizi kesinlikle seçimlere endekslemeyelim; iç politika
mıza endekslemeyelim; kan üzerinden oy tahvil etme yöntemlerine girmeyelim. Hiçbir kimseyi, 
partiyi de suçlamıyorum -böyle bir zihniyet olursa dahi- yapmayalım diyorum; yaklaşım tarzımı
zın böyle olması gerekir. Çünkü, konuşmamın başında da söylediğim gibi, dünyada yalnız yaşamı
yoruz; kendimizi, dünya kamuoyuna muhakkak -her zaman haklı kılacak tarzda- anlatmak zorun
da olduğumuzu söylemek istiyorum. 

Şimdi, bu konudaki yaklaşımlarda rahatsızlıklar var, gerçekçi olalım. Partinin bir tanesi çıkı
yor, "ben bir senede hallederim; bana şu şu olanakları verin" diyor. Diğer bir parti, "ben de halle
derim, bana da şu olanakları verin" diyor. Birisi konulara daha katı, ırksal Türk milliyetçiliği açı
sından yaklaşıyor; diğeri de dinsel açıdan, ümmetçilik açısından yaklaşıyor. Yani, terörün bu tür 
yaklaşımlarla çözülmesi mümkün değildir. Konunun çözümünü, zaten, ta Türkiye Cumhuriyetini 
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kurarken, temel taşını koyarken, ortaya koymuşlar; çözümü Atatürk Milliyetçiliği; yani insanları
mız arasında ayırım gözetmeden, çağdaş devletin olanaklarını her insanın hizmetine eşitçe sunabil
mek. 

Bir bakanımız, "köyleri PKK yaktı" diyor; diğer bir bakanımız, "efendim, bana, köy muhtar
ları, 'köylerimizi güvenlik güçleri yaktı' diyorlar" diyor. Şimdi, öyle bir ortama geldik ki, efendim, 
hepimiz şahin olduk; güvenlik güçleri köy yakmaz... Tamam, kesinlikle yakmaz. Türkiye Cumhu
riyetinin, laikliğin ve demokrasinin bekçisi olan askerimiz, ordumuz, kesinlikle köy yakmaz; bunu 
ona yakıştıramam. Konuyu bu boyutta, insanları tehdit eder boyutta, ele alıp, onların ağızlarına 
âdeta fermuar çekerek, "bir daha bunu telaffuz etmeyin; PKK'ya siz güç veriyorsunuz veyahut da 
ordunun şevkini kırıyorsunuz" gibi tehditvarî yaklaşımlar, bu Parlamentonun içerisindeki en de
mokratik bir tartışma ortamını dahi yok etmeye çalışan yaklaşımlar, bizi, kesinlikle, çok tehlikeli 
boyutlara götürür. 

Burada derim ki: Efendim* aklın yolu birdir; ben, burada, orduma, devletime elbette söz söy-
letmeyeceksem; doğrudan, insan haklarından, demokrasiden yanaysam, ne güne duruyor benim 
Meclisim?! Ben, Meclisimden, bütün partilerin temsil edileceği bir komisyonumu elbette oraya 
gönderirim. Bunu söyleyen de oradaki benim vatandaşımdır. Eğer, onu, PKK söylettiriyorsa da, 
oraya gidip, onu araştırırım, bulurum; eğer, PKK söylettirmiyorsa da, oraya gidip yine araştırırım, 
bulurum; çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde güç yoktur. Bu gücün oraya gitmesi, 
kesinlikle, gerek ordu mensuplarımıza gölge getirmek gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisine 
gölge getirmek değildir; onun, dünya kamuoyunda daha berrak, daha şeffaf, daha demokrat oldu
ğunu ispatlamaktır. Bugün, burada, bunu söyleyen milletvekillin veyahut da bunu söyleten.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Sayın Köklü, size ilave süre veriyorum. 
Buyurun. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Bu tür söylemde bulunan insanlarımızı -düşünün yani, bunu söy
leyebilecek durumda olan bir milletvekilini dahi- sindirme yönteminin olabildiği bir yaklaşım tar
zında, o köydeki vatandaşın, o köydeki muhtarın, sizlere, ne dereceye kadar doğru bilgi verebile
ceğini zannediyorsunuz?! Burada gerçekçi olalım. 

Bugün, gerçekten, biz, yalnız Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan insanları, bu konu
da konuşmama yönünden susturabiliriz; ama, dünya kamuoyunda kendi haklılığımızı nasıl anlatı
rız; işte, şöyle anlatırız. Burada bu komisyon teşekkül eder; tarafsız bir gözlemle gider, orada ince
lemelerini yapar ve raporunu getirir, "buyur" der. Bu demek değildir ki, orada, belki yapmıştır, bel
ki yapmamıştır, belki iftiradır, belki değildir; ama, bu, hiçbir zaman, ne ordumuza zarar getirir ne 
Türkiye Büyük Millet Meclisine zarar getirir; onun davranışına, daha yakışıklılık getirir inancında
yım... 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Belkisi var mı bu işin? 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Bak, işte arkadaşım!... "Belkisi var mı" dediğiniz zaman, sizin 

yaklaşım tarzınız -biraz önce anlattığım gibi- yanlıştır; onu anlatmak istiyorum. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Cevaplayacağım onu. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Hayhay. 
Arkadaşlar, en sonunda burada bir konsensüs sağlanmalı; yani, Meclis, bu konunun üzerine 

birlik ve beraberlik içinde gitmeli ve kesinlikle peşin hükümlü olmamalıdır. Biz, kaynağında çö-
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züm üretmek istiyorsak, problemleri beraber teşhis etmeliyiz ve üzerimize düşen bu görevi de en 
kısa zamanda yapmalıyız. 

HASAN AKYOL (Bartın) - Nerede demokratikleşme? 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Evet, maalesef... Demokratikleşme demek, ekmek demektir, de
mokratikleşme demek, insan demektir, haysiyet demektir. Zannetmeyin ki, demokratikleşme, sa
dece kuru bir masaldır. Hayır... Bu memleketin sorunlarının tümünün çözümünde, kesinlikle de
mokrasi vardır, çağdaş devlet anlayışı vardır. Bunu bizler yapamazsak dahi, bizden sonra gelecek 
olan çocuklarımız yapacaktır; ama, gecikmesi, sadece bize değil, aynı zamanda, gelecekte Türkiye 
Cumhuriyetinde yaşayacak olan çocuklarımızın da zararına olacaktır. Zaman israfına gerek yok; bu 
konuda, kesinlikle, birlik ve beraberlik halinde hareket etmemiz gerektiğini söylüyorum ve bu ko
nuda... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bir "Yapacağız" diyorsun, bir de "var" diyorsun... 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Hep beraber yapacağız; gücümüz yetse yaparız. Başında söyle

diğim gibi, hep beraber yapmamız gereklidir ve bu bir parti sorunu değildir. Bu konunun iç politi
ka malzemesi ve siyasette oy toplama malzemesi yapılması da çok tehlikelidir. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hasan Korkmazcan; buyurun efendim. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 
Sayın Korkmazcan, bir muhalefeti, bir de iktidarı dinlediniz; buyurun bakalım!.. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli millet

vekili arkadaşlarım; benim, İktidar gruplarından birini de dinlemem, gerçekten isabetli oldu. Çün
kü, terörle mücadele konusu, Türkiye'nin çok uzun süreden beri sürdürdüğü hayatî bir sorundur. Bu 
sorunu, zaman içinde partilerimiz nasıl değerlendirdiler; onların ortaya çıkması -önümüzdeki gün
lerde alınacak tedbirler ve uygulanacak politikalar yönünden- olaylara epeyce ışık tutuyor. 

Sayın SHP Sözcüsünün burada yaptığı konuşmayı, Grup adına yapıldığı için ciddiye alıyorum 
ve ŞHP'ye, geçmişte, bugün söyledikleri ilkeler içerisinde hareket edebilseydi, terörün bu boyutla
ra ulaşmasında herhalde katkıda bulunmamış olurdu gibi bir tarihî tespiti de yapma ihtiyacı duyu
yorum. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - Nasıl katkıda bulunmuş? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Biraz önce konuşan değerli SHP sözcüsü, terör konu

sunun iç politika malzemesi yapılmaması gerektiğini ifade ettiler. Kan üzerinde politika yapılama
yacağını ben bu kürsüden defeatle ortaya koydum. 

SHP'nin muhalefette.olduğu dönemde, yüzde 29 oy oranına ulaştığı dönemde en önemli siya
set malzemelerinden biri, o günkü iktidarın terörle yaptığı mücadeleydi. SHP, o mücadeleyi öyle
sine kullandı ki; bilahara, SHP'nin uyguladığı politikaları yeterli görmeyip de, başka sahalarda, 
başka kulvarlarda çözüm arayan kişileri, bu Meclis çatısı altına taşıdı. Bu tarihî sorumluluğu unut
mamak lazım; çünkü, terörle mücadele, Hükümetin verdiği izahattan da anlaşılacağı gibi, daha 
epeyce zamanımızı alacak. Söylenen sözlerin, her dört ayda bir ifade edilen sloganların aksine, te
rör olayları sürüyor, terör kurumlaşıyor. Maalesef, terör, 1991 seçimlerinden sonra hem coğrafî 
alan itibariyle hem etkinlik itibariyle hem de personel itibariyle 1991 öncesine göre kat kat artmış
tır ve bu etkinlik maalesef devam etmektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, ben, herhangi bir rakamı kendi notlarımdan değil, burada Sayın Baka
nın notlarından çıkarayım; geçmişle de küçük bir mukayesesini yapalım. 

Sayın Bakanın biraz önceki konuşmasından aldığım rakam, 1994 yılı içinde 1 453 terör eyle
mi olduğu şeklindedir. Bu eylemlerde 1 057 şehit vermişiz, 1 027 vatandaşımızı da kaybetmişiz. 
Onları da, terörün kurbanları olarak, terör yaratan güçlere karşı direnmenin bedelini bu ülke için 
şehit düşerek ödemiş insanlar olarak kabul ederseniz, bu yıl içinde 2 100'den fazla vatandaşımızı 
teröre kurban vermiş bulunduğumuzu görürsünüz. Sadece son dört ay içerisindeki rakamlar da, ma
alesef, terörün bütün şiddetiyle devam etmekte olduğunu göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, terörün, sadece can alma boyutuyla ele alınmaması lazım. Terör, bir böl
gede, bir ülkede normal devlet fonksiyonlarının yerine gelmesine, işlemesine engel olan olaylardır. 

Bu anlamda, Türkiye'de terör, gündemin birinci maddesi olarak, aktüaliteyi de, geleceğe dö
nük hesapları da etkiliyorsa, terörün etkinliği sadece şehit sayısıyla, öldürdüğü vatandaş sayısıyla 
ölçülmez. Türkiye'ye verdiği zararlar itibariyle, çok daha geniş boyutlu bir hadiseyle karşı karşıya-
yız. 

Şimdi, Anavatan İktidarı dönemine yönelik yıllarca süren eleştiriler, son üç yılın yanlış tedbir
lerle geçirilemesine neden olmuştur; son üç yılda çok daha etkin tedbirler alabilme şansı varken, 
bu şans kaybedilmiştir. Biraz önce, SHP Sözcüsü arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, terörle müca
delede, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve siyasî partilerin topyekûn bir kararlılık içinde olmala
rı, elbette en önemli faktördür. Bir ülkenin bütünlüğüne yönelmiş, dıştan da destek gören örgütlü 
bir harekât varsa, onun karşısına milletçe topyekûn çıkılır, milletin bütün güçleriyle çıkılır. 

1991 öncesinde, terör olayları karşısında, maalesef, bu siyasî bütünlük sağlanamadı, muhale
fetin bir kanadı, o günkü İktidara gerekli desteği vermedi; ama, 1991 seçimelerinden sonra muha
lefette bulunan Anavatan Partisi, hiç geçmişteki tutumla hiç mukayese edilmeyecek bir tavır sergi
ledi ve İktidarın getirdiği her türlü tedbire destek olduğu gibi, getirilebilecek diğer tedbirlerde de 
desteğini esirgemeyeceğini açıklıkla ifade etti; her seferinde ifade etti. Buna rağmen, bu fırsat iyi 
değerlendirilememiştir; çünkü, bu fırsatın değerlendirilmesini sağlayacak bir hükümet, 1991 se
çimlerinden bu yana Türkiye'de mevcut değildir. Terörle mücadelenin en zayıf tarafı, 1991'den 
sonra, terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin arkasında, siyasî iradeyi temsil eden sağlam bir 
hükümetin bulunmamış olmasıdır. 

Üç yılın olaylarına bakınız. Hükümet, işbaşına gelir gelmez -koalisyon protokolünde yazdığı 
gibi, hükümet programında yazdığı gibi- olağanüstü hal bölgesinin bütün sistemlerini eleştirerek 
işe başlamıştır; Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin ilk fırsatta değiştirileceğini, düzenleneceğini, de
ğerlendirileceğini, koruculuk sisteminin yanlış olduğunu ve özel timlerin geri çekilmesi gerektiği
ni ifade etmiştir; terörle mücadele sonunda bağımsız yargımızın mahkûm ettiği teröristlerin konfor 
içinde yaşamalarını temin etmeyi, Hükümetin güvenoyu almasından önce düşünülecek derecede 
ciddî bir olay olarak kamuoyunun önüne getirmiştir. 1991 sonrası, Hükümetin yaptığı ilk icraat, ha
tırlayacaksınız, Eskişehir Cezaevinin boşaltılmasıydı. Yani, bu Hükümet, terörle ilgili yeni bir kon-
septi oluşturup, Mecliste meydana gelmiş olan siyasî konsensüsten yararlanmak yerine, o konsen
süsü bozucu, terörle mücadelede kendisini desteklemeye hazır bulunan Anamuhalefet Partisini suç
layıcı bir tavır almış, mahkûm olan teröristlerin konforunu her türlü meselenin üstünde tutmuştur. 

Elbette, böyle bir yanlışlıkla bir yere varılamazdı. Yanlışlık onunla da sınırlı kalmamıştır; ar
kasından, "şeffaf devlet getiriyoruz, kimlik tanıyoruz" diye Güneydoğu Anadolu seferleri düzen-
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lenmiştir. Kimlerle; sonradan "PKK'nın temsilcileri bu çatının altındadır, işte biz onları atıyoruz" 
diye övündüğünüz kişilerle kol kola seferler düzenlenmiştir ve nevruz olaylarına kadar terör öyle
sine bir azdırılmıştır ki, öylesine bir kurumlaşmıştır ki, Anavatan İktidarı döneminde, sekiz yılda 
ölenlerden fazlası, sadece 1992 yılında ölmüştür; şehit sayısı itibariyle de bu böyledir. 

Değerli arkadaşlarım, 1991 yılında tam 2 544 güvenlik görevlisini şehit verdik. Bakınız, o şef
faf politika, kimlik tanıma politikaları ve terörün temsilcisi olarak sonradan ilan edilen kişilerle ya
pılan seferler, kaç cana mal olmuştur; rakam ortada! O yıla kadar -yıllık olarak söyleyeyim- güven
lik güçleri ve askerlerimizden şehit olanların sayısı; 1984'te 39; 1985'te 67; 1986'da 52; 1987'te 64; 
1988'de 52; 1989'da 140; 1990*da 153; 1991'de 2 544'tür. Bu rakamlar da, birtakım şeyleri ve bir 
yanlış politikayı anlatıyor. Nitekim, nevruz olaylarında, o yanlış politikadan dönme yoluna gidildi; 
ama, çok geç kalınmıştı. Nevruz olaylarından sonra alınan tedbirler, maalesef, bu sefer de araya so
kulan bir gizli ateşkesle gölgelendi. Gizli ateşkes olayından sonra da terör tırmanmaya devam etti. 
Rakamlar ve tarihler, bunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. 

Şimdi, böyle bir dönemde, dönüp dönüp "efendim, Anavatan döneminde terörle mücadele 
edilmedi, başı ezilmedi; işte, biz belini kırdık, biz yok ettik" edebiyatı yapmanın hiçbir anlamı yok
tur ve hiçbir anlamı olmadığını da, son iki ayda 20 öğretmenimizin şehit verilmesi ortaya koymak
tadır, GAP'ın sulama tünellerinin açılış töreni yapıldığı gün 12 askerimizin kalleşçe şehit edilme
si hadisesi de ortaya koymaktadır. 

Demek ki, kan üzerinde politika yapmanın ve ciddî bir millî mücadeleyi -milletin kendi varlı
ğını, birliğini, bütünlüğünü korumak için yaptığı mücadeleyi- parti hesaplan için istismar etmenin, 
hiç kimseye, hele sorumluluğunu sırtımızda taşıdığımız bu millete hiçbir faydası olmamıştır, bun
dan sonra da olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktada birleşebiliyorsak, birtakım ciddî tedbirler alınabilir; ama, 
müsaade ederseniz, bu ciddî tedbirleri, bu Hükümetin alabileceğine dair bir inanca sahip olmadığı
mı söylemek istiyorum. İster bu inanca katılırsınız ister katılmazsınız; ama, bu Hükümet, terörle 
mücadele konusunda öylesine aşınmış, şimdiye kadar yapageldiği yanlışlıklarla öylesine güven 
kaybına uğramıştır ki, en etkili tedbirlerin reçetesini dosyalar halinde bu Hükümete teslim etsek, 
gene de sonuç alamayız; çünkü, bir kere, bu Hükümetin üç yıldan beri getirdiği hiçbir yasal düzen
leme yok. 

Bakın, olağanüstü hali, koruculuk sistemini, özel timleri eleştirmişsiniz, yanlış oldu demişsi
niz; düzeltmek için hiçbir çare getirmemişsiniz; hem de muhalefet tarafından davet edildiğiniz hal
de... Hiçbir gün de Hükümet olarak, terörle mücadelenin arkasında durmamışsınız. Ben, Koalisyon 
ortaklarının müştereken, bizimle birlikte, olağanüstü halin uzatılması için burada oy verdiğini ha
tırlamıyorum. 22 defa olağanüstü hal uzatması olmuş -bunlann büyük bir çoğunluğu da Koalisyon 
ortaklannın dönemine rastlıyor- iki ortağın gelip de burada müştereken oy verdiği görülmemiş. 
Hatta, bu iç çekişme öyle noktalara vardı ki, bu Meclisin huzuruna bir Başbakan, sahte evrak ge
tirmek mecburiyetinde kaldı; Bakanlardan imza toplayamadığı için sahte evrakla geldi. 

Düşününüz; binlerce insanımızı, kışta kıyamette canını vermeye davet ediyoruz; bu, öylesine 
bir mücadele... 2 binden fazla köyde oturan vatandaşımız, yerinden yurdundan, hatıralarından 
uzaklaştırılıyor, tedbir diye bir yerlere götürülüyor; 200 binden fazla çocuğumuz, eğitimden malı
nım kalıyor; böylesine, topyekûn bir mücadele var ortada; ama, bu mücadelenin arkasında, bu mü
cadeleyi verenlerin yanında Hükümet yok. Böyle bir mücadele başanya ulaşabilir mi; ulaşamamış
tır. 
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Bu mücadelenin arkasında, devletin yargı organı da yeterince yer alamamıştır; çünkü, yargı or
ganı çok tedirgin edilmiştir, çok yalnızlığa itilmiştir, yok farz edilmiştir. Başlangıçta, yargı organı
nın tespit ettiği, mahkûm ettiği teröristlerin konforunu düşünen iktidar, son günlerde de, mevcut, 
kıyıda köşede kalabilmiş, cezaevinden kaçmamış birtakım terörisitler varsa, onları, dolambaçlı yol
larla kurtarmanın çarelerini aramaktadır. İşte, gündemde, Terörle Mücadele Kanununda değişiklik 
yapan bir tasarı var. Bu tasarının birinci gizli amacı, terörden mahkûm olanların cezalarını azalt
maktır; ikinci amacı, bu cezalan paraya tahvil etmektir; üçüncü amacı da -cezalarla ilgili her çıkan 
hükmü geçmişe de şamil sonuçlar doğuracağı için- bir kısım insanların, ellerini kollarını sallaya
rak, terörle ilgili eylemlerini yeniden sürdürebilmelerine fırsat vermektir. Üstelik bu, Türkiye'ye ve 
dünya kamuoyuna, "demokratikleşme" etiketi altında pazarlanıyor! 

Değerli arkadaşlarım, demokratikleşme dediğiniz olay, gerçekten bu kadar basit mi; yani, Te
rörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesini değiştirirseniz ve bir de terörün tarifini değiştirirse
niz, Türkiye'de olmayan demokrasiyi siz mi getirmiş olacaksınız?! Demokratikleşmeyi bu kadar 
hafife alır mı bir siyasî parti; İktidar ortağı bir siyasî parti?! 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - Terörle ne ilgisi var bunun? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Terörle zaten ilgisi yok; onun için, Terörle Mücadele 

Kanunu, terörle mücadele etmekte olan güvenlik güçlerine ve devletin yetkili organlarına güç ver
mek için düşünülür, başka hiçbir şey için değil. 

Demokratikleşme konusunda birtakım iyileştirmeler aranıyorsa, onun sahası ayrı; Anayasa de
ğişiklikleri var, Siyasî Partiler Kanununda değişiklikler var, seçim kanunlarında değişiklikler var, 
siyasî sistem üzerinde değişiklikler var, o ayrı bir şeydir; ama, Terörle Mücadele Kanununda deği
şiklik yapacağız, demokratikleşme oldu diye birtakım yerlere mesaj vereceğiz!.. Bu, demokratik
leşme ambalajıyla topluma giydirilmek istenen bir tabutluk zihniyetidir değerli arkadaşlar. Bir ta
raftan, eli silahlı, bu memleketi bölmek için dış güçlerle de işbirliği yapan terör örgütlerine, müca
delenin önemli bir geçidinde cesaret verilecek; öbür taraftan, yeni birtakım suçlar ihdas edilecek. 
O suçların, toplumda, yeniden, 1944'lerdeki gibi bir tabutluk terörü getireceği de ortada. Herhalde, 
Yüce Meclis, bu türlü tertipleri boşa çıkaracaktır. 

Bugüne kadar, buna benzer süslü ambalajlarla topluma yutturulmak istenen konuların, Mec
listen geçit bulamadığını biliyoruz. Bu da ciddî olarak sonuç doğurmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Hükümetin, sadece bir kanadıyla ilgili değerlendirmeler yapıyor 
görünürsem, meseleye objektif yaklaşmamış olurum. Bu konuda, Hükümetin küçük ortağı kadar 
büyük ortağının da ağır sorumlulukları var. Bir kere, terör olayının, milletlerarası boyuta ulaşma
sının sebebi, doğrudan doğruya bu Hükümetin başında bulunanlardır. 

Evvela, terörle mücadele konusunda kendi millî güçlerimizi, başta kendi koalisyon ortağı ol
mak üzere, seferber edemeyen koalisyonun büyük ortağı, dışarılarda terörle mücadele için yardım 
taleplerinde bulunmuştur, dışarıya el açmıştır; bu ülkenin terörü ortadan kaldırabilme konusunda
ki kararlılığını, kendi gücünü ortaya koyacağına, başkalarından medet ummuştur. Başlangıçta, o 
desteği verir görünenler, sonra bunun şartlarını koymaya başlamışlar; terörle mücadelede sana yar
dım ederiz; ama, sen de şunu yapacaksın diye, terörle mücadelede yardım ederiz; ama, yardımlar 
şu, şu şarta bağlı olur diye Türkiye'ye birtakım kurumlar dikte ettirmeye, arkasından, Türkiye'ye 
müfettişler göndermeye başlamışlardır. Bütün bunlar, Hükümetin ortak zaafıdır. 

Kavramlar konusunda da, Hükümetin, konunun ciddiyetiyle bağdaşır bir yaklaşım içinde ol
duğu kanaatinde değilim. 
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Türkiye'de terörle mücadelenin bir savaş olduğunu söyleyen, öncelikle, bu Hükümetin Bakan
ları olmuştur. Halbuki, savaş olarak nitelediğiniz zaman, terör örgütünün yıllardan beri yapamadı
ğı, kazanamadığı bir statüyü, siz, ona, kendi elinizle veriyorsunuz. Biraz önce Sayın Bakanın ifa
delerinde geçen "egemenlik, hâkimiyet" kelimelerini Meclis olarak kabul etmiyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, var mı ihtiyaç efendim? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Sayın Bakan, burada "terör örgütünün belini kırdık, 

Batman'da, Şırnak1 ta, Van'da -birtakım iller saydı- buralarda, artık terör örgütünün hâkimiyeti kal
madı" dedi. Ayrıca "geçen yıl buralarda, terör örgütünün hâkimiyeti vardı" dedi. Halbuki -ben ha
tırlıyorum- bu Hükümetin Başbakanı, iki yıldan beri "terörle mücadeleyi tamamladık, sıra ekono
miye geldi" diyor. Yani, iki yıl evvel Başbakanın söylediğini, bugün, Sayın İçişleri Bakanı tekzip 
ediyor. Yanlış geçmesin tutanağa; zaten Sayın Bakanımda da var, benim tespit ettiğim notlarda da 
var. Sayın Bakan "birtakım illerde, geçen yıl terör örgütünün hâkimiyeti vardı. Aldığımız tedbir
lerle, bunlar, PKK'nın egemenliğinden kurtarıldı. Şırnak, Batman, Cizre, Eruh gibi bölgelerde, 
1993'te PKK hâkimiyeti vardı" diyor. Halbuki, Sayın Başbakan, iki yıldan beri, PKK meselesinin 
de terör meselesinin de çözüldüğünü söylüyordu. Sayın Başbakan, meydanlarda "bu meseleyi bi
tirdik; sıra ekonomiye geldi" diye nutuklar atarken, meğer -haberimiz yok- 1993'te PKK yurdun 
belli yerlerinde hâkimiyet kurmuş. Ne ise, Sayın İçişleri Bakanımız göreve gelmiş, sayesinde 
PKK'nın egemenliğine son verilmiş. Demek ki, "Cudi Dağına bayrak diktik" sözü bir sürçülisan de
ğilmiş. Bir devlet, kendi toprağına bayrak dikmekle övünür mü? Kendi toprağının üzerinde biten 
her otun yaprağı bile bayraktır, her ağacın yaprağı bayraktır. (ANAP, RP ve CHP sıralarından al
kışlar) 

Cudi Dağının Türk Bayrağının gölgesinde olduğundan kimin şüphesi vardı; şüphe, demek ki, 
bu siyasî iradede, bu kavramları birbirine karıştıranlarda; bu askerlere kadar sirayet etmiş. Zaten, 
şimdi, olağanüstü hal yetkileri, maalesef öylesine kötüye kullanılır hale geldi ki, bu meselede dev
let kavramı nerededir, nerede duracaktır, nasıl oluşacaktır konusunda şüpheler belirdi. Biz, Hükü
mete, olağanüstü hal yetkisini, oradaki güvenlik güçlerini seçim işlerinde kullansın diye vermiyo
ruz. Olağanüstü hal yetkilerini, bu milletin bütünlüğünü, birliğini; bu ülkenin birliğini, bütünlüğü
nü, bayrağını korusun diye veriyoruz. Yoksa, -anayasal bir kurum olmakla beraber-olağanüstü hal 
yetkileri, demokratik parlamentoların kolay kolay yürütme gücüne terk etmeyecekleri hassasiyet 
içerisindeki bir konudur. Bu konuyu, bu yetkileri Hükümete teslim ediyorsak, o yetkilerin, gerçek
ten yerinde, dürüstçe kullanılması zorunluluğu vardır. Halbuki, devlet imkânlarının, devlet yetkile
rinin dürüstçe kullanılmadığı, seçimlere alet edildiği gibi şüpheler gün geçtikçe yayılmaktadır ve 
maalesef son günlerde dozu gittikçe artmaktadır. Bir koalisyon görevlisi mücavir bölgede aday ol
muştur, Sayın Karayalçın mücavir bölgede aday oldular; hayırlı uğurlu olsun, kendisine çalışmala
rında başarılar diliyoruz. Ama, hazır buraya gelmişken, gıyabında konuşmamak için ifade etmedi
ğim bazı şeyleri söyleyeyim; bu devletin imkânları, Sayın Karayalçın'ın şahsî mamelekine dahil de
ğildir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bir kamu bankasının herhangi bir spor kuru
luşuna vereceği mükâfatı dağıtmak da Sayın Başbakan Yardımcısına düşmez; hele hele şu kadar 
kısa süre içerisinde, temel atmaya dahi ömrünün yetmeyeceği vaatlerde bulunarak, devletin güve
nilirliğine gölge düşürmek, bir milletvekilliği koltuğu için değmez. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN - Toparlar mısınız Sayın Korkmazcan. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Eğer, devletin imkânlarını, bu bölgeye aktarma konu
sunda bir duyarlılığınız var idiyse, göreve geldiğiniz günden beri epeyce zamanınız vardı. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Daha önceleri neredeydiniz?(!) 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Yani, bir temel atmak için, bir programa bir hüküm 

koyabilmek için, bir ödenek aktarabilmek için epeyce vaktiniz vardı. Bu vakitleri değerlendirme
yip de, seçim dolayısıyla beytülmale el sürmek, hiçbir demokratik ülkenin bakanına yakışmaz; hiç
bir koalisyonun ortağına da yakışmaz. Bunlar, tarih önünde insanları küçülten davranışlar ve yak
laşımlardır. Ben, basında yer alan "3 trilyonluk yatırımlar yapılacak" gibi, "feribot iskeleleri" gi
bi haberlere hâlâ inanmak istemiyorum. Eğer, Sayın Bakanın, Anayasa dışı olarak, yani bir bölge
yi diğerlerinden ayırıp da kendi seçim bölgesi diye... 22 milletvekili seçilecek; eğer, her milletve
kili seçilecek bölgenin böyle bir kontenjanı varsa, o hizmetleri yapalım; ama, yoksa, bir yere böy
le vaatlerde bulunmak dahi Anayasaya aykırı bir tutumdur. Öyle bir tutumda olup olmadığının an
laşılabilmesi bakımından da yararlı olacaktır. 

Mesela, tütün kotasını uygulayan bu Hükümet. Bu Hükümet döneminde, iki defa kota uygu
landı. 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Seçimden evvel kaldırıldı, sonra tekrar ihdas edildi. 

HASAN KORKAMAZCAN (Devamla) - 27 Mart öncesinde yüzde 30 daraltıldı. Seçimden 
sonra, ikinci defa kota uygulamasına gidildi; yüzde 70'e yakın kısıtlamalar yapıldı. Şimdi duyuyo
ruz ki, Adıyaman bölgesinde kota uygulamasına son verilecekmiş ve tütün ekim alanları iki misli
ne çıkarılacakmış... Acaba, Sayın Karayalçın, bu konuda, içinde bulunduğu Hükümetin onayını al
mış mı? Yoksa, orada, kendi hayallerini mi gerçekmiş gibi söylüyor? Bu, şuna benzer değerli ar
kadaşlarım: Bir kere, bir çek yazmak için imzanızın geçerli olması lazım; yani, yetkili imza olmak 
lazım. Hükümet adına, Başbakan Yardımcısının çek yazma yetkisi yoktur. 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Bravo! 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Bu yetmez. Hükümet, o yetkiyi verse bile, çek yaza

bilmek için, o ödeyeceğiniz karşılığın bankada bulunması lazım. Yani, yetkisiz imza ile karşılıksız 
çek yazar gibi seçim vaatlerinde bulunmak, bu Meclisin içinde görev yapan - kendisi milletvekili 
sıfatını taşımasa dahi- bir arkadaşımıza yakışmaz. Yanlış varsa, burada... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - 1993 yılı ürünleri daha duruyor. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Onları biliyoruz; daha mayısta verilmesi gereken, 

ekim... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - 1992 yılı ürünleri de duruyor bölgelerde, özellikle, Bat-

man'da... 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, sürenizi yalnız kullanır mısınız efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, aslında, bu Hükümetin Güney
doğu Anadolu Bölgesine yaptığı gezilerde -sadece 1993 tütününü ödememekten ibaret değil- 15 
trilyonluk bir paket açılmıştı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, toparlayın efendim. 
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HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 

1993 yılında, 15 trilyonluk bir paket açılmıştı, 1994'te 5,5 trilyonluk bir paket açılmıştı. Bu 
trilyonlar nereye gitti acaba? 600 bin insana istihdam alanı yaratılacaktı, acaba 600 kişiye istihdam 
yaratıldı mı? Halıcılık geliştirilecekti, hayvancılık geliştirilecekti. Bu, aynen, hani Gazi Yaşargil'le 
beraber, Sayın Başbakan bir basın toplantısı yapmıştı; dünyanın beyin merkezini Türkiye'de kuru
yoruz diye. Orada ne yapıldıysa, doğuda da, bu trilyonluk yatırımlar aynı ölçüde gerçekleşti. 

Şimdi, bunların inanılmayacağını bile bile, hiç olmazsa, Sayın Karayalçın'ın kendi kişiliğini 
zedelememesini temenni ediyorum. ' 

Olağanüstü Hal Bölgesinde, geçmiş dört ayda hayatlarını kaybeden değerli güvenlik gücü 
mensuplarımıza, masum vatandaşlarımıza ve son iki ay içinde eğitim ordusunun mensubu olarak, 
insanları aydınlatmak gibi kutsal bir görevi yaparken şehit olan öğretmenlerimize Cenabı Hak'tan 
rahmet diliyorum, sizlere saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcân, teşekkür ediyorum. 

V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcanhn, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAY ALÇIN - Efendim, 
şahsıma sataşma yapıldığı kanısındayım. 

BAŞKAN - Ne maksatla efendim, hangi cümlelerden? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARA YALÇIN -Sataşmayla 
ilgili cümleleri de izin verirseniz kürsüden yanıtlamak istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Efendim, siz istirahat buyurunuz ve onu bir tespit ediniz. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Efendim, bariz sataşma vardır. 

BAŞKAN - Müsaade buyurun efendim; onu ben takdir edeyim. 

Buyurun Sayın Karayalçın. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN - Yanlış de

meçler vererek insanın kişiliğinin küçültüldüğüne ilişkin iddiada bulundu. 

BAŞKAN -Efendim, hangi cümlelerle rencide edildiğinizi tespit ettiniz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAY ALÇIN - Müsaade 
ederseniz kürsüden açıklayayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - Konuşmayı izlemediniz mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Sayın Tutu, izledim efendim, onun için zabıtların getirilmesini istemeden kürsü

ye davet ettim. 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN - Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Sayın Korkmazcan'ın, biraz önce yapmış olduğu konuşmayla ilgili ola
rak söz almış bulunuyorum. Söz verdiğiniz için size teşekkür ediyorum, zatı âlinizi ve sayın mil
letvekillerini saygıyla selamlıyorum. 
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Adıyaman'dan milletvekilliği için adaylığımı koymuş bulunuyorum. Adıyaman, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi içinde geri kalmış bir ilimiz. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Yeni mi hatırladınız beyefendi? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARA YALÇIN (Devamla) -
Aslında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, özellikle 1980'li yıllarda izlenen, uygulanan politikalar ne
deniyle zaten geri bırakılmış bir böl gemizdi; ancak, Adıyaman da, o geri kalmış 

bölge içinde dalıada geri bırakılmış bir il... 
İBRAHİM TEZ (Ankara)-Siz bir susun, 8 sene de ne yaptınız? 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Siz ne yaptınız? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAY ALÇIN (Devamla) -
Engin Bey, dinlerseniz, ben yanıtlayayım. 

Aslında, Adıyaman'la ilgili iddiaları, Adıyaman'ın geri bıkanlmışlığıyla ilgili iddiaları, şu an
da ben söylüyor değilim. 

MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) - Batman da geri bırakılmış bir il... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAY ALÇIN (Devamla) -
Yalnızca, bugün çeşitli yorumcuların, değişik gazetelerde yazmış oldukları yazılar bile Adıya
man'ın ne denli geri bırakıldığına ilişkin, son derece de çarpıcı örneklerle dolu; şu çok çarpıcı... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT ORHON (Yozgat) - Yozgat'a da getirecek misiniz o kadar yatırımı? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) -
Özellikle, Sayın Yavuz Donat'ın bugün Milliyet Gazetesinde yazmış olduğu yazıyı okumanızı ve 
çok yakından değerlendirmenizi diliyorum. 1970'li yılların sonunda -1980'lerin başında- Adıyaman 
değişik göstergeler itibariyle, Türkiye'de var olan illerin 50'li sıralarında yer alırken; 1984 yılından 
1992 yılına kadar izlenen politikalar sonucunda, Adıyaman, iktisadî ve toplumsal göstergeler itiba
riyle, 60'lara düşmüş; 62 nci sırada, 65 inci sırada. Bu 1984-1991 yıllan arasında Adıyaman'da iz
lenmiş olan politikaların sonucunu, Adıyaman üzerindeki etkisini, Adıyamanlılar üzerindeki etki
lerini, son derece de çarpıcı bir biçimde ortaya koymakta. Ben burada böyle bir kentte adaylığımı 
koyuyorum... (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) - Ne yapsan seçilemeyeceksin!.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) -
Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; kuşkusuz, ülkemizin geri kalmış, geri bırakılmış, bırak
tırılmış başka yerleri de var; ancak, ben burada Sayın Korkmazcan'ın Adıyaman'la ilgili iddiaları 
nedeniyle huzurunuzda bulunmaktayım. O nedenle de Adıyaman'a ilişkin olarak kullanılan göster
geleri ele alarak sizlere bu konudaki açaklamamı yapıyorum. 

Sayın milletvekilleri, şu konuda son derece duyarlıyım. Adıyaman'a 1994 programı içinde yer 
almayan hiçbir yatırımı söylemiş, götürmüş değilim. Adıyaman'da 1994 programımıza göre 53 pro
je uygulanacaktır; 53 projenin toplam yatırım büyüklüğü de 3.1 trilyon liradır. 

ABBASİNCEAYAN (Bolu)-Bolu'ya ne var Bolu'ya?... 
HASAN KORKMAZAN (Denizli) - Bugüne kadar niye yapmadınız? Başarılı olacağını mı sa

nıyorsun? Aday oluncaya kadar neredeydiniz? 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Aday olana kadar neredeydiniz?... Hikâyeyi bırak... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) -

Aslında, Sayın Korkmazcan'ın açıklamalarımı iyi izlemediği anlaşılıyor. Sayın Korkmazcan'ın 
böyle bir alışkanlığı var. Her konuda incelemeden, izlemeden, gerekli değerlendirmeleri yapmadan 
kalkıyor, Meclis kürsüsünde ya da başka yerlerde uluorta iddialarda bulunuyor. İnsanın, olmayan 
bir yatırımı varmış gibi göstermesi, o insanı ne kadar küçültürse, doğru olmayan iddiaları Meclis 
Kürsüsünde ifade etmesi de o kişiyi o kadar küçültür. Bundan hiçbir kaygınız olmasın; yani, yatı
rım yoktu da yatırım programında proje yer almamıştı da ben onu mu söylüyorum Sayın Korkmaz-
can. Ne sayı saymasını biliyorsunuz, ne verilen demeçleri izliyorsunuz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Bunların temelini mi atabileceksin sanki; bunun neresi 
yanlış? Programınızda 15 trilyon da var... 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - İnşaatın temelini atacak o kadar. 
BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, rica edeyim... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) -

Tekrar ediyorum; 1994 programı Meclisten geçmiştir. 1994 programını Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kabul etmiştir. Ne söylüyorum ben size; 1994 programında Adıyaman için 53 tane yatırım 
projesi var; bunların toplam büyüklüğü de 3,1 trilyon lira... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Devam edin Sayın Karayalçın. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) -

Bunun hangi yönü yanlış... Hangi yönü yanlış; hiç bağırmayın, hiç telaşa kapılmayın. Bunların tü
mü, Hükümetimizin 1994 Yatırım Programında yer alan öteki projelerde olduğu gibi, olacağı gibi 
gerçekleştirilecektir. Hiçbir kaygı taşımayın Sayın Korkmazcan. Benim söylediklerimin tümü ger
çektir, tümü devlet programından alınmıştır. Tütün yatırım programıyla ilgili, tütün kotalarıyla il
gili, tütün ekim alanlarıyla, üretim düzeyiyle ilgili. Benim Adıyaman'da yapmış olduğum hiçbir ye
ni açıklama yoktur. Bunu da izlememişsiniz. 

Aslında, Anavatan Partisinin, muhalefete mensup partilerin benim Adıyaman'dan adaylığımla 
ilgili duymuş oldukları tedirginliği anlıyorum. Anavatan Partisinin geri bıraktığı, geri koyduğu bir 
ili, o ilin sorunlarını tümüyle çözmek üzere milletvekili adayı olarak üstlenmiş bulunuyorum. 

Sayın Başkan, söz verdiğiniz için size teşekkür ediyorum ; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Karayalçın, teşekkür ediyorum. 
Sayın Korkmazcan buyurun , bir talebiniz mi var efendim? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, ben konuşmamda Sayın Karayalçın'a bir 

soru yönelttim ve bu beyanın size ait olmamasını temenni ederim dedim. 
Gerçekten var tarzında bir iddia ortaya koymadım ama; şunu söyledim : Bu kadar kısa süre 

içerisinde, geçen seneki 15 trilyonluk ve 5.5 trilyonluk yatırım paketlerinizin akıbetine uğramasın, 
dedim; benim o konudaki kanaatim de kesindir. 

Bu vaatlerin de, 15 trilyonluk, 5.5 trilyonluk vaatlerden bir farkı yoktur; programda olması, 
onikinci ayda bu programın hatırlanması gibi bir ikiyüzlülüğü gerektirmez; onun için o " küçült
me" sıfatını kendilerine iade ediyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından gürültüler) 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAY ALÇIN - Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAY ALÇIN- Sayın 
Korkmazcan "ikiyüzlülük" diye bir sıfat kullanıyor. 

BAŞKAN - Sayın Karayalçın, sırf o gerekçeyle söz istediniz, bendeniz size söz verdim, ifade 
buyurdunuz; bu devam eder, tevali eder giderse çalışmalarımızı yapamayız. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN -Sayın Baş
kan "ikiyüzlülük".sıfatını kullanıyor; buna nasıl izin verirsiniz? 

BAŞKAN - Efendim, zabıtlara geçti. (SHP sıralarından gürültüler) 

Sayın Karayalçın, zabıtlara geçti efendim; elbette bu sıfatı kabullenmediğiniz zabıtlara geçti; 
doğrudur. (SHP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - Efendim, ANAP'hlar zaten böyle..: 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Böyle bir usul yok Sayın Başkan; Sayın Korkmaz
can yine sataşmada bulundu. 

BAŞKAN-Efendim, bir sayın üye...(SHP sıralarından gürültüler) 
Sayın Ekmen, bir sayın üye, talebim vardır, derse onu dinlemek zorundayım ben; bilemem ki 

ne söyleyeceğini. 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Sayın Başkan, böyle bir usul yok ki; böyle karşılık

lı sataşma şeklinde bir usul yok. (SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim, gayet .tabiî, o doğru değildir; onun doğruluğunu kabullenmiyorum; ama, 

bir sayın üye el kaldırıyor ve "Sayın Başkan" diyorsa, ben onu dinlemek zorundayım; bilemem ki 
ne söyleyeceğini. ' 

Teşekkür ediyorum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
8. - On İlde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başba

kanlık tezkeresi (311641) (Devam) 
BAŞKAN - Olağanüstü hal tezkeresiyle ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın 

Köse; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ola

ğanüstü halin 4 ay daha uzatılması hususundaki tezkere üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
söz almış bulunmaktayım. Konuşmama başlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; benden önce konuşan arkadaşlarımızın söylemiş olduğu 
gibi, bölücü terör olaylarını herhangi bir siyasî partinin maksatlı olarak kullanmasına karşı olduğu
muzu ve millî bir mesele olduğu için, bütün siyasî partilerimizin beraberce bu mesele üzerinde mu
tabık olmaları gereğinin bizim için de lüzumlu olduğu konusunda aynı düşüncede olduğumuzu ifa
de etmek istiyorum. 
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Ancak, terörle mücadele devam ederken, 1984 yılından bugüne kadar meydana gelen olayları 
gözümüzün önüne getirdiğimizde, hangi siyasî iktidarların bu mesele üzerinde ciddi tedbirler aldı
ğını ve Anayasanın 120 ve 121 inci maddeleri çerçevesinde, olağanüstü hal uygulamasında kulla
nılan yöntemin ne dereceye kadar başarılı olduğunu görmek mümkündür. Ortaya konulan sistem 
önemli değildir. Eğer, koymuş olduğunuz olağanüstü hal uygulamalarını başarıyla sonuçlandırma
mış iseniz, sistemde hata yoktur, yanlışlar, onu uygulayanlardadır. 

O itibarla, 1991 yılına kadar, mevcut, şu anda yürütülmesine devam edilen olağanüstü hale ge
reken hassasiyetin gösterilmediği ve üzerindetitizlikle durulmadığı içindir ki, olayın boyutları bun
dan iki sene önceki noktaya gelmiştir. G 

1991 yılından sonra, 49 uncu ve ondan sonra da 50 nci Hükümetlerimiz, kendilerine verilen 
bu yetkiyi, güvenlik kuvvetlerimize kararlı ve tutarlı bir şekilde -Anayasamızın ve kanunlarımızın 
öngörmüş olduğu meşru haklarını kullanma yetkisinden en küçük taviz vermeden- kullanmaları 
için destek olmuşlardır. Bugün, bu mücadele sonucunda ulaşılan başarı, işte, bu ciddî ve kararlı tu
tumun sonucudur. Bunu inkâr etmek mümkün değildir. Muhalefet milletvekillerinin ya da sözcü
lerinin, muhalif düşüncelerini söylerken, geçmişte olan olaylarla, bugünkü gelinen noktayı da orta
ya koymaları, vicdanlarının borcudur. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, şu anda halen Diyarbakır'da üst düzeyde görev yapan bir dev
let memurumuzun yazmış olduğu yazıdan iki cümle okumak istiyorum: "Son iki yıla kadar güney
doğuda bölücü terörle mücadelenin nasıl yapılacağı, nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağı husu
sunda bir devlet politikasından söz edilemezdi" diyor. İşte, bu, resmî belgedir. Anavatan sözcüsü 
arkadaşımızın bu resmî belgeye dikkatini çekerim. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - Anavatanlılar anlamazlar!.. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Onun için, devletin gücünü ortaya çıkaracak siyasî iradeye -doğ
rudur- ihtiyaç vardır; ama, bu siyasî iradeyi ortaya koyacak ve bununla mücadele edecek inanç ve 
yürek de ortadadır. İşte, bugün, 49 uncu ve 50 nci Hükümetlerimizin almış olduğu tedbirler sonu
cunda gelinen nokta ortadadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olay, bünyemizde organize olarak önümüze konulmuş bir 
organizasyon değildir. Diğer arkadaşlarımızın da belirttiği gibi, dış güçlerin tezgâhlamış olduğu; 
ama, içerideki hainlerin de maalesef, beraberce iştirak etmeleri sonucunda, olaylar, 1984 yılından 
itibaren gelişmiş ve hepimizi üzen noktaya ulaşmıştır. 

Şimdi, yakalanan teröristlerden, ya da pişmanlık yasalarına göre, devlete teslim olan terörist
lerin, elimizde ifadeleri vardır. Bunları kimin tezgâhladığını, Türk Milletini bölmek, Devletimizi 
yıkmak için o bölgede nasıl bir senaryoyu ortaya koyacaklarına dair en canlı örnek, bu terörist 
grupların verdikleri ifadelerdir. Bunun psikolojik desteği vardır, ekonomik desteği vardır, silahlı 
desteği vardır ve her şeyden öte, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmesi için ortaya konulan 
bir kararlılık vardır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletini bölmek için teşebbüse geçmiş binlerce terörist silahlı grup, ge
lecek, sizin güvenlik kuvvetleri mensuplarınızdan bazılarını şehit edecek, vatandaşınızı katledecek, 
öğretmeninizi, memurunuzu şehit edecek, siz devlet olarak "efendim, başka bir tedbiriniz yok mu? 
Bunu insan hakları çerçevesinde halledelim, başka yöntemler getirin" demek suretiyle, bunu savuş
turmanız da mümkün değildir. 
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Anayasanın koymuş olduğu sistem içerisinde iki tane önleyici tedbiriniz vardır. Bunlardan bir 
tanesi olağanüstü haldir, ikincisi sıkıyönetimdir. 49 ve 50 nci Hükümetler Anayasayı değiştirecek 
güce sahip olmadıklarına göre, önünüze koyduğumuz Anayasa değişikliklerini de desteklemediği
nize göre, bu tedbirlerin dışında; Anayasa çerçevesinde üçüncü bir tedbiri getirmemiz mümkün ol
mamıştır; ama, buna rağmen, yine Hükümet görevini yapmış, İl İdaresi Kanununda gerekli deği
şiklikleri yapan, ilin yönetiminin tümüyle yeniden düzenlenmesini ortaya koyacak yeni bir tasarıy
la Yüce Meclisin önüne gelmiştir. Mecliste, yine muhalefet grupları, maalesef, bunu desteklemedi
ği için ve çeşitli engellemeler ortaya konulduğu için Haziran döneminde kanun çıkarılamamış ve 
bu döneme kalmıştır. Önümüzdeki aylarda Yüce Meclisimiz bu kanunu çıkardığı takdirde; işte, bu, 
Doğru Yol Partisi kanadının, Hükümetin düşünmüş olduğu yeni yöntem, İl İdaresi Kanunudur. İl 
İdaresi Kanununu çıkardığımız takdirde, olağanüstü halin tümden uygulanmasına lüzum kalmaya
caktır. Her ilin valisi, olağanüstü hal yetkileriyle donatılmış olacak, Türkiye Cumhuriyetinin bütün 
kanunlarıyla verilecek hükümleri ihtiva eden bu yasa çerçevesinde olağanüstü hal ortadan kalkmış 
olacak ve il yönetimi, kendisine verilmiş olunan yetkilerle bu meseleyi ortadan kaldırmak için mü
cadelesine devam edecektir. 

Demek ki, hem Olağanüstü Hal Bölgesindeki başarılı uygulamalarıyla hem de Yüce Meclisin 
önüne yeni bir kanun tasarısı getirmek suretiyle, Hükümet görevini yapmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; arkadaşlarımız "dış devletlerden yardım istenmiş" diyor
lar; dış devletlerden istenilen destek ve yardım, terörün önlenmesi konusunda değil. Türkiye Cum
huriyeti Devleti, bu terör örgütlerinin, kendi sınırları içerisinde örgüt kurmak suretiyle palazlanma
sına, desteklenmesine karşı ve o sınırları içerisindeki kamplarını ortadan kaldırması için komşu 
devletleri ikaz etmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük devlettir ve kimseye el açmaya, kimseden yardım dileme
ye ihtiyacı yoktur. Bu sözleri söyleyenler, bunun farkında değildir. 

. SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Çekiç Güç ne geziyor orada?!.. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ikazını yapmıştır. Gerek komşu 
devletler gerek diğer devletler ya da aynı ittifak içinde bulunduğu devletler, on yıl süreyle, içlerin
de, binlerce sayıya varan ve binlerin üzerinde örgüt kurmak suretiyle, orada çeşitli imkânlar elde 
eden, içimizdeki bu fitneye gerekli yardımı yapmak suretiyle faaliyette bulunurken; acaba, Anava
tan Hükümetleri ne yapıyorlardı?!. 

Değerli milletvekilleri, Almanya'da bulunan, 1 000'in üzerindeki örgüt, Hükümetimizin yap
mış olduğu başarılı çalışmalar sonucunda kapatılmıştır ve ilk defa, gerek Amerika gerekse Avru-
pa'daki devletler, PKK'nm bir terör örgütü olduğunu, 50 nci Hükümet döneminde söylemişlerdir. 
Bu, bir başarıdır. 

Şimdi, burada, siyasî partiler olarak bizler, bu meselede yapamadıklarımızın tenkidini, yaptık
larımızın başarısını söylerken, kendi siyasî partilerimize herhangi bir şekilde pay çıkarma düşün
cesinde olursak, o zaman, olayı çıkmaza sokarız. 

Biz, yine diyoruz ki, bu olay millî bir olaydır. Bu olayda, eğer, Yüce Meclisin konsensüsü te
şekkül etmemiş olsaydı, o bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın devlete olan bağlılık düşüncesi 
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olmasaydı, bugünkü başarılı noktaya gelmemiz mümkün değildi. Biz, bunları inkâr etmiyoruz. Bü
tün siyasî partiler, muhalefet düşüncesini buradan söylemesine rağmen, yine, devletin güvenlik 
kuvvetlerinin meşru faaliyetlerine destek vermek suretiyle, oradaki faaliyetlerin yanında olduğunu 
ifade etmişlerdir. Onun içiri, biz teşekkür ediyoruz. Bunu inkâr etmemiz de mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, işin yalnız silahlı boyutu yoktur; işin, ekonomik, sosyal, kültürel 
ve siyasal boyutları da vardır. 

Bakınız, yakalanan terörist, ifadesinde diyor ki "22 DEP'li milletvekili, daha önceden, 'biz is
tifa edelim, Meclisten çıkalım, biz Mecliste gerekli görevimizi yapamıyoruz1 dedikleri anda..." 
PKK'nın başındaki hain düşüncenin sahibi "...Hayır, bizim için, Türkiye Büyük Millet Meclisi ay
rı bir mevzidir, o mevzii de kullanmak mecburiyetindesiniz'diyor". 

Hükümet ne yapmıştır; üzerinde hassasiyetle durmak suretiyle, PKK'nın o siyasal boyutunu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bu Yüce Mecliste, ona siyasî yönden destek veren milletvekil
lerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması sonucunda, ilgili yargı mercilerine teslim etmiştir. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Sayın Sözcü, bir itirafçının itiraflarını burada doğ
ruymuş gibi söylemeyin. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Onun için, bu yapılanlardan, milletimiz memnuniyet duymuştur. 
Çünkü, o bölgedeki, o milletvekillerine oy veren vatandaslanmızın, sokağa çıkmak suretiyle, "bu 
milletvekillerinin neden dokunulmazlığını kaldırdınız, neden Meclisten dışarıya çıkardınız diye, 
toplu bir hareketine de şahit olmadık. Demekki, yapılan yanlış sonucunda Yüce Meclisin yapmış 
olduğu hareketin, milletimiz nezdinde de herhangi bir şekilde tepkisi olmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, o bölgede, 3 binin 4 binin üzerinde okullar kapatılmıştır, sağlık hizmet
leri aksamıştır, yatırımlar durmuştur. Ne zamana kadar; 1992 yılına kadar. O günden bu yana, bü
yük çalışmalar ve faaliyetler sonucunda 1 000'in üzerinde okul açılmış; 1 000 okulumuz da, öğ
renci sayısı 10'un altına düştüğü için, öğrenci azlığından dolayı kapanmıştır. 

Esasen düşüncemiz şudur: Terör, ister olsun, ister olmasın, bu işin mezra boyutunda devam 
etmesi fevkalade yanlıştır. Mezrada ve küçük yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşlarımızın ka
liteli eğitime kavuşması için, yeterince sağlık ve ekonomik imkânlara kavuşabilmesi için, muhak
kak suretle toplulaştırmaya ihtiyacımız vardır. Buna, Hükümetimiz karar vermiştir. Önümüzdeki 
aylarda, mezralarda yaşayan vatandaşlarımızın, küçük yerleşim birimlerindeki insanlarımızın, top
lu yerlere getirilmek suretiyle eğitim, sağlık ve ekonomik yönden kalkınmalarını sağlayacak ted
birler alınacaktır. Tabiî, bunların hepsinin planlan, programları yapılmıştır. 

Bir başka hususu arz etmek istiyorum: Hükümetimiz, 5 Nisan kararlarına rağmen, o bölgede 
yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik sıkmtılan bilindiği için, o bölgelerin yapısı bilindiği için, 5 
Nisan kararlarının uzun süre etkisi altında kalmasın, fazla mağdur olmasınlar diye, ara seçim kara
rından önce, 6 trilyon liraya varan bir yatırım programı yapmıştır. Önümüze ara seçim gelmiştir. 
Ara seçimden sonra da tabiî ki, bu çalışmalar, bu uygulamalar devam edecektir. 

Bu uygulamalar devam ederken, vatandaşlarımızda bayram yaparken, Muhalefet, bu yatırım
lar, sanki seçimler nedeniyle yapılıyormuş gibi, yanlış düşünüyor, yanlış konuşuyor. Oraya giden 
hizmetlerin karşısına çıkmak suretiyle -o bölgede yaşayan insanlarımızın menfaatini savunup- bu 
kürsülerden konuşanlar tenakuz içerisinde kalıyorlar. 
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Bu bölgelere kim hizmet götürürse, hangi görevli götürürse, hangi vatandaşımız, o bölgede ya
şayan vatandaşlarımıza hizmet ediyorsa, ondan Allah razı olsun diyoruz; ona minnet ve şükran 
borçluyuz diyoruz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Köse... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Bir şey mi buyurdunuz Sayın Kapusuz? 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Köse, bu yatırımların 4 Aralık seçimleri öncesine sıkış
mış olması dikkatlerinizi çekmiyor mu? Bugüne kadar neredeydiniz?!. 

Buna, hiç karşı değiliz, olmayız da... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Değerli kardeşim, 5 Nisan kararlarına rağmen -biraz önce de söy
ledim- Hükümet, bu programını, çalışmalarını daha önceden yaptı. Ondan önce de vardı. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, yirmi yıldır, varını yoğunu harcayarak, hepimizin gurur duyduğu, iftihar et
tiği, yüce milletimizin katkılarıyla, 9 Kasımda Harran Ovasına tünelden sü akıttı. Tabiî, muhale
fet olarak siz oraya gelmediniz, teşrif etmediniz, böyle millî bir projeden gurur duymak durumun
da olduğumuz bir günde, maalesef, milletle beraber olmaktan kaçtınız, oralara gelmediniz; böyle 
bir gururu beraberce yaşama durumunda olmadınız... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Eksik biliyorsunuz. GeldikLGeldikL 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Köse, GAP'ı kim yaptı; Anavatan...Anava-
tan... (DYP sıralarından gürültüler) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Aklınız bile yetmez ona. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - YaLYaL 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Sayın Başkan, konuşmama devam edeyim mi efendim? 

BAŞKAN - Sayın Köse, diyaloga zatı âliniz girdiniz, devam edeyim mi diye bana soruyorsu
nuz!.. 

Buyurun efendim. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Sayın Başkan, benim ikaz yetkim olmadığı için, arkadaşlarımı
zın konuşmalarının bitmesini bekliyorum. Arkadaşları ikaz etme hakkı sizin efendim. 

BAŞKAN - Tabiî, teşekkür ediyorum efendim. 

Buyurun. 

" ' İSMAİL KÖSE (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi GAP'ın münakaşasını 
açarsak olay uzar. Konumuz olağanüstü haldir; ama, olağanüstü halin ortadan kalkması için, o böl
gelerin kalkınması için, meseleyi ekonomik yönüyle de ele almak mecburiyetimiz vardır. Düşma
nın elindeki silahı almamız lazımdır, O da, oraların geri kalmışlık nedenidir, ekonomik geri kalmış
lığı iddiasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiçbir yerdeki vatandaşına farklı gözle bakmamış... 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) - Erzurum'a ne yatırım yaptınız? 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - ...bütün gücüyle yüklenmek suretiyle, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgelerinin kalkınmasını sağlayacak bu dev projeyi ortaya çıkarmıştır. GAP'ı düşünenlerin, 
ortaya çıkaranların ve yatırım aşamasına getirmek suretiyle millete sunanların hepsinden Allah ra-
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zı olsun diyoruz; ama, GAP, Anavatan Partisinin değildir, bunu da bilesiniz. GAP, Türk Milletinin
dir. GAP, önce Türk Milletinindir, sonra Sayın Demirel'indir... Bunu, ansiklopedilerden siz de 
okursunuz. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Bari hakkını teslim edin. Ayıp!.. Ayıp! 

FEVZİ İŞBAŞARAN (İstanbul) - Nasıl yapacaktınız 70 sente muhtaçken? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Türk Milletinindir, Turgut Özal'ındır, Anavatan Par
tisinindir... -

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Şimdi münakaşaya girmek istemiyorum Sayın Ergüder. Sayın 
Özal, ara rejim dolayısıyla,... 

FEYZİ İŞBAŞARAN (İstanbul) - Ara rejimi kim getirdi; siz getirdiniz. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - ...Allah'ın sevgili kuluymuş, kendisine bir fırsat doğmuş, mirası
mızın üzerine konmak suretiyle, üzerine düşen görevini yapmıştır, Allah rahmet etsin. 

BAŞKAN - Sayın Köse... Sayın Köse... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) -... arria, olayın mimarı ve olayın sevdalısı bellidir. 

BAŞKAN - Sayın Köse... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Evet, efendim. 

BAŞKAN - Şu miras taksimatını bırakıp, konuya döner misiniz efendim. Taksimatı bırakın... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sayı itibariyle, arkadaşları
mız mukayese yapıyorlar; ölen güvenlik kuvveti mensuplarımız... Ölen vatandaşlarımız... 1991'den 
önceki yıllar... 1991'den sonraki yıllar... Sayı önemli değil değerli arkadaşlarım. Askerimizin, po
lisimizin bir düğmesi için, dünyayı başına yıkmamız gereken olaylarda, düşüncemizde, herhangi 
bir şekilde değişiklik olmamalıdır. Bir askerimiz değil, binlerce şehidimiz vardır. Bu, falan tarihte 
olmuş, filan tarihte olmuş önemli değil. Canını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet di
liyorum. 

Şu olay vardır: Bu PKK terör örgütü, 1991 yılında, mantar gibi nasıl ortaya çıktı, nereden gel-
' di, gökten zembille mi indi ? Yani, siz, sekiz sene uygulama yapacaksınız; bu, sekiz yıl ateş saça
cak, insanlarımızı öldürecek, aracımızı yakacak, okullarımızı yakacak ve bir noktaya gelecek, son
ra, siz "1991'den sonra bu kadar şehitimiz var" diyeceksiniz!. Bunu demeye hakkınız yoktur. Bu
nun neden meydana geldiğini ve sekiz yıl neden önlenmediğinin hesabını veremediniz, veremezsi
niz de... 

FEYZİ İŞBAŞARAN (İstanbul) - Tedbirlerin hepsi Anavatan Partisi zamanında alındı. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) -... evet, veremezsiniz de; çünkü, 1984 yılında 500 kişiyle başla
yan bu bölücü terör olaylarının, 1991 yılında hangi sayıda olduğunu, siz benden çok daha iyi bili
yorsunuz. PKK, o gün, Eruh ve Şemdinli'den girdiğinde, rahmetli Özal, "bunlar, dört tane baldırı 
çıplağın işi" demek suretiyle meseleyi hafife almıştır. Yine, maalesef, zaman içerisinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İSMAİL SANCAK (İstanbul) - İlave ne yaptınız, bu tedbirlerden başka ilave ne yaptınız? 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Köse. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - ...olayın bu boyutlara gelmesini de, binlerce yıldan bu yana, di
niyle, diliyle, her yönüyle beraber olduğumuz o kardeşlerimizin kafasına, ayrı bir ırktan gelme dü
şüncesinin kimler tarafından yerleştirildiğini de, söylendiğini de yüce milletimiz çok iyi bilmekte
dir. O itibarla, meselenin hem silahlı boyutunda hem siyasî gelişmesinde, Anavatan Partisi hükü
metlerinin çok büyük günahı vardır, vebali vardır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, biz, Hükümet olarak ve Doğru Yol Partisi olarak diyoruz ki, bu 
silahlı örgüt ortadan kalkıncaya kadar, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, devletin ve Hükümetin 
emrindeki güvenlik kuvvetlerince, ne yapılması gerekirse, o yapılacaktır. Hiç kimse, başka bir şey 
bekjemesin... 

Devleti yıkmaya, milleti bölmeye yönelmiş bu menfur hareketin karşısında, elimizi kolumuzu 
bağlayıp, devlet olarak bir tarafa çekilme durumunda da değiliz. 

Demin bahsettiğim gibi, çıkacak olan kanun, onun yerine koyacağımız tedbirlerdendir. Silah
lı mücadeleye karşı, ancak silahlı mücadele ile meseleyi, ortadan kaldırabilirsiniz. 

Olayın, siyasî boyutu da yoktur, bunu da herkes kafasına koysun. Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bir tek çakıl taşımızın, herhangi bir yabancı unsu
ra verilmesine ne müsaade ederiz ne de böyle bir düşüncenin yeşermesine fırsat veririz. Öyleyse, 
olayın, siyasal boyutu yoktur. Olayın, güvenlik boyutu vardır, o bölgede yaşayan insanlarımızın 
ekonomik yönden, sosyal yönden kalkınmaya ihtiyaçları vardır. O bölgede yaşayan insanlarımızın, 
ne ayrı bir bayrağa, ayrı bir toprağa sevdalı bir düşüncesi vardır, ne de böyle bir iddiaları vardır. 
Bu düşüncenin sahipleri de, ellerinde silahlarıyla beraber, güvenlik kuvvetlerimizin karşısında in
şallah hüsrana uğrayacaklardır. 

Değerli milletvekilleri, Silahlı Kuvvetlerimizin herhangi bir köyü yakması, vatandaşı mağdur 
etmesi mümkün değildir. Bilerek, programlı, herhangi bir şekilde vatandaşlarımızı mağdur etmesi, 
vatandaşlanmızm p sıcak yuvalarını başlarına geçirmesine ne müsaade ederler ne de böyle bir şey 
yaparlar. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Ama, Hükümet üyeniz aynı şekilde konuşmuyor, farklı konuşu
yor... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Bir yanlış iddia vardır; hiçbir güvenlik örgütümüz, vatandaşları
mızı mağdur edecek herhangi bir olayın organizasyonu içerisinde olmaz. Bu, Türkiye Cumhuriye
ti Devletine hakaret olur, bu, güvenlik kuvvetlerimizi zaafa uğratır. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sizin Bakanınız farklı konuşuyor, sizin söylediğinizin aksini söy
lüyor. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - O itibarla, iddia yanlıştır. Bu iddiaya, Hükümet ve ilgililer tara
fından gerekli cevap verilmiştir, mesele, fotoğraflarıyla beraber ortaya konulmuştur. Yanlış bir id
diadır, kökünden reddediyoruz. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - O iddiayı ortaya atan Bakan, bakın, orada nasıl oturuyor!.. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakın size, canlı örneğini söylüyorum: 
Gülhane Askerî Hastanesine gitmenizi ve orada halen daha yaralı olarak tedavi gören, ayaklarını 
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ve bacaklarını kaybeden gazilerimizi ziyaret etmek suretiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, güvenlik 
kuvvetlerimizin, vatandaşlarımıza karşı düşüncesini öğrenmenizi isterim. Askerimiz, "biz, yakala
mış olduğumuz teröriste su veriyoruz, aç kalmasın diye ekmeğimizi bölerek veriyoruz" diyor. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Biz, onu biliyoruz, siz, onu ortağınıza anlatın, ortağınıza... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Askerimizin, güvenlik kuvvetlerimizin düşüncesi bu istikamette
dir; ama, maalesef, PKK, bunu provake ediyor. PKK, köyü yakıyor, vatandaşı öldürüyor; vatan
daşa her türlü ezayı, cefayı yapıyor, "güvenlik kuvvetleri yapıyor" demek suretiyle, vatandaşın ka
fasında, maalesef, çelişik düşüncelerin meydana gelmesine sebep oluyor. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Vatandaşın kafasında değil, Bakanınızın kafasında var. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; güvenlik kuvvetlerimizin bu 
mesele üzerindeki başarısını takdirle ve tebrikle yâd ediyor ve Doğru Yol Partisi olarak, şu anda, 
olağanüstü halin uzatılmasında fayda görüyoruz. Olay bir noktaya gelmiştir. Lice, Bingöl, Genç, 
Tunceli kesimine lokalize olan bu bölücü terör olaylarını, inşallah, önümüzdeki aylar içerisinde bi
tireceğimiz ya da sonuna geleceğimiz günleri ve ayları yaşayacağız. Olay fazla uzamayacakür... 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 

BAŞKAN - Buyurun, devam edin Sayın Köse. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Olayın, millî birlik ve bütünlüğe ihtiyacı vardır. Bugüne kadar ol
duğu gibi, Yüce Meclisin, güvenlik kuvvetlerimizin yapmış olduğu faaliyetlerin arkasında olacağı
na inanıyoruz. Olayın, sadece Doğru Yol Partisi olayı olmadığını da söyledik. Onun için, Şırnak'a 
gittiğinizde -arkadaşlarımızdan gidenler vardır- herkesin memnun olduğunu, bayram ettiğini, va
tandaşımızın rahatlıkla sokağa çıkmakta, gece rahatlıkla dolaşmakta olduğunu göreceksiniz. Yal
nız Şırnak'ta değil; güneydoğu illerimizin, ilçelerimizin, köylerimizin birçoğunda şu anda rahatlık
la dolaşma imkânına sahipsiniz. 1991 yılma kadar, o bölgelerde, zırhlı araçların dışında, dolaşmak 
mümkün değildi. Şimdi, zaman zaman istismar ediyorsunuz; Şırnak'taki seçimlerle ilgili bir değer
li valimizin çok üstün gayretleri sonucunda... , 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) - İl başkanınız!.. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Devletle milleti barıştıran; milleti, devletinin yanma almak sure
tiyle, güvenlik kuvvetleriyle beraber, PKK'-yı Şırnak'ta çökerten başarılı bir devlet memurunu za
man zaman tenkit ediyorsunuz. Halbuki, ben isterim ki; bütün illerimizdeki valilerimiz ve görevli
lerimiz, öyle üstün başarılı olsunlar ve bu mesele, bütün illerimizde bir an önce bitsin. 

Partizanca düşüncelerle ve maalesef, muhalefet yapalım derken, bu üstün gayretli arkadaşları
mızı rencide etmeye de hakkınız yoktur. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Partizanlık yapan, vali... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Yapılan yanlışları söylemeye hakkınız vardır; ama, gerçekleri ve 
realiteleri söylemek de hakkınız ve vicdan borcunuzdur. "Bu, bir millî meseledir" diyorsunuz; ama, 
bu millî meselenin, partizanca, menfaatınıza gelen ölçüde kısmını alıyorsunuz, diğer kısmını bir ta
rafa bırakıyorsunuz. 

Ben, burada, 1984'ten 1992'ye kadar olan olayları ve bugüne kadar yapılan yanlışları -olayı 
çarpıtmamak için- rakamsal olarak anlatmak istemiyorum,. Ben, Yüce Meclisin kararlılığı, güven-
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lik kuvvetlerimizin yüksek morali ve vatandaşlarımızın vereceği destek sonucunda, bu olayın za
manı kısalacaktır diyorum. Onun içindir ki, Meclisin desteğine ihtiyacımız vardır. Meclisin des
teklemesi sonucunda, güvenlik kuvvetlerimizin, bu olayda yapacağı mücadelede morale ihtiyacı 
vardır. Değerli arkadaşlarım, bundan kaçmak mümkün değildir. 

Güvenlik kuvvetlerimiz -bakın kış aylarına giriyoruz, kış aylarında oradaki şartları hepimiz bi
liyoruz- Lice Dağlarında 103 gün nöbet beklemiştir. Bu, komutanının ifadesidir. O nöbeti bekle
yen askerimiz ne yer, ne içer... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Köse, ne kadar süreye daha ihtiyacınız var, efendim? 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

...Bunlann haklarını, bunların hukukunu da düşünmemiz lazımdır. İnsan hakkı derken, işte, 
103 gün dağın başında duran o askerin ve köylerde, okullarda katledilen, şehit edilen vatandaşları
mızın haklarını da düşünmemiz lazımdır. İnsan hakları yalnız birileri için lazım değildir, herkes 
için lazımdır. Onun için, olaylar, istismar edilmeye müsait olaylar değildir. 

Önümüze konulmuş bir senaryo vardır. Şimdi bunun silâhlı aşaması bitmek üzeredir, bunu 
söyleyeyim. Bunun siyasal boyutunu geliştirmek ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinden, Meclisi
mizden, milletimizden çeşitli tavizler koparmanın yollarını aramaktadırlar. Bu nedenle, diyoruz ki, 
dün, silahlı mücadelelerine müsaade etmediğimiz bu PKK bölücü olayının siyasal boyutuna da 
müsaade etmeyeceğiz, fırsat vermeyeceğiz. Bu olayın siyasal boyutu yoktur. Türk Milletinin dili 
bellidir, dini bellidir, bayrağının rengi, şekli bellidir; bundan taviz vermemiz, bundan herhangi bir 
şekilde iskonto yapmamız mümkün değildir. Bunu herkes böyle bilsin. 

Değerli milletvekilleri, tartışmalar olabilir, birileri kendi kafasındaki düşüncesini söyleyebilir, 
talepleri de olabilir; ama, bu taleplerinin kabul yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Burada otu
ran milletvekilleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yemin etmişlerdir. Buna, 
yalnız Meclisimiz değil, bu milletin ve bu devletin sahibi olduğu başka kurumları ve müessesele
ri, yaşayan 60 milyon insanımız sahip çıkmaktadır. O bölgedeki insanımızın, bu yönüyle en küçük 
bir sıkıntısı yoktur. Onu istismar eden, siyasî düşünce sahipleridir, dışımızdaki düşmanlardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Köse... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - 2 saniyede bitireceğim. 

BAŞKAN - 2 saniye!.. Efendim, bu saniyeler mi değişti, ben mi, anlayamadım... 2 saniyede 
nasıl bitecek?! Buyurun efendim, bir deneyelim bakalım... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Müsamahanızın çok geniş olduğuna inandığım için söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, askerimiz, güvenlik görevlimiz, görevine giderken, ceplerine ne
yi koyarak gidiyorlar: Size bir mesaj vermek için, Hakkâri Çukurca Üzümlü Karakolunda görev ya
parken şehit olan Zekeriya Gözyuman kardeşimizin, göreve devam ettiği süre içerisinde yazdığı 
ve cebine koymuş olduğu bir şiirini okuyarak sözlerime son vermek istiyorum. 
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"Olur ya, bir çatışmada Ölürsem, arkamdan yas tutmayın, 

Bırakın, toprağımda rahat içinde yatayım, 

Bedenimden komandomu çıkarmayın, 

Onlar benim gururumdur, ölünce kefenim olacak. 

Başımdan mavi beremi çıkarmayın, 

O benim şanım, şerefim olacak, 

Ayağımdan botlarımı çıkarmayın, 

Onlar nice yollar aşacak. 

Şehit olursam, Sırat Köprüsünden geçecek. 

Elimden tüfeğimi almayın, o benim namusumdur, 

Ölünce mezarıma sembol olacak. 

Yaramın kanını silmeyin, 

Ahrette hesabı sorulacak, 

Göğsümden kör kurşunu çıkarmayın, 

O, benim madalyam olacak." 

İşte, onun içindir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmeyecektir, milletimizi hiçbir güç bö-
lemeyecektir. 

Şühedaya Allah'tan rahmet diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Sayın Köse. 

Hükümet adına söz talebi var mı efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE ( Aydın )-Var efendim. 

BAŞKAN - Hükümet adına cevap vermek üzere, içişleri Bakanı Sayın Menteşe; buyurun efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE( Aydın ) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tak
dim konuşmasını yaparken, itinayla üzerinde durdum; hiçbir suretle "o devirde öyleydi, bu devir
de böyledir" gibi bir beyanda bulunmadım. Mesele, buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
millî bir mutabakat çıkmasıdır; çünkü, yönelen olay ve tehlike Türk Milletine karşıdır, Türkiye'nin 
bölünmezliğine karşıdır; ama, nedense, her zamanki üslubuyla, Sayın Hasan Korkmazcan, döndü 
dolaştı, Hükümete ve şahsıma çattı. 

Değerli arkadaşlarım, o söylediklerim gerçek değil mi? İlk kanlı olay, 1984'te Eruh ve Şemdin
li'de meydana gelmemiş mi? Ayrıca, diğer yerlerde meydana gelmemiş mi? Şehirler basılmamış 
mı? Acaba, durup dururken mi 1987'de olağanüstü hali ilan ettiniz? Biz diyoruz ki -bunu rahatlık
la da söyleyebiliriz- yılanın başını küçükken ezmiş olsaydınız, olsaydık, bugün bu büyük meseley
le uğraşmazdık. Yalan mı? Demin de saydım, PKK örgütünün Şırnak'ta etkinliği yok muydu?! 
Cizre'de etkinliği yok muydu?! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - 1993'te vardı. 
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ÎÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Gidin, Şırnak'm duvarlanna bakın, top 
atışlarıyla evler, âdeta tahrip edilmişti; PKK örgütü tarafından zaman zaman işgal edilmişti; Şır-
nak'a gidilemiyordu, Şemdinli'ye gidilemiyordu, Hakkâri'ye gidilemiyordu, Diyarbakır'ın sokakla
rında gezmek meseleydi; gazete satılmıyordu, gazete dağıtımına, âdeta PKK örgütü el koymuştu. 

HASAN KORKMAZGAN (Denizli) - Ne zaman, Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Görevi deruhte ettiğiniz günlerde hep 
böyleydi hadise. 

Yâni, ben, diyorum ki; evet, bu hadise bugün eylemlik olmaktadır, çok eylemlik olmaktadır, 
eylem vardır; ama, güvenlik güçleri, polisiyle, jandarmasıyla ve askeriyle hadisenin üzerine git
mektedirler. İstihbaratı her zaman değerlendiriyoruz. Polisin istihbaratı var, MİT'in istihbaratı var, 
jandarmanın istihbaratı yar, silahlı güçlerin istihbaratı var. Bunlann hepsi değerlendirilmek sure
tiyle hadisenin üzerine gidilmektedir. Nerede PKK var, hepsi bizce bilinmektedir. 

Güvenlik güçlerimiz, o dağlarda, sarp kayalıklarda mücadele vermektedir. Eylemlilik var; otu
rursanız, o zaman, bunlar, gelir, Türkiye'nin her tarafını sarar. Hadise, başlangıçtan itibaren küçük
ken, büyümüş; 1984'te Eruh'u, Şemdinli'yi işgal etmişler. Eski muhalefet lideri el uzatmıştır ve "ge
lin, hadise büyük vüsattedir, muhalefet olarak size yardımcı olalım" demişlerdir; Sayın Demirel ta
rafından burada ifade edilmiştir; ama, "hadise küçüktür, Hükümet olarak sizin deseteğinize hiç ih
tiyacımız yok; biz, bu meseleyi hallederiz" diyen zamanın Başbakanı değil mi? Hadiseler zabıtlar
la tespit edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ben, hiçbir şekilde bunlara dönmek, bunları söylemek istemiyorum. 
Efendim "dış güçlere ve dış devletlere el avuç açılmıştır" deniliyor. Hayır, hadise öyle değil, 

yabancı devletler, başlangıçta, PKK'nm bir terör Örgütü olduğunu, meselenin terör olduğunu kabul 
etmiyorlardı, bir etnik mesele olduğunu söylüyorlardı. 

İşte, Başbakanımız da müteaddit defalar gitmiş; seyahatlerinde oranın devlet adamlarıyla ko
nuşmuş , " bu, terördür" demiş ve bunun terör olduğunu kabul ettirmiştir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Yardıma onun için mi kısıtlama koydular ve siz de ra
zı oldunuz?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Siz onu nasıl yorumlarsanız yorumlayı-
nız; ama, biz, katiyen hâkimiyetimize el sürdürmek istemeyiz ve yabancı devletler karşısında prob
lemlerimizi haysiyetle ve vakarla çözmekteyiz; ama, bunların başlangıçtaki görüş açılan buydu; 
bunu bir terör örgütü olarak kabul etmeleri bile mümkün değildi, bir etnik mesele olarak kabul edi
yorlardı. 

Halbuki, Türkiye'de etnik meselenin olmadığını defaatle ifade ettik; "ayırım yok; Anayasa kar
şısında vatandaşlarımız eşittir, kanunlar karşısında eşittir, devlet, hiçbir surette ayırım yapmaz, mil
let de ayırım yapmaz " dedik ve hep bunu söyledik. 

Beş altı ay evvel, Avrupa Konseyine gittim. PKK terör örgütünün kaynakları arasında uyuştu
rucu maddenin bulunduğunu bir türlü kabul etmiyorlar... "Uyuşturucu madde kaçakçılığıyla müca
delede beraber olalım; ama, PKK'yı karıştırmayalım" diyorlar. Dosyalarla kendilerine gösterdik; 
"PKK'nın kaynakları arasında uyuşturucu madde kaçakçılığı da var" dedik. 

Demek ki, Batı'yı uyarmak, dostlarımızı uyarmak, elbette bizim görevimizdir; ama, bunu, el 
avuç açıyor gibi vasıflandınrsanız, bu, samimiyetle kabili telif değildir Sayın Korkmazcan. 
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Efendim, Cudi Dağı konusuna değinildi... Cudi Dağı, elbette PKK'nın etkinliği altındaydı, Şır-
nak'ın bütün etrafı PKK'nın etkinliği altındaydı. 

PKK terörü büyümüş büyümüş, bir noktaya gelmiş. İşte, bunun için, biz, kollan sıvadık, Türk 
Milleti kolları sıvadı, birliğimizi ve bütünlüğümüzü muhafaza için mücadele vermekteyiz. 

Yine, "ekonomik faaliyetler" dediniz... Bakınız, biz, 4 Mart 1994'te güneydoğuda bir toplantı 
yaptık; çünkü, daha önce iş makineleri yakılıyordu, asfalt yapmak mümkün değildi; götürdüğümüz 
asfalt makinelerini yakıp yıkıyorlardı. Bir yılda 249 iş makinesi yakılmıştır, kırılmıştır. Bu toplan
tıda, alan hakimiyeti tesis edilince, "İşte, zamanı geldi, orada iş imkânları açalım, o yörede, yurt
suz kalan, evleri yıkılan vatandaşlarımıza konut yapalım " denilmiş, ondan sonra da ekonomik fa
aliyetler devreye sokulmak istenmiştir. 

Nitekim, 4 Nisan kararlarını kaldırmak için karar aldık. O zaman, ne seçim vardı ne de seçim 
düşüncesi vardı; noksan milletvekili sayısı da 22'ye ulaşmamıştı, yoktu böyle bir şey; ama, sıra, 
ekonomik faaliyetlere gelmişti. 

Nitekim, o yöre için 2,5 trilyonluk yatırım açılmıştır. 1 trilyon 300 milyar... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Bakan, Adıyaman! dahil mi?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ne Adıyaman'ı... Se
çim olan bölgelere göre ayarlanmamıştır. "Adıyaman" diyorsunuz... Adıyaman da var, Hakkâri de 
var... Hakkâri'de de seçim yok, Tunceli'de de seçim yok. Geçen defa bunları, Plan ve Bütçe Komis
yonunda miktarlarıyla açıkladım. Acil Destek Fonundan buralara para gidiyor. 

Bakınız, mukayese ediniz, acaba seçim mıntıkalarına mı gidiyor... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Oraya da gidiyor. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) -...yoksa, seçim olmayan yerlere mi gidi

yor. 
Değerli arkadaşlarım, onun için, bu meselede, yani terörle mücadelede seçimi düşünmek 

mümkün değildir. Terör, Türkiye'nin bölünmesine müteveccihtir. Buna karşı, bütün Parlamento, 
şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da desteğini verecektir; o verdi, bu vermedi gibi birtakım 
münakaşalara girmek istemiyorum; elbette, olağanüstü hal için sizler de desteğinizi vereceksiniz; 
çünkü, değerli arkadaşlarım, orada, kış şartlarında mücadele verilmiştir. Söylediğim gibi, güvenlik 
güçlerine bütün imkânlar verilmiştir. O bakımdan, bu kış da önemli operasyonlar yapılacaktır. Sa
yın Korkmazcan eylem sayısına dikkati çekiyor... Değerli arkadaşlarım, bizzat güvenlik güçleri ha
disenin üstüne gidiyor; elbette eylem olacaktır; ki, sonuç alacağız. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, şunu tekrar söylemek istiyorum. Olaylarda sayısal artışlar olmuş
tur. Hatta, son zamanlarda, saldırıların zaman zaman yoğunlaştırıldığı ve daha da gaddarlaştınldı-
ğı görülmektedir. Bilindiği gibi, yurt dışında, bazı dost ülkelerde de, saldırganlıklarını zaman za
man artırmaktadırlar; ama, bütün bunlar, örgütün mutlaka güçlenmiş olduğunu ifade etmemekte
dir. Bu bir taktik değişikliğidir, köşeye sıkışmakta olmanın bir tezahürüdür. İşte, söylediğim gibi, 
vur kaç eylemleri devam etmektedir, edecektir de; ama, istihbaratımız gerçekten güçlenmiştir; o 
bakımdan, hiç şüphe etmeyiniz, terörün kökü mutlaka kazınacaktır; millî mutabakat vardır. Esasen, 
eğer orada destek olmasa, bu mücadeleyi yapmak mümkün mü? 

Bazı arkadaşlarımız dediler ki, devletin yaklaşımı sevecence olmalıdır, sıcak olmalıdır. Elbet
te; devlet, orada, masum vatandaşları için vardır, masum vatandaşlarının hayatlarını kurtarmak için 
vardır. 
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Değerli arkadaşlarım, tekrar aynı konuya geliyorum; ister iktidar partileri mensubu parlamen
terler olsun ister muhalefet partileri mensubu parlamenterler olsun, daha önce Şırnak'a gidemiyor-
lardı. 

Bakınız, 27 Marttan önceki günleri düşünelim... Bazı parti liderlerimiz de ifade etmiştir, çoğu 
siyasîlerimiz de ifade etmiştir, "27 Mart seçimlerini tatil edelim, buralarda seçim yapmayalım" de
mişlerdir; ama gördünüz ki, buralarda güvenlik temin edilmiştir. 27 Marta takaddüm eden günler
de, bütün siyasî partiler, meydan mitingi yapmışlardır, kapalı toplantılar yapmışlardır; ama, hadi
seler unutuluyor. 

Vur kaç olaylarını göstermek suretiyle terörün büyüdüğünü ifade etmek, insafla kabili telif de
ğildir. Onun için, alan hâkimiyeti tutulmuştur; terör, PKK örgütü artık can çekişmektedir. Her za
man söylediğimi tekrar söylüyorum: Ayağı kopmuştur, beli kırılmıştır; başı ezilmemiştir; ama ba
şı da ezilecektir. . N • • . • ' 

Hepinize tekrar derin saygılarımı sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, kişisel söz talebinde bulunan arkadaşlarımız var. 

Sayın Coşkun Gökalp; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 22 nci kez uzatılmak is

tenen olağanüstü hal sistemiyle ilgili olarak kişisel görüşlerimi Yüce Kurula arz etmek için huzu
runuzdayım. Bu Koalisyon Hükümeti döneminde, olağanüstü hal sistemi uygulaması 7 kez hayata 
geçirilmiştir; bu; 8 incisidir; ama, olağanüstü hal rejiminin uygulanagelmekte olduğu günden, 
(1987 yılından) bugüne kadar da, 22 ncisidir; 4'er ay, 4'er ay zaman dilimiyle bu sistem uygulan
mıştır. 

Sayın Başkan, sayın miletvekilleri; 22 nci kez uygulanmak istenilen bu sistem, Türkiye'ye ne 
getirmiştir, ulusumuza ne getirmiştir ve ne götürmüştür? Burada şuna inanıyorum: Sağduyu sahibi 
tüm kıymetli milletvekili arkadaşlarım, artık, bu olağanüstü rejimin, olağanüstü hal uygulamasının 
ülkeye huzur değil, huzursuzluk getirdiği noktasında birleşmektedirler. (DYP sıralarından "Ne ala
kası var?." sesi) , . • 

Bana göre alakası var; çünkü, o günden bugüne kadar, doğu ve güneydoğudaki uygulanan hu
kuk sistemi ile, batıdaki hukuk sistemi ayrı düşmüş, bir ülkede, iki hukuk sistemi uygulanır hale 
gelmiştir. 

Biraz önce, İktidar ve Anamuhalefet milletvekillerinin ve Sayın Bakanın görüşlerini dikkatli
ce dinledim. Burada, Anamuhalefet Partisi temsilcisi "olağanüstü hal sistemine ve koruculuk siste
mine karşı olmadığını" beyan etmektedir; ama, birçok kez -basından edindiğim bilgiye göre ve 
bundan, yaklaşık bir sene önce- Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz "artık, olağa
nüstü hal rejiminin uygulamasının sıkıntı yaratacağını, bunun ve koruculuk sisteminin kalkması ge
rektiğini" söylemiştir; ama, ne garip uygulama ki, buradaki yetkilisi geliyor, hem koruculuk siste
minin hem olağanüstü hal rejiminin tekrar uygulanması gerektiğini, burada söylüyor. Tabiî, bunun 
sorumluluğu kendilerine ait. 

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak biz, bu Koalisyon İktidarının Ülkeyi yönetme
ye başladığı günden bugüne kadar getirdiği, olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili Başbakanlık tez
keresine hep muhalif kaldık, ret oyu verdik; şimdi de ret oyu vereceğiz. Bu, bizim inancımız; bu, 
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bizim siyasal kararlılığımız... (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, unutulmasın ki, bu 
Hükümet Programında... (DYP sıralarından "yanlışa devam et; yanlış üstüne yanlış yapıyorsun" 
sesleri) Siz, "yanlışa devam et" deyin; bu, benim siyasal inancım. 

Sizin, bu Programa, Doğru Yol ve SHP'nin müşterek hazırlamış olduğu bu Hükümet Progra
mına sadık kalmanızı öneriyorum. Biraz sonra, Hükümet Programından bölümler okuyacağım. 
Ben, yanlışın, olağanüstü hal rejiminde ısrar etmek olduğuna inanıyorum; doğrunun da, olağanüs
tü hal rejiminin kaldırılması ve yerine demokrasinin getirilmesi; demokrasinin tüm kural ve işlev
lerinin eksiksiz olarak, Türkiye'de uygulanması olduğuna inanıyorum. 

Bana, oradan, "yanlış üstüne yanlış yapıyorsun" diyen arkadaşlarıma sesleniyorum; bakınız, 
Hükümet Programı (30 Haziran 1993) ne diyor: "Devletin görevi, hukuka ve insan haklarına daya
lı demokratik bir devlet anlayışını ödünsüz uygulamaktır. 1987 yılından beri süren olağanüstü hal 
uygulaması, yetki ve otorite boşluğu yaratmayacak yeni yasal düzenlemelerin yapılmasıyla birlik
te, yürürlükten kaldınlacaktır." Bu, sizin, bu Hükümetin, ortak taahhüdüdür. Sizler, bu taahhüdü 
yerine getirerek Hükümet olmayı sürdürüyorsunuz. (DYP sıralarından "o zaman SHP'de sen de 
vardın" sesleri) Evet, vardım, vardım da, o gün de ret oyu verdim, bugün de ret oyu veriyorum. 
Ben, o kıymetli arkadaşlarımı, Hükümet Programındaki bu metne sadık kalmaya davet ediyorum 
burada. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Niye birleşiyorsunuz onlarla... Birleşmeyin. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Hükümet Programını okumaya devam ediyorum: "Hüküme

timizce, koruculuk sisteminin tasfiyesi ilke olarak benimsenmiştir." 60 bin insan korucu olmuş; ko
ruculuğun başı, müesseseleşmiş. 

İşte, SHP Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan burada duruyor. Beraber gittik; Sayın Arı-
kan'ın evinde bir hafta kaldık. Sayın Arıkan'ın ilçesi Midyat'ta, koruculuk sisteminin ne kadar çağ
dışı olduğunu, insanlarımıza ne kadar sıkıntı verdiğini birlikte gördük; öyle değil mi Sayın Muzaf
fer Arıkan?.. Yanılmıyorsam, Süleyman Çelebi -devletin kaymakamıyla birlikte- arkasına korucu
ları alarak, Midyat'ın sokaklarında terör estiriyordu. Bildiğim kadarıyla, korucubaşı olan o insan, 
bugün ANAP'm birinci sırada milletvekili adayı; bunu da burada söylemeyi bir vicdanî sorumluluk 
addediyorum. 

İSMAİL SANCAK (İstanbul) - Başka adayları da incele bakalım, neler çıkacak! 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Söylüyorum... 
Evet, 18 inci Dönemin milletvekili, 4 Aralıkta yapılacak ara seçimde de, ANAP'ın birinci sı

rada adayı. Hem koruculuğun kaldırılmasını isteyeceksin hem koruculuğu bünyesinde barındıran, 
koruculukla iç içe olan bir adamı milletvekili aday listesinin birinci sırasına getirip koyacaksın; bu 
ne perhiz, bu ne lahana turşusu arkadaşlar! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - PKK'lıyı mı aday yapalım?! 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Yine, Hükümet Programında, "... öncelikle, koruculuğun 

kaldırılmasının yaratabileceği istihdam ve güvenlik sorunlarının çözümlenmesi gerekmektedir" de
niyor. Yani, koruculuk kalkacak da, doğacak istihdam sıkıntısının nasıl izale edileceği?! nasıl gi
derileceği düşünülecekmiş... Böyle şey olmaz arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin, Türk insanının gerçekten ciddî sorunları var. Ülkemizin hu
zuru, birliği, tesanüdü, kardeşçe yaşaması hukuk birliğine bağlıdır. Eğer, hukuk birliğini daha faz-
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la zedelersek, tüm halkımızın özlemi olan barış ve huzuru geç yakalarız, yakalayamayız arkadaş
larım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi bitirmeden önce, şu konuyu, burada, bir kez da
ha belirtmek istiyorum: Ülke bütünlüğünün tartışılması söz konusu değildir. Üniter devlet yapısı 
içerisinde, millîmisakın sınırları içerisinde yaşayan tüm insanlarımız kardeştir ve birinci sınıf va
tandaştır. Ben, söylediğim bu konuya inanıyorum, burada, beni dinleyen ve burada olmayan tüm 
kıymetli milletvekili arkadaşlarımın da benim gibi düşündüklerine inanıyorum. . 

Yapılan yanlışlıklar, yanlış uygulamalar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde insanla
rımızı sıkıntıya düşürmüştür. Bu sıkıntının giderilmesi lazım, bu sıkıntının izale edilmesi lazım. 
Bunun için... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Süre vermem lazım!.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Sayın Başkan, sözlerimi toparlayacağım... 
BAŞKAN - Tamam efendim; "bunun için" dediniz; ben de "süre vermem lazım" dedim; ver

dim. 
Buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Sayın Başkan, zamana uyacağımı belirtiyorum. Ayrıca, 

sözlerimi bağlamak üzere zaman verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bölge halkı gerçekten sıkıntılıdır. Diyarbakır'ı düşünün; nüfusu 400 bin
den 1 milyon 600 binlere ulaşmış... O insanlar ne yapsın?.. Ben, Hükümete soruyorum: Oradaki sı
kıntıdan dolayı, evini, kasabasını, mezradaki yuvasını terk eden insanlara Hükümet ne yaptı; bir hu
kukî mevzuat getirdi mi; o insanlara bir tazminat verdi mi? 

Bu konuların tez elden düzenlenmesiyle birlikte, o bölge insanımıza, devletin ve hükümetin 
yardım elini uzatacağına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın ve Kıymetli İçişleri Bakanıma da buradan bir sözüm var. 

Devlet, hükümranlık haklarını -beyler, dikkatinizi çekiyorum- kimseyle paylaşmaz! Sayın Ba
kanım, biraz önce bu kürsüden, "Cudi Dağı ve Şırnak yakınlarında PKK'nın etkinliği ve hâkimiye
ti vardır" dedi. Ben, bu sözlerin, talihsiz bir beyan olduğunu kabul ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Etkinliği vardır. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Sayın Bakan, Türk Ulusu, egemenliğini, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi eliyle kullanır ve burada, "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" diye yazılıdır. 
Biz, hükümranlık hakkımızı kimseyle paylaşmayız. Biz, hiçbir zaman, egemenliğimizi, kendini bil
mez eşkıya ve cinayet örgütü PKK ile tartışmayız ve paylaşmayız arkadaşlarım. 

Sayın Bakanım elbette ki o konuda öyle söylemek istemedi; orada bir sıkıntının olduğunu be
lirtti. ' 

Kıymetli milletvekili arkadaşlarım, sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum: Demokrasi bir ya
şam biçimidir. İnsan hakları, Türkiye'nin en temel demokrasi sorunudur. Demokrasi, insan hakları 
temelinde gelişir, yükselir ve olgunlaşır. İnsan haklarının ve doğal olarak, yaşama hakkının yok sa
yıldığı bir ülkede ise, demokrasiden söz edilemez. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Toparlar mısınız efendim. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, görüşlerimi izah etmeye çalıştım. Olağanüstü hal uygulamasının, ülke

ye yarar değil sıkıntı getireceğine inanıyorum; bu sebeplerle, bu uzatmaya, Cumhuriyet Halk Par
tisi milletvekilleri ve ben, ret oyu vereceğimizi söylüyor; Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Gökalp teşekkür ediyorum. 

Söz sırası Sayın Şemsek'te; ancak, Sayın Şemsek'ten söz hakkını Sayın Dağcı'ya devrettiğine 
dair bir talep geldi.bize talep geldi. . 

Buyurun Sayın Dağcı. 

ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, bizim de bir müracaatımız vardı. 

BAŞKAN - Efendim, gayet tabiî, sizin de müracaatınız var; ama, sizden önce Sayın Şemsek 
var. 

Bakın, şahısları adına söz alanları tekrar okuyorum: Sayın Coşkun Gökalp, Sayın Muharrem 
Şemsek, Sayın Ökkeş Şcndiller, Sayın Hüsamettin Korkutata, Sayın Mustafa Dağcı. 

Sayın Şemsek, sırasını Sayın Dağcı'ya verdi; dolayısıyla, yapabileceğim bir şey yok. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, kürsüde hatip olduğu için görüşümü ifa
de edemiyorum; ama, bir sataşma konusu var. Müsaade ederseniz, arkadaşımın konuşmasını ta
mamlamasından sonra bir açıklamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN - Ben, talebinizi daha sonra alayım efendim. 

Buyurun Sayın Dağcı... 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; sözlerimin başında, 
hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. 

Bugün, çok önemli bir konuyu daha görüşmekteyiz. Türkiye'de, kan akıtılması ve mazlum in
sanların öldürülmesi olayı devam ediyor. Devletimiz, güvenlik güçlerimiz vasıtasıyla, "PKK" de
nilen Ermeni uşaklarının kurduğu bir kan örgütüyle mücadele ediyor. 

Terör örgütünün hedefini çok iyi tespit edersek, onunla mücadele yöntemlerini de, rahatlıkla, 
doğru olarak ortaya koyabiliriz; yani, önce teşhis, sonra tedavi... 

Ne istiyor PKK?.. Amaç, Türk Devletini yıkmak, Türk Vatanını parçalamak, Türk Milletini 
birbirine düşürerek, bu güzel cennet vatanımızın doğu ve güneydoğusunda, önce, masum bir kür-
distan devleti kurmak; ama esas gaye, "büyük Ermenistan" idealini gerçekleştirmek... İşte, bunu ya
pabilmek için de, bu terör örgütü çeşitli yöntemleri ortaya koyuyor; silahlı propaganda, ideolojik 
ve siyasî propaganda metotları başta olmak üzere, her yola başvuruyor. 

Dışarıdan da çok büyük destek alıyor. Sadece dışarıdan mı, maalesef içeriden de... Dışarıda
kiler niye çok destek veriyor; güçlü bir Türkiye istenmiyor da ondan; çünkü, dünyada dengeler de
ğişmiş, komünizm çökmüş, yeni Türk cumhuriyetleri oluşmuş. Eğer, Türkiye'nin liderliğinde, Türk 
cumhuriyetleri, siyasî, ekonomik, kültürel olarak bir araya gelip güç oluştururlarsa, Türkiye dün-. 
yanın süper gücü olur; onun için, Türkiye'yi zayıflatmak, Türk cumhuriyetleri ile Türkiye arasına 
bir tampon devlet yerleştirmek gerekir diye kafa kafaya vermişler; PKK'yı destekliyorlar. 
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Türkiye içinden destek yok mu; maalesef, Türkiye içinden de bu PKK örgütü, bölücülük ha
reketi büyük destek buluyor. Bazı kişiler, gruplar, teşkilâtlar, hatta siyasî partilerin temsilcileri, do
laylı ya da doğrudan, bilerek ya da bilmeyerek bu bölücülere destek veriyor. Nasıl; siyasî çözüm, 
ekonomik çözüm ve etnik gruplar adı altında vesaire... Onlara da geleceğim. 

Nedir siyasî çözüm?.. Biz, devlet olarak diyeceğiz ki, ey, Ermeni uşağı Sayın Öcalan, gel, dev
let olarak seninle masaya oturalım, anlaşma yapalım; Türkiye'nin neresini istiyorsun, oraları sana 
verelim; öyle mi?!. Böyle bir şey olamaz; terör örgütüyle pazarlık yapılamaz! (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bir başka siyasî partili çıkıyor, burada, "Türkiye 27 etnik gruptan meydana gelmiştir" diyor; 
diğeri yetinmiyor "yok, 54" diyor, başka biri de "100" diyor/Türkiye'de bir tek millet, bir tek dev
let vardır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Bayrak da tektir. 
MUSTAFA DAĞCI (Devamla) - Şu ya da bu kökten gelmiş olanlar, Kürtçe konuşan kardeş

lerimiz, bizim öz kardeşlerimizdir, kân kardeşlerimizdir, fikir ve kültür kardeşlerimizdir; bin yıla 
yakındır birlikte yaşıyoruz; kız almışız, kız vermişiz. Biz, ırkçılığa şiddetle karşıyız; milliyetçilik 
ile ırkçılığı kimse birbirine karıştırmasın. Milliyetçi Hareket Partisi olarak "Kürtler ne kadar Kürt-
se, biz de ö kadar Kürt'üz, biz ne kadar Türk isek onlar da en az bizim kadar Türk'tür" diyoruz, bu
nun neresi ırkçılık? 

Birileri çıkıyor, köy yakma propagandalarından söz ediyor; devletin güvenlik güçlerinin, as
kerlerimizin köy yakabileceğini söylüyor. Türk Devleti, Türk askeri, kendi köyünü, kendi köylüsü
nü yakmaz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Kim söylüyor; Bakan söylüyor. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - inceledin mi, kendin gittin mi? Yalan söylüyor

sun, git de gör bakalım. 
MUSTAFA DAĞCI (Devamla) - Evet .inceledim, evet, gittim. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - Ne zaman gittin? 
MUSTAFA DAĞCI (Devamla) - Evet, ne zaman gittiğimi size ispat ederim. 
Zaten, sizin bu düşünceleriniz, bazılarına, maalesef büyük destek vermektedir. 

Başka bir siyasî partinin temsilcisi, iktidara geldiklerinde, Kürtçe televizyon yayınından, do
ğu ve güneydoğuda Kürtçe eğitimden söz ediyor. İşte, bölücüler bundan da güç alıyor. Türkiye'de, 
resmî dil Türkçedir, eğitim dilimiz Türkçedir. Biz burada bulunduğumuz sürece, Türkçenin dışın
da hiçbir dil, eğitim dili olarak kullanılamayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimiz, PKK'ya karşı, bilhassa silahlı mücadele
de büyük mesafe almıştır -Hükümetimizi ve silahlı kuvvetlerimizi tebrik ediyorum- ama, yok edi
lememiştir. Siyasî ve ideolojik alandaki çalışmalar, maalesef, yetersizdir. Bu amaçla devletimizin 
kurmuş olduğu çeşitli güvenlik birimleri, maalesef, çok iyi şekilde işletilemiyor. Bu Ermeni uşağı 
PKK lideri Öcalan ve yardımcılarının, yani terör örgütünün başındakilerin kellesini getirecek olan 
özel tim elemanlarına, maalesef, karakol bekçiliği, trafik polisi gibi kontrol görevi yaptırılıyor, hat
ta bazı özel kişilerin korunması görevi yaptırilıyor. Burada buna da dikkat çekmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, adı konulmamış, ilan edil
memiş bir savaşla karşı karşıyadır. Türkiye'de demokrasiyi hepimiz istiyoruz; Türkiye'nin her ye-
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rinde istiyoruz, 60 milyonun tamamı için istiyoruz; ama, demokrasi adı altında, insan haklan adı 
altında insanların yaşama hakkını elinden alamazsınız, teröristi koruyamazsınız, terörle mücadele
yi değişik mecralara çekemezsiniz. 

Ne yapıyor PKK; katliam yapıyor, köy yakıyor; okulu, camiyi yakıyor, yok ediyor; öğretme
nimi, imamımı, devletin yanında olan her türlü insanımı, çoluk çocuk, ihtiyar, genç, hatta bebek de
meden yok ediyor. Bunların önüne geçmek mecburiyetimiz vardır. Biz, sadece, diğer siyasî düşün
celerin temsilcilerinin yaptığı gibi, kuru tenkit yapmıyoruz. Hükümetin icraatlarını tenkit etmek 
çok kolay; ama, yerine koyacağınız şeyi göstereceksiniz; alternatifiniz nedir, olağanüstü hali kaldı
ralım diyenler var; nedir alternatifiniz, terörü nasıl önleyeceksiniz; bunu da ortaya koyacaksınız. İş
te, bizim, Türkiye güvenlik araştırmaları kurumu kurulmasıyla ilgili hazırlamış olduğumuz kanun 
teklifimiz, iki yıla yakındır Mecliste bekliyor. Ne demişiz; yeni bir teşkilat kurulmalı, öğretmenin
den, imamından, kamuoyu aydınlatıcısından... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Dağcı toparlar mısınız efendim. 

MUSTAFA DAĞCI (Devamla) - Toparlayacağım Sayın Başkan. 
...psikologuna kadar herkesin yer aldığı, milletin tamamını kucaklayacak yeni bir teşkilat. As

kerlerimizi ne yapacağız; sınırlanmıza çekeceğiz. Özel time, yeni teşkilata bu işi vereceğiz. Sınır
dan kuş uçurtmazsak, terörün önlenmesinde büyük mesafe almış oluruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; SHP Grubu adına konuşan Sayın Köklü, Partimi ve bi
zi kastederek, "işte, birileri çıkıp, milliyetçilik yaparak bir yılda bu işi halledeceklerini söylüyorlar; 
bu yanlış" diyor. Tabiî, benim Genel Başkanım Sayın Türkeş, temkinli konuşmuştur. Ben iddia edi
yorum, bizim verdiğimiz bu kanun teklifini Meclisten çıkanp ortaya koyun, altı ayda bu işi bitiri
riz. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Askere hakaret oluyor bu. 

MUSTAFA DAĞCI (Devamla) - Okumadan, incelemeden, kanun teklifi hakkında görüş be
yan etmek, maalesef çok üzücü. İflas etmiş, dünyadan kökü kazınmış Marksist felsefenin dışında
ki görüşleri düşman olarak gören kafalarla bir yere varamazsınız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi burada noktalarken, bu kutsal vatanı bölmeye, 
milletimizi birbirine düşürmeye, devletimizi yıkmaya yönelen bu terör örgütünü tekrar lanetliyor, 
ona destek verenleri şiddetle kınıyorum. Yüce Türk Milletinin bu uğurda mücadele eden yiğit ev
latlarını, öğretmenlerimizi, askerlerimizi, güvenlik güçlerimizi, şehit olanları Cenabı Allah'ın rah
metine inanarak selamlıyorum; gazilerimize sağlıklar diliyorum. Hükümete de bu yönde başarılar 
temenni ediyor; kişisel olarak da, olağanüstü halin uzatılması yönünde oy kullanacağımı belirtiyo
rum. 

MHP'nin verdiği bu kanun teklifini, her türlü -sadece PKK değil; PKK yann bitebilir, bir baş
kası çıkar- bölücülüğe karşı bir tedbir olarak gösteriyoruz. Bu kanun teklifi kanunlaşırsa, olağanüs
tü hale falan da gerek kalmayacaktır; bunu tekrar hatırlatıyor, beni sabırla dinlediğiniz için hepini
ze saygılanmı arz ediyorum. (MHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Dağcı, teşekkür ediyorum efendim. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkan, sayın hatip ismimi zikrederek beyanda bulundu. Ben 

parti ismi vermedim; bazı partilerin, bu terör konusunda "çözeceğim" diye birtakım öneriler sun-
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duklanm; bu konunun bir parti meselesi olmadığını; Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tüm par
tilerin bundan sorumlu olduğunu söyledim. Hatip, konuyu yanlış aktardı; zabıtlara geçsin diye be
lirtiyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Köklü. 

Sayın Korkmazcan, Sayın Gökalp, bir özdeyiş, yani, bir atasözü ifade etti. Bu, her yerde sık 
kullanılan bir atasözüdür. Burada, sizi, veya Grubunuzu rencide edici bir halin olduğunu düşünmü
yorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, ben de rencide olduğumuz iddiasında 
değilim; fakat, bize ait olmayan görüşler bize atfedilmiş oldu; orada, bir düzeltme yapmak gereki
yor. • 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, oradan beyanınız yeterli oluyor mu sizce? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, şöyle ifade edeyim: Anavatan Partisi, 
olağanüstü hal uygulamalarının yetersiz kaldığım; olağanüstü halin yerine, güncel şartlara uygun 
bir uygulamanın gerçekleştirilmesi gerektiğini uzun süreden beri ifade etmektedir. Bugün de, ben, 
bunun aksine bir görüş beyan etmedim; ancak, Hükümet, her uzatma kararı öncesinde "yeni bir dü
zenleme getireceğiz" dediği halde, bu vaadinde duramadı. Türkiye'deki uygulamaların, bir nokta
da, hukukî boşluk doğurmaması bakımından, olağanüstü halin uzatılmasına "evet" oyu verdik; 
yoksa, bu uygulamayı bütünüyle benimsediğimiz ve devam etmesi gereğine inandığımız için değil. 
Bu konuda, Partimizin değişik organlarınca ifade edilen görüşler arasında da hiçbir farklılık yok
tur. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Korkmazcan. < 
Değerli milletvekilleri, Başbakanlık tezkeresiyle ilgili müzakereler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Başbakanlık tezkeresini bir kere daha okutacağım ve arkasından oylayacağım. 

Başbakanlık tezkeresini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına > 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7.6.1994 tarihli ve 323 sayılı Kararı uyarınca, Batman, Bin
göl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam etmekte olan 
olağanüstü halin, 19.11.1994 günü saat 17.00'den itibaren dört ay süreyle uzatılması, Bakanlar Ku
rulunca 8.11.1994 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Tansu Çiller 

Başbakan 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, oylamanın açık oylama şeklinde yapılmasına mütedair bir 
önerge vardır; şimdi bu önergeyi okutup, önergede imzası bulunan arkadaşları arayacağım. 

Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Müzakere konusu olağanüstü halin uzatılması oylamasının, İçtüzüğün 119 uncu maddesi mu
vacehesinde açık oylama suretiyle yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Ali Oğuz Hasan Dikici Ahmet Ankan İsmail Coşar 

İstanbul Kahramanmaraş Sivas Çankırı 
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Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Zeki Ünal 
Karaman 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Lütfü Doğan 
Gümüşhane 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

BAŞKAN -Şimdi, önergede imzası olan arkadaşların salonda olup olmadıklarını arayacağım: 
Sayın Ali Oğuz?.. Burada. 
Sayın Hasan Dikici?.. Burada. 
Sayın Ahmet Arıkan?.. Burada. 
Sayın İsmail Coşar?.. Burada. 
Sayın Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Sayın Ahmet Cemil Tunç?.. Burada. 
Sayın Şaban Bayrak?.. Burada. 
Sayın Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. 
Sayın Zeki Ünal?.. Burada. 
Sayın Ahmet Derin?.. Burada. 
Sayın Lütfü Doğan?.. Burada. 
Sayın Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Sayın Abdulilah Fırat?.. Burada. 
Sayın Lütfü Esengün?.. Burada. 
Sayın Salih Kapusuz?.. Burada. . 
Sayın Ömer Faruk Ekinci?.. Burada. 
Evet, imza sahibi arkadaşlarımız hazır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, açık oylamanın şeklini belirlemek bakımından, Yüce Kurulun 
görüşünü alacağım. 

Önce, açık oylamanın, ad okunmak suretiyle yapılması hususunu oylarınıza sunacağım. 

Sayın milletvekilleri, bundan kastım şudur: Tabiî ki, ad okunmak suretiyle iki şekilde oylama 
yapılır. Bunun birinci şekli, esami listesinden ad okunmak suretiyle ve o listede işaret edilmek su
retiyle oylama yapılmasıdır ki, bunda, sayın üye kalkar, "kabul" "ret" "çekinser" ifadelerinden bi
rini kullanır. İkinci şeklinde, adı okunan sayın üye, kürsüye konulan kupaya oy pusulasını atar. 
Üçüncü şekli de, oy kupalarının sıralar arasında dolaştırılması suretiyle ad okunmaksızın oy kulla
nılmasıdır. 

Şimdi, açık oylamanın, esami listesinden adı okunan sayın üyenin yerinden kalkarak "kabul" 
"ret" "çekinser" şeklinde işaret etmesi suretiyle yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler...Kabul edilmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, açık oylamanın, adı okunan sayın üyenin, kürsüye konulacak 
kupaya oy pusulasını atması suretiyle yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.... Kabul edilmemiştir. 

— S29 — 



T.B.M.M. B : 3 6 16 .11 .1994 0 : 1 

Bizzarur, açık oylama, oy kupalarının sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılacaktır. 

Her sayın üyenin, yalnız kendi oy pusulasını kullanmasını rica ediyorum; bir. 

Oy pusulası hazır olmayan sayın üyenin, beyaz bir kâğıda, "kabul" "ret" "çekinser" ifadelerin
den birini yazdıktan sonra, adını, soyadını ve seçim çevresini de yazıp imzalayarak oy kullanma
sını rica ediyorum. 

Oy kupaları dolaştırılsın. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN-Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 

Kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, on ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay süreyle 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin açık oylama sonucunu ilan ediyorum: 273 sayın üye 
oylamaya iştirak etmiş; 214 oy kabul istikametinde, 56 oy ret istikametinde, 1 oy çekinser ve 2 oy 
da geçersiz olarak kullanılmıştır. 

Efendim, tabiî, ifademden zaten anlaşılıyor; ama, bir kere daha teyiden ve tekraren ifade ede
yim: Böylece, olağanüstü halin on ilde dört ay daha uzatılması hususu kabul edilmiştir; onu bir 
kere daha ifade ettim. 

Değerli milletvekilleri, bir hususu ifade etmek zorunluluğu hissediyorum ve beni bağışlarsı
nız zannediyorum. 

Değerli milletvekilleri, teknoloji gelişti, bunun farkındayız; iletişim araçları da gelişti. Şimdi, 
çalışma esnasında, salondan telefon sesleri gelmeye başladı. Ben rica ediyorum... Bu, bir iletişim 
vasıtasıdır; bu felsefeden hareket ederek, güzel bir cep televizyonu getirmeyi düşünen bir üye de 
çıkabilir yarın; o da iletişim vasıtasıdır!.. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - İleride o da olur Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN - Ben rica ediyorum... Genel Kurulda cep telefonu kullanılıyor. Bazı arkadaşlarımı
zın cep telefonunu burada kullanması hoş değildir; içtüzüğe aykırıdır. Olabilir, sayın üye tele
fon uyarısı alırsa, dışarı çıkarak görüşmesini yapar. Ben rica ediyorum. 

EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, Başbakana su servisi bile yapılıyor. 

BAŞKAN - Nerede efendim, sıralarda mı? 

EMİN KUL (İstanbul - Evet. 

BAŞKAN - Ben görmedim efendim; görsem müdahale ederdim. Suyun nerelere konulacağı 
bellidir teamülen, ben görmedim. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Yağ servisinin yapıldığını biliyorduk da, suyu bilmiyorduk!.. 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Gündemin " Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

— 530 — 



T.B.M.M. B:3Ğ 16.11 .1994 0 : 1 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

L- Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 29 Arkadaşının, Maliye Bakanlığının ve Dola
yısıyla devletin Malî Kaynaklarını Partizanca Kullanarak Siyasî Menfaat Sağladığı ve Siyasî Bas
kı Yaratmak Suretiyle Görev ve Yetkilerini Kötüye Kullandığı İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller 
Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi {l İl34) 

BAŞKAN - Genel Kurulun, 11.11.1994 tarihli 33 üncü Birleşiminde alman karar gereğince, 
Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan ve 29 arkadaşının Maliye Bakanlığının ve dolayı
sıyla devletin Mmalî kaynaklarını partizanca kullanarak siyasî menfaat sağladığı ve siyasî baskı ya
ratmak suretiyle görev ve yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla Anayasanın 99 uncu ve İçtüzü
ğün 107 nci maddeleri uyarınca Başbakan Tansu Çiller hakkında gensoru açılmasına ilişkin öner
gesinin gündeme alınıp alınmayacağını görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet?..Burada. 

Gensoru önergesi bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Gensoru önergesini bir kere daha okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Demokratik ülke anayasalarına göre siyasî partiler Demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Ço

ğulcu ve katılımcı demokrasilerde, millet adına irade kullanan yönetim birimlerinde, vatandaşın ve 
ülkenin hizmetine talip olanların, düşünce ve yönetim anlayışlarına göre çeşitli siyasî partileri ter
cih ederek vazife üstlendikleri yine demokrasinin temel ilkelerinden biridir. 

Diğer taraftan 1982 Anayasasının 10 uncu maddesinde de; herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, si
yasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önün
de eşit olduğu; hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı; Devlet organla
rı ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek ve 
adil olmak zorunda bulundukları ifade edilmiştir. 

DYP ve SHP Koalisyonunun, geçen üç yıllık icraat döneminde ne yazık ki Anayasamızda yer 
alan ve demokrasilerin gereği olan bu yükümlülüklere uymadığı her hadisede açıkça görülmekte
dir. 

Koalisyon Hükümetinin siyasî partiler arasında esasen var olan ayrımcı uygulamaları maale
sef bugünlerde giderek dozunu artırmış bulunmaktadır. Zira Hükümetin belediyelerle ilgili olarak 
izlediği politikalar Anayasamızın, yukarıda zikrettiğimiz 10 uncu maddesindeki eşitlik ilkesine ay
kırı ve partizanca uygulamaların örnekleriyle doludur. DYP veya SHP'nin dışında kalan siyasî par
tilere mensup belediye başkanları büyük bir baskı altında tutulmaktadır. Özellikle Anavatan Parti
sine mensup olan belediye başkanlarına, DYP'ye katılmaları konusunda, Maliye Bakanlığı aracılı
ğıyla temin edilen malî imkânların tahsisinde tehdit noktasına varacak derecede baskı yapıldığı bir 
vakıadır. 

Nitekim Şırnak ve Mardin İlinde ANAP'lı belediye başkanları Maliye Bakanlığınca uygulanan 
».taraflı kaynak kullanımı sonucu DYP'nin, vatandaşın hür iradesine müdahale edilerek, güçlendiği 
imajı verilmek istenmekte ve Maliye Bakanlığı kaynakları istismar edilmektedir. 
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Maliye Bakanlığı Koalisyonu teşkil eden DYP ve SHP'li belediye başkanlarına sağladığı ma
lî imkânları, başta Anavatan Partisi olmak üzere, diğer siyasî partilere mensup belediye başkanla
rına sağlamamaktadır. Bu konulara ilişkin olarak gerek Maliye Bakanına ve gerekse Başbakana yö
neltilen yazılı veya sözlü sorularda olduğu üzere, Yüce Mecliste yapılan gündem dışı konuşmala
rımıza da cevap verilmemektedir. 

Dolayısıyla, Maliye Bakanlığında mevcut kaynaktan hangi belediyelere ne miktarda kaynak 
transferinde bulunduğu Yüce Meclisin meçhulüdür. Hangi belediyelere ne yardım yapıldığı sade
ce Sayın Başbakan tarafından bilinmektedir. Şeffaflıktan yana olduğunu söyleyen Başbakan, bu 
konuda da partizanlık duvarının arkasına gizlenmektedir. Sayın Başbakan tarafından, devlet imkân
ları, mensubu bulunduğu siyasî partinin ve dolayısıyla şahsının çıkarları doğrultusunda kullanıl
maktadır. DYPye katılmayı kabul etmeyen belediye başkanları bir gün görevden alınmaktadır. 

Bütün bu sebeplerle, Anayasanın 10 üncü maddesinde yazılı eşitlik kurallarına aykırı hareket 
eden, Maliye Bakanlığı ve dolayısıyla devletin malî kaynaklarını partizanca kullanarak siyasî men
faat sağlayan siyasî düşünceler üzerinde malî kaynakları kullanarak baskı yaratmak suretiyle görev 
ve yetkilerini kötüye kullanan Başbakan Tansu Çiller hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca gensoru açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın milletvekillleri, Anayasa'nın 99 uncu maddesine göre, önerge sahiplerinden 
bir sayın üyeye 10 dakika, siyasî parti grupları adına konuşacak sayın üyelere 20' şer dakika, Hü
kümet adına konuşacak sayın üyeye, yine 20 dakika söz verme imkânımız var. 

Şimdi, önerge sahibi sıfatıyla kim konuşacak efendim? Sayın Korkmazcan önerge sahibi sıfa
tıyla konuşma talebi?.. Yok. 

Grup adına söz talepleri geldi efendim. Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Yalova, Refah 
Partisi Grubu adına Sayın Erbaş, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Fahri Gündüz. 

Anap Grubu adına Sayın Yüksel Yalova. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Başkan, ben hem önerge sahibi adına hem de Grubum 

adına konuşacağım. 

BAŞKAN - Sayın Yalova, önerge sahibi sıfatıyla görüşüyor olmanız hasebiyle, birinci sıra si
zin; arkasından da grubun birinci sırası sizde. İkisini o suretle birleştirmek mümkün; böylece, size 
yarım saatlik süre veriyorum. 

Sayın Yalova, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Muhterem Başkanım, muhterem mil
letvekilleri; Koalisyonu teşkil eden siyasî partilerin, bırakınız değişimin dinamiğini yakalamayı, 
mevcut statükoyu korumada güçlük çektiği bir dönemde, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan 
ve 29 arkadaşının, Maliye Bakanlığının ve dolayısıyla devletin malî kaynaklarını partizanca kulla
narak siyasî menfaat sağladığı ve siyasî baskı yaratmak suretiyle, görev ve yetkilerini kötüye kul
landığı iddiasıyla, Başbakan Tansu Çiller hakkında, Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi üzerine, Anavatan Partisi Grubu adına 
yüksek huzurlarınıza gelmiş ve söz almış bulanmaktayım. Sözlerimin başında Yüce Heyeti en üs
tün saygılarımla selamlıyorum. 
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Sayın Başkanım, ayrıca, önerge sahibi sıfatıyla imzam bulunduğu için, hem şahsî konuşma 
hakkımı hem de grup adına konuşma hakkımı birleştirme lütfunda bulunduğunuz için zati âlinize 
minnetlerimi sunuyorum . 

Bundan, 925 yıl önce yazılmış olan "Kutadgu Biİig" adlı eserde "aklın süsü dildir, dilin süsü 
ise sözdür; insanın süsü yüzdür, yüzün süsü ise gözdür" deniliyor. Eğer, aklın süsü nihaî olarak söz 
ise; insanın süsü, yani, en kıymetli varlığı göz ise; söz ve göze bakarak, yani, bugünkü siyaset sos
yolojisi terimleriyle söylersek; sözleri ile yazdıkları ile siyasal davranışları ve siyasal eylemleriyle 
kişiler hakkında, siyasîler hakkında değerlendirme yapma durumumuz var diyebilirim. 

Eğer, kişilerin siyasal davranışları, yani gözü, eğer, kişilerin yazılı beyanları, yani o günkü, bu 
sözün söylendiği günkü tabiriyle, sözü baz alırsak ve hakkında gensoru açılan kişiyi, yani Sayın 
Başbakanı değerlendirmeye kalkarsak, önce bir sitemimizden, bir teessüfümüzden bahsetmemiz la
zım. Nedir o; bakınız, konuşmamın ilk bölümünde, "bırakınız değişimin dinamiğini yakalamayı, 
bırakınız çağdaş, evrensel boyutları; siyasetteki iletişim alanlarını yakalamayı, var olanı muhafaza
da güçlük çeken... dedim. 

Bakınız, son birkaç yılda neyle karşılaştık: Hangi partiye mensup olursa olsun, bu kürsüye çı
kan insanlar, eskiden "Kutsal Çatı" derlermiş; şimdi de "Yüce Heyet, Yüce Parlamento" diyorlar. 
Gensoru müessesesinin, bu Yüce Parlamentoda, bugünkü tabi tutulduğu muameleye bir bakınız. 
Hakkında gensoru açılması istenen Sayın Başbakan, bizlere saygı duymak zorunda değildir belki; 
ama, eğer kendi Grubuna saygılı olsa, eğer Yüce Heyete saygılı olsa, öyle zannediyorum ki, bura
da neyle suçlandığını ya da hangi değerlendirmelere tabi tutulduğunu, herhalde -bırakınız bu bir 
merak konusu değildir- burada izlemek zorundaydı. 

EMİN KUL (İstanbul) - Su içmeye gitti efendim. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Artık, su buralara gelir oldu. 

EMİN KUL (İstanbul) - Eskiden Mecliste içiyordu; şimdi dışarıda içiyor. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Demin siyasal davranışlardan eylemlerden bahsettim; so

nuçta, siyaset, sadece yazılı siyasî metinler toplamı değildir; aynı zamanda, o siyasîlerin, siyasal 
davranışlarıdır. O siyasîlerin, siyasal davranışlarının birikimiyle oluşan siyasî teamüllerdir ve o si
yasî teamüller, gelenekler ki, bir ülkede, diyelim adı parlamenter rejim olsun, diyelim başka bir re
jim olsun; o rejimi ayakta tutan müesseselerin temel dayanaklarıdır; ama, öyle görüyoruz ki işte, 
birkaç gün önce burada Kahramanmaraş Milletvekili arkadaşımız Ökkeş Şcndiller'in dile getirdiği, 
Başbakan Vekili Sayın Necmettin Cevheri Bey tarafından kendi üslubu çerçevesinde yanıtlandığı 
veçhile, bir komedi. 

Bakınız, derginin adı "Lc Nouveaul Observateur" ve 29 Eylül- 5 Ekim 1994 tarihli sayısı. Ora
da Josette Alia adlı bir muhabirle Sayın Başbakanın bir röportajı var. Bunu, Ökkeş Şendiller, 1 
Ekim tarihli Cumhuriyet Gazetesinden yüce huzurunuza getirmiş idi. Ben okudum, kaynağına ba
kalım dedim, ola ki tercüme hatası olabilir -Cumhuriyet Gazetesinden beklenmez ama- ola ki bir 
amaca yönelik abartmalar, eksiltmeler olabilir diye, orijinaline baktım. Sayın Başbakan "Türkiye 
bir mozaiktir, biz 24 farklı etnik gruba sahibiz, Yunanlılar bizimle karışmışlardır" diyor. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - 24 Oğuz boyu demek istemiştir. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Yabancı dil bilmek marifet değil; ama, zabıtlara geçmesi 

için aynen okuyacağım "Nous ne savons meme pas exuctement qui sont nos ancetres" "Atalarımı
zın tam olarak kim olduklarını dahi bilmiyoruz" diyor. 
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HALÎL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Bilemeyebilir; ama, biz biliyoruz. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Hayır, siz biliyorsunuz iddiasında bulunamam. Belki de 

doğru söylüyor ben bilemem. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Kim söylemiş bunu. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Başbakan söylüyor. 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Onun daha dünyadan haberi yok. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Evet, Sayın Çiller'in Le Nouveaul Observateur, isimli haf
talık dergide, Josette Alia'ya.vermiş olduğu röportajdan bir bölüm. 

Şimdi, bakınız ben bunu alıp demagoji konusu yapmaya kalksaydım, ceza hukukunun koru
maya çalıştığı birtakım müesseselerin içine kadar girebilirdik; ama, söz ve göz; siyasal davranışlar 
ve yazılı metinler dediğimize göre, yapmamız gereken iş ne; herhalde, Hükümeti kurdukları vakit, 
iki parti arasında imzalanan ortak Hükümet Protokolü, bizim için -beğensek de beğenmesek de- uy
mak zorunda olduğumuz, değerlendirmeye esas alınması gereken bir temel metindir; eğer, hukuk 
devletinden bahsediyorsak, 1982 Anayasası ikinci metnimizi teşkil ediyorsa. Ama, o Ortak Hükü
met Protokolünde gensorunun temel konusunu teşkil eden, mahallî idarelerdeki partizanca, hatta, 
yine ceza hukuku tabiriyle söyleyeyim, bölücülük suçunu oluşturabilecek emareler taşıyan, mahal
lî idarelerdeki bu ayırımcılığa gelmeden önce, bazı cevapları sunmam lazım. 

Bakınız, biraz önce, Sayın İçişleri Bakanı "devlet ayırım yapmaz" dedi. Keşke, imkân olsa da, 
burada, devlet sosyolojisi üzerine birazcık açıklamalarda bulunabilme şansımız olsaydı; devletin 
hakiki bir şahıs olmadığı, soyut bir kavram olduğu, zaten istese bile, ayırım yapabilmeye muktedir 
olmadığı gibi konulara girseydik. Devlet ayırım yapmaz; ama, devlete ayırım yaptırılır. Devlete 
ayırımı yaptırtacak olan kimdir; o devletin yönetiminden sorumlu olan hükümet. Bakınız, şimdi o 
Hükümet, İçişleri Bakanlığı eliyle, diyelim Aydın'da Bozdoğan Belediye Başkanını görevden alır
ken -49 uncu hükümet döneminde- söz gelişi, onun belki bin katı daha fazla soru işareti taşıyan uy
gulamalar yapan, Kuşadası Belediye Başkanını, sadece kendi partisine mensup olduğu için, görev
de tutuyorsa, görevde tutmayı bir yana bırakınız, malî kaynaklarıyla besliyorsa, Didim Belediye 
Başkanını görevden alırlarken, Şişli Belediye Başkanına, hem de hakkında somut iddialar olduğu 
halde Sarıyer Belediye Başkanına, Türk siyaset tarihinin belki de en büyük skandallarından, en bü
yük ahlaksızlıklarından birini teşkil eden İSKİ skandalına adı karışan belediye başkanına soruş
turma bile yapılmıyorsa; o zaman, Hükümetin nasıl ayırım yaptığı gayet açık ortadadır. 

Sayın Başbakan aynı konuşmasında "bizde 24 farklı etnik grup vardır" demiş, diye arz etmiş
tim. Hatırlıyorum, eski Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar, hakkında verilen gensoru cevabında 17 
etnik gruptan bahsetmişti; ama, biraz önce Sayın İçişleri Bakanı "etnik mesele yok" dedi. Peki biz, 
bu Koalisyon Hükümetinin hangi sözcüsünü değerlendirmeye esas alacağız ki, hakkında bir karşı 
değerlendirme yapabilelim; inanın biz artık şaşırdık. 

Şimdi "devlet ayırım yapmaz" diyen Sayın İçişleri Bakanı, dönemin Ege Ordusu Komutanı 
Süreyya Yüksel Paşanın, hakkında işlem yaptığı ve değişik şekilde yorumlara tabi tuttuğu bir em
niyet görevlisini, kendi iktidar dönemlerinde, önce Ordu Emniyet Müdürü, sonra da Şırnak Valisi 
yapmazdı; o zaman, devletin yönetim sorumluluğuyla baş başa olan hükümetin de ayırım yapma
dığına kani olurdum. 

Sayın İçişleri Bakanı "devlet ayırım yapmaz" diyor. Yine ben bilirdim ki, İtalyanların Come-, 
dia Delarte'si vardır. Orada da tip olarak bir Arlecchino vardır. Arlecchino edasıyla, bu Hüküme-
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tin bir bakam -cumartesi günkü Yeni Asır gazetesi yazdı- "Ege'ye 2 trilyonluk yatırımı imzalamam; 
doğuya yapılsın" diyor. 

Arlecchino edası dedim, bir kez daha altını çiziyorum; eğer, ceza hukukundan istifade etmek 
isterse, yardımcı olmaya da hazırım. Biz doğuya yardim yapılmasın dedik mi? Biz, başka bölge
lere yardım yapılmasın dedik mi? Ama "Ege'ye imzalamam..." 

Bizim burada esas temel almamız gereken bir başka vahim husus daha var. İmzalamam; ma
demki ben bakanım, mademki siyasal kudret, iktidar bende, tercih hakkı bana aittir. Bakmayın siz 
koalisyon protokollerinde, bakmayın siz bizim parti programlarında, bakmayın siz bizim yazılı ve 
resmî konuşmalarımızda hukuk devleti diye palavra attığımıza; biz mademki iktidarı ele geçirmi
şiz, istersek yaparız, istemezsek yapmayız edası, bundan üçyüz-dörtyüz sene önce, gerilerde kal
mış bir devlet yönetimi anlayışıdır. 

Yine hatırlıyorum, burada faili meçhul siyasal cinayetleri araştırmak üzere verilen araştırma 
önergesi görüşülürken Grubum adına yine ben konuşmuştum. 49 uncu Hükümetin İçişleri Bakanı 
Sayın Sezgin ile Dışişleri Bakanı Sayın Çetin arasında bir fikir ayrılığı olduğunu dikkatlerinize 
sunmuştum, demiştim ki; "Birisi 'bu terörün arkasında İran var' diyor, diğer bakan ise 'hayır, İran 
yok' diyor. Dönemin Başbakanı Sayın Demirel ise, durumu idare etmek için -mutat olduğu üzere-
'bu işin arkasında İran niye olacakmış, bir türlü anlayamadım' diyor" demiştim ve "var mı, yok mu" 
diye de soru sormuştum. Bakın, şimdi geldik yine aynı noktaya. Sayın Başbakan, bundan birkaç 
gün önce, doğal olarak, yanına Dışişleri Bakanını da alarak, İsrail'e resmî ziyaretini yaptı. Ziyareti 
yapmaz olaydı falan demiyorum. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Orada ne yaptı, anlat bakalım. 

BAŞKAN - Efendim, izin verirseniz, Sayın hatip, zaten onu. anlatacak. 

Buyurun efendim. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Sayın İzak Rabin tarafından onuruna verilen yemekte, Sa

yın Başbakanın yaptıkları konuşmayı elde ettim. Konuşmanın İngilizce metni burada; orada, ilk 
Başbakan olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, bunun kendileri için bir ayrıcalık olduğunu ifade 
ediyorlar; doğrudur, diplomatik dilde telaffuz edilmesi gereken kelimeler; ama, "to visit Israel: the 
Promisedland" -gramerde, iki nokta üst üste, eşittir anlamını taşır, yüksek malumları olduğu üze
re-İsrail: Vaat edilmiş topraklar... 

Şimdi bakınız, eğer, bu "vaat edilmiş topraklar" kelimelerini kullanırken, "İsrail için vaat edil
miş topraklar" kelimelerini kullanırken, tanımlamasını kullanırken, eğer hukukî bir anlam yükle-
diyse, bunun devletler hukuku bakımından -o Tevrat'ta hangisini baz aldılar, onu bilemiyorum; 
çünkü, o vaat edilmiş topraklara ilişkin birçok değişken haritalar vardır; ama, her halükârda, o ha
ritaların her birinin de mevcut İsrail'in sınırlarını aşan bir kapsamı vardır- mevcut İsrail sınırlarının 
dışında kalan ülkelerin sınırları da onun içine girdiği için anlamı başkadır. Eğer, bu, dinî anlamda 
kullanıldıysa, onun da adı "siyonizm"dir; ama, orada, o İsrail gezisinde vahim olan şu: Peres'in söy
lediği bir söz var; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Dışişleri Bakanı hakkında. Hani, o gazetelere 
yansıyan bir bilgisayar meselesi var ya, işte böyle eğitim yapalım, hayır yapmayalım; öyle olursa, 
hocasız olursa farklı olur şeklinde gazetelere yansıyan... Dışişleri Bakanımız hakkında diyor ki: 
"70'li yılların solcusu, sol kafası" Daha fazlasını söyleyemem. 

Şimdi, tabiî, Sayın Başbakan belki bu noktada haklı olabilir. 1970'li yıllarda, belki Amerika'da 
tahsil görüyor olabileceği için, o 70'li dönemin siyasî olaylarından pek haberdar olmayabilir. 
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12 Mart Muhtırasının öncesinde, 9 Marttaki Devrim Konseyi üyesi olduğunu, Doğan Avcıoğlu ve 
ilhan Selçuk'la birlikte Sayın Mümtaz Soysal'ın, Devrim Konseyi üyesi olduğunu bilebilseydi... 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Gensoru önergesinin konusu ne?.. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Ha, işte, bak! Bu, Allah'ın şimdi sizlere verdiği, bir cezadır 
Sayın Özbek. 

Neden; işte bakın, o dönemde roller nerelerde... Şimdi beraberce, müştereken, bu siyasî kade
re boyun eğmek cezasıyla, Yüce Allah sizi cezalandırmış; mecbursunuz. Onun için oradan ne olur; 
oradan... 

Sayın Başbakan gelmedi; ama, Sayın Başbakan adına konuşmaları izleyecek değerli temsilci
lerine bir şeyi hatırlatayım : Atalarını bilme bilmeme meselesiyle ilgili, belki işe yarar. Gordon 
Childe' m "Tarihte Neler Oldu" adlı kitabıyla, Claude Cahen'in "Osmanlı'dan Önce Anadolu'da 
Türkler" kitabını eğer alırlarsa, herhalde, "atalar meselesinde" bundan sonra karşılaşabileceği sıkın
tılar konusunda bir yardımı olur. 

Şimdi geliyorum Koalisyon Protokolünüze. Sayın Başkanı ve İçişleri Komisyonu Başkanımı
zı da fazla heyecanlandırmayalım. Bakınız, o Koalisyon Protokolünde diyorsunuz ki ," ülke kay
nak ve varlıklarının, hakça kullanımı ve bunun gereklerinin yerine getirilmesi, sosyal devlet anla
yışının vazgeçilmez sonucudur -burada tabiî, Sayın Ecevit'ten telif ücreti ödemeksizin alınan bir 
kelime var, "hakça" kelimesi; eh ne yapalım, sosyal demokrasi ideolojisini temsil eden kişilerin, si
yaset jargonunun birazcık darlığına, kısırlığına verebiliriz; devam etmişler- devlet, halk için vardır, 
her şey halk için ve bütün kesimlerle uzlaşma içinde yapılacaktır. Devletin parası halkın parasıdır. 
Devlet, her şeyi dürüst ve saydam bir biçimde yapacaktır; değişim ve reform, ancak, halkın aktif 
katılımı ve desteğiyle mümkündür." 

5 inci sayfasında: "Yerel yönetimler, özerklik, maddi kaynak ve yetkileri açısından güçlendi-
, rilecek, merkezî yönetim yerine, yerinden yönetim ilkesi pekiştirilecektir." 

6 ncı sayfasında: "Rejimimizin, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu, hukuk devleti ilkesine bağ
lı, insan haklarına saygılı, laik ve sosyal devlet niteliklerinin geliştirilmesi, ortak Hükümetin temel 
hedefidir." Devam etmişler... 

Tabiî, bu Ortak Hükümet Protokolünde, yuvarlak sözlerle geçiştirilen yerel yönetimler anla
yışından daha kuvvetli bir ifade var, o da, Sayın Başbakan Yardımcısına ait. Siyasal Bilgiler Fakül
tesinde Profesör Doktor Ruşen Keleş'in, verdiği derslere girdiği zaman yerel yönetimlere ilişkin 
söyledikleri bir söz ki, aynen katılıyorum: "Belediye Başkanları, taşrada merkezî idarenin bir ge
nel müdürü asla olmayacaklardır." 

Şimdi, Koalisyonun bir kanadının, diyelim sorumluluk taşımadan yıllar önceki bakışı buysa, 
Koalisyonun diğer kanadı da, gene hukuk devleti ve diğer kavramlarla kendisini bağlamışsa, Ko
alisyonu değerlendirirken baz alacağımız iki temel metinden birisinin ortak protokol, diğerinin de 
öncelikle Anayasa olduğu doğruysa, ben şimdi , size, 1982 Anayasasının "Kanun Önünde Eşitlik" 
başlığını taşıyan 10 uncu maddesini okumaya mecburum: 

"Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler
le ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 
tanınamaz, devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine 
uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." 

— 536 — 



T.B.M.M, 3:36 16 .11 .1994 0 : 1 

Sayın milletvekilleri, burada, Anayasa koyucu -itiraf edelim- bir kelimeyi unutmuş, "hiçbir ki
şiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz" derken, keşke "siyasî partilere, iktidarda bu
lunan siyasî partilere hariç" ibaresini ekleseydi de, şu Nazi Almanyasmda Yahudilere reva görülen 
muameleye tabi tutulan ANAP'lı belediye başkanlarının karşılaştıkları sorunlarla karşılaşmasalar-

• d i . ' . 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Refahlı belediyeler daha çök karşılaştı. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Doğru, Sayın Kapusuz. Keşke, diğer muhalefet partileri de 
karşılaşmasalardı. 

Bakınız; 27 Mart 1994 seçimlerinden bu yana İller Bankasının, belediyelere yaptığı acil yar
dım dökümü şöyle: SHP, 45 milyar 630 milyon; ANAP, 3 milyar 870 milyon; DYP 4 milyar 200 
milyon; Refah Partisi 450 milyon; CHP, 3 milyar 600 milyon; bağımsız 1 milyar 600 milyon, top : 

lam 59 milyar 370 milyon. Burada tabiî ki, belediye sayılarında farklılık var; ama, belediye başına 
düşen gelir diye baktığınız vakit -Hükümet Protokolü çerçevesinde iller Bankasının bağlı olduğu 
bakanlık SHP'ye bırakıldığı yönetiminden siyaseten onlar sorumlu olduğu için- SHP'li belediye ba
şına düşen yardım miktarının diğer bütün partilerin aldığı yardım miktarından çok daha fazla oldu
ğunu görüyoruz. 

Bakın, bir başka tipik örnek: Vezirhan Belediyesi 1 milyar, İnhisar Belediyesi 2 milyar lira 
alırken, bunların bitişiğindeki -bu saydığım ilk 2 belediye DYP'li, tahmin ettiğiniz gibi- ANAP'lı 
Bayırköy ve Yenipazar Belediyeleri -suçlan ANAP'lı olmak-" 100 milyonu 2 aydır alamadık" di
yorlar ve yazdıkları mektupta, aynen şunu söylüyorlar: "Onlar, gazi, şehit evladı, biz vatan haini 
evladı mıyız? Onlar T.C.vatandaşı, biz yabancı uyruklu muyuz?" 

Bakınız, bir başka örnek: Denizli'nin Baklan'ı; 3 gün elektriği kesilmiş; su da elektriğe bağlı 
olduğu için -ikisi birbirine mecbur olduğu için- su da yok. Bakınız, Niğde'nin Bor'u aynı şekilde. 
Elimde bir liste var; Muş'ta, Kastamonu ve Trabzon' dan getirilen Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğüne ait mercedes kamyonlar, damperliler, greyderler, dozerler, yükleyicilerden oluşan toplam 21 
araç, hepisinin numarası burada. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Kastamonu'nun işlerini bitirmişler mi; 1 076 köyü var? 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Şimdi, Kastamonu'nun işleri bitmiş mi bilmiyorum; ama, 

Kastamonu'dan önce Adıyaman var Sayın Arslan; Adıyaman'a gelelim. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Kastamonu 2 kamyon kuma muhtaç. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Bakınız sayın milletvekilleri, ben Adîyamanspora Sayın 

Karayalçm tarafından sağlanan yardıma hiç itiraz etmiyorum. Sayın Başbakan Yardımcım, Aydıns
por Klübünün başkanıyım. Aydınspor Başkanı sıfatıyla, Vakıflar Bankasına müracaat ettim. Bana 
bir sözleşme gönderdiler; diyorlar ki: "Önşartı var, biz bunu bir usule bağladık. Eğer, belediyenin, 
özel idarenin ya da yönetim kurulu üyelerinin paralan Vakıflar Bankasının o şubesinde biriktirilir-
se, tutulursa, o orana göre yardım yapıyoruz -Son derece doğru- nasılsa belediye sizden, ANAP'lı 
Eski ve yeni içişleri Bakanının elinden aldığımı;': için, üç dört aydır, ha bugün görevden alınacak 
ha yarın dedikoduları içerisinde görev yapmaya çalışan belediye başkanına, biz dedik ki: "Bak, 
böyle böyle bir durum var, Vakıflar Bankası da devletin bir bankası, özel idare de öyle, yatırmış, 
zaten orada tutarmış" Bir sözleşme gönderdiler; "bütün bir sezon boyunca 50 milyon lira karşılığı 
takarız" dediler. Ben de onlara "bu 50 milyonu ben size cebimden vereyim; ama, Genel Müdürü
nüz veya o bankadan sorumlu bakanınız veya başka kim varsa, seçeceğiniz yetkili, şuraya -öyle 
bir yıl filan da değil, bir ay- 'Yüksel Yalova' yazsın, yapalım bu işi" dedim. 
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Sayın Başbakan Yardımcısı, bakınız, spor kulüplerine -hangisi olursa olsun- bir kuruş yardım 
yapılırsa, olsa olsa sevinirim; kim yaparsa da "helal olsun" derim; çünkü, ömrümüz Spordan So
rumlu Devlet Bakanına, Maliye Bakanına, sigortaları ilgilendirdiği için Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanına yalvarmakla "aman, şunu yaparsanız kahraman olursunuz" diye öneri götürmekle ge
çiyor; ama, Türkiyö Cumhuriyetinin Başbakan Yardımcılığı görevine milletvekili adayı olmadan 
kaç zaman önce geldiniz. 

Bugün, 2 trilyon, 3 trilyon yardım deniliyor. Yürekten dilerim, o bölgedeki her ile 2 trilyon, 3 
trilyon yardım yapılır; kim yaparsa da, olsa olsa minnet duyarım; ama, eğer sizin, o, Arlecchino 
edasıyla konuşan Bakanınız, tüm Ege'ye yapılması söz konusu olan 2 trilyonluk yatırım için "im
zalamam" derken, siz sadece Adıyaman'a 2 trilyon, 3 trilyon derseniz ve bunu da Başbakan Yar
dımcılığı görevine başladıktan bunca zaman sonra hatırlarsanız, bunun adı nedir?!. îdare hukuku 
anlamında derseniz, Sayın Başbakanla da ilgilidir, ceza hukuku kısmı da vardır; ama, sonuçta siya
sî sorumluluk parlamenter rejimlerde "başbakana ve dolayısıyla temsil ettiği o zihniyete, o şahsiye
te ait olduğu için, ceza hukukunda adı başka; idare hukukunda "hizmet kusuru" ve "kusursuz so
rumluluk" diye, ikiye ayrılmış; Hizmet kusurunun da daha ağırlaştırılmış şekli "ağır sorumluluk" 
ve "ağır hizmet kusuru" oluyor. Bir kanunu ya hiç uygulamamak ya da yanlış uygulamak... Şimdi, 
bu kanunlar bu kadar açıkça ortadayken, ANAP'lı belediyelerin suçu ne? Bakın, Maliye Bakanlı
ğından bugüne kadar belediyelere ne miktarda yardım yapıldığı konusunu, bırakınız sadece bir par
tiyi, hiçbir parti mensubu öğrenebilmiş değil. Hani açıklık, hani şeffaflık, hani hukuk devleti, hani 
kanunların üstünlüğü, hani Anayasanın bağlayıcılığı? 

Bakın "Nazi Almanyasında Yahudilere reva görülen" sözünü demin bilerek seçtim. Siyasal 
terminolojinizi uydurmuşsunuz "Demokrat Partinin devamı bilmem ne, onun devamı bilmem ne" 
gibi kendinize bir taban bulmuşsunuz; kabul ederim; CHP'yle bir sürtüşmeniz var ya da bir yarışı
nız var, doğaldır; kendi alanınızda, kulvarınızda tek olmak gibi bir iddianız var, kabul ederim; bun
ların hepsi siyasette haktır; ama, muhalefet partilerini, yani Anayasanın ve kanunların verdiği hak
tan istifadeyle bu ülkede siyaset yapan insanları bir kenara bırakıp -hele "hukuk devleti" diye diye-
hukuku sadece kendi siyasal iktidarınıza alet ederseniz, açık söyleyeyim, siyasî meşruiyet tartışma
sı açarsınız. 

Bakırı, ilk başta yüzde 48'le geldiniz. Normal bir parlamenter rejimde, iki partinin liderlerin
den oluşan başbakan ve başbakan yardımcılığı teşekkül ettikten sonra o hükümet değişirse, bunun 
göreceği, tabi olacağı muamele farklıdır; ama, onları da arkanıza aldığınızı varsaydığınızı iddia et
tiniz; kabul. Başlangıçta yüzde 48'di, bugün nereye geldi; bütün konuşmalar -kendiniz de söylüyor
sunuz- yüzde 20'ler gibi. Şimdi, bir can havliyle, bir can simidiyle, gelmişsiniz, bu ayırımcılığı da... 

Bakın, Anavatan Partisi döneminde, bir zamanlar, 1989 seçimleri öncesinde belediye başkan
larının eli kolu bağlı diyerek çok tartıştınız, haklı olarak çok şikâyet ettiniz, bugün yanlışlığını biz 
de söylüyoruz, kabul; ama, "devlet ayırım yapmaz" diyen bir İçişleri Bakanı bir Datça Belediye 
Başkanını görevden alacak, Yalvaç Belediye Başkanını görevden alacak, Danıştay iade kararı ver
diği halde bu kararı zar zor uygulayacak; ama daha vahimi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Evet... Toparlıyor muyuz efendim?! 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Lütfederseniz birkaç cümleyle bitireceğim efendim. 
BAŞKAN - Bir iki cümleyle olsun efendim, birkaç değil de. 
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YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Sağ olun. 

...İpsala Belediye Başkanı Sayın Emin Başaran görevden alınacak -teknik ayrıntısına girmiyo
rum- Danıştaya müracaat edecek, davayı kazanacak, geriye dönmesi lazım, dönecek; aynı gün -ge
riye dönüş yazısının verildiği gün- 3 saat sonra -bir hukuk skandalidir- aynı gerekçeyle tekrar gö
revden alınacak!.. Şimdi, bunun adı adalet, hukuk, falan filan değil... 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Bunun adı zulüm!.. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Şimdi "Anamuhalefet Partisi olarak ya da diğer muhalefet 
partileri olarak ne istiyorsunuz" diyebilirsiniz; bir tek şey istiyoruz: Hak istiyoruz, hak, hak, hak, 
hak, hak!.. (ANAP sıralarından alkışlar) Kimin adına mı; bakın yirmi yıllık emeklerini ortaya koy
muş, 20 milyon lira maaş alan profesörler bilim yapma mücadelesi veriyor; işte o profesörler adı
na hak istiyoruz. Bakın, insanlar 2,5 milyon lira ücretle geçinmeye çalışıyor, onlar adına hak isti
yoruz; ama -açıkça kendi adıma ve Grubum adına söylüyorum- öyle bir noktaya getirdiniz ki, ar
tık sizin bu zihniyetinize isyan ediyoruz. Kuşadası'nda Yat Limanında President Yatından fakslar
la devlet yönetilmez, hükümet yönetilmez... (ANAP sıralanndan alkışlar) Bakın, memleketi öyle 
bir noktaya getirdiniz ki "senden olanlar, benden olanlar" diye ayrıldı. Şimdi, bu zihniyetle getirdi
ğiniz yer ortada. İşte, komisyonların haline bakınız...Sabah akşam pazarlık yapan koalisyonun iki 
ortağı, bu devletin, bugün içinde bulunduğu uluslararası ağır sorumlulukları taşıyamaz diye düşü
nüyorum. 

Burada, açıkça, Sayın Başbakan hakkında gensoru açılması düşüncemizi belirtiyoruz. Siya
sal sosyolojide "Mit" denir, "Efsane" denir; biri geldi, kendisine "Baba" denilmesinden hoşlandı, 
biri de şimdi "Bacı" denilmesinden hoşlanıyor. Kastamonu'da, Vilayetin önünde -Sayın Refik Ars-
lan ve Sayın Murat Başesgioğlu arkadaşlarım da bilecekler- bir heykel var, Şerife Bacının heyke
li, Kastamonu'nun Taşköprü Şeydiler köyünden... 

Öyle mi Sayın Arslan? 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Evet, Şeydiler. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - İstiklâl Harbi sırasında, başka yerlerden gizlice getirilen 

mermileri, cepheye -affınıza sığınırım- bir öküz arabasıyla taşıyor, çocuğunu da o mermilerin ara
sına koymuş, üstüne kapanmış; götürürken, -tabiî kış şartlan- uyumuş; ama, uykusunda donmuş, 
ölmüş ve öylece kalmış. 

Şimdi, o Şerife Bacı -ki, o, namusumuz- korumaya çalıştığı, bugünlere gelişimizin temeli o 
mermiler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Bir cümleyle bitiriyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun, efendim. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) -...içinde çocuğuyla beraber ölüyor. 
Bugün, eğer "hukuk devleti" diyorsak, bu devlette -ister siyasal iktidarı paylaşalım, ister ora

da olalım ister anamuhalefette olalım- Şerife Bacının mermilere sahip çıktığı gibi, korumaya çalış
tığı gibi korumak zorunda olduğumuz temel ilkeler var. O temel ilkeler, sizin çok sıkça tekrar etti
ğiniz gibi, hukuk devletidir; ama, hukuk devleti sadece bugünler için, sadece sizler için lazım de
ğildir; yarınlar için de lazımdır; bir gün, yaptıklannızın hesabını sorma anlamında da birileri önü
nüze getirirse, işte, o zaman söyleyecek bir şeyiniz kalmaz. 
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Ben, gensoruya, Anavatan Partisi Grubu adına "Evet" dediğimizi bir kez daha bildiriyor, Sa
yın Başbakanın kendisine hiç değilse Şerife Bacıyı örnek alması dileğimle, önce Sayın Başkanıma 
ve hepinize teker teker saygılarımı sunuyorum. 

Hepinize sabrınız için teşekkürler ediyorum, (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Yalova, teşekkür ediyorum efendim. 
Değerli milletvekilleri, gündüz mesaisi için belirlenen süre dolmak üzeredir. Bu nedenle, saat 

20.00'de yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.43 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

~ © -

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 
VI.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 

ARAŞTIRMASI (Devam) 
A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1.- Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 29 arkadaşının, Maliye Bakanlığının ve Dola

yısıyla Devletin Malî Kaynaklarını Partizanca Kullanarak Siyasî Menfaat Sağladığı ve Siyasî Bas
kı Yaratmak Suretiyle Görev ve Yetkilerini Kötüye Kullandığı İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller 
Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi (11/34) (Devam) 

BAŞKAN- Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Hükümet hazır. 

Sayın milletvekilleri, 36 ncı Birleşimin Birinci Oturumunda, Denizli Milletvekili Hasan Kork
mazcan ve 29 arkadaşının, Başbakan Tansu Çiller hakkında verdikleri gensoru önergesini görüşü
yorduk. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Yalova konuşmuş, sıra, Refah Partisi Grubu adına Sayın 
Fethullah Erbaş'a gelmişti. 

Sayın Erbaş, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; De

nizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 29 arkadaşının, Maliye Bakanlığının ve dolayısıyla devle- , 
tin malî kaynaklarını partizanca kullanarak siyasî menfaat sağladığı ve siyasî baskı yaratmak sure
tiyle görev ve yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller hakkında Anayasanın 
99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi üzerinde, 
Refah Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzdayım. Grubum ve şahsım adına he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gensoru önergesinde, İktidar kanadına mensup belediye
lere, devlet imkânları daha çok verilmekteyken, muhalefetteki belediyelerin bu imkânlardan yarar-
landırılmadığı, dolayısıyla, İktidar Partilerine oy vermeyen vatandaşların, belediye hizmetlerinden 
daha az yararlandırılmak suretiyle, İktidarın, vatandaştan intikam almakta olduğu ifade edilmekte
dir. 

Maliye Bakanlığının, mevcut kaynaktan, ne miktarda, hangi belediyelere kaynak, transferinde 
bulunduğu da Yüce Meclisin meçhulüdür. Hangi belediyeye ne yardım yapıldığı sadece Başbaka
nın bilgisindedir. 

İşbaşına gelirken şeffaflıktan bahseden ve bu kelimeyi ağızından düşürmeyen Başbakanın, İk
tidarı döneminde, her şey dört bilinmeyenli denkleme dönüşüverdi. Faili meçhul cinayetlerden tu
tun, milletvekillerinin dahi, meşhur, şeffaf karakollarda! Hastanelik edilinceye kadar dövüldüğü bir 
dönem başlatıldı. 
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Hükümet Programında yerel yönetimleri güçlendireceğini, demokrasimizi geliştirmek için ye
rel demokrasiye geçileceğini iddia edenler, sonunda, merkeziyetçi, dayatmacı zihniyetten kurtula
madılar ve onlar da her şeyin merkezden halledildiği sisteme teslim oldular. Aslında, insanoğlu, eli
ne yetki verilirse, onu daima kötüye kullanmaya meylediyor. Bugün, Başbakanının uygulamaların
dan rahatsız olanlar, dün iktidar ellerindeyken hiç de böyle düşünmüyorlardı. Bugünkü İktidarın iki 
kanadının da ortak görüşü "ademi merkeziyetçilik veya yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ülkeyi 
bölünmeyi götürür" fikrî sabitine saplanmış olmalarından ileri gelmektedir. Bu saplantıdan, ancak 
muhalefete düştüklerinde ve asker ile sivil bürokrasinin etkisinden kurtuldukları zaman çıkabile
ceklerdir. O zaman da vakit çok geç olmaktadır. 

Şimdi, belediyelerin merkezî hükümetten aldıkları yardımları inceleyelim ve hangi belediye
lere neler veriliyor, neler verilmiyor onlara bakalım: 

1. Vergi gelirlerinin yüzde 5,5'lik bir bölümü İller Bankası kanalıyla belediyelere verilmekte
dir. Ancak, bu kanunî haklardan, bu kaynaklardan kendi belediyelerini daha çok yararlandırmak
tadırlar. 1999 yılana kadar olan istihkakları bile sıfırlayacak seviyede kısa vadeli avans ve borçlar
la kapatılmaktadır. 

2. İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Fonunda biriken paralar. 
3. Bayındırlık Bakanlığında proje karşılığı verilen, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünce 

yürütülen, Akaryakıt Tüketim Vergisinden alınan; eskiden yüzde 1,2 idi; şimdi, binde 8 olan pay. 
4. Toplu Konut İdaresince, Destekleme Fonundan, toplukonut alanlarının altyapı ve kamulaş

tırılmasına ilişkin olarak verilen kaynaklar. 
5. Çevre Bakanlığınca belediyelere verilen araç ve gereç yardımları. 
6. Maliye Bakanlığının, Hazineden, dilediği miktarda ve dilediği belediyelere yapmış olduğu 

yardımları sayabiliriz. 

Bunları sırasıyla incelediğimiz zaman, İller Bankası aracılığıyla alınan ve eskiden yüzde 8,75 
olan, daha sonra da yüzde 7,75; 6,75'e ve en sonunda da yüzde 5,5'e düşürülen yasal haklar... Bun
da, zaten bir yanlışlık olamaz; ancak, altyapıdan faydalanma, İller Bankasının, ücretsiz ve altyapı
ya dönük yatırımlarına kaynak kullanımı, çok ölçüsüz olarak, İktidardaki belediyeler lehine kulla
nılmaktadır. 

Biraz önce, Yüksel Yalova Bey'in de izah ettiği gibi, Refah Partili belediyelere 450 milyon li
ralık bir kaynak kullandırılırken, SHP'li, DYP'li belediyelere, hatta, MHP'li belediyelere bile 3 mil
yar liranın üzerinde kaynak kullanımı yapılmaktadır/Bunlar, vatandaşlar arasında huzursuzluklara 
yol açmaktadır. 

Yine, kaynak kullanımında, kısa, orta ve uzun vadeli kredi taleplerinde de büyük dengesizlik
ler bulunmaktadır. 27 Mart seçimlerinden önce, İktidar belediyelerine kullandırılan bu krediler, se
çimlerin hemen akabinde, belediyelerin hisselerinden kesilmeye başlanmış; 7 aydan beri İller Ban
kasından hisse almayan belediyelerin sayısı bir hayli yüksek olmuştur. 

1989 senesinde belediye başkanı olduğum zaman ANAP iktidardaydı. O da, bu zalim uygula
mayı, muhalif belediyelere aynen uyguladı; ellerimizi kollarımızı bağladı. Tam iki yıla yakın bir 
süre, benim, İller Bankasından gelen hisselerim 1 lira olarak belirlendi. Arkadaşlar, bu konuda 
elimde belge var; Van Belediye Başkanlığım sırasında, Van Belediyesine, tam 24 tane 1 liralık pay 
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gönderildi. Yani, o zaman, "bu halka 1 lirayla hizmet vereceksin" diye bizi zorladılar ve elimizi ko
lumuzu bağladılar. Bunu, ANAP iktidarı yaptı; şu anda aynı şeyi DYP-SHP İktidarı da yapmak
tadır. Siz, halka bu kadar zulmedip, daha sonra bu halktan nasıl oy alacaksınız? O zamanki ANAP 
iktidarı, belediyelere yaptığı o zulmün cezasını 1991 yılı seçimlerinde çekti ve hakikaten şu anda 
muhalefete düştü. Hatta, tam muhalefet de demeyeceğim... 

Değerli kardeşlerim, DYP-SHP İktidarı da şimdi aynı hatayı işliyor; ama, halk bunu yutmaz. 
Yine, siz de, bu kafayla giderseniz, yarın, bu taraftaki sıralara geçeceksiniz. Bundan hiç şüpheniz 
ve tereddütünüz.olmasın; çünkü, bu gidiş, bu tarafa geçişin bir belgesidir. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Sayın Erbaş, bu taraftan da öteye geçecekler!.. 
FARUK SAYDAM (Manisa)- Evet, öyle anlaşılıyor. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Sayın Erbaş, sizin için seviniyor, kendimiz için üzülüyo

rum!.. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla)- Teşekkür ederim Sayın Balyalı. 
İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Fonundan yapılan yardımların dağılımı da hakikaten ada

letsizliklerle doludur. Bu durumu gözler önüne seren Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin ver
diği yazılı sorusuna, Sayın İçişleri Bakanının 4.11.1994 tarihinde verdiği cevabî yazıda, DYP'li be
lediyelerin açıkça kayınldığı görülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu cevabî yazıda, hangi belediyeye ne verildiği hakikaten bellidir. Şimdi, 
burada bir örnek olsun diye söylüyorum; DYP'li İsparta Belediyesine 3 milyar Türk Lirası verilir
ken, Refah Partili Bayburt Belediyesine ancak 250 milyon lira verilmiştir. Yine, Van gibi, büyük 
bir ilin, sadece Muradiye İlçesi Belediyesine 105 milyon lira ödenirken, İsparta'nın 15 ilçesine 
105'er milyon ve 55'er milyon liralık kaynak aktarılmıştır. Bunun manası nedir; bu, açıkça parti
zanlık yapıldı demektir. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Sizin teşkilatlarınız, belediyeleriniz üç beş tane televizyon 
almışlar; bizde yok, ne yapsınlar! 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla)- İsparta ve ilçeleri başta olmak üzere, Denizli, Aydın gibi 
illerin diğer ilçelerine de altı mislinden başlayıp, oniki misline kadar çıkan paralar valiliklere gön
derilmekte, valilerde, bunları, belediyelere vermemek için, âdeta baskı aracı gibi kullanılmakta, 
mahallî idareleri, emirleri altına alma aracı gibi kullanabilmektedirler. 

Hakikaten, valiler, mahallî idareleri, şu anda kendi genel müdürleri veya memurları gibi kul
lanma sevdasına düşmüşlerdir. O da, mahallî idarelerin, malî yönden özerk olmayışlarından kay
naklanmaktadır. İşte, İçişleri Bakanı da, bu şekilde, valiliklere gönderiyor bu parayı; valilikler ise, 
o parayı belediyelere vermemek için bir tür baskı aracı olarak kullanılmaktadır.. 

Bayındırlık Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünce belediyelere proje karşılığı 
verilen yardımlara gelince : Bunun kaynağı, bilindiği gibi, eskiden, Akaryakıt Tüketim Vergisinin 
yüzde 1,20'si nispetinde, fona yatırılan ve elde edilen gelirlerdi. Ancak, İktidar, bu fonun parasını 
da, sırf mahallî idareler güçlenmesin diye binde 8'e düşürmüştür. Bu suretle, mahallî idarelerin el
lerini kollarını bağlama operasyonuna bir yenisi daha eklenmiştir. Geçen yıl 2 710 belediyenin hep
sine, paylan, az veya çok verilirken, bu yıl tam 1 900 belediyeye bu fondan yardım yapılmamıştır. 
Bu fon da, SHP'li belediyelerin ağırlıkla faydalandığı, diğerlerinin ise hava aldığı bir şekle büriin-
dürülmüştür. Zaten, bu fona giren aylık para da 759 milyon lira gibi bir meblağdır ki, bu da yara
dan diken çıkarmaz... 
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Geliştirme ve Destekleme Fonundan, toplukonut alanlarının kamulaştırılması ve altyapı için, 
Toplu Konut İdaresince verilen tahsislerin kullanılması da hakikaten partizanca olmuştur. 

Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin yazılı sorusuna, 5.11.1994 tarihinde, Devlet Bakanlı
ğınca verilen cevapta, belediyelere tahsis edilen toplam miktarın 2 345 667 658 333 lira olduğu, bu 
meblağdan ancak 465 798 661 000 liranın dağıtıldığı belirtilmiştir. Toplam tahsisin ancak yüzde 
20'sinin dağıtıldığı ve kalanının da seçim arifesinde -bu fonların- seçim yatırımı olarak kullanılmak 
istendiği açıktır. Kullanılan bu yüzde 20'lik kısmın da büyük bir bölümü 27 Mart seçimlerinden ön
ce kullandırılmış, seçimlerden sonra ise sadece SHP ve DYP'li belediyelerin tekeline bırakılmıştır. 
Örnek verecek olursak; Van ve Tatvan Belediyeleri SHP'de iken bu fondan yararlandırılmış; ancak, 
27 Marttan sonrabir tek kuruş verilmemiştir. Buna mukabil, Van Aşağısağmalh belde Belediyesi
ne 27 Marttan sonra, SHP kazandığı için, 500 milyon liralık bir yardım yapılmıştır. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli)- Başkanım, yüzgörümlüğü olsun o kadar, 100 milyon, 
200 milyon lira ne olacak... 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla)- Ankara Büyükşehir Belediyesi de aynı durumdadır. Hula
sa, bu fonların dağıtımı, siyasî iktidarın iki dudağı arasında olmaktadır. Dağıtımda ölçü yok. Önce
lik sırası SHP'li belediyelerde, sonra ortak ve ortağın yandaşları belediyelerde olmaktadır. Muha
lefet belediyeleri ise, uzaktan bakmakta, yanına bile yanaşamamaktadırlar. 

Çevre Bakanlığınca verilmekte olan ve Çevre Kirliliğini Önleme Fonu Yönetmeliğince, bele
diyelere dağıtılan çöp kamyonu, vidanjör, itfaiye aracı gibi, belediyelerin ihtiyacı alan yardımlar, 
27 Mart seçimlerinden sonra, bıçakla kesilmiş gibi, RPli ve muhalefet belediyelerine verilmemek
tedir. 

Turizm Bakanlığınca turistik yöre belediyelerine verilen araç yardımları da muhalefet beledi
yelerine verilmemiştir. 

Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu da partizanca kullanılmaktadır, içişleri Bakanlığı, bu fonu, 
27 Marttan sonra, muhalefet belediyelerine kullandırmamıştır. 

Yine, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının Kalkınmada Öncelikli Yöreler Genel Müdür
lüğünce, istihdam artırıcı projeler için belediyelere yapılan karşılıksız yardımlardan, bugüne kadar, 
muhalefet belediyeleri yararlandırılmamıştır. 

Emlak Bankası, 1988'de, Anadolu Bankası ile birleştirilip Devlet Bakanlığına bağlanmıştır. 
Halen, Devlet Bakanı Necmettin Gevheri'ye bağlı olan ve bu bankada bulunan 14 numaralı Mahal
lî İdareler Fonu hesabı kapatılmamıştır ve bu fondan, Hükümet, istediği belediyeye, dilediği kadar 
yardım yapmaktadır; tabiî, buna, muhalefet belediyeleri dahil değildir. 

Gensorunun odak noktasını oluşturan, Maliye Bakanlığı Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürlü
ğünce, yazılı müracaatları neticesinde, belediyelere, karşılıksız ve şartsız olarak yapılan yardımla
ra gelince : Suyun başında, İktidarın Maliye Bakanı ve onun üstünde de Başbakan olunca işler de
ğişiyor. Bu yardımlar, objektif kriterlere, müracaat sırasına göre ve önceden belirlenmiş şartlar da
hilinde yapılırsa, kimsenin, bir diyeceği yok; ancak, bu yardımlar, emirle ve siyasî otoritenin keyfi
ne göre yapılırsa, o zaman eşitlik bozulur, herkes itiraz eder, toplumdaki adalet duygusu zedelenir, 
Anayasanın 10 uncu maddesinde yazılı ilkeler de ayaklar altına alınıp ezilir ve sonunda, Başbakan 
aleyhine gensoru açılır; yardım, adaletli olmayıp, yandaşlara, iktidara mensup belediyelere verilir 
ve diğer muhalefet belediyelerine verilmezse, zulüm düzeni meydana gelir. 
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Meşhur sözdür; "Zulm ile âbâd olamn âhiri berbat olur." Siz bu zulümleri yaparsanız, ilk se
çimlerde sonunuz gelir ve ANAP nasıl muhalefete düştüyse, siz de muhalefete düşersiniz. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Bizi karıştırma yahu! 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla)-... Adil düzen gelir ve yeryüzünde adalet tesis olur. 

Refah Partili başkanların başında bulunduğu belediyelerin, yardım konusunda, nisan ayında
ki başvuruları bugüne kadar değerlendirilmediği halde, ağustos ayında başvuran DYPli belediye
ler yardımlarını almışlardır. Kasaba belediyeleri bile 125 ila 150 milyon lira arasında karşılıksız 
yardım alırken, Refah Partili ve muhalefetteki belediyeler yardım alamamaktadırlar. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Erzurum Belediyesini söyle Sayın Başkanım... Erzurum Belediye
sini sor... 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla)-Erzurum'u da biliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belediyeler, yerel yönetimler, halkla direkt temas halin
dedirler, halka hizmeti doğrudan veren kuruluşlardır. "Şu belediyeler bizden değil" diyerek yardım
ları keserseniz, halkı cezalandırmış olursunuz. O halk ki, size oy verip, sizi iktidara getiren halktır. 
Onu cezalandırmaya kalkan iktidarlar her zaman zarar etmiş ve derslerini almışlardır. En son örne
ği şudur: 290 milletvekiliyle iktidar olan Anavatan Partisi, bu ters uygulama sonunda bu hallere 
düştü ve sizler de bundan ibret almıyorsunuz... 

. Halkımıza hizmet etmek istiyorsanız, yerel yönetimleri güçlendirin diyoruz. Türkiye, Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartına imza koymuş bir ülkedir. 6.8.1992 tarihinde imzalanan bu şar
tın gereği de, o günden beri yerine getirilmemiş. 27 Mart 1994 tarihinden sonra, yerel yönetimle
rin paralarının ve haklarının şartlara bağlı olarak verilmesi sonucu, bazı belediyelerin İktidar Par
tilerine geçmesi sağlanmıştır; Cizre bunun örneğidir, Şırnak bunun örneğidir. Bu baskılar da gös
teriyor ki, biz, Türkiye'de mahallî idarelere malî özerklik tanımaz, yardımları siyasî çıkarlara has
redersek, çok sıkıntı çekeriz. . 

Bugün, terör nedeniyle köyleri boşaltılan veya can güvenliği nedeniyle köyden şehirlere inen 
öfkeli toplulukların idaresi yerel yönetimlere düşmektedir. Bu nedenle, doğu ve güneydoğudaki be
lediyeleri, Refah Partisine oy verdiler diye cezalandıramazsınız; bu, sosyal patlamalara sebep ola
bilir. 

Bu yılın son dört ayı içinde, Hakkâri'nin köylerinden, Van İline 847 aile göç etmiştir; bunla
rın sorunlarıyla yerel yönetimler muhataptır. Yardımlar buralara yapılmalıdır. 

Adaletsiz ve partizanca yapılan uygulamalarla, yerel yönetimler arasında tamiri imkânsız fark
lılıklar meydana getiren, bu konuda yetkilerini kötüye kullanan Başbakan Tansu Çiller hakkında 
gensoru açılması istenen önergeye grubumuz adına olumlu oy vereceğimizi arz eder, Genel Kuru
lu saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Erbaş, size teşekkür ediyorum; vakti, böyle sıfırlama becerinize de ayrıca te
şekkür ediyorum. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Noterlikten geliyor efendim bu becerileri. 

BAŞKAN- Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına -her ne kadar, mesaimiz, gece mesaisi 
ise de- Sayın Gündüz; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; De
nizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 29 arkadaşının, Maliye Bakanlığı ve dolayısıyla devletin 
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malî kaynaklarını partizanca kullanarak siyasî menfaat sağladığı ve siyasî baskı yaratmak suretiy
le görev ve yetkileri kötüye kullandığı iddiasıyla, Başbakan Tansu Çiller hakkında Anayasanın 99 
uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi üzerinde 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Yüce 
Meclisi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, gensoru açılmasına ilişkin önergede, "Doğru Yol Partisi ve Sosyalde
mokrat Halkçı Parti Koalisyonunun, geçen üç yıllık icraat döneminde, ne yazık ki, Anayasamızda 
yer alan ve demokrasilerin gereği olan bu yükümlülüklere uymadığı her hadisede açıkça görülmek
tedir" denilmektedir. Önerge sahipleri, bu savlarını da, 1982 Anayasasının 10 uncu maddesine da
yandırmaktadırlar. 

Şimdi, Anavatan Partisi Grubunun, gensoru önergelerini dayandırdıkları savlarını, Anavatan 
İktidarları döneminde kendilerinin yaptıklarıyla yanıtlayayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi İktidarları döneminde, Doğru Yol Par
tili ve Sosyaldemokrat Halkçı Partili başkanların başında bulunduğu belediyelerin, yıllar itibariyle 
aldıkları yardımların yüzdelerine bir göz attığımızda; 1984 yılında, yüzde 15; 1985 yılında, yüzde 
18; 1986 yılında, yüzde 17; 1988 yılında, yüzde 14 olduğunu görüyoruz. 1984 yılından, 1989 yılı
na kadar olan dönemde, Anavatan Partisi İktidarı^ bugünkü İktidar partilerine, yüzde 10 ilâ yüzde 
18 arasında yardım yapmıştır. 

1989 yılı mahallî idareler seçimlerinde, Anavatan Partisi büyük oranda oy kaybetmiş ve buna 
bağlı olarak da kazandığı belediye sayısı çok az olmuştur; buna rağmen, belediye yardımlarında, 
Anavatan Partili başkanların başında bulunduğu belediyelerin payı, yüzde 50'nin üzerinde olmuş
tur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda kısaca örneklediğim ve özetlediğim bilgiler de 
göstermektedir ki, Anavatan Partisinin, bu konuda sicili hiç de iyi değildir. Toplumumuzun her ke
siminin de çok iyi bildiği gibi, 26 Mart 1989 yerel seçimleri öncesi "Anavatan Partisine oy vermez
seniz, eli kolu bağlı belediye başkanlarını seçmiş olursunuz" diyorlardı. Bunun açık anlamı şudur: 
Anavatan Partisine ve onun adaylarına oy vermez ve seçmezseniz, size, para da yok, hizmet de 
yok... 

KEMALETTÎN GÖKTAŞ (Trabzon)- Sayın Gündüz, siz de onlardan mı öğrendiniz bu tatbi
katı!.. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Devamla)- Şimdi gensoruyu konuşuyoruz... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Biz sözü söyledik; siz hayatiyet verdiniz. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Bu işlerde ustasınız, çok maharetlisiniz!.. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Devamla)- Ben, sizin verdiğiniz gensoru önergesi üzerinde konuşuyorum. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Bizde size, yanlış şeyler söylediğinizi hatırlatmak isti

yoruz. Bugünün tatbikatına gel sen. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Devamla)- Doğrular bunlar, doğrular... Rakam, rakam veriyorum. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Size de cevap verecekler yakında Sayın Gündüz... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Devamla)-... Bu söylemleriyle de, halkımızın özgür iradesine zincir vu
rulmak istenmekte olduğu, dolaysız ve tehditle birlikte ortaya konulmaktaydı. Halkımızın, tüm bu 
tehditlere, tam anlamıyla gereken yanıtı verdiğini de hepimiz biliyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisinin 1984-1991 yılları arasındaki tüm uygulamalarını 
biliyoruz. Ülkemizin, her yöresinde olduğu gibi, Uşak İlinde de, SHP'li belediye başkanlarına na
sıl davrandılar çok iyi biliyoruz. Belediye başkanlanmıza yapılmayan yardımları ve destekleri bir 
kenara bırakıyorum; belediye başkanlarımıza, "geç Anavatan Partisine, her türlü hizmeti getirelim" 
dediklerini biz de biliyoruz; ayrıca, bunu söyleyenler de, kendi söylediklerini çok iyi biliyorlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu gensoru önergesi üzerinde çalışırken, eski yılları 
anımsadım ve oldukça neşelendim; ne günlerden ne günlere geldik... Gensoru açılması için verilen 
önergeyi ciddî bulmuyoruz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Berbat ettiniz. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Devamla)-Siz ne hale getirdiniz, onu da biliyoruz. 
Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak, gensoru önergesine ret oyu vereceğimizi bil

diriyor, Yüce Meclisi Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. [SHP sıralarından alkışlar, 
ANAP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar(î)] 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- 20 dakika bile konuşamadınız, konuşmanız 6 dakikada bitti; 
çünkü, söyleyecek sözünüz yok. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Sermaye yok, sermaye... 
FAHRİ GÜNDÜZ(Uşak)- Çok var, çok. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Terhis tezkereniz 4 Aralıkta... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Biraz size dokundu tabiî. 
BAŞKAN- Sayın Gündüz, teşekkür ediyorum. 
Grupları adına başka söz talebi var mı efendim? 
ALÂETTİN KURT (Kocaeli)-Evet efendim. 
BAŞKAN- Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Alâettin Kurt; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan, muhterem milletvekille

ri; Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan ve 29 arkadaşının, Sayın Başbakan hakkında ver
miş olduğu gensoru önergesi münasebetiyle söz almış bulunuyorum. Doğru Yol Partisi Grubu adı
na görüşlerimi ifade edeceğim. Bu münasebetle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti, çok önem
li bir arazi parçası üzerinde kurulmuştur; tarih boyunca, komşularının husumeti, bu topraklarda ya
şayan insanların üzerinde olmuştur. 

Türkiye, bugün, bu ülkeye düşman bir örgütün, bu ülkeyi bölmek isteyenlerin taşeronluğunu 
yapan PKK gibi bir terör örgütünün tasallutu altındadır. Akdeniz'de, Kıbrıs'la ilgili olarak, daha çö
zülemeyen problemler söz konusudur. Ayrıca, Ege'de, Ege'ye çıkmamızı engelleme amacını güden 
bir vaziyet söz konusudur. Bugün, Uluslararası Deniz Sözleşmesinin yürürlüğe girdiği gündür ve 
sıcak hadiseleri hep beraber yaşıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, olayı dramatize etmek istemiyorum. Tabiî ki, bunların 
ve diğer problemlerin olmamasını yürekten isterdik; ama, maalesef, bunlar var, bunlar vakıa. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, bu ülke 60 milyonluk büyük bir ülke; dünyayla beraber yaşıyor; 
dışarıda her gün önemli faaliyet ve ilişkiler içerisinde, içeride ise hakikaten işleri çok. Böyle bir ül
kenin insanları, böyle bir ülkenin görevlileri, böyle bir ülkenin idarecileri, yani herkes, sorumluluk
ları olduğunu bilmeli ve sorumlu hareket etmelidir. 
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Bu ön açıklamayı yaptıktan sonra, önergede imzası bulunan ve burada, Anamuhalefet Partisi 
adına konuşan değerli genç arkadaşımın beyanlarına değinmek istiyorum. 

Değerli genç arkadaşım, gensoru önergesinde olmayan, aşağı yukarı, her şeyle ilgilendi. Ben, 
bir ara, acaba, bu genç arkadaşımız, bugün gündemimizde olan üç gensoru önergesi üzerinde de 
sözcü müdür diye düşündüm... . 

Gensoru önergesi hakkında ne diyor?.. Sayın Başbakan'ın, Josette Alia ile röportajına değini
yor. O, bir sonraki gensoru önergesinde görüşülecek zaten. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Bir önceki... 
ALÂETTİN KURT (Devamla)- Bu, iki önceki... 
ENGİN GÜNER (İstanbul)-İki sonraki... 
ALÂETTİN KURT (Devamla)- Üçüncüyü de öne almış demek ki. 
Devlet ayırım yapmaz demişiz; o da yorumlanıyor... "Devlet ayırım yapmaz; ama, devlete ayı

rım yaptırırlar" diyor. Çok kurnaz ; biz, onu bilmiyorduk; biz, devlet ayırım yapmaz diyerek, dev
letin eşit davranacağını kastediyorduk. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya)-Davranmadımz. 
. ALÂETTİN KURT (Devamla)- Ama, genç arkadaşımız kurnaz; "devlet ayırım yapmaz; ama, 

devlete ayırım yaptırırlar" diyor. 
Sayın Başbakan, "bizde 24 etnik grup var" demiş; bir başka eski bakan arkadaşımız "17 etnik 

grup var" demiş; bir başka bakan da "efendim, etnik ayırım söz konusu değildir" demiş. Bilmiyo
rum, bunun gensoru önergesiyle ne alakası var; pek anlayamadım tabiî. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Bunun ne alakası var şimdi?! 
ALÂETTİN KURT (Devamla)-Şimdi, onu ben bağlayacağım. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-O da bağlamıştır... 
ALÂETTİN KURT (Devamla)- Tabiî, sabır acıdır, meyvesi tatlıdır; sabreden derviş, muradı

na ermiş... . 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Sayenizde, şimdi, açlıktan gebermiş. 
ALÂETTİN KURT (Devamla)- Sabrın sonu selamettir Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Sabırla koruk helva olur. 
ALÂETTİN KURT (Devamla)- Tabiî, yani bir önerge verirseniz ve o önergenin içeriğinde 

hiçbir şey olmazsa; genç arkadaşımızı, böyle, konuşacak bir şeyler bulmaya zorlamış olursunuz. 
Yapılan şey de odur. 

Evet, bu genç arkadaşımız, başka ne demiş?.. Bir başka bakan arkadaşımız, Arlecchino eda
sıyla, biz, Ege'ye verilecek 2 trilyonun altına imza koymayız demiş. Bunun da ne ilgisi var, onu da 
bilemiyorum. 

Sayın Başbakanın İsrail gezisi anlatıldı bu arada. Sonra, Sayın Başbakanın atalarının nereden 
geldiğini öğrenmesi için, Sayın Başbakana bir kitap tavsiyesinde bulundular. Koalisyon Protoko
lünden alıntılar yaptılar ve neticede, önergenin başına da... (ANAP sıralarından gürültüler) Onları 
anlatacağız size; dedik ya, sabır, sabır... Onları anlatacağız. 

Bu önergenin başına, zaten, Sayın Kormazcan, Anayasanın 10 uncu maddesini almış; ama, 
sayın arkadaşımız, Anayasanın 10 uncu maddesini buraya bir daha aldılar, sağ olsunlar. 
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HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Öğretmek için... 

ALÂETTİN KURT (Devamla)- Ve sonra, dramatize ediyor; yani, ilişlerimizden istifade etmek 
istiyor, milletvekillerinin hislerinden istifade etmek istiyor. 

. BAŞKAN- Sayın Kurt... Sayın Kurt... 

ALÂETTİN KURT (Devamla)- Efendim? 

BAŞKAN- Zabıtlar açısından soruyorum; hep, genç arkadaşımız, sayın arkadaşımız diyorsu
nuz; kastınız Sayın Yalova mı efendim? 

ALÂEITİN KURT (Devamla)- Ben isim vermiyorum; burada konuşan milletvekili arkadaşı
mı kastediyorum. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Tenezzül mü etmiyorsunuz Alâettin Bey? 
BAŞKAN- Efendim, ileride değerlendirme açısından sormuştum. 

Buyurun. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Kim üzerine alıyorsa... 
ALÂETTİN KURT (Devamla)- Bu arkadaşımıza, Anavatan Partili belediye başkanları, ken

dilerine yardım yapılmadığından şikâyet ediyorlar ve mektup yazıyorlar; yardım yapılan belediye 
başkanları vatan evladı da, biz vatan haini miyiz diyorlar. 

EVREN BULUT (Edirne)-Bunları da tarih değerlendirecek... 
ALÂETTİN KURT (Devamla)-Evet, bunlar doğru mudur? 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Doğru. 
ALÂETTİN KURT (Devamla)-Biraz sonra bakacağız onlara. 
Evet, bizi çok üzdü; neredeyse gözümüz yaşaracaktı. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Başbakan ağlıyor nasıl olsa(L) 
ALÂETTİN KURT (Devamla)- Koca üç yıllık İktidar döneminde -ben rakamlarını verece-

ğim;ama, şimdi onun söylediklerini, o arkadaşımın söylediklerini söyleyeceğim- Datça Belediye 
Başkanı, İpsala Belediye Başkanı ve bir de Yalvaç Belediye Başkanı görevlerinden alınmışlar. 

EVREN BULUT (Edirne)-İpsala'daki hırsız... ' 
ALÂETTİN KURT (Devamla)- Ve tabiî, bu önergede de galiba tek alakası olan, söylenebile

cek söz de bu ve konuşmanın sonu da, "profesörlerimizin hak arama yürüyüşüyle neticelendi" şek
lindedir değerli arkadaşlarım. 

Birde, gensoru önergesi üzerindeki sözlerinin hitamında da, profesör....' 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Gensoru yeni görüşülüyor(L) 
ALÂETTİN KURT (Devamla)- Sayın Korkmazcan, üzerindeki görüşmelerden bahsediyorum, 

arkadaşımızın konuşmasından bahsediyorum. 
M. FUAT ERTEKİN (Kütahya)- Açıklık getirin o zaman. 
ALÂETTİN KURT (Devamla)- Konuşmalarını öyle bağladı, dedi ki, "biz hak istiyoruz." Ne 

hakkı istiyor? Efendim, profesörlerin, maaşları az geliyormuş, haklarını istiyorlarmış. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Profesörlerin hak aramalarına karşı mısınız?.. 
ALÂETTİN KURT (Devamla)- Hayır, ben, söylenilen şeyleri tekrarlıyorum. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sözlerimin sonuna ayırdığım; ama, ANAP Grubu adına 
konuşan arkadaşımın sözlerinin başında söylediği bir sitem var, "hakkında gensoru önergesi veri
len Sayın Başbakan, bize değil, en azından Grubuna biraz saygı duysaydı da, burada olsaydı ve bi
zi dinleseydi" diyor. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- 10 dakika önce buradaydı. 
ALÂETTİN KURT (Devamla)-Doğru mu, bu da doğru mu? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Doğru. 
ALÂETTİN KURT (Devamla)-Bu da doğru. 
Peki, ben de bir şey sormak istiyorum sayın milletvekilleri; bu gensoru önergesinde kaç tane 

imza var; 30 milletvekili arkadaşımızın imzası var. Gensoru önergesinde imzası olan bu arkadaşla
rımız nerede, sormak istiyorum?! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Bir tanesi yeter. 
ALÂETTİN KURT (Devamla)- Bu kadar önemli meseleleri, bu kadar büyük problemleri olan 

Türkiye'nin, her anı dolu olan bir Başbakanını burada arıyorsunuz ve lüzumsuz yere, incir çekirde
ğini doldurmayacak konular dolayısıyla gensoru önergesi veriyorsunuz, ondan sonra da, bu kadar 
önemli saydığınız konudaki gensoru önergesine imza koyan arkadaşlarınız burada bulunmuyor-
lar(!) (DYP sıralarından alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sizi dinlemiyorlar; Meclisteler de... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Hepsi buradalar. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, bir gensoru önergesini "incir çekirdeğini 

doldurmayacak" diye nitelemeye hakkı yoktur; saygılı olsun; bu, Meclisin yaptığı bir görevdir. 
ALÂETTİN KURT (Devamla)- Bal gibi vardır... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN- Sayın Kurt, buyurun efendim. 

. ALÂETTİN KURT (Devamla)- Sayın Korkmazcan, ben de yedi senedir bu halıları çiğniyo
rum; milletvekili olarak hangi haklarım vardır; onu, sizin kadar -affedersiniz- ben de biliyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Gensorudaki konulara cevap verin... 
BAŞKAN- Saym Kurt, siz buyurun efendim. 
ALÂETTİN KURT (Devamla)- Esasen, ben, hiç kimseyi kırmak ve üzmek kastında değilim. 

Ben, bir hayra öncü olmak istiyorum; çünkü, hayra öncü olan, onu işlemiş gibidir değerli arkadaş
larım. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Hayır sizden zuhur etmez. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)^ Tam kendinizi tarif ediyorsunuz... 
ALÂETTİN KURT (Devamla)- Nedir hayır; lüzumsuz zaman israfını önlemektir hayır. Nedir 

hayır; gereksiz yere, devleti idare edenlerin hizmetten elini ayağını soğutmak, yanlışlığını ortadan 
kaldırmaktır hayır. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Siz birbirinizi idare etmekten devleti idare edemiyorsu
nuz ki!... 

ALÂETTİN KURT (Devamla)- Değerli milletvekilleri, hiç kimseyi üzmeyecek bir surette, şu 
gerçeği bir defa daha ortaya koymaya çalışacağım. 

Peki, niçin verilmiş bu gensoru önergesi, nedir bu kadar önemli olan konu... 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Açıp bakarsınız... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Haksızlıkları ortaya koymak için... 

ALAETTİN KURT (Devamla)-... ona biraz sonra geleceğiz. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Bizim belediyelere de bir para gönderseler... 

ALAETTİN KURT (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; muhalefet, denetim 
hakkı, demokrasi, bunlar, iyi, güzel, bunların olmaması olmaz, bu kavramlar yaşamalı ve yaşanma
lı; ancak, sadece birileri için değil, bunlar herkes tarafından iyi anlaşılmalı ve yaşanmalı. 

Demokrasi, çoğunluğun azınlığa tahakkümü değildir; ama, aynı zamanda azınlığın çoğunluğa 
da tahakkümü değildir. Hep beraber görüyoruz ki, İktidar böyle bir baskıyla karşı karşıyadır. Bu 
baskılar ne adına yapılıyor; demokrasi adına yapılıyor. Muhalefet, "sizi çalıştırmayacağız" diyor. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Demek ki, muhalefet sizden güçlü. 
ALAETTİN KURT (Devamla)- Gayet açık ve alenî olarak "size, kanun çıkarttırmayacağız" 

diyor. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Tam tersi. 

ALAETTİN KURT (Devamla)- Anayasanın ve İçtüzüğün vermediği hakları... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Hangi haktan bahsediyorsun?! Gensoru yok mu Anaya

sada?! 
ALAETTİN KURT (Devamla)- ...hak diye kullanmaya kalkıyorlar; hem de bunu çok büyük 

bir vurdumduymazlık içerisinde gözümüzün içine baka baka yapıyorlar. İşte, İçtüzük; açalım, Mec
liste soru nasıl sorulurmuş; bir okuyalım. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Aç, oku... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Ama, bu, gensoru; som değil... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Oku, oku. 
ALAETTİN KURT (Devamla)- Ben, bu arada, sorular konusunda Meclisin davranışlarını da 

ortaya koyuyorum. Soru sorma da bir denetim usulü; ama, muhalefet, hırçınlığını, denetim usulle
rini kullanırken en güzel şekilde sergiliyor. Bakınız, üç yıllık bu yasama dönemi içerisinde... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, sadet diye birşey yok mu?..mmu? mu?. 
mu?.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Bu hareketinle bakan olamazsın... 

ALAETTİN KURT (Devamla)- Hiç ihtiyacım yoktur. Ben, makamlara güvenen, itibar eden 
bir adam değilim. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Bakanlara hakaret etme. 
ALAETTİN KURT ( Devamla)- Üç yıllık bu yasama dönemi içerisinde; 1 250 sözlü soru, 

5 353 yazılı soru, 54 genel görüşme, 217 Meclis araştırması ve 36 gensoru önergesi verilmiştir. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Vermese miydik?.. 
ALAETTİN KURT (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, halbuki, 18 inci Dönem boyunca, dört 

yılda verilen gensoruların tümü 28'dir. Mukayese edecek olursanız... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Yanlış işler yapıyorsunuz; onun için veriyoruz. 
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ALAETTİN KURT (Devamla)- Sadece şu üç yıllık dönemi diğeriyle mukayese edecek olur
sanız, yüzde 70 daha fazla gensoru vermiş bulunuyorsunuz. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Demek ki hiç çalışmıyorsunuz... Gensoruya gelelim artık. 
ALÂETTÎN KURT (Devamla)- Evet, gensoruya gelelim, Sayın Arslan sabırsızlandı, gensoru

ya gelelim. 

Arkadaşlarımızın gensorusuna bakalım... 403 kelimelik bir gensoru yazmışlar. Ne demişler ?.. 
Birinci iddia : İktidar, belediyeler arasında ayırımcılık yapmaktadır. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Yanlış mı, yapmadınız mı?! 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY(Afyon)-Doğru... Yalan mı?!. 
ALAETTİN KURT (Devamla)- Bakacağız, sabırlı olun ; bakacağız, yanlış mı doğru mu. 

Özellikle ANAP'lı belediyelere, DYP'ye katılmaları için baskı yapılmaktaymış. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Doğru. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Yalan mı?! 

ALAETTİN KURT (Devamla)- DYP'ye katılmayan, katılmayı kabul etmeyen belediye baş
kanları bir bir görevden alınıyormuş. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Doğru değil mi; Şırnak'ta ne yaptınız ?.. 

ALAETTİN KURT (Devamla)-İddianın biri bu. 
İkinci iddiaya geliyorum : İkinci iddiada da diyorlar ki, devlet imkânları, Sayın Başbakanın 

mensubu olduğu partinin ve dolayısıyla şahsının çıkarları doğrultusunda kullanılmaktadır. 
Hangi belediyeye ne yardım yapıldığını Meclis bilmiyor deniyor. 

Hemen burada söyleyeyim : Meclis nasıl bilmiyor ; biraz önce muhalefet partisi adına sözcü
lük yapan bir arkadaşım, size bütün belgeleri buradan gösterdi; yani, daha işin başında bu söyledi
ğiniz yanlış. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya)- İçişleri Bakanı o, sen Maliye Bakanını söyle.(ANAP sıra
larından gürültüler) 

ALAETTİN KURT (Devamla)-Hepsinden bilgi verdi size. 

MAHMUT ORHON (Yozgat)- Ben yazılı olarak cevap istedim, hâlâ cevap yok. 
ALAETTİN KURT (Devamla)- Üçüncüsünü söyleyeyim : Bu 403 kelimelik önergede, üçün

cü olarak ne diyorsunuz; belediyelerle ilgili verdiğimiz yazılı ve sözlü sorulara cevap verilmemek
te ; Mecliste yaptığımız gündem dışı konuşmalar da cevapsız kalmaktadır. 

MAHMUT ORHON (Yozgat)-Evet, cevap verilmiyor. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Doğru, hepsi doğru. 
FARUK SAYDAM (Manisa) - Cevap verilmiyor, doğru. 
ALAETTİN KURT (Devamla)- Allah'tan korkun ; bakın, bunların hepsi belge, biraz sonra 

bunları size göstereceğim. "Doğru, doğru" diyorsunuz, burada var bunlar. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

MAHMUT ORHON (Yozgat)-Cevap ver. 
ALAETTİN KURT (Devamla)- Azıcık sabırlı olun, ben size bunları göstereceğim. 
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FARUK SAYDAM (Manisa)-Üç dakikan kaldı, acele et. 

MEHMET KEÇECİLER Konya)-Hemen göster. 

ALÂETTÎN KURT (Devamla)- Bunlara tek tek cevap vermeden önce, şunu özellikle ifade et
meliyim... 

Değerli arkadaşlarım, insaf dinin yarısıdır. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-O da sizde yok. 

ALÂETTÎN KURT (Devamla)- Meseleye insafla bakmak lazım. 

Yine, Anadolu'da güzel bir söz var; "incir çekirdeğini doldurmaz" derler. Bir konu olur, her
hangi bir belediyenin derdi olur, o belediyenin derdini, geçmişte yaptığınız gibi, gündem dışı bir 
konuşmayla, getirir, Meclisin huzuruna koyarsınız; biz de milletvekili olarak dinleriz ve saygı du
yarız; ama, kalkıp, böyle, gündem dışı bir konuşmayla Meclisin önüne getirilebilecek bir konuda, 
Hükümete ve Sayın Başbakana gensoru vermek, muhalefetin ne derece... 

( Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ALÂETTÎN KURT (Devamla)- ...hırçınlaştığının açık ifadesidir. 

BAŞKAN- Bir dakika Sayın Kurt; süreniz daha bitmemişti... 

ÎBRAHÎM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- iktidarın sesini kestiler... 
ALÂETTİN KURT (Devamla)- Sayın Başkan herkese gösterdiği müsamahayı bize de göste

rir. 
BAŞKAN- Bir dakikanızı rica edeyim efendim... 19 uncu dakikadasınız; ben sürenizi silip, si

ze 5 dakika daha süre veriyorum. 
Buyurun Sayın Kurt. 

ALÂETTİN KURT (Devamla)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, gensorunun birinci bölümünde ifade edilen iddiaya, karşı şöyle bir ör

nek vermek istiyorum : 27 Mart 1994 mahallî seçiminden sonra, mevcut 3 büyükşehir, 9 il, 221 il
çe ve 660 belediyemize, muhtelif partilerden, sadece 14 belediye başkanı katılmış... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Nasıl katılmış?..Nercde katılmış?.. 

ALÂETTİN KURT (Devamla)- Bunların l'i il, 6'sı ilçe, 7'si belde belediye başkanıdır. Mev
cut belediye başkanlarımıza bunu oranlarsak, yüzde 1,5 eder. 

MAHMUT ORHON (Yozgat)-Ne olmuş bunlara?.. 
. ALÂETTİN KURT (Devamla)- Eğer, bunu, Türkiye'deki 2 709 belediye başkanıyla oranlar

sanız, onların da binde 6'sı eder. Yani, bir Hükümet Başkanına bunun için mi gensoru verdiniz?! 
Yani, bir bardak su da fırtınayı bunun için mi koparıyorsunuz?! 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya)- Hangi il, onu söyle. 
ALÂETTİN KURT (Devamla)- Efendim, Şırnak, Sımak... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Kaç para verdiniz?.. 

ALÂETTİN KURT (Devamla)- Bizim, gizli, ayıp, kaçak hiç bir şeyimiz yok ki... 1994 yılın
da görevinden alınan belediye başkanı sayısı sadece 13'tür. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Haksızca... Çok ayıp bir şey... O da insan... 
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ALAETTİN KURT (Devamla)- Görevinden alman belediye başkanı sayısı sadece 13'tür ve 
halen bunlardan 3 tanesi açıktadır. Gensoruda ifade edildiği gibi, bunların görevden almış sebebi 
de, asla, DYP'ye katılmamaları değildir. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Haksız alınmış... Yanlış alınmış... Onların alınması siyasî
dir. 

ALAETTİN KURT (Devamla)- Öncesinden bugüne, halen 16 belediye başkanı açıktadır de
ğerli arkadaşlarım. Bu da -dediğim gibi- mevcut belediyelerin binde 6'sıdır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Bir tane haksız olsa kâfi. Böyle, yüzdelerle, bindelerle 
bir yere varılmaz. Sizin hukuk anlayışınız bu mu?! 

BAŞKAN-Sayın Korkmazcan, biraz sabır gösterin efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Bu kaçıncı sabır Sayın Başkan... 

ALAETTİN KURT (Devamla)- Şimdi, bize gensoru veren ANAP İktidarı dönemine bir baka
lım. ANAP İktidarı, 26 Mart 1989 ila 20 Ekim 1991 tarihleri arasındaki 2 yıl 6 ay 24 günlük süre 
içerisinde 21 belediye başkanını açığa almıştır. O halde, buna ne buyuracaksınız?.. 1984 ilâ 1989 
yıllan arasında ise, 18 belediye başkanını görevden almıştır. O zaman, size sormak lazım; siz, o za
man, bunları ANAFa geçmedikleri için mi görevden aldınız? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Sebebi neymiş peki? 
ALAETTİN KURT (Devamla)-Bir sebebi var... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Bir sebebi vardır; ama, siyasî değildir. 

ALAETTİN KURT (Devamla)- Ama, sebep, ANAP'a geçmedikleri değil herhalde. Bir şeyi 
aklım almıyor değerli milletvekilleri; vaktiniz mi yok, vaktiniz mi çok, bunları araştırmak mı iste
miyorsunuz, yoksa, bunları bizim bilmediğimizi mi düşünüyorsunuz?.. 

Belediyelere yardım konusuna gelince: Bu iddia, yersiz ve gereksizdir... 
• YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Bu da incir çekirdeği... 

ALAETTİN KURT (Devamla)- Evet Sayın Yalova, maalesef, üzülerek ifade ediyorum; bu da 
incir çekirdeğini doldurmaz. 

İçinizde, belediye başkanlığı yapmış ve benim gibi belediyecilikle uğraşmış arkadaşlar var. 
Belediye gelirleri, kanunlarla belirlenmiştir. Yardımlar arızîdir ve çeşitli kriter ve ölçülere bağlıdır. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Muhalefet belediyeleri kaç para yardım almışlardır, 
söyler misin oradan? 

ALAETTİN KURT (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bizi yardımlar konusunda eleştiren 
ANAP İktidarının -arkadaşlarımız rakamlar verdiler- kendi idareleri döneminde, ANAP'lı olmayan 
belediyelere yaptıkları yardımların oranına bakalım : 1984 yılında yüzde 15, 1985 yılında yüzde 
18... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Kurt, ne kadar süreye ihtiyacınız var efendim; biz sabır gösteriyoruz da ma
kine göstermiyor? 

ALAETTİN KURT (Devamla)- 3 dakikaya efendim; şu rakamları ifade edip, bitireceğim... 
BAŞKAN- Buyurun; toparlayın. 
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ALÂETTİN KURT (Devamla)- ANAP'lı olmayan belediyelere yaptıkları yardımların oranı, 
1986 yılında yüzde 17; 1987 yılında yüzde 10; 1988 yılında da yüzde 14'tür. Kendi belediyelerine 
yaptıkları yardımların oranı da, 1984 yılında yüzde 73; 1985 yılında yüzde 67; 1986 yılında yüzde 
66; 1987 yılında yüzde 69,1988 yılında ise yüzde 69'dur. . 

Şimdi, sıla durun, mahcup olacaksınız. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)- Toplam belediyeler içerisinde DYP'li belediyeler yüzde 
10'dan aşağıdır. Belediye sayılarının oranını da verin; belediyeler tümü ANAP'taydı. 

ALÂETTÎN KURT (Devamla)- Doğru Yol'cu olmayan belediyelere, ANAP İktidarı zamanın
da gösterilmeyen ihtimamı Doğru Yol gösteriyor. 

MAHMUT ORHON (Yozgat)- Belediyelerin oranını da verir misiniz?.. 

BAŞKAN- Sayın Orhon, rica ediyorum... 
ALÂETTtN KURT (Devamla)- Bakın, bugün, Doğru Yol ve SHP Koalisyonu, Refah Partili 

Erzurum Belediyesine, işçilerinin parasını ödeyebilmek üzere 20 milyar, yine ANAP'lı Alvar Bel
desine 250 milyon, MHP'li Aşkale Belediyesine de -misal olsun diye söylüyorum-1 milyar yardım 
etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, burada tutanaklar vardır; bir iddianızda da, "bizim konuşmaları
mıza, yazışmalarımıza cevap verilmiyor" diyorsunuz. Konuşmalarınıza cevap veriliyor; işte bura
da Meclis tutanakları, işte burada gündem dışı konuşmalarınız, işte burada cevaplan, hepsi var... 
Bu iddianız da geçersizdir; gensorunuz haksızdır ve yersizdir. Onun için, biz, Doğru Yol Partisi 
Grubu olarak gensoruya ret oyu vereceğiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum.(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Kurt, teşekkür ediyorum. 

V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
2. - Konya Milletvekili Mehmet Keçecilerin, Uşak Milletvekili Fahri Gündüz ile Kocaeli Mil-

rletvekili Alâettin Kurt'un, partisine sataşmaları nedeniyle konuşması 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Biraz önce SHP sözcüsü Sayın Gündüz, Anavatan dö

nemiyle ilgili olarak birtakım ithamlarda ve iddialarda bulundu; aynı üslup, Sayın DYP Grubu söz
cüsü tarafından da devam ettirildi. Gensorunun konusuyla hiç ilgisi olmamasına rağmen, ANAP 
dönemiyle ilgili yanıltıcı beyanlarda bulundular. Bunları açıklamak zaruretimiz var. Dayandıkları 
tek delil, seçim öncesi gazetelere verilen bir ilandan ibarettir; gerçekler, arkadaşlarımızın ifade et
tiği gibi değildir. O bakımdan, bu sataşmadan dolayı Grubumuza söz vermenizi talep ediyorum; 
Grubumuz adına, bu konuyu, Sayın Keçeciler açıklayacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Buyurunuz Sayın Keçeciler; yalnız, yeni bir sataşmaya meydan vermemenizi rica 

ediyorum; sadece, bir açıklama yapın lütfen. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Keçeciler, sataşma olmasın; söz alır, çıkarım oraya, 
kötü şeyler söylerim! ' . 
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MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
gensoruyla ilgili olarak, SHP Sözcüsü Sayın Gündüz ve Doğru Yol Partisi Sözcüsü Sayın Kurt, sık 
sık, konuşmalarında, Anavatan Partisi dönemini gündeme getirerek, Anavatan Partisi döneminde, 
sanki, bugünkü gibi bir partizanlık yapılmış intibaı vermeye gayret ettiler. 

NECMI HOŞVER (Bolu)-Çarpılırsın, dikkat et! 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, size belediyelerle ilgili bazı ra

kamlar verelim. Ortada, Türkiye Cumhuriyetinin kanunları var; belediye mevzuatını, belediye ge
lirleriyle ilgili kanunları açınız; orada şunu göreceksiniz : 1983 yılında, belediyeler, bütçe gelirle
rinin sadece yüzde 2,82'sini alırlardı. Biz bunu, yüzde 8.75'e kadar çıkardık. Siz bunu, çıkardığınız 
bir vergi kanunuyla yüzde 7,55'e indirdiniz. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Siz de kanun çıkardınız 1989 yılında.. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Anavatan Partisi döneminde, hiçbir zaman belediye ge

lirlerinde kısıtlama olmamıştır. Siz bunu kanunen indirdiniz. "Belediyelere özerklik vereceğiz" de
diniz, belediyelerin mallarını haczedilebilir hale getirdiniz. Bugün, sigorta priminden dolayı, bele
diyenin şu veya bu borcundan dolayı, belediye reislerinin şahsî malları da, belediye binaları da hac-
zedilmektedir. Bunu kanunî hale getirdiniz; kanunda, haczedilebilir mal haline getirdiniz; beledi
yeleri hizmet kuruluşu olmaktan çıkardınız. Özerk belediye böyle mi olur?! 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Bunu siz yaptınız devrinizde. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Özellikle şunu ifade ediyorum: 7.9.1994 tarihinde, bu

rada, gündem dışı konuşma yaptım, buna cevap verilmedi; 18.8.1994 tarihinde Maliye Bakanından 
yazılı soru sordum, cevap verilmedi. 27 Marttan bu yana Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yar
dımlarda büyük bir haksızlık ve adeletsizlik vardır ve hangi belediyeye ne miktarda yardım yapıl
dığını, Sayın Maliye Bakanından ve Sayın Başbakandan başka hiç kimse bilmemektedir. 

Vaktiyle -açın bakın kayıtlara; devletin genel müdürü arkanızda oturuyor, sorun- Maliye Ba
kanlığından yardım yapılırken, bu kaynakların yüzde 80'i, bütün belediyelere bir katsayıya göre 
dağıtılır, geri kalan yüzde 20'si proje bazında değerlendirilerek belediyelere verilirdi. Siz o yüzde 
80'i dağıtmıyorsunuz. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Namaz kılıyorsun... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Doğru Yol Partili kasaba belediyelerine seyyanen 150 

milyon, ilçe belediyelerine seyyanen 450 milyon lira para verdiniz; yan yana olan iki belediyc.İş-
te, misal veriyorum: Patnos Belediyesine -açın bakın kayıtlarınıza- 6 milyar lira yardım yaptınız... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Batman Belediyesi. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Ama, yanındaki Tutak Belediyesine, Eleşkirt Belediye

sine, Diyadin Belediyesine, Malazgirt Belediyesine Maliye Bakanlığı fonlarından bir kuruş para 
vermediniz. İşte, iddia ediyorum, vermediniz! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ver
dik diyorsanız, gelin burada söyleyin. 

Konya'da 166 belediye var; 40 tanesi ANAP'lıdır; bir tanesine bir kuruş yardım göndermedi-
niz. (DYP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkdaşlanm, diyorsunuz ki, "zamanınızda, beş senede 18 belediye başkanı açığa alın
dı," Biz size şunu söylüyoruz : "Siz, altı ay içerisinde, 27 Marttan bu yana 19 belediye başkanını 
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açığa almışsımz." Beş sene, bu kafayla, bu halle giderseniz, ne olacak?! 

Bakın, size buradan, bölge idare mahkemesi kararı gösterdik.(DYP sıralarında gürültüler) 
İbret için, İpsala Belediye Başkanımızın durumunu anlatayım arkadaşlar. İpsala Belediye Baş

kanımız, geçen dönem de belediye başkanıydı. 27 Mart seçimlerine onbeş gün kala açığa aldınız; 
belediye başkanı, açıkta iken seçimlere girdi, kazandı, mazbatayı aldı, gitti yerine oturdu. 11 Ni
sanda, yani seçimlerden on gün sonra, tekrar açığa aldınız. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Millî irade düşmanlığı! 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Açığa alma gerekçesi nedir; "belediyenin gelirlerini tah

sil etmekte ihmal ve terahisi vardır" diyorsunuz. 
Mahkemeye gidildi. Bölge idare mahkemesi dedi ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Keçeciler, lütfen... 
MEHMET KEÇECİLER(Devamla)- Hemen tamamlıyorum... Buradan Partimize sataşma ya

pıldı Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Sayın Keçeciler... 

MEHMET KEÇECİLER(Devamla)- "Bu gerekçeyle açığa alamazsınız, doğru değildir" dedi. 
"Pekâlâ" dediniz, kanunî süresini beklediniz, göreve başlattınız; aynı gün, üç saat sonra, aynı ge
rekçeyle tekrar açığa aldınız. İstiyorsanız, hem mahkeme kararını hem de İçişleri Bakanlığının yaz
mış olduğu yazıların ikisini birden size takdim etmeye hazırım. 

Geçen konuşmamda aranızdan şahit gösterdim, tekrar ediyorum. Mardin'in Yeşilli Belediye 
Başkanımız, aranızdan Nadir Kartal'ın akrabasıdır. Nadir Kartal, "Yeşilli Belediyesine lütfen yar
dım eder misiniz" diye Maliye Bakanına telefon etti; Maliye Bakanı, "hayhay" dedi. Maliye Baka
nı, beş dakika sonra Nadir Kartal'a açtığı telefonda-bizim reisimizin de kulağı duyacak şekilde-
"Yardım istediğiniz Yeşilli Belediye Başkanı, ANAPlı belediye başkanı biz onlara yardım etmiyo
ruz" dedi.(DYP sıralarından gürültüler) Maliye Bakanı aynen böyle ifadede bulunmuştur. Şahit 
var; şahidi getirir, dinletiriz. 

BAŞKAN-Sayın Keçeciler... 

MEHMET KEÇECİLER(Devamla)- Değerli arkadaşlarım, ANAPlı belediye başkanları diye 
bu belediyelere yardım yapmayacaksınız ve ondan sonrada bu kürsüden "ANAP döneminde de siz 
yapmıştınız" diyeceksiniz. Anavatan Partisi döneminde, kaynakların.yiizde 80'i, nüfus kriterine gö
re dağıtılırdı. Bir tek belediyenin geliri azîiltılmamıştır; kanunlar meydandadır. Gelir azaltıldığını 
ispat eden varsa, buradayız biz, hiçbir tarafa gitmiyoruz; İter türlü iddiaya karşı da ispata hazırız. 

BAŞKAN- Sayın Keçeciler... 
MEHMET KEÇECİLER(Devamla)- Haksızlık ediyorsunuz... Maliye Bakanlığı haksızlık et

mektedir. 
HASAN KORKMAZCAN(DenizIi)- Maliye Bakanı Yüce Divana gidecek. 
MEHMET KEÇECİLER(Devamla)- Bakın, İçişleri Bakanlığı için söylemiyorum, diğer ba

kanlıklar için söylemiyorum; ama, burada İller Bankasından dağıtılan karşılıksız yardımlarla ilgili, 
acil yardımlarla ilgili rakamlar verdik, buna cevap verin. Yardımın yüzde 90'ı, DYP'li ve SHP'li be
lediyelere gidiyor, muhalefete ait olan belediyelere bu yardımı yapmıyorsunuz. 
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Muhalefeti bu şekilde ezebileceğinizi zannediyorsanız, yanılıyorsunuz. Bunun cevabını san
dıktan alacaksınız. 

Hepinize saygılar sunuyorum.(ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Keçeciler. 

NECMÎ HOŞVER (Bolu)- "Belediyelerin ellerini kollarını bağlayacağız" diyordunuz Sayın 
Keçeciler; o, ne ifade ediyordu?! 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. - Denizli Milletvekili Hasan Korhnazcan ve 29 Arkadaşının, Maliye Bakanlığının ve Dola

yısıyla Devletin Malî Kaynaklarını Partizanca Kullanarak Siyasî Menfaat Sağladığı ve Siyasî Bas
kı Yaratmak Suretiyle Görev ve Yetkilerini Kötüye Kullandığı İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller 
Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi (11134) (Devam) 

BAŞKAN-Müzakereye konu gensoru önergesiyle ilgili olarak, Hükümet adına, Sayın Bakan 
Kıratlıoğlu; buyurun. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir)- Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çok değerli üyeleri; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (DYP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar) 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- En çok kimi seviyorsunuz Sayın Bakan?! 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Seni, en çok seni seviyorum!.. 
Değerli arkadaşlarım, değerli ANAP Grubunun -Sayın Hasan Korkmazcan'ın birinci sırada 

imzasıyla- verdiği gensoru önergesi üzerinde konuşuyoruz. Burada, değerli kardeşimiz Yalova ko
nuştu ve ANAP'ın fikirlerini arz etti. Sonra, değerli kardeşimiz Keçeciler de, grupları adına konu
şan arkadaşlarımıza cevap verdi. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya)-Sataşmaya cevap verdim. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

burada gensoru önergesinin konusu, belediyelerin, Maliye Bakanlığı tarafından, taraflı olarak des
teklendiği şeklinde. Ancak, her zaman olduğu gibi, yine, değerli arkadaşlarımız, bilhassa Sayın Ya
lova, en az bu konuya temas etmek suretiyle, pek çok konuya temas etti; değil mi, değerli karde
şim?! 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Değil. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Bakın, neler söyledi Sayın Yalova: 
Türkiye'nin bir mozaik olduğunu ve 24 etnik gruptan teşekkül ettiğini söyleyen Sayın Başbakanı
mıza-ki, bu, galiba... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Yabancı basında böyle bir iddia var. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- ...yabancı basından okunmuş- böyle 
bir iddia var; oradan başladı değerli arkadaşım. Bir değerli bakanımızın, burada, etnik grubun 24 
değil, 17 olduğunu söylediği için, ikisi arasındaki tezatı çatıştırmaya ve böylece, bir anormallik tes
pit etmeye gayret etti değerli kardeşim. 
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Şimdi, Sayın Yalova, Türkiyemizde çeşitli dillerde konuşuluyor; bu bir gerçek; ama, bunlar 
bizim kendi vatandaşlarımız ve bunlar bizim kardeşlerimiz. 

: Sayın Başbakanımızın, "atalarımızın kim olduğunu bilmiyoruz" diye bir sözünü de, burada, 
yabancı basma istinaden ifade buyurdunuz. Burada Sayın Başbakanımızın şunu ifade etmek istedi
ğini zannediyorum... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Kendisi ne diyor? Kendisine sormak lazım. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Şimdi, 1071 yılında, Malazgirt Sava
şıyla Anadolu'ya girilmiş ve ondan sonra... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Allah Allah sesleriyle... \ 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- ...Allah Allah sesleriyle memleketi
miz... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Viyana'ya kadar dayanmış... 

DEVLEF BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- ...Viyana'ya kadar dayanmış ve böy
lece, güzel bir hava içerisinde yaşama girmiş. (Gülüşmeler; DYP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ben şimdi soruyorum: Sayın Yalova, Türkiyemizde... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Baltacı'yı unutma!.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Baltacı Mehmet Paşayı unutmuyo

ruz, onu da unutmuyoruz. 

Şimdi, Türkiyemizde, çok çeşitli lisan konuşuluyor; çeşitli lisanların konuşulduğu bu yerler
de, kız alınmış, kız verilmiş. Ben şahsen, öpöz Nevşehirliyim; anam oralı, babam oralı; ama, dört 
göbek ötem, beş göbek ötem; yani, kim, ne, bilmiyorum; bilmem siz biliyor musunuz? (ANAP sı
ralarından "Biliyoruz" sesleri) Biliyorsanız, o, gayet iyi!.. (Gülüşmeler) 

Şimdi, burada, bunu vesile ederek, bunu bir mesele ederek, Türkiye'yi, bir çapraşık düzen içe
risinde gibi göstermek, fevkalade yanlış bir şey ve ben, Türkiyemizde böyle bir mozaik olmasın
dan dolayı gurur duyuyorum. Bu mozaikte insanlar, yüzlerce yıl, sulh ve sükûn içerisinde yaşa
mış... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- O zaman İslam vardı. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)-...inşallah, bundan sonra da yaşar. 
H. FECRİ ALPASLAN(Ağrı)- Ve bundan da belediyeler büyük fayda görür!.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU(Devamla)- Görür, çünkü, belediyelerimizin fay

da görmemesi mümkün değil. 
BAŞKAN- Sayın Alpaslan, Sayın Bakan gayet nazik konuşuyorlar; rica ediyorum... 

H. FECRİ ALPASLAN(Ağn)- Peki efendim. 
BAŞKAN-Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU(Devamla)- Maliye Bakanının ya da Maliye Ba

kanlığının, belediyelere taraflı yardım yapması münasebetiyle verilen bu gensoru önergesi görüş
melerinde, Sayın Başbakanımızın İsrail gezisi de ele alındı; sanki biz, İsrail belediyelerinde de so-
rumluymuşuz gibi!.. Yani, Sayın Başbakanımız, İsrail'e gittiğinde, İsrail'deki DYP'li belediye baş-
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kanlarına, ANAP'lı belediye başkanlarına, SHP'li belediye başkanlarına, Refah Partili belediye baş
kanlarına ayrı muamele ettiler mi acaba, bir de onu gündeme getirelim; var mı acaba öyle bir şey?! 

SALİH KAPUSUZ(Kayseri)-İsrail'de Başbakan oldu Başbakanımız!.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOÖLU(Devamla)- İsrail'e giden bir Başbakanın gezisi 
ile bu mesejeyle ilgili olarak Maliye Bakanlığının taraflı hareket etmesi nasıl birleştiriliyor; doğru
su, hâlâ daha içinden çıkmış değilim; ama, sizinle bu konuda özel bir görüşme yaparız ve değer
lendiririz. 

ŞABAN BAYRAK(Kayseri)- Anlasaydınız, içinden çıkardınız! 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU(Devamla)- Yok, yok... Değerli arkadaşım, be
nim anlayışım kıt değil de, sizin anlatma şekliniz biraz taraflı. Buna rağmen sizleri çok seviyorum, 
bundan hiç endişeniz olmasın, çok seviyorum sizleri.(Alkışlar) 

REFİK ARSLAN(Kastamonu)- Seviyorsunuz; ama, belediyelere para vermiyorsunuz!.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU(Dcvamla)- Bakın şimdi, ANAP'lı değerli arka

daşlarım, mesele paraya geldi mi, inanın, bu konuda siz de sütten çıkmış ak kaşık değilsiniz ya
ni!.. Bunu gayet iyi bilelim. 

H. FECRİ ALPASLAN(Ağrı)- Peki, Refah Partili belediyelerin ne suçu var; onlara verin ba
ri; Ağrı Belediyesine verin. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU(Devamla)-, Refah Partisine suç isnat etmek müm
kün değil, doğru değil.(RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler.) 
Biz, Refah Partisine suç isnat etmiyoruz. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Paki, Mercümek hadisesi? 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Mercümek hadisesi ayrı; o Mercü

mek hadisesi ayn, Refah Partisi ayrı... 
BAŞKAN - Sayın Alpaslan... 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Şimdi, Mercümek'le Refah Partisi 

nasıl bir araya gelecek; o ayrıca konuşulur, o başka mesele; biz onu bir tarafa bırakıyoruz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, burada, Sayın Keçeciler, çok güzel birtakım misaller verdi. Ken
disi, eski belediye başkanı; dolayısıyla, bildiği bir konu var. Ben, dediklerine inanıyorum; ama, ba
kın aynı durum : ANAP'lı ve DYP'li İsparta belediye başkanları var. Peki, Sayın Keçeciler, sizin 
devri saadetinizde, İsparta'nın DYP'li belediye başkanları, belediye başkanı değil miydi? Onlara 
bir tek lira vermediniz. (ANAP sıralarından "verdik" sesleri) Ama, ANAP'lı belediyelere verdiniz. 

Şimdi, başka bir şey söyleyeyim : Bakın, Mamak... 
HAS AN KORKMAZCAN (Denizli) - İsparta' ya en büyük yatırımlar, ANAP döneminde ol

du. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Sayın Korkmazcan, oldu da, 

ANAP'lı belediyeler marifetiyle oldu, DYP'li belediyeler marifetiyle değil. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edebilir miyim efendim... 

Sayın Korkmazcan, değerli arkadaşlarım; rica ediyorum... Sayın Bakan Hükümet adına beya
natta bulunuyor, cevap veriyor. Müsaade buyurun.^jisânetle dinleyelim. 

Buyurun efendim. 
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DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
bir Mamak Belediye Reisi vu burada, Ankara'da, burnumuzun dibinde. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - Hiçbir şey yapmıyorlar. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Bu Mamak Belediye Başkanı, 1989 
yılına kadar ANAP'lıydr, o zaman 5,4 milyar lira para almış; o zamanki parayla 5,4 milyar lira; ya
ni, para, parayken... Şimdi, o parayı da (ANAP sıralarından "Doğru; para, parayken" sesleri, alkış
lar) Ama, o parayı da puy yapan, maalesef, sizin saadet zincirinizdir; sizin saadet zinciriniz, bu pa
rayı pul yapmıştır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Şimdi, esaret zinciri oldu. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - O zaman dolar 4 bin liraydı, şimdi 40 bin lira oldu. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Biz, işte, halının altına süpürdüğü-
nüz o pislikler var ya; halının üstünde gezdikçe, her taraftan "pof puf' diye çıkıyor; bunları temiz
lemeye çalışıyoruz. 

Şimdi bakın, 5,4 milyar lira vermişsiniz; ama, bu garip (!) nasıl olduysa kaybetmiş!.. Kaybe
der ya (!) Bu şans, kaybetmiş!.. Peki, Mamak Belediyesi, her şeyiyle, binasıyla, işçileriyle, memu
ruyla yerinde duruyor; Belediye Başkanı değişmiş, SHP'li olmuş. Bu garibe, SHP'li oldu diye, bir 
kuruş para vermemişsiniz. 

SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş)-Kötü, örnek olmaz... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Sayın Karayalçın vermemiş. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Yani, demek ki, mesele, belediyeye 
yardım değil, adama yardım. O bakımdan, gelip de burada bizi suçlama durumunda olduğunuz 
zaman, yapma durumunda bulunduğunuz ya da yaptığınız işleri unutur gibi görünüyorsunuz. Şair 
ne kadar güzel söylemiş: "Hafıza-i beşer, nisyan ile maluldür" Unutuyorsunuz!.. Benim burada si
ze birşey söylediğim yok, ben sadece size hatırlatıyorum; yani, unutmuş olduğunuz durumları ha
tırlatıyorum. 

İBRAHİM TEZ (Ankara)- ANAP'lılar hep böyledir zaten. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)-Değerli arkadaşlarım, bakın, burada 

biraz evvel Sayın Keçeciler ve değerli kardeşim Yalova temas ettiler; hani, bir bağlı insan var ya... 

MUSTAFA BAŞ (istanbul)-Yalova il olacak mı?! 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Evvelallah hiç şüpheniz olmasın; 
ama, maalesef, Sayın Yalova orada oturmuyor; yani, Sayın Yalova'ya bir faydası olmayacak! 

Bu bağlanmış adam var ya, bu bağlanmış adam, hâlâ daha gözümün önünde; gazetelerde tam 
sayfa ilan, değerli bir adam, babayiğit, böyle 1,90 boyunda, aynen değerli kardeşimiz Keçeciler gi
bi... (Gülüşmeler) Ama, urganla böyle bağlanmış , kurtulması mümkün değil; altında "eğer, böy
le belediye reisi olmayacaksamz, oyunuzu ANAP'a verin" diyor!.. 

Değerli arkadaşlar, hem Hükümetsiniz hem seçime gidiyorsunuz, belediye başkanları da Hü
kümetle çok sıkı irtibatta; böyle bir ilan verdiğiniz zaman, alimallah hiç bundan çekinmeyen, yü
reğine sıkıntı düşmeyen, muhalefetten belediye başkan adayı olur mu ; ama, buna rağmen muhale
fetten kazananlar çok oldu. 
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Değerli Anavatan Partili arkadaşlarım, "bunun etkisi yok" diyebilir misiniz? Bunu manevî 
baskı olarak değerlendirmek suretiyle, maddî baskının üstünde, daha büyük etken olduğunu, sizler 
çok iyi bilirsiniz, hepimiz de biliriz. Onun için... 

ENGİN GÜNER(İstanbul)-0, seçimden önce... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU(Devamla)-Seçimden önce tabiî. Seçimden önce 
bağladınız ki, seçimden sonra çözülmesin diye!.. 

Değerli arkadaşlarım, aziz kardeşlerim; bakın, yine, Maliye Bakanlığının belediyelere yanlı 
yardım yapması münasebetiyle, profesörlerimizin geçim meselesi de buraya geldi; ama, ben, de
ğerli arkadaşımın malumatını pekiştirmek ve bir yanlış kanaate varılmaması için yine burada arz 
edeyim: Siz, Özelleştirme Kanunu Tasarısında, gelmemek suretiyle bu işi engellemeye çalışıyor
sunuz; ama, sıralar çok boş olduğu için, bu da pek hoş olmuyor yani!.. Sayın grup başkanvekili, şu
rayı biraz doldurun. Bir taraftan "biz özelleştirmeye yardım ediyoruz" diyorsunuz; bir taraftan da 
gelmiyorsunuz!.. 

HASAN KORKMAZCAN(Denizli)-Biz, teknik yardımda bulunuyoruz!.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU(Devamla)-Değerli arkadaşım Hüseyin Erdal ile 
biraz evvel muhabbet ettik., kendisine teşekkür ettim ve dedim k i : Sayın Erdal, sana yine teşek
kür ediyoruz; ya buraya çıksan da, 3 bin sayfalık bir kitabı okusan ne olacaktı?! Çünkü, biz bunla
rı yaşadık. Fakat, Sayın Erdal, Allah'a çok şükür ki, şimdi 10 dakikadan, 20 dakikadan fazla konuş
ma imkânınız olmadığı için, sizin bu arzunuz pek yerine gelmiyor. 1970'li yıllarda, bir değerli mil
letvekilimiz, bir münasebetle, Meclisi çalışmalarını engellemek için, 3 bin sayfalık bir kitabı bura
da okumaya başladı ve biz bu kitabı tam onbeş gün dinledik. Yani, ben size ipucu veriyorum; ama, 
bu ipucunu pek kullanamayacaksınız; çünkü, vakit kısıtlı. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Yalova, Allah kısmet ederse, inşallah, Özelleştirme Kanunu Ta
sarısını çıkardıktan sonra, Yargıtayın meselesi gelecek, Danıştayın bir konusu var, o gelecek ve 
üniversite profesörlerimizin meselesi gelecek. Sayın Başbakanımızın ve Hükümetimizin verdiği 
söz gereği, bu konuları, inşallah, en geç, yılbaşından evvel halledeceğiz; üniversite profösörlerimiz 
de, böylece, sıkıntıdan-kurtulacak. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Söz mü?.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Maliye Bakanlığının belediyelere 

yanlı yardım yapması münasebetiyle, profösörlerimizin durumu da burada açıklığa kavuşmuş olu
yor!.. Bir Hükümet üyesi olarak, bunu anlatmaya çalışıyorum!.. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)-Çok sıkı söyleme, belki olmaz!.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Evet, olur, olur; Allah'ın ihayetiyle 

olur. 
ENGİN GÜNER (İstanbul)-Hükümetin sözüyle mi?! 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Hükümetine güven, gerisini unut. 

(Gülüşmeler) Hükümetine güven. O cihetten hiç endişen olmasın. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Ne haller geldi başımıza!.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)-Dcğerli arkadaşlar, Sayın Keçeciler 
burada, Yeşilli Belediyesinden bahsettiler. Benim bildiğim Yeşilli Belediyesi, herhalde Mardin'in 
eski Rişmil Belediyesi; o mu? 
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•MEHMET KEÇECİLER (Konya)-Evet, o. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Eski adı Rişmil, şimdiki adı Yeşilli; 
Mardin'in hemen bitişiğinde... Bilmiyorum, o şahıs, Sayın Nadir Kartal'ın nereden akrabası oluyor? 
Belki de akrabasıdır, olabilir. Yani, Maliye Bakanıyla Sayın Kartal konuşurken, siz yanında mıy
dınız? 

MEHMET KEÇECİLER (Konya)- Şimdi Belediye Başkanı yanımdaydı. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Maliye Bakanının öyle dediğinde ya
nında mıydınız? 

NADİR KARTAL (Van)- Benim akrabam değildir. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Bakın, Sayın Kartal, oradan "benim 
akrabam değil" diyor. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Ne yapsın adam, akrabası diye göstererek para almaya 
çalışıyor!.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Değerli arkadaşlar, hepsi bir tarafa, 
burada konuşan değerli hatiplerin konuşmalarını beğenelim ya da beğenmeyelim, bir meselenin 
müzakeresine vesile teşkil ediliyor. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Hani hepimiz kardeştik?! 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Bu gensoru müessesesini kullanmak, 

muhalefetin hakkıdır. Böyle bir gensoru önergesini vermiş olmanızdan dolayı sizi kınamıyorum; 
ama, gelin, durup dururken bu meselelerde takılmayalım. Şu Özelleştirme Kanunu Tasarısını çı
karalım da, ondan sonra gensorulara gelelim; yani, bu meseleleri tıkamayalım. Hakkınızı kullan
mak, bizim tarafımızdan engellenecek bir durum değildir, bunu kullanacaksınız. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Fethullah Erbaş arkadaşımız da, elbette ki bu konuda değerli fi
kirlerini arz etti. Burada, İller Bankası konusunda şunu ifade edeyim -biraz evvel burada Sayın Ke-
çeciler'in izah buyurduğu gibi- bir kere, kanunî haklar itibariyle, belediyeler, oradan, ödeneğini, ke
sintisini alır; onda hiçbir engel yok, onu alır. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya)-Acil yardım?.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Hatta, İller Bankasının eski bir ge

nel müdürü olarak ben size bir şey söyleyeyim: Maliye Bakanlığı, herhangi bir sebepten dolayı, be
lediye hisselerini ödemede geciktiği için -sene 1967- İller Bankası olarak, belediyelerin parasını 
iki gün geç gönderdik. Bunun üzerine, Afyon'un bir ilçe belediye başkanı arkadaşımız -şimdi ismi
ni vermeyeyim- beni mahkemeye verdi. Kanun o kadar açık ki : Eğer, kanunî hakları belediyelere 
gönderilmez ise, belediye başkanı bunu dava eder ve genel müdür, bunu, şahsen ödemekle mükel
lef. Sonra, biz bunu ispat ettik, Maliye Bakanlığının ödemeyi geç yaptığını kanıtladık da mahke
mede beraat ettik. 

Değerli arkadaşlarım, o bakımdan, belediyelerin, İller Bankasına, kısa, orta ve uzun vadeli bir
takım borçlanrna durumu olabilir; o da, hisselerine karşılık olarak; fakat, Sayın Keçeciler, elinsaf, 
vallahi, sizin zamanınızda belediyeler öyle borçlandırıldı ki, Doğru Yol Partili ve SHP'li belediye
lerin iflağı kesildi, yani, iki sene, üç sene para alamaz duruma düştüler. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Şimdi onlar ANAP'lı oldu. 
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DEVLET BAICANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- O bakımdan, burada, bunları söyler
ken, siz, hiçbir şey yapmamış gibi, tamamen tarafsız hareket etmiş gibi konuşursanız, bu doğru ol
maz; ama, bizim de yaptığımız hatalar -haklı haksız- vardır, olabilir; bunu değerlendirirken, insaf
lı hareket etmek de, herhalde daha isabetli olur. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, İsparta'nın ANAP'lı belediyeleri var; Dcdeçam 300 milyon lira 
almış, Çetince 300 milyon, Kozluçam 300 milyon, Şarkikaraağaç 500 milyon, Özgüneş 300 mil
yon... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)- Refah Partili. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Evet, Özgüneş Belediye Başkanı Re

fah Partili. 
Sütçüler 500 milyon almış, başkanı bağımsız; Çarıksaray... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-San İdris. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Çarıksaray 300 milyon almış. Geçen 
hafta Maliyeden gitmiş bunlar; yani, bunlar, ANAP'lı belediyelere giden paralar. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)- Ben gönderttim, 300 milyonu ben gönderttim. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)-Sayın İsparta milletvekili arkadaşla

rım gönderüyor. Siz, o zamart, ANAP'lı idare olarak bize göndermemişsiniz; ama, biz size gönder
mişiz. 

HASAN KORMAZCAN (Denizli)- Gensorudan sonra!.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Şimdi, değerli arkadaşlarım, Sayın 

Fcthullah Erbaş şundan emin olsun ki... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Biz, hakikaten, elimizden geldiği ka

dar tarafsız hareket etmeye çalışıyoruz; ama, sizin yaptığınız hatalardan bazılannı biz de yapmış 
olabiliriz. 

FARUK SAYDAM (Manisa)- Biz de, bunlar düzeltilsin diyoruz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Yani, sizi, böyle, zeytinyağı gibi, su
yun üzerine çıkarmayalım! O bakımdan, burada, vermiş olduğunuz bu gensoru, önergesinde tama
men haklı olduğunuzu söylemek mümkün değildir. Onun için, ben, son olarak, Sayın Başkanımın 
da ikazı üzerine, sizi daha fazla sıkmamak için... 

BAŞKAN-Ben ikaz etmedim Sayın Bakan, süreniz var. 
Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Var mı sürem efendim? 
BAŞKAN- Var, var efendim. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)-Kaç dakika var? 
BAŞKAN- Beş dakika var efendim. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Beş dakika var; onu kullanayım o za

man Sayın Başkan. 
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BAŞKAN-Kullanın efendim. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Şimdi, değerli arkadaşlarım, biz, bu
rada, Türkiye'nin en güzel bir konusunu görüşüyoruz ve bu konuları görüşürken, tatlı bir üslup içe
risinde, birbirimizi kırmadan, birbirimiz sıkıntıya sokmadan bunların cevaplandırılmasını sağlama
ya çalışıyoruz. Sizler, bu memlekette, sekiz sene, iktidar olarak hizmet ettiniz; biz de üç seneden 
beri hizmet etmekteyiz. 

FARUK SAYDAM (Manisa)-Tamam!.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)-Biz, bu memleket yararına bir çivi ça
kan herkesin alnından öperiz. Onun için, ne siz ne biz; gelin, Meclisin bu dönemi içerisinde, birbi
rimizi hırpalayarak, sıkıntılı neticelere gidecek bir yolu hazırlamayalım ve birbirimizi lüzumsuz sı
kıntıların içerisine koymayalım. Burada verdiğiniz gensoru önergeleri hakikaten memleketimizin 
menfaatini icap ettiriyor ve bunun açıklanması bir değer kazanıyorsa, gelin Meclisi işgal etmeden 
bunları yapalım; ama, herşeyden evvel, şu Özelleştirme Kanun Tasarısı itibariyle bunu değerlendi
relim, sizin de ehemmiyet verdiğiniz bu konuyu bir an önce halledelim. 

Değerli Refah Partili kardeşlerim... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Ortağınız bu işe ne diyor Sayın Bakanım? 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU(Devamla) - Ortağımız bu işe okey diyor ki, im
za attı; ortağımızdan bir sıkıntımız yok. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Hayırlı olsun, mübarek olun birbirinize. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU(Devamla) - Ortağımızla aramızı açamazsınız, iki 
kere iki dört. Biz birbirimizden memnunuz. Dolayısıyla bu memlekete hizmet için varız... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Evvel Allah...Adıyaman'a hizmet için varsınız. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla ) - Ve de, üstelik, Türkiye'nin en kök

lü iki partisi olarak; biz Demokrat Partiden geliyoruz, onlar da CHP'den geliyorlar. Memleketin iki 
büyük partisi... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - CHP orada. 

DEVLET BAKANI'ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Hayır hayır, şimdi Refah Partisiyle 
Anavatan Partisi sonradan... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - CHP o tarafta. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - CHP de geliyor zaten, CHP ile bir

leşiyorlar. İnşallah eski durumlarına gelecekler. Biz ondan memnunuz. 
Şimdi bakın, aslında siz "biz yeni bir partiyiz, biz ihtilalden sonra meydana geldik ve bizim 

geçmişimiz yok" diyorsunuz; ama, biz geçmişi olan hizmetlerden geliyoruz... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başbakan öyle söylüyor. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) -Siz de bu memlekete sekiz sene hiz

met ettiniz. O bakımdan sizin de hizmetlerinize teşekkür ederiz ama, Sayın Korkmazcan, memle
keti berbat ettiniz, çok borca soktunuz canım... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - İnsaf, memleketi 10 ayda 465 trilyon lira borçlandırdı
nız. 
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DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Vallahi memleketi çok borca soktu
nuz. Sayın Korkmazcan, 17 milyar dolar olarak devraldığınız dış borçlan 57 milyar dolara çıkardı
nız canım; olacak iş mi bu!..Memleketi çok borca soktunuz. İnşallah... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - GAP'ı yaptık GAP'ı. Evet, 17 milyar dolar olarak aldığımız 
dış borcu 57 milyar dolara çıkardık ama, köylere elektrik götürdük, bugün tek satabileceğiniz 
PTT'nin T'sini yaptık. Bütün bunları biz yaptık. Siz ne yaptınız? 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Bakın, biz GAP'ı kimseye gaptırma-
yız. 

H. FECRÎ ALPASLAN (Ağrı) - Siz ne yaptınız? 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Hiç GAP'm üzerine gelmeyin. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - O bizim eserimiz. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - GAP için de yaptığınız hizmetlere 
teşekkür ederiz ama... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Tünelleri siz mi deldiniz Sayın Bakanım? 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) -...o fikir Sayın Demirel'indir, Adalet 
Partisinindir, Demokrat Partinindir; ama, ona hizmeti geçen bir insan olarak... 

Sayın Giray, gülüyorsunuz ama, zatı âlinize de teşekkür ediyoruz, yani sizi de teşekkürden âri 
bırakmıyoruz ama... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Ama,,orada teşekkür etmediniz. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Yo, etti; Sayın Başbakan da, Sayın 

Cunihurbaşkam da "Başbakan, bakan, genel müdür, mühendis ve işçi olarak, gelmiş geçmiş, kim 
burada hizmet ettiyse şükranlanmızı sunuyoruz". dediler. Ben de burada hizmet edenlere teşekkür 
ediyorum. 

Gelin, birbirimizi incitmeyelim de, şu eserleri güzelce götürelim. 
Hepinize saygılanmı, sevgilerimi sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (DYP, SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, Başbakan Tansu Çiller hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önerge

nin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, gensoru açılmasına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarını

za sunuyorum: Gensoru açılmasına ilişkin önergenin gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Gensoru açılmasına ilişkin önergenin gündeme alınması kabul edilmemiştir.( DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

2. - Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ma
latya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Uzmanlarca Hazırla
nan Raporları Dikkate Almadan Millî Menfaatlerimizi ve İç Barışı Hiçe Sayarak Karabük Demir 
Çelik Fabrikalarını Kapatmaya Yöneldiği İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller Hakkında Gensoru 
Açılmasına İlişkin Önergesi (11/35) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 11.11.1994 tarihli 34 ncü Birleşiminde alınan 
karar gereğince "Özel Gündemde Yer Alacak İşler " kısmının 2 nci sırasında yer alan, Refah Par-
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tisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Malatya Milletvekili 
Oğuzhan Asiltürk ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, uzmanlarca hazırlanan raporları dikka
te almadan millî menfaatlerimizi ve iç barışı hiçe sayarak Karabük Demir-Çelik Fabrikalarını ka
patmaya yöneldiği iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün " 
107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayaca
ğı hususundaki öngörüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Hükümet hazır. 

Değerli milletvekilleri, gensoru önergesi daha önce, bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Şimdi, önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Karabük Demir-Çelik Fabrikaları hakkında kendi uzmanlarımızın hazırladığı olumlu raporla
rı hiçe sayarak, yabancı uzmanlara hazırlattığı maksatlı raporlarla Karabük Demir-Çelik Fabrikala
rını bir hurdalık haline getiren Başbakan Sayın Tansu Çiller hakkında Anayasanın 99, İçtüzüğün 
107 nci maddelerine göre gensoru açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz. 9.11.1994 

Şevket Kazan Oğuzhan Asiltürk 

RP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvekili 

Abdüllatif Şener 
RP Grup Başkanvekili 

GEREKÇE 

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, savaştan yeni çıkmış, savaşın zorunlu ihtiyaçları nedir, onu 
görmüş ve anlamış millet temsilcileri, daha 1925 yılında TBMM'de bir demir-çelik fabrikası ku
rulması kararı almışlardır. Avusturya'dan uzmanlar getirilmiş, kendilerinden rapor istenmiştir. Ve
rilen raporda sonuç; "Siz demir-çelik fabrikası kuramazsınız" olmuştur. 

1934'te Meclis konuyu bir daha görüşmüş ve yine bir demir-çelik fabrikası kurma kararı al
mıştır. Bu defa Belçika'dan getirilen uzmanlar sonuçta "Siz demir-çelik fabrikası kurmayı hayal et
meyin, şeftali bahçesi yetiştirin" deyip gitmişlerdir. Böylece demir-çelik fabrikasının kurulması on-
beş yıl gecikmiştir. 

Ne zaman ki 1938'de 2 nci Dünya Savaşının kara bulutları Avrupayı sarmış, işte o zaman her 
ne pahasına olursa olsun fabrikanın kurulmasına teşebbüs edilmiş, yer ofarak cevher alanı olma
makla beraber, taşkömürü yataklarına ve denize yakın oluşundan dolayı Karabük'e bugünkü fabri
ka kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda Karabük?ü Ereğli, İskenderun ve Divriği'de kurulan fabri
kalar takip etmiştir. 

1989 yılında toplanan Avrupa Demir-Çelik Birliği, toplantıda üretici ülkelerin durumlarını gö
rüşmüş, Türkiye'nin yıllık 9 milyon ton olan üretiminin 15 milyon tona çıkarılacağı öğrenilince, bu 
durum Batılı ülkeleri ürkütmüş ve toplantıda bundan böyle demir üreten ülkelere demir üretimi için 
kredi verilmemesi kararlaştırılmıştır. Bu kararı Türk delegasyonu veto etmiştir. 

1991 seçimlerinden sonra kurulan DYP - SHP Koalisyon Hükümetinin ilk icraatı, Türkiye 
aleyhine alınan bu kararı veto eden TDÇF Genel Müdürünü görevden almak olmuş, muntazam ba
kım yapılması gereken yüksek fırınlar tamamen kaderine terkedilmiştir. 
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Çiller Hükümetinin 5 Nisan kararlan arasında Karabük Demir-Çelik Fabrikasının kapatılaca
ğının açıklanması Karabük halkını şoka sokmuştur. Yoğun protestolar karşısında Hükümet, duru
mu değerlendirmek üzere 27.4.1994 tarihinde çok geniş bir komisyon kurmuş, bu komisyonun ça
lışmalarına 33 uzman ve Erdemir'den 50 kişilik bir ekip katılmıştır. Bu çalışma sonucu 3.6.1994 
tarihinde hazırlanan nihaî raporda "Karabük Demir-Çelik Fabrikasının kapatılmasının yanlış olaca
ğı, özel bir anonim şirket olarak kendi kaynaklarıyla ayakta durabileceği, 1995 yılına kadar takri
ben 193 milyon dolar yatırım yapıldığı takdirde fevkalade modern hale geleceği" kanaatine varıl
mıştır. Bu çalışma için komisyona ücret ödenmemiştir. 

Hükümetin görevi iş bu rapor doğrultusunda gerekeni yapmak iken; 
Başbakan Sayın Çiller, 13 Ekim 1994'te Mc Kinsey - Company, INC, Coopers-Lybrand DE-

ET isimli üç yabancı kuruluşa "Karabük Demir-Çeliğin geleceği" adı altında bir rapor hazırlattınl-
mıştır, Bu raporda Karabük'ün 1995 Martına kadar özelleştirilmesi, olmazsa kapatılması ve işçile
riyle beraber 7 milyon dolara hurdaya çıkarılması önerilmiştir. 

Daha önce kendi uzmanlarımıza hazırlattırılan rapora bir para ödenmezken, bu yabancı firma-^ 
lara 4 haftada ayaküstü hazırlattırılan sümmettedarik bu rapora takriben 2 milyon dolar, yaklaşık 
75 milyar TL. (yani 1 ve 2 No. lu yüksek fırınların onarımı için gerekli tuğla parasından daha faz
lası) ödenmiştir. 

Böylece millî menfaatlarımızı ve iç barışı hiçe sayarak ve medyayı da kullanarak Sayın Baş
bakan Çiller bu stratejik ve hayatî önemi haiz fabrikayı, yabancılarla işbirliği ederek ülkenin değil, 
yabancıların menfaatma tarihe gömmeye karar vermiştir. 

Buna müsaade etmek, mümkün değildir. Bu anlayışta olan Karabük'ü ve ülkeyi kaoslara sü
rükleyen bir Başbakanı daha fazla görev başında tutmak, kendisine güven duymak mümkün görül
mediğinden, hakkında bu gensoru önergesinin verilmesine zaruret duyulmuştur. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bu gensoru önergesi üzerindeki müzakereler de Anayasanın 
99 uncu maddesine göre yapılacaktır ve bu sebeple önerge sahiplerinden bir sayın üyeye, siyasî 
parti grupları adına birer sayın üyeye ve söz istediği takdirde Sayın Hükümete söz verilecektir. 

Önerge sahibinin süresi 10 dakika, Hükümet ve gruplar adına konuşma yapacak arkadaşların 
süreleri 20 şer dakikadır. 

Önerge sahiplerinden Sayın Abdüllatif Şener; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kendi uzmanlarımızın 

hazırladığı olumlu raporları hiçe sayarak, yabancı uzmanlara hazırlattığı maksatlı raporlarla, Kara
bük Demir ve Çelik Fabrikalarını bir hurdalık haline getiren Başbakan Sayın Tansu Çiller hakkın
da Refah Partisi Grubumuzca verdiğimiz, gensoru açılmasına ilişkin önerge üzerinde, önerge sahi
bi olarak söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi selamlıyorum. 

Saym milletvekilleri, demir çelik, bizim yıllardır süren umutlarımızın meyvesidir. Kurtuluş 
Savaşı kadar onurlu bir mücadelenin sonucunda kurulmuştur. Siyasî bağımsızlığını kanıyla kazan
mış milletimizin temsilcileri, daha 1925 yılında, Türkiye'de, demir çelik fabrikası kurulması için 
karar almışlardır. Bu karar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararıdır; bağımsızlık savaşına katıl
mış milletvekillerinin, kadroların kararıdır; onurlu bir karardır; ekonomik bağımsızlığına susamış 
insanlarımızın vermiş olduğu bir karardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı kararlı tutumunu 1934 yılında da ortaya koymuştur. Ata
türk'ün direktifleriyle kurulan ilk demir çelik tesislerinin temeli, 1937 yılında Karabük'te atılmıştır. 

— 5 6 8 — •• • 



T.B.M.M. B : 3 6 16 .11 .1994 0 : 2 

Böylece ilk demir çelik fabrikamız Karabük'te kuruldu. Bunu, Ereğli, İskenderun ve Sivas'ta kuru
lan fabrikalar izledi. Karabük Demir ve Çelik Fabrikası 1987 yılına kadar kâr etmiştir; Karabük için 
hayat kaynağı olmuştur; Türkiye'nin gururu olmuştur. IMF ve Dünya Bankası talimatlarıyla Türki
ye'yi yönetmeye kalkan İktidarlar... IMF ve Dünya Bankası talimatlarıyla Türkiye'yi yönetmeye 
kalkan iktidarların elinde, tüm KİT'ler gibi, Karabük Demir-Çelik Fabrikası da gözden çıkarılmış
tır. Batılı ülkeler, kendi ürünlerini koruma altına alırken, IMF talimatlarıyla Türkiye'de demir çe
lik üretimi engellenmeye, azaltılmaya çalışılmıştır; çünkü, batı, Kurtuluş Savaşı öncesindeki Ana
dolu'ya yönelik siyasî işgal harekâtını, bugün ekonomik alanda Türk pazarlarını paylaşmaya yöne
lik olarak sürdürmektedir. 

1925 yılında Avusturyalı uzmanlar, 1934 yılında Belçikalı uzmanlar, hazırladıkları raporlarla, 
demir çelik fabrikalarının kurulmasını engellemek istemişlerdi. 1989 yılında ise, Avrupa Demir 
Çelik Birliği, Türkiye'nin 9 milyon ton olan üretiminin azalmasını sağlamaya çalışmıştır. 

IMF reçetesine uyum sağlama çabasındaki Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Koalisyon Hükümeti, nihayet, 5 Nisan kararlarını ilan etmiştir. 

5 Nisan, bir anlamda stratejik tesislerimizi imha harekâtıdır. Başbakan Sayın Çiller, 5 Nisan
da, eğer yıl sonuna kadar özelleştirilmezse, Karabük Demir ve Çelik Fabrikasının kapatılacağını 
ilan etmiştir. 

Başbakanın ilan ettiği bu talihsiz karar bölge milletvekillerini de şaşırtmıştır; hatta, bir millet
vekili, Karabük Hasret Televizyonunda, konunun kendisini aştığını ifade edebilmek için "ben ken
dimi yaksam bile demir çelik fabrikasının kapatılmasına mani olamam" demek zorunda kalmıştır. 
Ancak, görünen odur ki, Sayın Başbakan, önce, 5 Nisanda Karabük Demir ve Çelik Fabrikasının 
kapatılacağım IMFnin isteği doğrultusunda açıklamış, arkasından da araştırma komisyonları kur-
durmuştur. Başbakan, niçin önce araştırıp sonra karar vermemiş; niçin önce karar verip sonra araş
tırmaya koyulmuş, daha sonra da, gösterilen tepkiler karşısında geri adımlar atmak zorunda kalmış
tır? 

İşin en ilginç yanı, Türkiye'de 33 uzman ve Erdemir'den 50 kişilik bir ekibin katıldığı bir ko
misyon, Karabük Demir ve Çelik Fabrikasının kapatılmasını yanlış bulurken, bir yabancı şirkete 2 
milyon dolar ödenerek hazırlatılan rapor, Karabük'ün kapatılması gerektiği sonucuna ulaşmaktadır. 

Bu Hükümet, Karabük'ü kapatmak için bir yabancı kuruluşa rapor hazırlatmıştır; hem de üste 
2 milyon dolar ödemek suretiyle... Halbuki, Hükümet 1.6 milyon doları gözden çıkarsaydı, Kara
bük'ün iki yüksek fırınının onarımı yapılabilecekti. 

Karabük, göz göre göre batırılmaktadır. Kapatılabilmesi için zararları yüksek gösterilmekte
dir. En basiti, bu eylül ayı başında, finansman giderleri tonda 77 bin Türk Lirası iken, eylül ayı so
nunda aynı gider, geçmiş dönem faiz borçları eylül ayına yüklenmek suretiyle, tonda 3 milyon 338 
bin Türk Lirasına çıkarılmaktadır. 

Yüksek fırınların normal bakım ve onarımları yapılmamıştır. Fırınlar, bakım yapılmadığından 
tam kapasite çalışmıyor, zarar artırılıyor; aynı zamanda, tehlikeli bir durum da ortaya çıkıyor. Kı
sacası, Karabük'ü kapatmak için gerekçe oluşturuluyor. 

Bir Sayın Bakan, dün Genel Kurulda yaptığı konuşmada, yüksek fırınların yenilenmesini ih
mal etmediklerini söylediler; ancak, yüksek fırınların revartmanıyla ilgili olarak verdiği tarihler 
Demir ve Çelik Genel Müdürlüğünce hazırlanan programa uygun değildir; ya bu programlarda bir 
yanlışlık vardır ya da Sayın Bakanın açıklamalarında... (RP sıralarından alkışlar) 
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Ayrıca, revize edilmek, suretiyle bakım onarım takvimini ileriye doğru çekebilmeleri de müm
kün değildir; çünkü, Sayın Bakanın ifade ettiği revize, programın kâğıt üzerinde revize^ edilmesi
dir; yoksa, yüksek fırınların revizyonu değildir. Kısaca, yüksek fırınların revartmanı, yenilenmesi 
vaktinde niçin yapılmıyor; Hükümet, bunun hesabını, dünkü açıklamaya rağmen hâlâ Verememiş
tir. Halbuki, gerekli tuğla, malzeme siparişi 5 Nisandan önce verilmişti. 5 Nisan kararlarıyla akre
ditifler kapandı; yani, siparişler durduruldu. Yeni sipariş ve tuğla temini, beş altı ay gibi, zaman alı
cı bir olaydır. Hükümet, eğer, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını kapatmak istemiyorsa, ne yap
mak istiyor; açıklamalıdır. Şu an, her 3 fırında, mayi maden kaybımız günde 500 tondur; bu, üre
tim kaybı demektir. Tuğlalar yıprandıkça, mayi maden dış zırhı yıpratıyor ve bakım yapılmadığı 
için de fırınlar tam kapasite çalışamıyor. Sayın Bakan bilmelidir ki, programın revize edilmiş ol
ması, üretim kayıplarını gidermediği gibi yüksek fırınlan kurtarmaya da yetmiyor. Bu fırınların, 
ekmek fırınları olmadığını yüksek fırın olduğunu bilmek gerekir. (RP sıralarından alkışlar) 

Dün, Sayın Bakan kapatma kararını üç yıl sonraya ertelediklerini söylediler. Önce, hâlâ, "ka
patma" sözcüğünü kullanmanızın IMPden bir türlü vazgeçemediğinizi gösterdiğini ifade etmek is
terim. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Sonra, niçin 5 Nisan kararları arasında yıl sonun
da kapatılması karannı aldınız; şimdi Uç yıl uzatıyorsunuz. O zaman şu soruyu sorarlar; o halde, 5 
Nisan kararlarını alırken mi doğru iş yapıyordunuz veya doğru iş yapmaya niyetliydiniz, yoksa 
şimdi mi doğru iş yapmaya niyetlisiniz veya hem o zaman hem de şimdi mi yanılıyorsunuz, yanlış 
iş yapıyorsunuz; bunun cevabını vermek durumundasınız. ' ' 

Ben, burada, yanlış kararlara karşı tepkilerini ortaya koyan tüm Karabüklüleri, bütün sivil kit
le örgütlerini tebrik ediyor ve kutluyorum. Özellikle Demir ve Çelik işçilerini, teknik elemanlarını 
tebrik ediyorum; ilkel bakım yöntemleriyle bile olsa, üretim kayıplarını en aza indirmeye çalışma
larından, bu fedakâr ve vatansever davranışlarından dolayı teşekkürlerimi burada ifade etmek isti
yorum. 

Bu Hükümetin, 5 Nisan kararlarında sadece Karabük'ü değil, aynı zamanda, Haliç, Camialtı, 
Alaybey Tersanelerini de kapatacağını açıklamasını hatırlatırken, bu kararlar karşısında Atatürk'ün 
Gençliğe Hitabesinden bir bölüm okuyarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. 

Gençliğe hitabe kavramıyla, gelecek nesillere yapılan bir hitabenin ifade edilmek istendiğini 
burada hatırlatır ve bu hitabeden bazı bölümleri, tekrar, hatıralarınıza arz ederim: 

"Ey Türk Gençliği!.." 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Şener. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla)- Evet, Ulu Önder Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini size it

haf ediyorum. (Alkışlar) 
"Gebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün 

orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha 
elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve 
hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsî menfaati arını, müstevlilerin si
yasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içerisinde harap ve bitap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte; bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklal ve cum
huriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!" 

Arz olunur. 
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Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Şener, teşekkür ediyorum. ı 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yazıcı; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA NECDET YAZICI (Zonguldak)- Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Karabük Demir ve Çelik Fabrikasıyla ilgili olarak verilen gensoru hakkında Anavatan Partisinin 
görüşlerini arz etmek için söz almış bulunuyorum; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 5 Nisan ekonomik kararlarında, Karabük Demir ve Çelik Fabrikasının 
yılsonuna kadar özelleştirileceği, eğer mümkün olmazsa kapatılacağı karara bağlanmıştı. Konuyla 
ilgili olarak verilen gensoruysa, Meclisin dünkü oturumunda görüşülecekti; ancak, Hükümet men
suplarının Mecliste hazır bulunamayışı nedeniyle görüşme bugüne ertelenmiştir. Geçen yaklaşık 
sekiz ay içinde, Karabük özelleştirilmeden çok, kapatılmayla gündeme gelmiştir. Buna da, Hükü
metin tutumu neden olmuştur; çünkü, Hükümet, bu son derece ciddî meseleyi, özelleştirmeden çok, 
kapatma mantığıyla ele almıştır ve geçen bu sekiz ay boyunca bir kere olsun mutedil bir yaklaşım 
sergilememiştir. 

Bunun bir sonucu olarak, Karabük ve Zonguldak'ta yaşayan binlerce insan, aylardan beri acı 
ve ıstırapla kıvranmış ve haklı olarak tepkisini sokağa çıkarak ortaya koymuştur. O kadar ki, Ka
rabük halkı büyük bir bunalıma düşmüş, hatta, yaşama sevincini dahi kaybetmiştir, ilkokula giden 
öğrenciler bile, "babamız işsiz kalınca biz nasıl okuyacağız?" diye feryat etmişlerdir. Ben, o feryat
ların, o umutsuzlukların içinden geliyorum ve huzurlarınızda o acıların bir tanığı olarak bulunuyo
rum. 

Bakınız, sırf o kapatılma olayı yüzünden, Karabük'te evler boşaldı, gayrimenkuller değer kay
betti, ticarî hayat dondu ve tam 100 bin Karabüklü sekiz ay boyunca tırnaklan sökülen insanlar gi
bi canhıraş feryatlar çıkardı. Olayı abarttığımı, hatta politik mülahazayla duygusallaştırdığımı zan
netmeyiniz. Bunları size, canlı bir şahit olarak naklediyorum, zannediyorum, sizler de yazılı ve gör
sel basından takip etmişsinizdir. 

Muhterem milletvekilleri, başta Karabük halkı olmak üzere, tüm Zonguldaklıların sergilediği 
bu ortak direnç, Hükümetin bu konudaki kararını geri almasını sağlamıştır. Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sayın Atasoy'un dünkü açıklaması, bu bakımdan sevindirici bir gelişme olmuştur. 
Böylece, Karabüklüler, ülke ekonomisi için de son derece değerli olan bir millî sanayi kuruluşunu 
kurtarmış oldular. Bu mesele, bazılarının sandığı gibi sadece yerel özellikler taşımıyor; bu, millî bir 
meseledir ve ülkemizi çok ilgilendiren bir konudur. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizi ilgilendiren konularda yönetimlerin, daha doğrusu bir icra or
ganı olan hükümetlerin, enine boyuna araştırma yaptıktan sonra karar vermesi gerekmektedir. Ba
kınız, Hükümet, Karabük Demir ve Çelik Fabrikasıyla ilgili olarak, tam ve sağlıklı bir araştırma 
yapmadan karar verdiği için bundan geri adım atmak zorunda kalmıştır. Hükümetin aldığı veya al
mak zorunda kaldığı bu son karar, onun olmaktan çok, millî iradenin çok haklı ve gurur verici bir 
zaferidir. Burada, Karabük halkı sadece kendi yerel çıkarlarını korumakla kalmamış; belki, ondan 
daha çok, ülkemizin bir millî meselesine sahip çıkmış ve bunda da başarılı olmuştur. Bu olay, ül
kemizi yönetenlere de bir ders olmalıdır. Bu itibarla, Hükümete buradan bir kez daha sesleniyorum: 
Karabük meselesindeki bu gelişmeler yeterli değildir. Sizleri, bu konuda 2 Kasım günü yaptığım 
gündem dışı konuşmada uyarmıştım. Amasra ve Armutçuk meselesinde de aynı sağduyuyu göster
menizi ve Türkiye Taşkömürleri Kurumunu kurban etmekten vazgeçmenizi bekliyoruz. Demir çe-
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lik gibi, kömür de staretejik önemi haizdir. TTK sorunu da yerel olmaktan, yani, bir Zonguldak so
runu olmaktan çok, millî bir meseledir. Lütfen, dikkat edin; Zonguldak'ın hassasiyeti devam edi
yor. 

Muhterem milletvekilleri, işte, Karabük ve Zonguldak gerçeği kısaca böyledir. İşsizliğin had 
safhaya çıktığı ve hatta sosyal bir afet haline geldiği bu ülkede; yine, döviz girdilerinin tamamın
dan fazlasının ithalata ayrıldığı bu memlekette, millî sanayiin temel taşlarından birini oluşturan Ka
rabük Demir ve Çelik Fabrikalarını kapatmaya kalkışmak, ne Türkiye'nin realitesiyle ve ne de mil
lî ekonomik çıkarlarımızla bağdaşacaktı. 

Bakınız, Avrupa, yıllardan beri, Amerika'yla demir-çelik sektöründe acımasız bir rekabet için
de olmuş ve bu sektörü sürekli sübvanse etmiştir; zira, demir-çelik sektörü, sanayiin omurgasını 
oluşturmaktadır. Taraflar, birbirlerini, bu devlet desteği yüzünden eleştirirken, el altından da süb
vansiyona devam etmişlerdir. Niçin devam etmişlerdir; çünkü, demir-çelik, sanayiin olmazsa ol
maz şartıdır; yani, demir-çelik sektörünüz yoksa, sanayiniz de yok demektir. İşte, Avrupa'yı Ame
rika'yla kavgaya iten de, bu millî ekonomik hâkimiyet ve üstünlük davasıdır. 

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye, dünden daha çok bugün, demir-çelik sektörüne ihti
yaç duymaktadır. Hal böyleyken, ülke ekonomisinde son derece önemli bir yere sahip olan Kara
bük Demir ve Çelik Fabrikalarını kapatmak neyle ve nasıl izah edilecektir? 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında, Karabük sorununun yerel olmaktan çok bir mil
lî mesele olduğuna işaret ettim. 722 bin ton üretim kapasitesi olan Karabük Demir ve Çelik Fabri
kalarında üretilen maddeler ve bunların ülke ekonomisi ve sanayiindeki fonksiyonları bu özelliği 
daha iyi ortaya koymaktadır. Bakınız, bu fabrikamızda, kok, kok yan Ürünleri, kok tozıu sıvı ham 
demir, pik, Siemens Martin çeliği, hadde ürünleri, çelik parça dökümleri, pik parça dökümleri, me
tal döküm, ingot kalıplar, çelik konstrüksiyon atölyesi, makine atölyesi, oksijen yanık dolamit, gra-
nül cüruf gibi maddeler de Üretilmektedir. 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının ürettiği bu malları hemen hemen kullanmayan sektör 
yok gibidir. 8'lik ve 22'lik arasında üretilen yuvarlak demir, sadece inşaat sektöründe kullanılma
makta, ayrıca, tel ve çivi üreten tesislerin de üretim hammaddesi olarak işlem görmektedir. Kütük 
ise her türlü döküm tesisinde kullanılmaktadır. Kok ve kok yan ürünleriyse, dökümcülerden tutu
nuz, gübreye, asfalta ve naftaline kadar değerlendirilmektedir. Bunların yanında, 150 bin ton olan 
pik üretimi tamamen iç piyasada tüketilmektedir. Yüksek fırınların bakımı yapılmadığından pik 
üretimi önemli ölçüde azalmış ve pik, karaborsaya düşmüştür. 

Türkiye'de demir- çelikten çimentoya oradan şeker fabrikalarına kadar her temelde harcı olan 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, millî ekonomimiz için asla vazgeçilemeyecek özellikte bir 
fabrikamızdır. 

Değerli milletvekilleri, bu mesele, öyle, zannedildiği gibi sadece Karabük'ün ve Zonguldak'ın 
meselesi de değildir. Bu mesele, ülke çapında meydana gelebilecek muhtemel tepkiler dikkate alı
narak, yerel gösterilmeye çalışılmıştır. Bu işte, maalesef, ciddî bir art niyet gözleniyordu. Çünkü, 
Türkiye, sanayileşmesini sağlam temeller üzerinde sürdürebilmek için demir-çelik sanayiini öldür
mek değil geliştirmek zorundadır. 

Bugün, sanayileşmiş ülkelerde kişi başına yaklaşık 300 ilâ 500 kilogram/ adam yıl olan çelik 
tüketimi ülkemizde ortalama olarak 160 kilogram civarındadır. Yani, ülke olarak, mevcut tüketim 
değerini en azından üretimi de artırmak suretiyle, 2'ye katlamak mecburiyetindeyiz. Bu da, herhal
de mevcut demir-çelik fabrikalarını kapatmakla olacak iş değildir. 
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Bugün, dünyadaki çelik üretiminin yüzde 70'i cevherden olmaktadır. Bu yüzden, cevhere da
yalı üretim yapan Karabük'teki entegre tesislerin rehabilite edilerek, mutlaka korunması ve mev
cutlarına yenilerinin eklenmesi gerekmektedir. 

İstihdam sorunları olan Türkiye'nin, entegre demir-çelik tesislerinin yarattığı istihdam imkân
larından da yararlanması lazımdır. Çünkü, böyle bir tesiste çalışan 1 işçi, dolaylı olarak ortalama 
20 kişiye iş imkânı sağlamaktadır. Olayın bir de bu boyutu vardır. 

Değerli milletvekilleri, burada, son derece önemli gördüğümüz bir hususu Hükümetin dikka
tine sunmak istiyorum. Karabük Demi ve Çelik Fabrikalarının yüksek fırınları, her an kendiliğin
den delinme ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Zira, fırınların yeniden örülme zamanları, 
yani revartmanları çoktan geçmiş bulunuyor. Yüksek fırınların ihtiyacı olan ve yurt dışından geti
rilecek tuğlalar bugün sipariş edilse dahi en erken altı ay sonra gelebilecektir. Eğer, tuğlaların si
parişi en kısa zamanda verilmezse, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, bu kapatmama kararma 
rağmen, kendiliğinden kapanma noktasına gelecektir. 

Değerli milletvekilleri, durumun ciddiyetini ve önemini belirtmek için, müsaadenizle, 3 yük
sek fırının son durumlarıyla ilgili kısa bilgiler arz etmek istiyorum. Karabük Demir ve Çelik'in 1 
ve 2 No'lu yüksek fırınlarının her biri 200 bin ton/yıl, 3 No'lu yüksek fırını ise 530 bin ton/yıl ol
mak üzere yılda toplam 930 bin ton mayi maden üretimi yapabilmektedir. Buna karşılık, 1 ve 2 
No'lu yüksek fırınların her biri 800 bin ton,3 No'lu yüksek fırın ise 2 milyon ton üretim yaptıktan 
sonra revartmana, tabi tutulmaktadır, yani, tuğla ve diğer aksamları yenilenmektedir. Buna göre, 1 
No'lu yüksek fırının revartmanı 28.2.1990 tarihinde yapılmış ve 31.10.1994 tarihine kadar 702 586 
ton üretim gerçekleştirilmiştir. Tuğla durumu son derece kötü olan bu fırının, Mart 1994'te revart
mana alınması planlanmıştı. Burada, 8 aylık bir gecikme söz konusudur. 2 No'lu yüksek fırının re
vartmanı 13.2.1989 tarihinde yapılmış ve 31.10.1994 tarihine kadar, 895 605 ton üretim gerçekleş
tirerek revartman süresini 6 ay aşmıştır. 3 No'lu yüksek fırın ise, son revartmanı 14.4.1988 tarihin
de yapılmış ve 31.10.1994'e kadar 2 449 574 ton üretim yaparak, revartman süresini l layaşmış-
tır.Yani, her 3 fırında kritik noktada bulunmaktadır. Karabük Demir Çelik ve Fabrikaları yüksek fı
rınlarının revartmanları, bir başka ifadeyle, total bakımları kısa sürede yapılmazsa, hâlâ, kapanma 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Muhterem milletvekilleri, tuğlaları dahil, yüksek fırınların her 3'ünün revartmanı için toplam 
5 - 6 milyon dolara ihtiyaç vardı. Tuğlalar için akreditiflerin açılması -tuğlaların şevkinde- yani en 
erken altı ay sonra olacaktır. Bunun için ciddî bir kaynak sıkıntısı yoktur. Çünkü, Türkiye Demir 
ve Çelik İşletmelerinin bir günlük satış gelirlerinin ortalama olarak 2 - 2,5 milyon dolar olduğu 
dikkate alınırsa, yüksek fırınların revartmanının finansmanı için gerekli olan kaynak iki günlük sa
tış geliriyle karşılanabilmektedir. Bu bakımdan, Hükümeti, bu konuda hemen harekete geçmeye 
davet ediyoruz ve bu işin takipçisi olacağımızı da Hükümetin bilmesini istiyoruz. 

Burada bir de kontinü kütük tesisi meselesi vardır. Bakınız, kontinü kütük tesisinin kurulma-
yışı yüzünden, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının, enerji ve malzeme kayıplarından dolayı her 
yıl 50 milyon dolar kaybı olmaktadır. Buradaki zararın en büyük nedenlerinden biri de budur ve 
bunun vebali de Hükümete aittir. Nitekim, kontinü kütük tesisinin kredisi hazır olduğu halde alın
mamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının 1993 yılı işletme zararı 541 
milyar 939 milyon, fiilî dönem zararı ise 2 trilyon 613 milyar 790 milyon Türk Lirasıdır. Karabük, 
Zonguldak, Çankırı ve Kastamonu yöresine hayat veren bu kuruluşu 500 milyarlık işletme zararın-
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dan dolayı kapatmak mümkün mü?!. Kaldı ki, revartmanların; yani, fırınların bakımının yapılma
masına rağmen, hatta 49 uncu Hükümetçe yapılan kontinü kütük anlaşması 50 nci Hükümetçe ip
tal edilmesine rağmen, Eylül 1994 sonu itibariyle işletme kârı 30 milyar dolayındadır. Kaldı ki, -
anlamak mümkün değildir-, sanki 49 uncu Hükümetle 50 inci Hükümet ayrı ayrı partilerden teşek
kül etmiştir. Kontinü kütük anlaşması, firma tarafından, tek taraflı olarak 1994 yılı sonuna kadar 
uzatılmıştır. Hemen anlaşma yapılabilirse, bu tesise harcanacak 50 milyon dolar, tesisin kurulma
ması yüzünden uğranılan bir yıllık enerji ve malzeme kayıplarına eşdeğerdir. Biz, alınan bu uzat
ma kararına ilave olarak ve acilen kontinü kütük tesisinin gerçekleştirilmesini bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, buradan, Hükümete bir kere daha sesleniyorum : Gelin, Karabük De
mir ve Çelik Fabrikalarının, yüksek fırınlarının revartmanlannı, yani total bakımlarını ivedilikle 
yaptırınız; tuğlalarının siparişlerini en geç yarın veriniz; bunun için gerekli olan akreditifleri açı
nız; aksi takdire, alınan bu kapatmama kararına rağmen, bu bakımlar geciktirildiği takdirde, fabri
ka, yine de kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Burada yapılacak bir yanlış hem Karabük'e ve 
hem de millî sanayimize büyük darbe vurabilir. Bu hassas konuyu, Hükümetin dikkatlerine bir ke
re daha sunuyorum. Çünkü, Karabük ve Zonguldak halkının tedirginliği hâlâ sona ermiş değildir. 
Alınan bu kararla birlikte, gerekli olan diğer işlemlerin de süratle gerçekleştirilmesini istiyor ve 
bekliyoruz. Biz, üç yıldır bu meselenin takipçisi olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. 

Sözlerimi bitirirken, özellikle bir hususa daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum: Değerli millet
vekilleri, Hükümet, geç de olsa, Karabük konusunda büyük yanlıştan dönmüş veya dönmek mec
buriyetinde kalmıştır. Şimdi de Amasra ve Armutçuk başta olmak üzere, Türkiye Taşkömürü Ku
rumuyla ilgili olarak, politikalarını bir daha gözden geçirmelidir. Yaklaşık 165 yıldır ülke ekono
misine katkı sağlayan Türkiye Taşkömürü Kurumu, maden işletmeciliği bakımından stratejik öne
mini korumaya devam etmektedir. İlimize süratle yeni yatırımlar yapılmadan ve yeni istihdam 
alanları açılmadan bu kuruma zarar verilirse, Zonguldak canlı canlı mezara gömülmüş olur; buna 
da ne Zonguldak halkı ve ne de biz rıza gösteririz; Sayın Bakanım da rıza göstermez. Buradaki, ka
patma kararına da şiddetle karşı olduğumuzu huzurlarınızda bir kere daha tekrarlıyorum. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sı
ralarından alkışlar [!]) 

BAŞKAN-Sayın Yazıcı, teşekkür ediyorum. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)- O, bizden sayılır; DYPden geçti oraya. 
BAŞKAN- Efendim, nasıl olsa ödeşme yolunu biliyorsunuz. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)-Sayın Başkan, zaten çok iyi takip ediyoruz. 
BAŞKAN- Ne yapayım yani, ikisi de hemşerim efendim... (DYP sıralarından gülüşmeler) 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Şinasi Altıner; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA SİNASİ ALTINER (Zonguldak)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Refah Partisinin, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarıyla ilgili olarak Başbakan Sayın Tansu Çiller 
hakkında vermiş oldukları gensoru önergesi üzerinde görüşlerimi bildirmek üzere Doğru Yol Par
tisi Grubu adına söz aldım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, gensoru müessesesi ciddî bir müessesedir. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Bu sözleri çok duyduk. 
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SİNASİ ALTINER (Devamla)- Eğer, siz, ayaküstü, duyduğunuz eksik, yanlış bilgilerle kale
me aldığınız bu iddiaları gensoru olarak Yüce Meclis huzuruna takdim ederseniz, gensoru müesse
sesini de Yüce Meclisi de hafife almış olursunuz. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)-Sayın Alüner, Karabük ayağa kalktı. 
ŞÎNASİ ALTINER (Devamla)- Nitekim, bu yaptıklarınız, bugün de görülmüştür. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Karabük'e giremezsin, sokmazlar seni oraya. 

SİNASİ ALTINER (Devamla)- Yok; ben, her zaman gidiyorum, merak etmeyin. 
BAŞKAN- Sayın Çelik... Sayın Çelik, rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Altıner. 
SİNASİ ALTINER (Devamla)- Şimdi, sırayla geçelim; evvela,. Refah Partisi sözcüsü, yalan 

yanlış bildiğin, uydurma sözlerle buraya çıktı. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Hakaret ediyorsun. 
SİNASİ ALTINER (Devamla)- Bakınız... Bakınız... Evvela bir öğrenin, önce öğrenin... 1,5 

sayfalık bir gerekçeniz var; gensoru gerekçesi; bunun birinci sayfasının yarısına kadar olan kısmı
nı okumuyorum; hikâye kısmıdır. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Allah Allah... 
SİNASİ ALTINER (Devamla)- Okuyorum oradaki iddianızı: "1989 yılında toplanın Avrupa 

Demir Çelik Birliği, toplantıda üretici ülkelerin durumlarını görüşmüş, Türkiye'nin yıllık 9 milyon 
ton olan üretiminin 15 milyon tona çıkanlacağı öğrenilince, bu durum batılı ülkeleri ürkütmüş ve 
toplantıda, bundan böyle, demir üreten ülkelere demir üretimi için kredi verilmemesi kararlaştırıl
mıştır. Bu kararı Türk delegasyonu veto etmiştir ve onu veto eden genel müdürü de, siz, DYP-SHP 
Koalisyonunu kurunca görevden aldınız" diyorsunuz. 

AHMET DERİN (Kütahya)-El cevap; doğru. 
SİNASİ ALTINER (Devamla)- Evet... O Genel Müdür yazıvermiş bunu size, anlaşılan. 
AHMET DERİN (Kütahya)- Kim vcrmişse vermiş; sana ne?!. 
SİNASİ ALTINER (Devamla)- Dinleyin... Biraz araştırsaydınız, bunları yazmazdınız buraya. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Dinliyoruz!.. 
SİNASİ ALTINER (Devamla)- 1989'da, Türkiye'nin toplam, yıllık, demir-çelik üretimi 7,8 

milyon tondur, bugün 12 milyon tona çıkmıştır. Türkiye'de o yıldan bu yıla demir-çelik üretimi or
talama her yıl yüzde 10'luk bir kapasite artışıyla genişlemiştir ve o günden bugüne kadar 4 milyon 
ton ilave kapasite eklenmiştir. 

Avrupa Topluluğu ülkelerine gelince: Avrupa Topluluğu üyesi ülkeler, kendi aralarında, ken
di bünyelerinde, özellikle o yıllarda -İspanya, Portekiz gibi ülkeleri kendisine üye ettiği yıllara rast
lar- demir-çelik üretimini daraltmışlar, kapasite genişlemelerine engel olmuşlardır. Türkiye'yi kap
samaz bu karar, kendi aralarında alınmıştır. Demir-çelik üretiminde, kendi aralarında bir sınırlama
ya gitmişlerdir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Veto sayesinde!.. 

SİNASİ ALTINER (Devamla)- Öğrenin canım... Ben sizi dinledim, siz de beni dinleyeceksi
niz, öğreneceksiniz bunları; bir dahaki gensoru önergesinde daha düzgün yazarsınız. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Biraz sonra siz öğreneceksiniz... 
SİNASİ ALTINER (Devamla)- Hatta, kendi aralarında yaptıkları bu sınırlamadan sonra, 

ANAP döneminde, Türkiye'ye çok sayıda kullanılmış tesis girmiştir. O zaman, bu kullanılmış te
sislerin en fazla 10 yaşında olanlarının Türkiye'ye girmesine müsaade edilmişti; ama, daha sonra, 
bir kararla bunu değiştirdiler. Bugün eğer isterseniz, istediğiniz tür bir demir-çelik tesisini kurabi
lirsiniz, istediğiniz krediyi de alabilirsiniz. Fınans çevreleri bu konuda kredi yarışı içindedir; bu ko
nuda baskı filan gelmemiştir Türkiye'ye. 

Bakınız, bu arada Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) 1,5 milyar dolarlık tevsi ve ye
nileme yatırımını gerçekleştirmiştir; aldığı kredi de, Batı kaynaklıdır. Onun için, sizin dediğiniz, 
oradaki iddia safsatadır. 

AHMET DERİN (Kütahya)- Voest'e verdiniz işi, krediyi o gelirdi... 
SİNASİ ALTINER (Devamla)-Oraya da geleceğim... 
AHMET DERİN (Kütahya)-İtalyan Daniel de vermişti... 
SİNASİ ALTINER (Devamla)-Dinle!.. Dinle!.. 
BAŞKAN- Sayın Derin, lütfen... 
Sayın Altıner, buyurun. 
SİNASİ ALTINER (Devamla)- Kenarından kıyısından duyduğunuz sözlerle... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- İçinde yaşıyoruz, içinde... 
SİNASİ ALTINER (Devamla)-Geliyorum şimdi... 
Değerli arkadaşlarım, "1991 yılı sonunda kurulan DYP-SHP Koalisyon Hükümeti, bu Genel 

Müdürü görevden aldı" diyorsunuz. 
Değerli milletvekilleri, siz bahsetmeseydiniz ben burada bunu dile getirmeyecektim; madem

ki, gerekçeye yazdınız... Bahsedilen Genel Müdür, 1988 sonunda bu Kurumun başına Genel Mü
dür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak getirilmiştir. Karabük tesislerinin kuruluşundan bu yana za
rarla ilk tanışması bu Genel Müdür dönemine rastlar. Bu Genel Müdür -sıkı durun- 1989 ve 1991 
olmak üzere iki toplusözleşme döneminde işveren vekili sıfatıyla masaya oturmuştur. ^ 

İşte, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, bu Genel Müdür döneminde ilk kez zararla tanışa
rak, Genel Müdürün bu görevde kaldığı dört sene içinde Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 750 
milyon dolar zarara uğratılmıştır! Öğrenin bunları! 

ŞEVKEr KAZAN (Kocaeli)- Kağıda bak öyle oku da, ondan sonra cevabını al. 
SİNASİ ALTINER (Devamla)- Lafa gelince "tüyü bitmedik yetimin hakkı" diyerek mangal

da kül bırakmıyorsunuz. Fabrika, bu zarardan ve yaşatılan 137 gün grevden sonra, maalesef, bir 
daha belini doğrultamamıştır. 

AHMET DERİN (Kütahya)-Genel Müdür mü yaşatmış? 
SİNASİ ALTINER (Devamla)- Canım yani; kim o zaman?!. 
AHMET DERİN (Kütahya)-Genel Müdür mü?!. 
SİNASİ ALTINER (Zonguldak)- Evet, Genel Müdür... Niye durmuş Genel Müdür orada; bu

raya yazıyorsunuz... 
Saym milletvekilleri, hâlâ bazı kafalara, özelleştirme olursa insanlar işsiz kalır, ekonomi daha 

kötü olur gibi yersiz iddialar ve endişeler pompalanmaktadır. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-10 milyon işsiz var. 

SİNASİ ALTINER (Davamla)- Bugün, kamu açıklarının çok büyük bir bölümü KİT yüklerin
den gelmektedir. Senede 100 trilyon, günde 250 milyar. Bunlar, geri dönüşü olmayan... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Doğru değil; kamu açığının dörtde biri bile değil. 
SİNASİ ALTINER (Devamla)-Dinle!.. Dinle!.. 

Sırf bu yüzden, paranın, fiyatı olan faizlerin yüksekliği sebebiyle yatırım yapılamamaktadır; 
istihdam yaratılamamaktadır ve işsizlik önlenememektedir. 

Değerli arkadaşlarım, İşsizlerin Türkiye'de en fazla kümelendikleri bölgeler KİT kuruluşları
nın olduğu bölgelerdir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Arpalıklarınız yani!.. 
SİNASİ ALTINER (Devamla)- Millî Selamet Partisi dönemini biz çok iyi biliriz Sayın Şev

ket Kazan. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Biz de arpalıkları biliyoruz. Bizim zamanımızda KİT'lerin kan
larıyla fabrikalar kuruluyordu. 

SİNASİ ALTINER (Devamla)- O günlerde ben genel müdürdüm; o günleri çok iyi biliriz. Si
zin temeller, otomobillerin arkasında Meclisin önüne geldi. (DYP sıralanndan alkışlar) Onun için, 
çağdışı kafalarla bu işi yürütemezsiniz. Türkiye, bu batağı daha fazla sürdüremez. 

Değerli arkadaşlarım, özelleştirme karşısında olanların bugün kullandığı yegâne laf "tüyü bit
memiş yetimin hakkı", "birilerine peşkeş çekilecek" ve "işçiler sokağa atılacak" sloganlandır. Bu 
sözlerin hiçbir bilimsel yönü yoktur; duygu sömürüsünden başka birşey değildir. 

Değerli arkadaşlarım, günde 250 milyar batağa giden para kime peşkeş çekiliyor acaba?!. 
Günde 250 milyar batak!.. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Mercümek'e.... 
SİNASİ ALTINER (Devamla)- Bu parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı yok mu!.. Bu 250 mil

yar lirayı bataktan kurtardığımızda paranın fiyatı düşecek, yatınmlar artacak, istihdam artacaktır. 
Emeklinin, memurun ücretlinin durumu da bu parayla iyileşecektir. İşte, bu KİT batağı, esnaf kre
dilerine pay aynlmasını sınırlamıştır. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) Refah Partililer bunu istemiyorlar. 

SİNASİ ALTINER (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, -onlara geliyorum- Özelleştirmeye 
inanmayan ve maliyet kavramını henüz idrak edememiş bazı çevreler finansman yükü kavramını 
da anlayamadılar; bir işletmede paranın da bir girdi olduğunu ve bunun da bir fiyatı olduğunu kav-
rayamadılar; bunu eski Sovyetler Birliği 73 yıl boyunca kavrayamamıştı... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Şimdi onları ortak ettiniz. 

SİNASİ ALTINER (Devamla)-... ama, ekonomik yönden çökünce kavradılar. Bugün Mosko
va Hükümeti bile, bizdeki bazı çevrelerden daha iyi anlamış durumdadır. 

Değerli milletvekilleri, siz devlet olarak yüzde 120 faizle milletten para toplayacaksınız, aldı
ğınızı da KİT kuruluşlarına vereceksiniz, onlar bilançolarında, aldıkları bu parayı fiyatlarına yan
sıtmayacaklar!.. İşte o kafa bu kafadır. (RP sıralarından gürültüler) Bu kafayı değiştirmeyenler, 
dünyadaki değişimin bedelini kendileri daha ağır öderler. 
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Sayın milletvekilleri, 5 Nisan kararlarına geliyorum: Siz okuma yazma biliyorsunuz; 5 Nisan 
kararlan burada yazılı. 

BAHADDİN ELÇÎ (Bayburt)- Ne demek okuma yazma biliyorsunuz?!. 

SİNASİ ALTINER (Devamla)- Bu elimdeki metnin 22 nci sayfasına bakıyoruz; burada "Özel
leştirme imkânı bulunmaması halinde, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları yıl sonunda üretimi 
durduracaktır" denilmektedir. Ne denilseydi yani ?.. (RP sıralarından gürültüler). 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Araştırma yapıldı orada. 
ŞlNASÎ ALTINER (Devamla)- Bakınız, bu konuda araştırma yapılmıştır gayet tabiî; özelleş

tirme imkânı aranmıştır; boyacı küpü değil bu, hemen sok çıkar... Araştırmaya bir zaman ayrılmış-'. 
tır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Araştırmaya göre burası zarar ediyor. 
SİNASİ ALTINER (Devamla)-- Değerli milletvekilleri, bundan onbeş-yirmi yıl öncesine ka

dar Türkiye'nin demir-çelik üretiminin yüzde 50'sini karşılayan Karabük Demir ve Çelik Fabrika
larının, bugün, artan kapasite içinde toplam üretimdeki payı yüzde 5'lere düşmüştür. 

Fabrikanın bugün 7 trilyon civarında borcu vardır. Demir ve çelik fiyatları dünyada son on-
onbeş yıldan beri artmamaktadır; dolar bazında mukayese ederseniz, bu on-onbeş yıllık zaman zar
fında fiyatları düşmektedir bile; fakat, ücret artışları, özellikle 1989 ve 1991'deki iki dönem, toplu
sözleşmeden sonra... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale)-ANAP dönemi... 
SİNASİ ALTINER (Devamla)- Oraya da geleceğim. Tabiî, ANAP dönemi... Zaten, söyleme

ye gerek yok. 
Değerli arkadaşlarım, lafın birini bırakıp birine giriyoruz. Anavatan Partisi -talihsizliktir- bu

raya sözcü olarak, utancından dolayı, bu meseleyi bilen arkadaşları çıkaramamıştır. Karabük De
mir ve Çelik Fabrikalarının kapatılma kararını, 1989'da,1990'da, 1991'de, Köşkte, Sayın Merhum 
Rahmetli Özal'ın makamında konuşan Işın Çelebi'ler filan olsa da, burada bir söylese. Necdet Ya
zıcı arkadaşımın keşke bunlardan haberi olsaydı; belki utanır, bu kürsüye çıkamazdı. Necdet Yazı-
cı'nın kendi bileceği bir iş; ama, bizden ayrılıp da ANAPa gitmesi talihsizliktir, Refah'a gitmesi la
zımdı; çünkü... 

NECDET YAZICI (Zonguldak)- Nereye gideceğimi senden mi öğreneceğim?!. 

SİNASİ ALTINER (Devamla)- Oraya da geleceğim canım. 
Çünkü, bildiğim kadarıyla ANAP da özelleştirmeden yana bir parti; çünkü, Sayın Necdet Ya

zıcı bizim partiye girdiğinde, Doğru Yol Partisinin Programındaki özelleştirmeyi unutmuş, okuya-
mamış herhalde; Doğru Yol Partisinin özelleştirme görüşünü okusaydı ANAPa gitmezdi. ANAP, 
acaba özelleştirme görüşünü değiştirdi, Necdet Yazıcı için bu programdan vaz mı geçti diye merak 
ediyorum. 

NECDET YAZICI (Zonguldak)- Doğru Yol Partisini ben senden daha iyi bilirim. 

SİNASİ ALTINER (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, -gene konuya devam ediyorum- son iki 
dönem toplusözleşmede, demir-çelikte ücret-fiyat dengesi bozulmuştur; bu bozukluk, tamir edile
mez hale gelmiştir; maliyetler içinde üretimin payı bu denli yükselince, fabrika kendi yağıyla kav-
rulamamış, borç faiz yüküyle işi sürdürmüş ve bugünkü duruma gelmiştir. 
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Bugünkü durumda, satış hâsılatı, işletmenin faiz giderleriyle işçilik giderlerini ancak karşıla
yabilecek durumdadır; hammadde, enerji, yarı mamul girdileri ve diğer girdiler karşılanamamakta-
dır. 

Suçlu kimdir? Evvela suçsuz olanı söyleyeyim; içinde çalışan işçiyle Karabük halkı suçsuz
dur. Suçluya gelince, devletin mal ve hizmet üretiminden çekilmeyi esas alan Özelleştirme Yasa 
Tasarısına karşı çıkanlardır; popülist politikaları ısrarla sürdürmek isteyen, devletçi, çağdışı kafa 
yapılarıdır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Son 10 yılda Türkiye'yi idare eden de sizdiniz, özelleştirmeyi 
savunan da sizdiniz; geçmişinizi inkâr mı ediyorsunuz? 

AHMET DERİN (Kütahya)- Anayasa Mahkemesine siz başvurdunuz. 
SİNASİ ALTINER (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, işte, 5 Nisan kararlarıyla yapılmak iste

nen budur. Bugün, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında gelinen nokta, 7 trilyon lira borç, 1, 8 
trilyon lira kıdem tazminatı, 5,5 trilyon lira tahmin edilen 1994 zararı ve 500 dolara mal ettiğiniz 1 
ton demir-çelik mamulünü 230 dolara satarak, 270 dolar zararı Hazineden karşılamaktır. 

Bugün, sıkça kullandığınız "tüyü bitmemiş yetim hakkı", "peşkeş çekme", "stratejik önem", 
"millî müesseseler" gibi iri ve duygusal ibareler 1 ton çelikteki 270 doları, günde 250 milyar lira
yı, yılda 100 trilyon liralık batağı kurtaramıyor arkadaşlar. 

MUSA DEMİRCİ (Sivas)-Satın... Satın da kurtarın!.. 
SİNASİ ALTINER (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, Kamu Ortaklığından görevlendirilen 

Mc Kenzy, Coopers and Ly brand ve Deet firmalarına Hazineden verilen 2 milyon dolardan bah
sediliyor. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Türkiye'de bunu yapacak adam yok mu? 
SİNASİ ALTINER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, işin aslı şudur: Bu firmalar, Türkiye'de, 

5 Nisan kararlarından sonra, KİT'lerin özelleştirilme ve işgücü uyum projelerini geliştirmek için, -
özelleştirilen yerlerde- önceden, müşavir olarak tutulmuş, danışmanlık ve müşavirlik yapan firma
lardır. Bunların parası, 5 Nisan kararlarından sonra 100 milyon dolar. Dünya Bankasından alınan 
kredilerden ayrılan ve bütün KİT'ler için organize edilmiş bu kişiler; bu görevle Karabük' te de gö
revlendirilmişler. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Türkiye'de bunu yapacak insanlar yok mu? 
SİNASİ ALTINER (Devamla)- Karabük'te görevlendirildikleri için, 2 milyon dolar alma gibi, 

çarpık bir iddia varit değildir, doğru değildir. Bunu belirtmek istiyorum; çünkü bu önemlidir .Böy
le verilen bir para yoktur, bu uzmanlara böyle bir para verilmemiştir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Bedava mı çalışmışlar? 
SİNASİ ALTINER (Devamla)- Efendim, bir uzman tutulmuştur. Siz, Batı düşmanı olabilirsi

niz; ama, bu işler Batılı firmalarla da yapılabilir, yapılmaktadır. 

Bizim, bu konuda sizin gibi bir kompleksimiz yok. 
MUSA DEMİRCİ (Sivas)-Türkiye'de uzman yok mu? 

SİNASİ ALTINER (Devamla)- Değerli milletvekilleri, "Karabük Demir-Çelik Fabrikaları, ka
patılacak, özelleştirme yapılmadan da kapatılacak" diye, ne Doğru Yol Partisinin, ne Sayın Başba
kan Tansu Çiller'in veya herhangi bir Hükümet üyesinin, hiçbir zaman ve hiçbir yerde, hiçbir şe
kilde bir beyanatı olmamıştır. 
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Sayın Abdüllatif Şener, 11 Nisan günü, 5 Nisan'dan bir hafta sonra, 1 saat 15 dakika, Karabük 
Hasret TV'ye konuşan kişi benim. Size bantını yarın göndereceğim. Dinleyin, ondan sonra konu
şalım. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)-Dinlemezler onlar... 

SİNASİ ALTINER (Devamla)- "Başbakan önce kapatma kararı almış, sonra da araştırma yap
mıştır" diyor. İnsaf arkadaşlar! 5 Nisan kararlarında, önce kapanacak, sonra özelleştirilecek diye bir 
şey yok ki. "Özelleşememesi halinde" diye ibare vardır. 

Değerli Başkanım bitiriyorum... 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi çözüme geliyorum: 
Hükümet, Karabük Demir Çelik Fabrikasını, birikmiş tüm borçlarını -daha önce bahsettiğim 7 

trilyon lira, bu 7,5 olur, 8 olur- ve işçinin kıdem tazminatını üstlenerek, belli sayıda işçi çalıştırmak 
ve bu tesisi işletmek koşuluyla, içinde çalışanlara ve yöre halkına -müşterek kuracağı bir anonim 
şirket olabilir- devredecektir. Bu süreç başlatılmıştır. (DYP sıralarından alkışlar) İşçinin ve yöre 
halkının, bu şartlarda tesisi almaya hazır olduğuna dair, bildiri mahiyetinde, sözlü, yazılı beyanat
ları vardır. Arzumuz, işçi ve yöre halkının müşterek oluşturacağı bir anonim şirkete, çalıştırmaları 
kayıt ve şartıyla, bu fabrikaları devretmektir. Bu hazırlıklar başlamıştır, birkaç ay içinde realize edi
lecektir. Eğer, içinde çalışanlar ve yöre halkı, bu şartlar altında bu fabrikayı almak istemezlerse, 
özelleştirilmek üzere satılığa çıkarılacaktır. 

Görüyorsunuz ki, kapatma hâlâ yok. Hükümetin 5 Nisan kararlarıyla -insafa davet ediyorum-
bugünkü yaklaşımı arasında ne fark var; hiçbir fark yok değerli arkadaşlarım. Kapatılma yerine, iş
çi ve yöre halkına devir vardır; almazlarsa satılığa çıkarılacaktır. ( . 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Size bir 5 Nisan kararları kitapçığı hediye edeceğim Sayın 
Altıner... 

SİNASİ ALTINER (Zonguldak)- Böylece, 2000'li yıllara giderken devlet, bu tür işletmeler
den, artık, elini çekmiş olacaktır. Bizim özelleştirme programımız budur. 

Ayrıca, Demir-Çelik Fabrikalarının üretim tesisleri dışında, şehrin bir parçası haline gelmiş 
olan tüm lojman ve sosyal tesisleri, Karabük Üniversitesi kurulmak üzere üniversiteye devredile
cektir; bu, bir paket projedir. (DYP sıralarından alkışlar) -

Burada, üniversite için fevkalade bir altyapı vardır değerli arkadaşlarım. 10-12 bin öğrencinin 
öğrenim görebileceği kampuslu bir üniversite olacaktır. Kanun teklifi verilmiştir. 

Karabük'e, ayrıca -küçük diye söylemek istememiştim- 3 bin kişinin istihdam edileceği bir or
ganize sanayii bölgesi kurulması onanmıştı. Sayın Başbakanın, iki ay evvel buraya gönderdiği pa
rayla, vali, istimlak çalışmalarına başlamıştır. Şunun için söylüyorum: Görülüyor ki, sizin dediği
niz gibi, Karabük, bir kaşık suda fırtına kopartılarak, göçe falan zorlanacak değildir. Böylece, eko
nomi, organize sanayi bölgesiyle, üniversitesiyle ve küçültülmüş; ama, kârlı çalışacak olan özelleş
miş bir Demir Çelik Fabrikasıyla daha sağlıklı bir yapıya kavuşacaktır. 

v 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sen onu Karabüklülerin külahına anlat, külahına!.. 
SİNASİ ALTINER (Devamla) - Ben anlattım, sen merak etme... Salih Kapusuz, sen hiç me

rak etme, ben bunların hepsini anlattım onlara, anlatıyorum... O, benim sorunum, senin değil... 
(DYP sıralarından alkışlar) 
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Değerli milletvekilleri böylece, içerikten yoksun ve cılız, zamanlama açısından da yersiz olan, 
ayaküstü yazılmış olan bu gensoru önergesinin gündeme alınmasında bir ciddiyet olmaması gere
kir diye düşünüyoruz Doğru Yol Partisi Grubu olarak. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri al
kışlar) 

BAŞKAN- Sayın Altıner, teşekkür ediyorum. 

NECDET YAZICI (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın sözcü, ismimi vererek parti değiştir
memden, özelleştirmeden söz etmiştir, bana da sataşmada bulunmuştur; söz istiyorum. 

BAŞKAN- Efendim, bir dakikanızı rica edeyim... 

Sayın Yazıcı, hangi sözlerle size sataşıldığını ifade ediyorsunuz? 

NECDET YAZICI (Zonguldak) - Efendim, birincisi, özelleştirmeyi Doğru Yol Partisinin 
Programından okumadığımı söyledi. İkincisi... 

BAŞKAN- Okudunuz mu efendim? 
NECDET YAZICI (Zonguldak) - Evet efendim. 

BAŞKAN- Mesele bitti efendim. Okuduğunuzu ifade ediyorsunuz. Zabıtlara geçti. 

NECDET YAZICI (Zonguldak) - Efendim, Doğru Yol Partisinin Tüzüğünü ve Programını ben 
mi daha iyi biliyorum, o mu? Onu soracağım: 

BAŞKAN- Efendim, siz, tüzüğü, yönetmeliği ve programı... 
NECDET YAZICI (Zonguldak)- Sayın Başkanım, çok enteresandır yalnız; tüzük ve program

dan bahseden arkadaşımız, Doğru Yol Partisine ne zaman gelmiş? Onu sormak istiyorum. Yani, 
ben o partinin... 

BAŞKAN- Efendim, sormuş olduğunuz...Sayın Yazıcı...(Gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, Sayın Necdet Yazıcı'nın adı zikredilerek, 
benim takip ettiğim kadarıyla sataşma oldu. Bunun dışında Anavatan Partisi dönemiyle ilgili de 
gerçek dışı beyanlarda bulunuldu. 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, rica ediyorum, istirham ediyorum. 
HASAN KORMAZCAN (Denizli)- Arkadaşımızın ismini söyleyerek... 
BAŞKAN- Efendim ismini zikretti, "Doğru Yol Partisinden, Anavatan Partisine geçtiniz" de

di. Olan bir vakıayı ifade etti, Sayın Korkmazcan. Birazcık rencide edici bir ifade olsa, ben mutla
ka o hakkı koruaım, bunu biliyorsunuz. Rica ediyorum gecenin bu saatinde... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan "Karabük'ün kapatılmasına Anavatan 
Partisi döneminde karar verildi" ifadesi gerçekleri yansıtmamaktadır. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)- Verildi... Haberleri yok... 
BAŞKAN- Müsaade eder misiniz... Lütfen... 

HASAN KORMAZCAN (Denizli)- Nerede bu karar? Hangi sayılı, hangi kurulun aldığı bir 
karardıro? 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)-Sizde kurul mu vardı?!. 
BAŞKAN- MUsade buyurun... 
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HASAN KORMAZCAN (Denizli)- Anavatan Partisinin bugün de söylediği, özelleştirmeye 
karşı olmadığıdır; ama, kapatmaya karşı. Biz özelleştirmenin gelirlerinin, sadece özelleştirme ama
cıyla kullanılmasını ve hiçbir işletmenin kapatılmamasını savunduğumuz için, Doğru Yol Partisiy
le ihtilaf halindeyiz; temel ihtilafımız bu. Onlar "Buradan elde edilen paranın, yüzde lO'uyla şu işi 
yaparız; yüzde 20'siyle bu işi yaparız; yüzde 30'uyla maaş zammı yaparız" filan gibi nutuklar söy
lüyorlar. Hâlâ özelleştirmeyi kavramış değiller, kalkıp bize özelleştirme dersi veriyorlar... Bunun 
ciddî bir sataşma teşkil ettiği... 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Korkmazcan, ifade buyurdunuz efendim. Zabıtlara geç
ti-

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Sayın Başkanım, Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Yerlikaya konuşacaklar. 

BAŞKAN-Peki efendim. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Derin; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA AHMET DERİN (Kütahya)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
Refah Partisi Grup Başkanvekilleri vasıtasıyla verilmiş olan gensoru önergesi hakkında Refah 
Partisi Grubu adına konuşmak üzere huzurlarınızdayım. Burada sadece Refah Partisi Grubu 
adına konuşmuyorum. Kendileri, Karabüklü veya Zonguldaklı oldukları halde, kendi hakları
nı, kendi yöre halkının hakkını müdafaa etmeyen milletvekillerinin adına ve bizatihi Karabük, 
Zonguldak ve 1 milyon 200 bin insanın, matem tuttuğu Karabük'ün kapatılması adına konuşu
yorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Verilmiş olan her gensoru önergesinin müzakesinde söz alan DYP sözcüleri, âdeta, her ko
nuşmanın başındaki sözlerin fotokopisini alıyor -daha evvelki konuşmanın fotokopisini almış, ha-

, zır, elinde-"Gensoru ciddî bir müessesedir..." 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Teksir etmişler... 
AHMET DERİN (Devamla)-Evet. Teksir etmişler. 
"... ayaküstü duyduğunuz sözleri, gensoru meselesi yaparak buraya getiriyorsunuz, gensoru 

müessesesini hafife almış oluyorsunuz" diye söze başlıyorlar. (DYP sıralarından "Doğru" sesleri) 
1 milyon 200 bin Karadeniz insanını ilgilendiren bir konu eğer çok hafifse, DYP'nin, memle

ketin problemlerine bakış açısı hakikaten o kadar hafiftir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) Zonguldaklı o altı-yedi milletvekili de, Refah Partisine dua etmelidir bugün. 

5 Nisan kararlarından sonra 8 ay geçti. O yöre halkı, yürüyüş yaptı, matem yaptı, dükkânla
rını kapadı. O dükkân kapamadan önce, o yas günü ilan edilmeden önce, bir tek Hükümet yetkili
si, gidip de karşılarına, "biz, bu fabrikayı kapamayacağız, 30 ay mühlet veriyoruz" dedi mi bugü
ne kadar; demedi. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Diyemez ki... 
AHMET DERİN (Devamla)- Diyemez. Şu anda da diyemiyorsunuz bakın. "Biz özelleştirece

ğiz" diyorsunuz, kime vereceksiniz; yöre halkına, işçiye. İşçi, zorla geçiniyor, işçiye, "ben bunu 
özelleştireceğim" demek, burayı kapamak demektir zaten. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)- 30 milyon maaş alıyorlar. 

AHMET DERİN (Devamla)- Evet. Bakın, Şinasi Altıner'Ie beraber Karabük'te panele katıldık. 
Kendisi konuştu, kaçtı dışarı... 
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SALÎH KAPUSUZ (Kütahya)- Nasıl kaçtı?!. (RP sıralarından "Arkada" sesleri) 

AHMET DERİN (Devamla)-Bilemiyorum, neredeyse... 

İktidar partisi, "sonradan konuşacağız" dedi ve önce beni Refah Partisi adına konuşturdu. 
Çıktı, yine, hayalî temellerden bahsetmeye başladı orada. İşte, "sizin zamanınızda, 1975 dönemin
de 15 bin işçi alındı" dediler. Biz iftihar ediyoruz; 15 bin işçiyi almışız ve 1989'a kadar bu tesisler 
kâr etmiş; ama, Şinasi Altıner'i orada yuhalamalarının bir tek sebebi vardı: Seçim öncesinde, "biz 
burayı kapatmayacağız, -ANAP 'özelleştireceğiz' diyor- biz, buraya 2 500 işçi alacağız" demiş, se
çilmiş, ondan sonra da kapatmaya başlamış. Yuhalanmıştı o gün orada. (RP sıralarından "Bravo" 
sesleri alkışlar) 

Bakın, "hayali temel" diyor. 1976-1977 yıllarında, biz, bugün, DYP'nin, kendisinin devamı ol
duğunu ifade ettiği Adalet Partisiyle beraber koalisyondaydık. Kendi Sanayi Bakanlığının -Sanayi 
Bakanlığının kitabını getirttirdim buraya- kitabında bakın ne yazıyor: "200 adet ağır sanayi... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)-Nerede yazıyor? İçini görelim. 

AHMET DERİN (Devamla)- Sanayi Bakanlığının kitabında, bakın. Ayrıca, beraber yapmışız. 
Şinasi Altıner bu işi çok iyi biliyor; iki-üç sene kamu iktisadi teşekküllerinin hesap denetiminde be
raber çalıştık. 

DESİYAB, evet, o günkü Millî Selamet Partisinin kurmuş olduğu DESİYAB, faizsiz çalışan 
bankanın ortaklığında, tam 65 fabrika kuruldu ve DESİYAB kapatıldıktan sonra, bu fabrikaların, 
Kalkınma Bankasına devredildiği zabıtlarla tespitlidir. O zaman, hayalî temellere, niçin Maliye Ba
kanlığı 45 milyar lira para ayırmış 1977 bütçesinden; bir... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)- Nerede yazıyor, bana açıkça göster? (RP sıralarından 
"dinle, öğren" sesleri) 

AHMET DERİN (Devamla)- Bak... Bak... Bak işte elimde... Sanayi ve Devlet Bakanlıklarına 
12 adet soru önergesi vermişiz. 12 adet soru önergesine, 12 tane cevap gelmiş. 200 adet tesisin 73 
tanesinin bitirilmiş olduğunun ve bu 200 adet ağır sanayi yatırımının, yedi senelik bir projeksiyon
da, bir zaman diliminde yapılacağını ve ancak, 73 adedinin, yani, yüzde 35'inin iki senede tamam
landığının delili, kendi Bakanlarınız, şu andaki Bakanınız... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)-10 tanesini say! 

AHMET DERİN (Devamla)-İşte, bir; iki... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)- 10 tanesinin ismini say! 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Yaşın yetmez senin! 
AHMET DERİN (Devamla)-Dinle, bak, "Yaşın yetmez" diyorlar!.. 
ASELSAN, GERKONSAN, TESTAŞ, TUSAŞ...Sayayım mı daha!.. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)- Hangi TUSAŞ?!. 
AHMET DERİN (Devamla)- Evet, TUSAŞ kurulduğu zaman, ne zamandır? Bakın, aynı, ko

nuşmanızın metni gibi... 
...TAKSAN, TÜMOSAN... 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)-Ne zaman? 
AHMET DERİN (Devamla)-1977-1978 yılları arasında... 
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MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)-Söyle söyle!.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Öğren!.. Anlamıyorsun... Bak, rakam söylüyor. 

AHMET DERİN (Devamla)- Bakın, 1977 senesi.. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)- Sen, 1977'de neredeydin? 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yaşın yetmez senin, aklın ermiyor!.. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)- Anlat, anlat öğrenelim. 

AHMET DERİN (Devamla)- Bakın, yine, bu Hükümetin şu andaki Sanayi Bakanı, -Bir ara 
"temel" diyordunuz- o temelini söküp getirdiğiniz Kayseri'deki Takım Tezgâhları Sanayiine birkaç 
gün önce gitti, ziyaret etti. Bugünkü bütçe konuşması sırasında o kuruluştan sitayişle bahsediyor. 
Bugün, Makine Kimya Endüstrisiyle ortak silah üretimine başladığını basın organlarından izleyi
niz, takip ediniz. Kendi kurmuş olduğunuz, ortak olarak kurmuş olduğunuz sanayi tesislerine bile 
sahip çıkamıyorsunuz ki, Atatürk'ün kurduğu Karabük'e sahip çıkasınız!,. (RP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)- Atatürk'ün adını söyledin ya, yeter; sen yandın!.. 

AHMET DERİN (Devamla)- Sayın Şinasi Altıner, rakamlardan bahsetti, paradan bahsetti, fi
nansmandan bahsetti. Şinasi Altıner, "Karabük İşletmesinin 7 trilyon lira borcu var." diyor. Kara
bük İşletmesinin 7 trilyon lira borcu varmış. Bakın, Karabük raporu elimizde. Karabük ile ilgili ha
zırlanmış Uç tane rapor var. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)- Bunu teksir edip Kütahyalılara dağıtacağım. 

AHMET DERİN (Devamla)- Evet, ben, Türkiye milletvekiliyim. 
Karabük İşletmesinin 7 trilyon lira borcunun, 6 trilyon 595 milyarlık bülümü Hazineye. 
ŞİNASİ ALTINER(Zonguldak)- O borç değil mi? 

, AHMET DERİN (Devamla)- Bakın, siz, kamuoyu oluşturacağız diye, hesaplarla milleti na
sıl aldatıyorsunuz: Zirai Donatım Kurumunda sermaye artırımına gittiniz, sermayesini 8 trilyona çı
kardınız; ama, tam üç senedir sermaye artınmmda kabul ettiğiniz sermaye alacaklarını Hazineden 
vermediniz. Bunun yerine, tuttunuz, yüzde 96 faizle Hazineden borç para verdiniz. Sermaye ala
cağını mahsup etmediğinizden dolayı, Zirai Donatım Kurumu, Hazineye senede yaklaşık 4.5 tril
yon lira faiz ödüyor. Bu kuruluş, Hazineye senede 4.5 trilyon lira faiz ödüyor, batıyor diye -mah
sup işlemini yapmadığınızdan dolayı- bilançosunda zarar görünsün, kapatmaya veyahut da üç beş 
tane zengine peşkeş çekmeye zemin hazırlansın diye, bilançosunda zarar göstermenin üçkâğıtçılı
ğını yapıyorsunuz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, DYP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, ve gürültüler.) Aynı şekilde ÇİTOSAN, senelerden beri sermaye artırımına... 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)-Ayıp... Ayıp... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Sen, edebini takın... Ne üçkâğıdı? 

AHMET DERİN (Devamla)- Gelin buraya cevap verin. 
Bakın, ÇİTOSAN da aynı şekilde... (DYP sıralarından gürültüler) 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Sayın Başkan, o sözü söyleyemez... Ge

ri alsın... 
BAŞKAN- Sayın Derin... Sayın Derin, bir dakikanızı rica ediyorum... 
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AHMET DERİN (Devamla)- Bu nedir?.. Hakiki manada sermaye artırımını kabul etmişsiniz. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın Derin... Sayın Derin, sözünüzü tavzih eder misiniz lütfen. 

AHMET DERİN (Devamla)- Sayın Başkanım, bazı gerçekleri ifade etmek için tavzih ediyo
rum. 

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum. 

AHMET DERİN (Devamla)- Aynı şekilde, ÇİTOSAN'da -Sanayi Bakanım bile başını sallı
yor- sermaye artırımı gerçekleştirilmiş; ancak, sermaye taahhüdü yerine getirilmediği için, Hazine
ye ödediği faizi, sanki bankalara faiz ödüyormuş gibi gösteriyorsunuz. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)- Sayın Başkan, lafım geri alsın. (RP sıralarından gürültü
ler) 

AHMET DERİN (Devamla)- "Tavzih ederim" dedim- "Geri alıyorum" dedim. 
BAŞKAN- Sayın Durutürk, sözünü düzeltti efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Almıyor be!.. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın Kapusuz... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)-Terbiyesiz adam!.. 
AHMET DERİN (Devamla)- Aynı şekilde, Karabük Demir-Çelik'in Hazineye ödediği faiz... 

1985 yılında 40 milyar lira olan sermayesi, 1992 yılında 700 milyara çıkarılmış. Böyle bir fabrika
yı -senede 700 bin ton demir ve çelik üreten bir fabrikayı- kurmak isteseniz, gerekli olan sermaye, 
yaklaşık 1,5 milyar dolardır. Yani 50 trilyon liraya kuramayacağınız bir fabrikaya, özsermaye ola
rak 700 milyar lira fiyat biçmişsiniz. Ozkaynağı bulamadığı için, senelerce, Karabük Demir-Çelik, 
özkaynağıyla, yardımlarıyla yüzde 25,5 katkısıyla, Ereğli Demir-Çelik'i kurmuş. Arkasından, 
1975'lerde, kendi paylarıyla, kendi yardımlarıyla, İskenderun Demir-Çelik'i kurmuş. Senelerce, 
Ereğli Demir-Çelik'ten ortaklar kâr aldığı halde, yüzde 25,5'i Karabük'e ait olan bu tesis, Ereğli De-
mir-Çelik'ten kâr payı almamış. Kamu Ortaklığı İdaresi, bugün 400-500 milyon dolar civarında ya
pan hissesini, bilâbedel elinden almış; onu adeta sermayesiz, özkaynaksız bırakmış. Hissesi, bilâ-
bedel alınmıştır. Bakın, şu ortak Hükümetin, 33 kişilik ilim heyetine tespit ettirmiş olduğu, yaptır
mış olduğu inceleme kurulu raporunda, bu işletmeye, 2005 yılına kadar 193 milyon dolar yatırım 
yapılacak olursa, işletmenin kâra geçeceği ve yatırılan sermayedeki kâr oranının yüzde 7 olacağı 
tespit edilmiş. Devlet, Hazineden kendisine hiç yardım etmese, Kamu Ortaklığı İdaresine bilâbe
del olarak verilmiş olan Ereğli Demir-Çelik hisseleri Karabük'e ödenmiş olsa, kendi yatırımını ya
pacak, kontinü döküm tesisini 48 milyon dolara kuracak. 

Hükümet, tam üç senedir "kontinü döküm tesisini biz kuracağız" diyor. 1992 vel993 yılı büt
çe görüşmelerinde, Parti Grubum adına konuştuğum Enerji Bakanlığının bütçesinde, kontinü dö
küm tesisinin mutlaka kurulması gerektiğini, bu tesisin kurulmasıyla 69 dolar/ton enerji tasarrufu 
sağlanacağını ve bu 48 milyon dolarlık yatırımı, bir yılda amorti edeceğini yine burada ifade et
miştim. 1993 yılında ihalenin yapılacağı ve kontinü döküm tesisinin kurulacağı ifade edilmişti. Bu
gün, hâlâ kontinü döküm tesisi kurulmamıştır. Buraya, kontinü döküm tesisi kurulmuş olsa, ener
jiden tasarruf sağlanacak. 

1. Senelerden beri, İSKİ olayının müsebbibi olan olaylardan bir tanesi olan Tyseen firmasın
dan alman ve devamlı olarak yurt dışından ithal edilen duktil borular da bu tesiste yapılabilecektir. 
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Ayrıca, yaklaşık 50 bin ton, dışarıdan ithalat yapılıyor, senelik 100-150 milyon dolarlık bir ek kay
nak daha tesis edilmiş olacak. 

Pik yerine, sistem değiştirilse, sferopik üretimine geçilse, tonda 150 dolar/ton yerine, 250 do
lar/ton sağlanarak, 200 bin ton/yıl üreten bir küçük yüksek fırın bu işe tahsis edilse, yaklaşık 20 
milyon dolar/yıl bir katma değer sağlanmış olacak. 

Karabük'te kurulacak olan 50 bin ton/yıl kapasiteli duktil boru fabrikası kurulduğu takdirde -
bugün yaklaşık 5 600-5 700 işçi çalışmaktadır- belki istihdam edilmeyen veyahut da fazla istihdam 
olarak görülen bu işçiler de faydalı alanlarda kullanılacak, imalattaki işçilik payı düşmüş olacaktır. 

Ayrıca, Ortadoğu'nun en büyük dökümhanesi olan Karabük Dökümhanesi, özel teşebbüsle, 
gerekirse yabancı sermayeyle birlikte sfero parçalar döken bir dökümhaneye dönüştürülebilecek 
olursa, yıllık 50 bin ton/yıl mevcut kapasiteyle, yaklaşık her yıl 50 milyon dolarlık bir ciro sağla
yabilecektir. 

Yine, Karabük'te, yabancı sermayenin de katılacağı, 200 bin veya 300 bin ton kapasiteli, ya
bancı sermayenin de katılacağı, vasıflı yassı mamul üreten bir fabrika kurulabilecek olursa, gerek
li çelik, mevcut modernize edilmiş çelikhaneden sağlanabilecek ve Türkiye'nin bugün ithal edilen 
tüm vasıflı yassı çeliği elde edilebilecek, üretilebilecek. 1 ton vasıflı yassı çeliğin 2 bin dolar/ton 
olduğu düşünülecek olursa, senede sağlanacak ciro -200 bin tonla çarpıldığında- 400 milyon dolar 
olacak ve ayrıca 400 milyon dolarlık bir katma değer sağlanabilecektir. 

Bakın, bugün, Kardemir, bir anonim şirket haline getiriliyor. Karabük ve İskenderun ayrılıyor. 
Halbuki, Karabük, senelerce İskenderun'u sırtında taşıdı. Biz, aynı faciayı TTK ile TKÎ'de de gör
dük; TTK yüzelli yıllık bir tesisti, 1950'Ierde başlayan TKİ'yi senelerce sırtında taşıdı, yatırımları
nı finanse etti ve ne zaman Taşkömürü İşletmesi ile Linyit İşletmeleri birbirinden ayrıldı, eskimiş 
olan, yıpranmış olan 375 kilometrelik galerilerde çalışmak mecburiyetinde bırakılan, yeni galeriler 
açılmayan, yeni yatırımlar yapılmayan Taşkömürü İşletmesi, kendi ayaklan üzerinde duramaz ha
le geldi. 

Avrupa'da, Avrupa Ortak Pazarının kuruluş sebebi nedir; monokültür bölgelerde, eskiyen tek
nolojiyi yenilemek, o bölge insanlarını perişan olmaktan kurtarmaktır ki, yeni gelişme projeleriyle 
Demir-Çelik Birliğinin ve Avrupa Ortak Pazarının, bugünkü AT'ın temeli de böylelikle atılmıştır. 

Aynı şekilde, Zonguldak yüzelli yıllık bir maziye sahip, Karabük'ün ise elli yıllık bir tarihi var; 
monokültür bir bölge olmuş, herşeyi Taşkömürc ve Demir-Çeliğe bağlanmış, bir sürü sektör oluş
muş; çünkü, kömür işletmesinde direkt bir işçi, endirekt 13 kişiye ekmek kapısı açar. Demir-Çe-
lik'te çalışan bir işçi, ayrıca 20 tane endirekt iş zemini ve istihdam imkânı sağlar. Böyle olunca da, 
1 milyon 200 bin insana ekmek kapısı olmuş, sanayii eskimiş bir bölgenin, bir anda kapatılması, bir 
anda durdurulması, Karadeniz Ekonomik İşbirliğine giren ve orada liderlik pozisyonunda olan bir 
ülkeye yakışmaz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Karadeniz Ekonomik İşbirliğine üye 
olan ülkeler "Siz, Zonguldak'ı ve Karabük'ü halledemediniz, bizim bölgemizde, böyle yüzlerce, 
binlerce monokültür olmuş, teknolojisi eskimiş bölgeler var; siz, bize nasıl önder olacaksınız?" de
mezler mi?.. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale)- Sağır dinlemiyor burada, biraz yavaş konuş... 
AHMET DERİN (Devamla)- Nasıl konuşacağıma ben karar veririm, siz değil... 
HACI FİLİZ (Kırıkkale)-Ağır konuş biraz. 
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AHMET DERİN (Devamla)- İstesen de istemesen de dinleyeceksin. Dinlemek istemiyorsan, 
dışanya çıkarsın. (RP sıralarından alkışlar) 

Her konuda olduğu gibi, ülkemizde belki bir üretim planlaması yapılmış gibi görünüyor; an
cak, hakikaten bir üretim planlaması yapılmamıştır. İskenderun, Karabük, yuvarlak mamul yapar
ken; getirilmiş, İskenderun'da, aynı şekilde dizayn edilen bir tesis kurulmuş. Halbuki, ikisi ayrıl
mış olsaydı, seneler öncesinden burası yassı mamule döndürülmüş veya İskenderun yassı mamul 
üretimi yapan bir şekilde kurulmuş olsaydı, bugün, yassı demir fazlalığı olmayacaktı, bunu ihraç 
etmek mecburiyetinde olmayacaktık. Üretim fazlalığına rağmen... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET DERİN (Devamla)-Bağlayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Buyurun Sayın Derin. 
AHMET DERİN (Devamla)- Üretim fazlası olmasına rağmen, Anavatan döneminde, "serbest 

ithalat rejimi, serbest piyasa ekonomisi" adı altında başlayan ve âdeta ülkemizdeki demir-çelikte 
cevher ve hurda oranını da berbat eden, ark fırınlarını teşvikle başlayan; ülkede, elektrik en mühim 
mesele olduğu, sanayi girdisi olduğu halde, 1996'da da elektrik sıkıntısı çekeceğimiz bilinmiş ol
masına rağmen, senelerce cevhere dayalı maden işletmeleri ihmal edildi. Bunun yerine, sübvanse 
edilerek, teşvik edilerek, Amerika'nın hurdalarını kullanan, (5 milyon ton hurda) ve senede de 1 
milyar dolara yakın ithalata, döviz çıktısına sebep olan ark ocakları teşvik edilmiş, cevhere dayalı 
bütün tesisler perişan edilmiş, zarar eder hale getirilmiştir. Çünkü, cevhere dayalı tesisler ton başı
na 2 bin dolar bir yatırım maliyeti gerekirken, ark fırınları, 200 dolar ton maliyetle yapılabilen te
sislerdir. 

Bunun ötesinde, Anavatan, tutuyor, ayrıca, hurda işleyen, ithal ürün işleyen, döviz çıktısına se
bep olan bu ark fırınlarını teşvik ediyor, elektriğini sübvanse ediyor; ne yazık ki, cevherden üretim 
yapan, kendi ülkemizin demir madeniyle, kömür madeniyle üretim yapabilen entegre tesisleri sa
hipsiz bırakıyor, desteklemiyor, hatta demir cevherinin ve kömür cevherinin nakliye fiyatlarını 
sübvanse edeceği yerde, destekleyeceği yerde, bunların, kırılır eşya fiyatları tarifesiyle nakliyesini 
yaparak, bu kuruluşları zarar eder hale getiriyor. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli)-ANAP'lılar yapar onu... 

AHMET DERİN (Devamla)- Evet, ANAP'lılar yapar; ama, aynı şeyi, üç senedir siz de devam 
ettiriyorsunuz. (RP sıralarından alkışlar) 

Bakın, Tansu Çiller Hanımefendi, burada, 28 Nisan 1991 tarihinde, Anavatan Partisini tenkit 
ederken, "yıllardır yatırım yapılmayan KİT'leri, bugün, zarar ediyor diye kapatmak, devlet terörü
dür" diyor. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) "KİT'leri, yüzde 256'lara varan faiz oranla
rında kredi kullandırmak mecburiyetinde bıraktınız" diyor. Ziraî Donatımın bugün ödediği faiz, 
yüzde 456. Yüzde 200 daha katlanmış. Eskişehir Bankası haciz koymuş; Et ve Balık Kurumu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Derin, toparlayın efendim. 

ADİL AYDIN (Antalya)- Sayın Başkan, iyi konuşuyor; konuşsun. 

BAŞKAN- Konuşuyor efendim, konuşuyor... 
AHMET DERİN (Devamla)- Karabük... Bugün için, Hükümet geri adım atmıştır. Bu geri adı

mın... 
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BAŞKAN- Sayın Derin, size 5 dakika daha süre verdim; buyurun. 

AHMET DERİN (Devamla)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)- Bugün bonkörlüğünüz üstünüzde, şimdi, iki saat malze
me arattıracaksınız... 

AHMET DERÎN (Devamla)- Evet, malzeme çok. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)-Tamam, aklına geldi. 

AHMET DERÎN (Devamla)- Evet, aynı şekilde, unuttuğum bir şeyi ifade edeyim; notları ka
rıştırdıkça aklıma geliyor. 

Şinasi Altıner Bey, Mecliste -Zonguldak Kömür İşletmeleri için, ocaklardaki iş güvenliği ve 
işçi sağlığı hakkında, grizu patlamasından sonra kabul edilen araştırma önergesi sonunda- kurulan 
Komisyonun tam bir yıl Başkanlığını yaptı. Bir yıl içerisinde, bu konuda, hiçbir gayret gösterme
di, çalışmadı. Sadece, bu Komisyon Başkanlığında, Komisyon Başkanlığına tahsis edilen arabayı 
kullandı.(RP sıralarından alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Başka bir şey bilmez zaten. 

AHMET DERÎN (Devamla)- Bu zabıtları Karabük'e ve Zonguldak'a göndermek için, buradan 
ifade etmeyi, yine, bir zaruret olarak görüyorum. 

Yine, Şinasi Altıner, çıktılar, "o genel müdür, dört sene genel müdür olarak kaldı" dediler... 
Şinasi Altıner de bu işletmelerde müessese müdürlüğü yapmıştı. Eğer, teknolojisi eskidi, 1988'den 
sonra bu işletmeler zarara girdi ise, zarar eder hale geldiyse, onun müsebbiplerinden birisi de mü
essese müdürleridir; ancak, bakın, bu işletme 1989'dan sonra bu işletme zarar etmeye başlıyor. 
1989'dan sonra zarar etmesinin bir tek sebebi var; sebep, toplusözleşmelerde 132 gün anlaşamama 
nedeniyle meydana gelen bir grev. Halbuki, işçiler o günkü hükümete "bize bir ton demir ücreti ve
riniz, biz buna razıyız; greve gitmeyeceğiz" diyorlar. Hatta, o gün, Devlet Bakam Cemil Çiçek 
"evet, kabul" diyor; fakat, sonradan, o günün Başbakanıyla görüşüyor, -Anavatan döneminden bah
sediyorum, sadece size vurmuyorum- Başbakan... 

ADİL AYDIN (Antalya)-Rahmetli Özal... 

AHMET DERİN (Devam)- Evet, Rahmetli Özal... 

"Kabul etmedi" deniyor. Sonra, yine, Işın Çelebi vasıtasıyla, -hem de elyazısıyla mevcut-
"Ereğli'nin kârından hisse verilsin" deniyor, yine "Başbakan reddetti" deniyor. İşçi, âdeta, zoraki 
greve sürükleniyor. Burada, toplusözleşmede imza yetkisi genel müdürde midir yoksa Hükümette 
midir? Katiyetle 2,5 milyon tondan, 4 milyon tondan 10 milyon tona çıkmasında büyük katkısı olan 
bürokratları burada suçlamayalım. 

ADİL AYDIN (Antalya)- Ama, Şinasi'yi suçladın, Şinasi niye suçlu?.. 
AHMET DERÎN (Devamla)- Eğer suçluysa diyorum... Bürokratlar suçlusuysa, kendisi de o 

arada müessese müdürlüğü yapıyordu. 

EMÎN KUL (İstanbul)-Altıner de verilen ücretleri fazla buluyor. 

AHMET DERİN (Devamla)- Şimdi, 132 gün grevden sonra, işçilere 3 ton demir bedeli öden
mek kaydı şartıyla, toplusözleşme imzalanıyor. İşte, böylelikle, 5 Nisan kararlarında, Karabük De
mir ve Çelik İşletmelerinin teknolojisinin eskimiş olduğu ifade ediliyor. 
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Halbuki, benim elimde daha değişik raporlar da var. Karabük Demir ve Çelik İşletmesinin 
imalat yapan tesislerinin yüzde 80'i 1988 ve 1989 yıllarında yenilenmiştir. Bugün yapılması ge
reken, yüksek fırınların tekrar refrakter tuğlalarla çalışabilir hale getirilmesi, yenilenmesi, kontinü 
(continue) dökümün bir an önce yapılması, duktil boru tesisinin bir an önce faaliyete geçebilecek 
şekilde bir gayretin içine girilmesidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Derin, lütfen, son sözlerinizi söyler misiniz... 
AHMET DERİN (Devamla)- Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Bu açıdan baktığımızda, savcı, sekiz aylık dönemde, halkı sokağa döken Ticaret Odası Baş

kanı ve Belediye Başkanı hakkında, halkı isyana teşvikten soruşturma açmıştır. Aslında, savcının, 
o yörenin milletvekilleri, hatta İktidardaki milletvekilleri hakkında da soruşturma açması gerekti
ğine inanıyorum. Mademki kapamayacaktınız, mademki kapamak düşünceniz yoktu, niye milleti, 
halkı sokağa döktünüz; niye sekiz ay beklediniz?! 

EMİN KUL (İstanbul)- İsyana teşvik eden onlar. 
AHMET DERİN (Devamla)-İsyana teşvik edenler onlardır. " • 
Bu milletin 2 milyon dolarının harcanmasına da sizler sebep oldunuz. 
Bu açıdan, Refah Partisi Grubu adına, Parlamentodan, milletvekillerinden gensorunun açılma

sı noktasında oy kullanmalarını istirham eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN- Sayın Derin, teşekkür ederim. 
SİNASİ ALTINER (Zonguldak) - Sayın Başkan, söz istiyorum... 
BAŞKAN- Sayın Altıner, yerinizden konuşabilirsiniz; buyurun efendim. 
SİNASİ ALTINER (Zonguldak)- Sayın Başkan, ben, Tüketici Komisyonu Başkanlığı görevi

ni yaparken, bana, kömür ocakları konusunda da komisyon başkanlığı görevi tevdi edildi. Tüketi
ci Komisyonu Başkanlığını yaparken -bu, önceydi- Sanayi Bakanlığının resmî bir arabası bana tah
sis edilmişti ve ben, o arabayı kullanmaktayken, Kömür Ocakları Araştırma Komisyonu Başkanlı
ğı da bana verildi. 

Altı yedi ay içerisinde benim Partideki pozisyonum değişti, Başkanlık Divanında görev aldım; 
bu altı yedi ay zarfında da Zonguldak Kömür Ocaklarına ve başka yerlere yazılar yazdık; o işleri 
ben yaptım. Partideki görevlerim itibariyle de, bu iki komisyon başkanlığı görevlerini, beraberce, 
hakkıyla yürütemeyeceğini için, yeni kurulmuş olan Kömür Ocakları Komisyonundaki görevimi 
bıraktım. Tüketici Komisyonunun görevi bitmek üzereydi, onu bırakmadım ve onu devam ettirdim; 
dolayısıyla ben, Sanayi Bakanlığının arabasını kullandım; bu bir. 

İkincisi, 1980 yılında İskenderun Demir-Çelik Fabrikaları Müesese Müdürü oldum; o zaman 
bu görevi 20 milyar zararla aldım; 1985 yılında emekli oldum ve o günün parasıyla 4,5 milyar kâr
la bıraktım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Elinize sağlık efendim, iyi etmişsiniz. 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)-Sayın Başkan, bir talebimiz vardı... 

BAŞKAN- Efendim, sayın hatip sürçülisan olduğunu, meseleyi tavzih ettiğini ifade etmiştir; 
yani, sizin gönderdiğiniz bu pusulayı okuyarak, bir kere de ben mi yincleyim istiyorsunuz... Tav
zih etmiştir efendim. 
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ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)- Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 

BAŞKAN- Buyurun. 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)- Sayın Sözcü, bizim Grubumuzu üçkâğıtçılıkla suçlamıştır; 

siz, Başkan olarak, arkadaşlarımız uyarmadan evvel kendisini uyarmadınız ve Sayın Sözcü de sö
zünü geri almamıştır. 

BAŞKAN- Efendim, uyardım ben. 
ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta)- Zabıtlara geçmesi bakımından söylüyorum. 

BAŞKAN-Efendim, uyardım ben. 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)- Zabıtlara geçmesi bakımından söylüyorum, sözünü geri 

alıncaya kadar, ben de Sayın Derin'i üçkâğıtçılıkla suçluyorum... 
BAŞKAN-Efendim, müsaade eder misiniz... 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta)- Zabıtlara geçmesi bakımından söylüyorum; arz ederim. 
BAŞKAN- Sayın Durutürk... 
AHMET DERİN (Kütahya)-Sen de al geriye! 

BAŞKAN-Efendim, müsaade eder misiniz... 
ADİL AYDIN (Antalya)-Herkes bildiği gibi konuşamaz, ayıp arkadaşlar. 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)-Üçkâğıtçılık yapıyorsunuz... 

BAŞKAN- Sayın Durutürk, müsaade eder misiniz... 
AHMET DERİN (Kütahya)- Yalan söylüyor; yalan söylemek de üçkâğıtçılıktır. 
ADİL AYDIN ( Antalya)- Arkadaşlar, çok ayıp! 
BAŞKAN- Sayın Aydın, rica ediyorum... 
AHMET DERİN (Kütahya)-Üçkâğıtçı sensin!. 
ADİL AYDIN (Antalya)-Otur yerine!.. Nedir bu?! 

BAŞKAN- Rica ediyorum Sayın Aydın... 
ADİL AYDIN (Antalya)-Nedir yani... Otur yerine!., 

BAŞKAN-Sayın Aydın, bu saatte... Rica ediyorum... 
Sayın Durutürk... 
ADİL AYDIN Antalya)-Ne var da ikide bir çıkıyor, Meclisin huzurunu bozuyor?! 
BAŞKAN-Efendim, müsaade buyurun, uzatmayın... 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)- Tamam, ben söyleyeceğimi söyledim Sayın Başkan, be

nim sözüm bitmiştir. 
BAŞKANr Siz, bu rencide etmeler konusunda çok hassas gözüküyorsunuz... 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)-Öyle. 
ADİL AYDIN (Antalya)- Doğru tabiî. 

BAŞKAN-Evet. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Yerlikaya; buyurun efendim. 
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SHP GRUBU ADINA VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli)- Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Refah Partisi Grubu adına, grup başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket 
Kazan, Malatya Milletvekili Sayın Oğuzhan Asiltiirk, Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener ta
rafından Anayasanın 99 uncu ve Meclis İçtüzüğünün 107 nci maddesi gereğince verilen gensoru 
üzerine, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına görüşlerimizi sunmak üzere huzurlarınızdayım. 
Grubum ve şahsım adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bu tesisimiz, 1937'de, Yüce Atatürk'ün direktifiyle, büyük insan İsmet İnönü tarafından teme
li atılan, ülkemizin ilk demir-çelik fabrikasıdır. Halen çalışmakta olan, başta diğer demir-çelik fab
rikalarımız olmak üzere, sayısız ağır sanayi tesisimizin kuruluşunda önemli katkılarda bulunan Ka
rabük Demir ve Çelik Fabrikalarının, stratejik ve hayatî önemi haiz olduğu bir gerçektir. Bunun al
tını çizmekle, büyük bir gerçeği ifade etmek istiyoruz. 

Günlerdir kamuoyunda tartışması yapılan bu büyük tesisin, Refah Partisinin verdiği gensoru 
yoluyla da olsa, Mecliste tartışmaya açılması sevindiricidir. Bu nedenle, yararlı ve bilgilendirici bir 
tartışmaya neden oldukları için, önerge sahiplerine teşekkür ediyoruz; ancak, bu gensoru önergesi
ni, keşke, Meclis araştırması önergesi biçiminde huzura getirmiş olsalardı diye de düşünüyorum. 

AHMET DERİN (Kütahya)-Sıra, iki sene sonra gelirdi... 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- O takdirde, buradaki tartışmalar daha samimî, 

daha sağlıklı ve daha demokratik olurdu. Çoğu kez, gensoru önergelerinde bu ortam sağlanama
maktadır. Çünkü, tartışan taraflardan biri, diğerinin iyi niyetini sorgulamaksızın peşin yargıyla suç
lamaktadır. Maalesef, bu gensoru da, bu genel eğilimin dışına çıkamamaktadır; üstelik, yargılama 
adil de yapılmamaktadır. Zira, bu durumda önerge sahipleri hem savcı hem de yargıç görevini üst
lenmektedirler. Biz, SHP Grubu olarak bu tavrı yerinde görmüyonjz. Halkımız, bizden kavga de
ğil, çözüm üretmemizi bekliyor. İşte, az evvel neredeyse kavga edecektiniz... 

Parti olarak, Hükümet ortağı olmanın duyarlılığını gösterdik, gerekli çalışmaların yapılmasın
da öncülük yaptık. Bu çalışmalarımız neticesinde belirlenen çözümlerin yaşama geçirilmesi için ne 
gerekiyorsa, onu da yapacağız; Karabük konusunun da takipçisi olacağız. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, Hükümetin 5 Nisan ekonomik önlemler uygulama pla
nında, Kardemir ile ilgili bir çözüm paketi yer almıştır. Söz konusu önlemlerin yer aldığı kitapçık
tan aynen aktarıyorum, bakınız, 22 nci sayfada ne deniyor : "Özelleştirme imkânının bulunmama
sı halinde, Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinin üretimi yıl sonunda durdurulacaktır, gerekli ha
zırlıklar buna göre yapılacaktır; işçiler isterlerse tesisleri yıl sonuna kadar devir alabileceklerdir." 

Hükümetin, Kardemir ile ilgili bu mikro çözümünün yanı sıra, bazı makro tedbirleri de bu
lunmaktadır. Bu tedbirler de 5 Nisanda ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna açıklanmıştır. Kısaca onla
rı da özetlemek gerekirse, Çaycuma, Karabük ve Ereğli'de organize sanayi bölgeleri kurulacak, Ka
rabük il olacak, kalkınmada birinci derecede öncelikli yöre statüsüne alınacak, ayrıca Karabük'te 
bir üniversite kurulacak, etütleri tamamlanmış olan Filyos Liman projesinin gerçekleştirilmesi için 
çalışmalara başlanacak, Filyos'ta serbest bölge tesis edilecek, Kardemir'den çıkarılacak işçilere, kı
sa sürede meslekî beceri kazandıran eğitim kursları açılacaktır. Böylece, üç yıl içinde tamamlana
cak bu projelerle, yaklaşık 21 bin kişiye istihdam olanakları yaratılması öngörülmüştür. 

Bunlar, Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri dışında alınacak tedbirler, bunları Kardemir'in ka
patılması çalışmaları olarak görmeyin. Bunlar, o bölgenin canlandırılması, ekonomiye dinamizm 
getirilmesi çalışmalarıdır; çünkü, Kardemir kapatılmayacaktır. Neden kapatılmayacağını da, başla
tılan çalışmalar gösteriyor. 
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Bu 5 Nisan paketinin kamuoyuna açıklanmasıyla Kardemir hakkında hemen bir çalışma baş
latılmıştır. Bu çalışmayı başlatan, Partimiz olmuştur. Şöyle ki : Başbakan Sayın Tansu Çiller'in 
onayı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Murat Karayalçın'ın talimatıyla, Kardemir hakkında bir ince
leme kurulu oluşturulmuş ve görevlendirilmiştir. Bunlar hemen paketin açılmasından sonra başla
tılan olaylar, bugün için dün için değil. Bu kurul, bir Meclis Araştırma Komisyonu gibi oluşturul
muştur ve kurulda 33 kişilik uzman bir grup görev yapmıştır. Bu kurulda, konuyla ilgili kuruluşla
rın temsilcileri, üniversite temsilcileri, meslek odaları ve ilgili sendika temsilcileri ile DPT uzman
ları görev almışlardır. Bu inceleme kurulu çalışmalarına 27.4.1994 tarihinde başlamış ve 3.6.1994 
tarihinde çalışmalarını tamamlamıştır. 

Ortaya öyle güzel bir rapor çıkmıştır ki, bu rapor, karar vericilere somut öneriler getirecektir. 
Bunu incelemenizi tavsiye ediyorum. Konuyla ilgili tüm kesimlerin katılımıyla oluşturulan bu ku
rulun kararı etkilidir ve de uygulanabilir durumdadır. Biz, Grup olarak, Genel Başkanımızın tali
matıyla oluşturulan bu kurulun verdiği raporun uygulanmasını, çözüm görüyoruz. Ortağımız Doğ
ru Yol Partisinin de bu rapora duyarlı olduğunu, sıcak baktığını, hatta katıldığını memmuniyetle 
görüyoruz. 

Kardemir olayı, bu rapordaki tespitlerle çözülecektir; yöre halkı da işçisi de artık rahat edecek
tir; belirsizlik içinde olmayacaktır. Çünkü, Karabük, bizim için, Türkiye için, o bölge için çok bü
yük önem taşımaktadır. Mevcut entegrasyonun kapsamında, yeniden kurulması yaklaşık 2 milyar 
dolara mal olacak ve 1980 yılından bu yana 310 milyon dolarlık bir yatırımın gerçekleştirilmesiy
le, modernizasyon projesini büyük ölçüde tamamlamış ve aynı doğrultuda teknolojisini tamamla
mış olan Kardemir'in, alınacak önlemlerle verimli bir kuruluş haline getirilmesini düşünüyoruz. 
Çünkü, Türkiye, Karabük'e çok şey borçludur. Şu, unutulmamalıdır ki, çalışanımızın ve Kara
bük'ün hakları, geleceği, güvence altına alınacaktır. Neden böyle bir komisyon çalışmasını gerekli 
gördük -5 Nisanda açıklanan paket çerçevesinde 6 Nisan'da Karabük kapanmadı- çünkü, Karabük 
Türkiye için çok büyük önem taşıyor. 

Türkiye, sanayileşmesini sürdürebilmek için demir-çelik sanayiini geliştirmek zorundadır; 
çünkü, demir-çelik sektörü, ekonominin lokomotif sektörüdür. Bu sektörün üretim ve tüketim bü
yüklükleri, sanayileşme düzeyinin göstergeleri olarak kabul edilir. Bir ülkede tüketilen çeliğin cins 
ve miktarı, ö ülkenin gelişmişlik göstergelerindendir. 

Dünyada kişi başına çelik tüketimi, yaklaşık olarak yılda 180 kilogram, gelişmiş ülkelerde ise 
450 kilogramdır. Ülkemizde çelik tüketimi ise kişi başına 160 kilogramdır. Öte yandan, tüm dün
yada toplam çelik üretiminin yüzde 70'İ cevher ve kömüre dayalı entegre tesislerde, yüzde 30'u da 
hurdaya dayalı elektrikli ark ocaklarında üretilmekte olup, bu oran, ülkemizde tam tersine dönüş
müştür. 

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri de cevhere dayalı üretim yapmaktadır. Tesise, 1980 yılın
dan bugüne kadar 310 milyon dolarlık yatırım yapılmış, çelikhane dışında tüm teknolojisi büyük 
ölçüde yenilenmiştir. 

Kardemir'de bugün, 5 227'si işçi ve 1 215'i de memur olmak üzere, toplam 6 442 kişi çalış
maktadır. 1989 yılında ise, 7 821'i işçi, 1 230'u memur, toplam 8 631 kişi çalışıyordu. Böyle bir te
siste çalışan bir işçinin yarattığı dolaylı istihdam ise yaklaşık 20 kişidir. 

Sonuç olarak, bu verilerle, Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinin geliştirilmesi gereken bir 
tesis olduğu ve kapatılmaması gerektiği söylenebilir; ancak, madalyonun bir de öteki yüzü vardır. 
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Kardemir, 1989 yılına kadar kâr eden bir işletmeydi. 1989 yılından bu yana ise giderek artan 
bir zararı vardır. 1994 yılında 3,4 trilyon lira zarar edeceği görülmektedir. Kardemir'in toplam borç 
yükü de 7,5 trilyon liradır. Kardemir'in zarar etmesinin temel nedeni, satış maliyetinin, satış hâsı
latından yüksek olmasıdır. Ayrıca, dünya demir sektörü normları çerçevesinde, yüzde 20'yi aşma
ması gereken personel giderlerinin toplam satış maliyeti içindeki payı yüzde 43'lere kadar çıkmış; 
ancak, son iyileştirmelerle bu pay yüzde 31'e kadar düşürülmüştür. 

Katma değeri düşük olan mamul üretmesi, sermaye ve öz kaynaklarını enflasyon oranında ar-
tıramaması ve 1989 yılında dörtbuçuk ay süren grev nedeniyle, sermaye, sıfırlama noktasına gel
miş, faiz ve geçmiş yıl zararlarından oluşan faaliyet dışı giderler, 1992 yılı satış hâsılatının yüzde 
60'mı aşmıştır. 

Sonuç olarak, hasta bir yapı ortaya çıkmıştır. Bunun sorumlusu işçiler değildir. Açıkyürekli-
likle söylemek istiyorum; bunun sorumlusu uygulanan politikalar ve siyasetçilerdir. 

Şimdi, bu hastanın iyileşip iyileşmeyeceğinin kararını verme aşamasındayız. Altını bir kez da
ha çiziyorum; karar ne olursa olsun, öncelikle, çalışanlarımızın ve Karabüklülerin hakları mutlaka 
gözetilecektir. 

Sayın milletvekilleri, şu günkü gelişmelere göre, çalışanlarda ve Karabük halkında, demir ve 
çelik tesislerinin kendi kendini tasfiye etmesinin beklendiği konusunda yanlış bir intiba uyandınl-
mıştır. Yöre halkı gergin bir bekleyiş içerisine sokulmuştur; bu gensoru önergesinde olduğu gibi... 
Halbuki, halkı bu gergin bekleyiş ortamına sokanlar, Hükümetin yaptığı çalışmaları gözardı etmek
te, yıpratma politikaları geliştirmektedirler. 

Bu hastanın iyileşmesi için, bu tesisin, çağın gereklerine uygun çalışabilmesi için yüksek fı
rınların periyodik bakım, onarım ve revartmanının acilen yapılması ve siparişi hâlâ gerçekleştiril
memiş olan kontinü döküm makinesinin kurulması yeterli olacaktır. Bu yatırımla birlikte kurula
cak Kardemir Anonim Şirketinin oluşturulması halinde, Karabük Demir ve Çelik tesislerinin, Tür
kiye'de, kendi sınıfında en ucuz çeliği yapacak duruma gelmesi mümkün olabilecektir. 

Kurulacak Kardemir Anonim Şirketinin ortaklık yapısı ise şöyle oluşacaktır: Karabük şehir 
meclisince belirlenecek organlar ve katılım çerçevesinde Karabüklüler tarafından oluşturulacaktır. 
Bunlar, çalışanlar, Karabüklü sanayici ve esnaf, Karabük Demir ve Çelik tesislerinden emekli ol
muş personel, Karabük halkı ve 31.12.1994 tarihi itibariyle müessesenin portföyünde bulunan dö
nem varlıklı değerinin karşılığı olarak Hazinedir. 

Şirketin sermaye yapısı: Şirketin kuruluştaki toplam sermayesi, ilk aşamada, en az 50 milyon 
dolara eşdeğer olmalıdır. Karabük Demir ve Çelik Müessesesinin 31.12.1994 tarihi itibariyle mev
cut stoklan ve döner varlıkları karşılığında, Hazine, ortak olarak kurulacak anonim şirkete katılma
lı ve iştirak payında sermayenin en fazla yüzde 25'ini karşılamalıdır. 

Kardemir Anonim Şirketinde çalışmaya devam edecek olan Karabük Demir ve Çelik Müesse-
sesindeki çalışanların birikmiş kıdem tazminatı ve ikramiyelerinden, sendikanın da uygun görece
ği belli bir oran dahilinde kesilecek karşılıklardan oluşturulacak fon da, yine, göreve devam eden 
işçilerin 1994 yılı ikinci yarı toplusözleşme ücret farkları, çalışanların sermayeye ortak olmaları 
amacıyla kullanılacaktır. 

Kardemir AŞ'ye, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve Karabük Sanayi ve Ticaret Odasına ka
yıtlı sanayici, esnaf ve ticaret erbabının kişisel sermaye iştirakleri, emekliler ve Karabük halkının 
bireysel sermaye iştirakleri ile, -Divriği Anonim Şirketi; yeni kurulacak Kardemir Anonim Şirke-
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tinin bağlı bir kuruluşu olarak çalışacak- Divriği AŞ'nin yanı sıra, Divriği'de çalışanlar, yöre müte
şebbisi ve halkı da ortak edilebilir; ancak, yönetim açısından, Kardemir Anonim Şirketinin payı ye
terli düzeyde tutulmalıdır. < 

Yukarıda çözüm olarak saptanılan konular, Genel Başkanımız Sayın Murat Karayalçın'ın tali
matı ve Başbakan Sayın Çiller'in onayıyla oluşturulan inceleme kurulunun ortaya koyduğu somut 
adımlardır. Parti olarak hazırlattığımız bu rapora katılıyoruz, Hükümete çözüm olarak da öneriyo
ruz. Bu bağlamda, hazırladığımız bu rapor, aynı zamanda Karabük şehir meclisince açıklanan ta
lep ve istekleri de ihtiva etmekte, onlara cevap vermektedir. Biz de, bu haklı taleplerinin destekle-
yicisiyiz. Karabüklülerin yasal çerçeve içerisinde kalan eylemlerini de saygıyla karşılıyoruz, des
tekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, muhterem Karabüklüler ve sevgili çalışanlar şunu iyi bilsinler ki, ge
rek Parti olarak gerekse Hükümet olarak Karabük'ün geleceğinin güvence altına alınması konusun
da, tüm gücümüzle, iyi niyetimizle çalınmalarımız devam etmektedir. Gerek Sayın Başbakanın, ge
rekse Sayın Başbakan Yardımcısının ve Hükümetin çalışmaları bu şekildedir. 

Karabük Demir ve Çelik işletmesinin, verimli ve kârlı bir işletme olarak çalışabileceğini ispat 
edeceğiz, göstereceğiz. Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, ne Karabüklünün sofrasının aşının ne 
de çocuklarının geleceğinin ellerinden alınmasına asla izin vermeyeceğiz. (SHP sıralarından alkış
lar) 

Niyetler ve çalışmalar olumlu ve güzel bir havada seyrederken, gensoru muhtevasına katılmak 
mümkün değildir. Ancak, bu gensoru muhtevası, bugün, çok güzel bir sonuç vermiştir; o da, bu 
gensoruyu veren sayın milletvekilinin, Yüce Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okumasıdır. Onlar, ar
tık bu yolu seçmiş ve Atatürk'e doğru gelmiş durumdadırlar. Bu da, sevindirici bir olaydır. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Samimî ve inandırıcı olmayan bu gensorunun içeriği hayal mahsulüdür. Bu gensoruyla, Hükü
mete haksızlık yapılmakta, gösterilen yoğun çaba ve çalışmalara kayıtsız kalınmaktadır. Gensoru
yu verenler, keşke biraz da çözüm üretebi İseler... 

Bu gerçekler ışığında, bu gensoruya olumsuz oy vereceğimizi arz ediyor; Karademir'in yeni 
oluşumunun Türkiye'ye daha nice hizmetler vereceğine olan inancımla, Yüce Meclisi, tekrar say
gıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Yerlikaya, teşekkür ediyorum. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy, buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya)- Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Ülkemizde, ekonomik ilkeler içinde demir-çelik sanayii kurulup kurulamayacağının incelen

mesine, İktisat Vekâleti tarafından, 1925 yılında başlanmıştır. 1930'Iu yıllarda yapılan çalışmalar
da, Amerikalı iktisatçılar ve Rus heyeti, demir-çelik sanayiinin kuruluş yeri olarak Ereğli'yi tavsi
ye etmişlerdir; ancak, bir yandan, cevher ithal edileceğinden, ithalatın kolay olması için sahillere 
yakınlık zorunluluğu, diğer taraftan, askerî düşüncelerle sahillerden uzaklaşma amacı neticesinde, 
kuruluş yeri olarak, maden kömürü havzasına yakın olan, Safranbolu yakınındaki bir küçük yerleş
me yeri olan Karabük seçilmiştir. 

Gensoru önergesinde, fabrikanın kurulmasına İkinci Dünya Savaşı öncesi 1938'de teşebbüs 
edildiği belirtilmektedir. Halbuki, bu tarihten daha önce, Karabük'ün, demir çelik sanayiini kurma-
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ya elverişli görülmesini takiben, İngiliz Hükümetiyle 2,5 milyon sterlinlik bir kredi anlaşması ya
pılmış ve bu kredi anlaşması üzerine, H.A.Brassert Firmasına ihale edilen tesislerin temeli, 3 Ni
san 1937 tarihinde atılmıştır. Tesisler üç yılda tamamlanarak işletmeye alınmışlardır. 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikamızın, Divriği demir madenlerine uzaklığı bin kilometre, 
Zonguldak kömür madenlerincyse takriben 100 kilometredir. Karabük Demir ve Çelik Fabrikamı
zın bugünkü demir cevheri ihtiyacının tamamı yurt içi kaynaklardan, taşkömürü ihtiyacınmsa tak
riben yüzde 30'u Zonguldak'tan, yüzde 70'iyse yurt dışı kaynaklardan karşılanmaktadır. Karabük'ün 
1993 yılında kullandığı ithal kömür miktarı 660 bin tondur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gensoru önergesinde, 1989 yılında toplanan Avrupa De
mir Çelik Birliğinin, Türkiye'nin yıllık 9 milyon ton olan üretiminin 15 milyon tona çıkarılacağım 
öğrenince ürktüğü ve bundan böyle demir üreten ülkelere, demir üretimi için kredi verilmemesinin 
kararlaştırıldığı ve bu kararı Türk delegasyonunun veto ettiği belirtilmektedir. 

Türkiye, Avrupa Demir-Çelik Birliğine üye değildir. Avrupa Demir Çelik Birliği, Belçika, 
Lüksemburg, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İngiltere, İspanya ve Portekiz'den ibarettir. Dola
yısıyla, Türk delegasyonunun, Birliğin 1989 yılında yapılan toplantısına iştirak ederek bir konuş
ma yapması, bu toplantıda kredi verilmemesiyle ilgili bir kararın çıkması ve bunun veto edilmesi 
söz konusu olamaz. Kaldı ki, 1989 yılından sonra Erdemir, 1,5 milyar dolar tutarındaki Kapasite 
Artırma ve Modernizasyon Projesi harcamalarının yaklaşık 600 milyon dolarlık bölümünü kredi ile 
karşılamıştır. Keza, İskenderun Demir ve Çelik Fabrikalarımız tel çubuk haddehanesi modernizas
yonu için İslam Kalkınma Bankasından 12,5 milyon dolar, enerji tasarrufu projeleri kapsamında 
Dünya Bankasından 3 milyon 177 bin dolar kredi kullanılmış ve çevre projeleri konusunda Ame
rika Birleşik Devletleri Ticareti Geliştirme Kuruluşundan 485 bin dolarlık hibe temin edilmiştir. 

Gensoruda, 1991 seçimlerinden sonra kurulan Doğru Yol Partisi ile SHP Koalisyon Hüküme
tinin ilk icraatının, bu kararı veto eden Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürünü görevden al
mak olduğu, muntazam bakım yapılması gereken yüksek fırınların tamamen kaderine terk edildiği 
belirtilmektedir. Bu iddia, tamamen hayalidir. Üye olmadığımız bir kurulda, bu Genel Müdürün bu 
kararı veto etmesi mümkün değildir. 

Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürü -kendisini iyi tanırım; kendisi de Planlama Teşkila
tında çalışırken, benim verdiğim, imzaladığım kimlikle her zaman iftihar etmiştir- teorik konuda 
gerçekten çok geniş bilgiye sahiptir; ama, uygulamada, nedense, bu arkadaşımız son derece başa
rısızdır; son raporda olduğu gibi, son beyanlarında olduğu gibi... Görevden alınmasının sebebi bu 
konu değildir. Adı geçen Genel Müdür, 30 Aralık 1988 tarihinde göreve başlamış ve 14 Şubat 1992 
tarihinde görevden alınmış; bu tarihe kadar, genellikle kârlı çalışan ve 1988 yılında 98 milyar Türk 
Lirası kâr eden Demir ve Çelik İşletmeleri, bahsi geçen Genel Müdürün görevde bulunduğu 1989 
yılında 289 milyar Türk Lirası, 1990 yılında 1 trilyon 42 milyar Türk Lirası, 1991 yılında 3 trilyon 
39 milyar Türk Lirası zarar etmiştir. Dönemin Genel Müdürü, işletmeyi zarara soktuğu için görev
den alınmıştır. Biraz evvel Sayın Derin'in bahsettiği projelerin mucidi de aynı Genel Müdürdür. Bu 
projelerle uğraşacağına, bu müesseseyi, devraldığı gibi iyi bir şekilde işletebilmiş olsaydı, bugün, 
belki, Karabük sorununu bile tartışmıyor olacaktık. 

Ayrıca, fırınların revartman zamanlan, Genel Müdürün görevden alınmasıyla ilgili olmayan, 
tamamen teknik bir konudur. Nitekim, fırınların revartman zamant, eski genel müdürün görevden 
alınmasından üç yıl sonradır; yani * normal revartman, o arkadaşımızın görevden alınmasından üç 
yıl sonra gereklidir. 
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Fmnlar halen üretim faaliyetlerine devam etmekte olup, geçen seneye göre üretim aynı sevi
yededir. Sayın Şener, üretimin düştüğünü ifade ettiler. Ben, dün, gündem dışı konuşma nedeniyle, 

; rakamları ayrıntılarıyla verdim. 1994 yılında üretilen günlük demir, ortalama, 2 035, 6 kilogram
dır; bundan önceki sene ise, bu miktar 2 046 kilogramdır; yani, günlük üretim, 9 kilogram düşmüş
tür. Kendisi de ekonomiyle yakın ilgilidir; acaba, bu, neyi ifade ediyor? 

îkinci husus şu: Böyle ezbere, "revartman yapılmadı, yapılmıyor" gibi kavramları ortaya at
mak; Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürü istiyormuş da, biz bunu yapmamışız şeklinde söz
ler söylemek... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Ben, böyle bir şey söylemedim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Böyle bir şey 

söz konusu olamaz; işte demir-çeliğin raporu elimde. Revartmanlar daha önce de ertelendi; yani, 
ithal durumuna, üretim durumuna, talep durumuna ve nihayet onların teknik gücüne göre revart
manlar ertelenebiliyor. İskenderun Demir ve Çelik Fabrikasında birbuçuk yıl ertelendi. Revartman 
konusunda bu kadar hassassanız, onu da ifade etmeniz gerekirdi; hepinizin göreviydi; İskenderun 
Demir ve Çelik Fabrikasının bundan birbuçuk yıl önce yapılması gereken revartmanlan neden ih
mal ediliyor diye söylemeniz gerekirdi. Kaldı ki, Karabük heyetinin Ankara'ya gelişlerinde, bizzat 
Sayın Başbakanımız söylemişti ve "revartman işinin aksatılmaması" şeklinde, bizzat Sayın Başba
kan tarafından Genel Müdüre talimat verilmişti. 

Dün de ifade ettiğim gibi, revize program yapılmıştır. Bu programa göre, Ocak 1995'te yapıl
ması gereken 1 numaralı fırının revartmanı, Ekim 1995'te yapılacaktır. 2 numaralı fırının en erken 
revartman yapılması gereken tarih Ekim 1994'tür ve bu revartman, Mayıs 1995'te yapılacaktır; 3 
numaralı fırının en erken revartman tarihi Mart 1995'tir ve bu revartman da Ağustos 1995'e erte
lenmiştir. 

Bilmiyorum, Sayın Şener, bu yüksek fırınları gördü mü, görmedi mi; gerçekten yüksek fırın
ları tanıyor mu, tanımıyor mu; ama... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Tanıyorum Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ÂTASOY (Devamla)- İsminize uy

gun olarak bir latife yapmak istediniz, benim bunları ekmek fırınıyla karıştırdığımı söylediniz. Ben, 
ekmek fırınını da bilirim, yüksek fırını da bilirim. Ben, o bölgenin insanıyım. Eğer Sayın Belediye 
Başkanınızla istişare etseydiniz, benim, o bölgede ne derece katkılarım olduğunu, herhalde, size de 
ifade ederdi. Temenni ediyorum, kazandığınız belediyede aynı hizmetleri sizler de verirsiniz. Hiz
meti yapan kim olursa olsun, yeter ki yapılsın; ben, o bölgenin insanı olarak bundan memnuniyet 
duyarım. 

Oradaki fırıncılar da, Türkiye'nin birçok yerindeki fırıncılar da benim ahbabımdır, arkadaşım
dır. Onların sorunlarını da bilirim, aldığım görev nedeniyle bilmek zorundayım. Ayrıca, sülalemde 
de fırıncı olan vardır; ama, ben fınnları karıştırmıyorum. Bu yüksek fırınların her biri, birer ekmek 
fınnıdır. Oradan çıkan ekmekler, sadece o bölgeye dağılmamıştır; senin seçim bölgen olan Sivas'ta 

—da binlerce insan o ekmekten yararlanmıştır. Onlar birer ekmek fırınıdır. (DYP sıralarından alkış
lar) Oradan cevher gelmektedir; insanlar, alın terleriyle bu yüksek fırınlarda üretilen ekmeklerin 
karşılığını almaktadır. 

Zaten, bunlar ekmek fırını olmasa, burada bu tartışma olur mu; gecenin bu saatinde bu tartış
ma olur mu? Ekmek fırını olduğu için, bu tartışma yapılıyor; ekmek fırını olduğu için Hükümet bir 
çare bulmaya çalışıyor; sizler tepki koyuyorsunuz. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Niye kapattınız o zaman Sayın Bakan? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Dinleyin, sab
redin; ben sizi sabırla dinledim. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- İşte, biz de o ekmeğin kavgasını veriyoruz, gariban ek
meksiz kalmasın diyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Şimdi, dinle
yin... Bakın, o kadar gerçek dışı beyanlarda bulunuyorsunuz ki, ben, burada, belgelere dayanarak, 
gerçeklere dayanarak sizlere cevap veriyorum; ama, cevaba ihtiyacınız yoksa, niçin gensoru öner
gesi verdiniz? Hem savcı hem hâkim olma hakkınız yok. Dinleyin, eğer, ben gerçekleri saptınyor-
sam bana da gerekli cevabı verirsiniz. 

Gensoru önergesinde, Başbakan Sayın Çiller'in, 13 Ekim 1994 tarihinde 3 yabancı kuruluşa 
"Karabük Demir ve Çelik'in Geleceği" adı altında bir rapor hazırlattığı ve bu rapor karşılığında 
2 milyon dolar ödendiği belirtilmektedir. Söz konusu raporu hazırlayan Coopers Lbyrand ve DE-
ET Firmaları Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının, Mc. Kinsey Company ise Kamu Ortaklığı İda
resinin danışman firmalarıdır. Bu firmalar, sadece Karabük Demir ve Çelik Fabrikasıyla değil, 
özelleştirme kapsamındaki diğer kuruluşlarla ilgili çalışmalar da yapmaktadır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Öyle öyle hatırdınız zaten hepsini! 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Batan bir şey 

yok, merak etme. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-2 milyon dolar gitti işte... 70 milyar lira, Sayın Bakan!.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Sabret Sayın 
Gökalp, cevabını veriyorum. Biraz sabırlı olun. Ben, herkesi, büyük bir sabırla dinledim. • 

Hizmet karşılıkları, yani, sizin söylediğiniz rakamlar, Dünya Bankasının özelleştirme kapsa
mında tahsis ettiği krediden karşılanmaktadır. Karabük çalışması için, ayrıca, herhangi bir ödeme
de bulunulmamıştır. Niye bu rapor tanzim ettirilmiştir, tarafsız bir kuruluşa; o ekmek mücadalesin-
de bir ışık bulabilmek için. Yani bu kompleksi atalım. Yerli rapor var, yabancı rapor var; hiçbir ra
por değildir, tam gerçeği aksettirmcyebilir. Hiçbir raporun kesin şekilde uygulanacağını da iddia 
edemezsiniz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Hatadan dönmek fazilettir Sayın Bakanım! 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Cenabı Al
lah'ın emirleri bile tam uygulanmıyor; zatınız, tam uygulayabildiğinizi ifade edebiliyor musunuz?.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Uygulamaya çalışıyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Elbette. İşte, 
demek ki biz de çalışıyoruz. 

AHMET DERİN (Kütahya)- Raporlar "kapatın" diyor Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Hiçbir rapor, 

idareyi bağlamaz. Her raporun bilimsel gerçeklere uygun olması lazım; ifade edilen şeylerin ger
çek olması lazım. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Türk mühendislerine niye inanmıyorsunuz , niye güvenmiyor
sunuz Sayın Bakan? 
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Hepsine ina
nıyoruz, Türk mühendisleriyle çalışıyoruz. Hepsine inanıyoruz. Burada, o kuruluşun özelleştirilme
siyle ilgili rapor tanzim edilmiştir. Özelleştirmeyle ilgili çok büyük tecrübeye sahip olduğumuzu 
söyleyebilir misiniz, özelleştirmeyle ilgili çok tecrübeli kurumlarımızın mevcut olduğunu söyle
yebilir misiniz? Ama, bir defa, özelleştirmeyi kabul etmiyorsunuz; kürsüye çıktığınız zamanda, her 
sözün başında "özelleştirmeden yanayız" diyorsunuz!.. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Size güvenmiyoruz Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)-Ama, gerekçe 
işte, kanunu çıkarmaya çalışıyoruz. Bu kanunda da Karabük ile ilgili çok tedbirler var. İşçilerle il
gili çok tedbirler var. "Özelleştirmenin sosyal yönü eksik" deniliyordu; en çok sosyal yönünü ta
mamlamaya çalışan bir kanun; ama, maalesef, engelliyorsunuz; engellemenizi de saygıyla karşılı
yorum; ama, buna tam saygıyı duyabilmemiz için, buraya çıkıp da "özelleştirmeye taraftarız " de
meyin! 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Hükümetinize güvenmiyoruz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK ( Şanlıurfa)- Size güvenmediğimizi söylüyoruz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Güvenmek lazım Sayın-Bakan, güvenmiyoruzki... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY ( Devamla)- Bize millet 

güvenmiş; biz, buraya kendiliğimizden gelmedikki... 
CEVAT AYHAN (Sakarya)-Bizi de millet gönderdi. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- İki parti de, 
Koalisyonu kuran iki parti de milletin oylarıyla buraya geldi, burayı işgal etmedik. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Millet sizi oylarıyla geri gönderecek! 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Sayın Cevat 

Bey, sizin genel müdürlük döneminizi de biliriz! 

CEVAT AYHAN (Sakarya)-Anlatın da hesabını vereyim; ben hazırım. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Hepimiz he

sap veririz.... 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Buyurun, meydan burada, derhal hesap veririm. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Hepimiz he

sap veririz yani... 
CEVAT AYHAN (Sakarya)-Ne varsa söyleyin derhal hesabını veririm. 

BAŞKAN-Sayın Ayhan... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Battıysa, 

memleketi onbeş ayda, onaltı ayda mı batırdık veya yirmi aylık iki koalisyon mu batırdı? 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Yüzde 60 la aldınız yüzde 140 enflasyon var! 
BAŞKAN-Sayın Ayhan... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)-Hangi sosyal 

olay veya hangi ekonomik olay kendiliğinden çıkar? 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Memlekette yangın var. 
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BAŞKAN- Sayın Ayhan... 

ENERJÎ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Hangi ekono
mi?.. Elinizi sallamayın, yakışmıyor size! 

BAŞKAN- Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- En azından, 

Peygamber sünneti olan sakalınıza yakışmıyor! Peygamberimiz hiçbir kula elini sallamamıştır öy
le. Saygılı olunuz! 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Ne alakası var?.. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, siz buyurun efendim. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Sen ANAP zamanında da bakandın, o zaman da kusurlar vardı. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Elbette, 

ANAP zamanında kusurlar da vardır, faydalı işler de vardır; her parti döneminde vardır; her şey, 
bir birikimin sonucudur. İyi şeyleri ayırıp, kötü şeyleri dışlayamazsınız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 5 Nisan kararlarının iki önemli amacı vardır. Birinci 
amaç, yatırımları yükseltmektir; ikincisi ise, istihdamı artırmaktır. Elbette ki, istihdamı artırmanın 
en önemli yolu, yatırımları artırmaktan geçmektedir. Aksini düşünmek, birçok atıl kuruluşta fazla 
istihdamı savunmak veya bu kuruluşlarda gereksiz istihdama yol açmak, hiçbir bilimsel gerçekle 
bağdaştırılamaz. Kamunun kaynaklarının yatırım alanlarının dışında tüketilmesi, özel sektör yatı
rımlarını da olumsuz olarak etkilemektedir. Özellikle, yatırım için başvurulan kaynakların çok yük
sek faizlerle elde edilmesi, ortaya son derece olumsuz bir durum çıkarmaktadır. Kamu açıklarının 
fazlalığı, sınırlı olan kaynakların buraya akmasına yol açmaktadır. 5 Nisan kararlannm büyük bir 
kakarlılıkla uygulanmasıyla, ortaya olumlu sonuçlar çıkmaktadır. İhracatın ithalatı karşıla oranın
daki yükselme kamu açıklarının azaltılması yolundaki çabaların olumlu sonuç vermesi, faizlerdeki 
düşüşler, kaynak yaratma açısından oldukça olumlu gelişmelerdir. 

Özelleştirme Kanununun çıkması, özelleştirmeden beklenen faydaların yanında, mevcut kamu 
işletmelerinin daha verimli ve rasyonel çalışması yönünden de bazı imkânlar sağlayacaktır. Kısa
cası, ülkemizde yatırımları ve istihdamı olumsuz olarak etkileyen KİT sorununun, çok kısa bir sü
re içinde çözümlenmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Türkiye'nin gündeminde önemli yer işgal eden 
Karabük sorununu, ülkemizin bu gerçeklerinden soyutlayabilmemiz mümkün değildir. Biz, Hükü
met olarak, burayı özelleştirmek niyetindeyiz burada, örnek bir özelleştirmeyi gerçekleştirmek ar
zusu içindeyiz. Şimdiye kadar, özelleştirmede, çalışanlar fazla söz sahibi olmamıştır. Bunu, özel
leştirme politikalarında bir eksik olarak görmekteyiz. Bu nedenle, çalışanların, Karabük Demir ve 
Çelik Fabrikalarının özelleştirilmesinde söz sahibi olmalarına imkân vermek için, devlet, bu işlet
menin bütün borçlarını kendi üzerine alacaktır. Süratli bir şekilde küçültme işlemine başlanacak... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Burada, "kapatacağız" diyorsunuz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Ben, Türkçe 

konuşuyorum; eğer Türkçe anlama kabiliyetiniz yoksa Sayın Erdal, söyleyecek sözüm yok. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Bu kararı niye aldınız o zaman? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Dikkatli oku! 

Eğer, okumanız yazmanız tamsa, dikkatli okuyun lütfen. 
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HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-"Kapatacağız" diyorsunuz. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)-Sayın Bakan, düzgün konuşun! 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- "Özelleştire

ceğiz" kavramından sonra, "kapatacağız" kavramı gelmektedir. Benim söylediklerim ile orada ya
zılanlar arasında hiçbir fark yoktur. Uygulamadan sorumlu bir Bakan olarak* burada, uygulamanın 
detaylarını veriyorum. 

Süratli bir şekilde küçültme işlemine başlanılacak; bu süreç içinde, kıdem tazminatlarının ta
mamı, devlet tarafından ödenecektir. İşçilerimizin kabul etmemesi veya özelleştirmenin gerçekleş
tirilememesi halinde kapatılma söz konusudur. Orada okuduğunuz kapatılma, işçilerimizin özelleş
tirmeyi kabul etmemesi veya özelleştirmenin gerçekleştirilememesi halinde söz konusudur. Ancak, 
biz, bu modelin gerçekleşmesinden oldukça umutluyuz. Öncelikle Çelik-İş Sendikası ve değerli yö
neticileriyle yaptığımız temaslar, bu umudumuzu arttırmaktadır. Bu konuda gerekli hazırlıkların 
yapılması ve bölge halkının katılmasıyla ilgili hazırlıkların tamamlanması ve gerekli mutabakatın 
yıl sonundan önce sağlanmasını beklemekteyiz. 

Ancak, bu küçültme ve yeniden yapılandırma operasyonundan, Karabük halkının zarar görme
mesi için, gerekli tedbirlere de büyük önem vermekteyiz. Bu amaçla, organize sanayi bölgesinin 
süratli bir şekilde gerçekleşmesine büyük bir çaba sarf ediyoruz. Böylece, bölgedeki mevcut vasıf
lı işgücüne yeni imkânlar yaratılacak, aynı zamanda yeni İş sahalarının açılmasıyla da istihdam im
kânları yaratılacaktır. 

İstihdamı artıracak ve bölgeye yeni bir ekonomik potansiyel kazandıracak diğer bir imkân da, 
Karabük üniversitesinin gerçekleştirilmesidir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- O, istihdam değilki! 
SİNASİ ALTINER (Zonguldak)-Nasıl, istihdam değil?! 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Rica ederim 
yani... O zaman, işletme fakültesi, iktisat fakültesi, siyasal bilgiler fakültesi, istihdam konusunda, 
işletmecilik konusunda kısa süreli kurslar açmaktadır; onlardan birine gitmenizi tavsiye ederim Sa
yın Erdal!.. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Bununla ilgili çalışmalarımız süratle devam etmektedir. Bu amaçla, özelleştirme kanununun 
kabulünden sonra, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının elinde bulunan, üretim dışında kalan bü
tün tesisler, üniversiteye devredilecektir. 

Görüldüğü üzere, bu gensoruda yer alan iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır; en azından, ülke
miz gerçekleriyle bir paralelliği yoktur. 

Sayın Kazan, konuşması sırasında... 
(Mikı of on otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Bir dakikanızı rica edeyim efendim. 
Buyurun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Sayın Kazan 
da konuşmasında, Meclis araştırmasına iki sene sonra sıra geleceğini ve onun yerine bir gensoru 
verildiğini belirtmiştir ve bu da zabıtlara geçmiştir. 

— 600 — 
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Yüce Meclise sunduğumuz bilgiler çerçevesinde, 5 Nisan kararlan doğrultusunda, Karabük 
Demir ve Çelik Fabrikaların belirli bir takvime bağlı olarak özelleştirileceğini bir defa daha ifa
de ediyor; hepinizi saygıyla selamlarken, bu konuda da yardım ve desteklerinizi esirgememenizi 
hepinizden rica ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Ben teşekkür 
ediyorum Sayın Başkan. 

SALlH KAPUSUZ (Kayseri)- Otuz ay sonrası için, otuz ay evvelinden nasıl karar alıyorsu
nuz? 

ENERJİ VE TABlî KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Hepsinin de
taylarını açıklayacağız. 

SALÎH KAPUSUZ (Kayseri)- Bekleyeceğiz. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Başbakan hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme 

alınıp alınmaması hususundaki müzakereler tamamlanmıştır. 
Gensoru önergesini oylayacağım; ancak, oylamanın, açık oylama şeklinde yapılması hususun

da bir önerge vardır, okutuyorum; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 11/35 sayılı gensoru açılmasına ilişkin önergenin, açık oyla oylanmasını 
arz ederiz. 

Abdüllatif Şener Ahmet Derin Ömer Ekinci 
Sivas Kütahya Ankara 

Şinasi Yavuz Abdulilah Fırat ismail Coşar 

Erzurum Erzurum Çankırı ( 

Ali Oğuz Lütfi Doğan Şaban Bayrak 
İstanbul Gümüşhane Kayseri 

Ahmet Remzi Hatip Ahmet Fevzi Inceöz Mustafa Baş 

Konya Tokat İstanbul 

Musa Demirci Abdullah Gül Hüsamettin Korkutata 
Sivas Kayseri Bingöl 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

BAŞKAN- Şimdi, oylamanın, açık oylama şeklinde yapılmasını isteyen sayın üyelerin salon
da bulunup bulunmadıklarını arayacağım: 

Abdüllatif Şener?.. Burada. 

Ahmet Derin?.. Burada. 

Ömer Ekinci?.. Burada. 

Şinasi Yavuz?.. Burada. 
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Abdulilah Fırat?.. Burada. 
ismail Coşar?.. Burada. 

Ali Oğuz?.. Burada. 

Lütfi Doğan?.. Burada. 
Şaban Bayrak?.. Burada. 

Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. 

Ahmet Fevzi İnceöz?.. Burada. 
Mustafa Baş?.. Burada. 
Musa Demirci?.. Burada. s 

Abdullah Gül?.. Burada. 
Hüsamettin Korkutata?.. Burada. 

İbrahim Halil Çelik?.. Burada. 
Değerli milletvekilleri, açık oylama talebinde bulunulan önergede yetersayıda imza bulun

makta ye imza sahipleri de salonda hazır bulunmaktadırlar. Bu sebeple oylamayı, açık oylama şek
linde yapacağız; ancak, açık oylamanın şeklini kararlaştırmak için Genel Kurulun onayını alaca
ğım. Biliyorsunuz, açık oylama: 

1. - Adı okunan her sayın milletvekilinin bulunduğu yerden "kabul", "ret" veya "çekinser" ke
limelerinden birini yüksek sesle söylemesi yoluyla yapılmaktadır. 

2.- Kürsü önüne konulan kupalara, adı okunan sayın üyenin, oy pusulasını atması suretiyle ya
pılmaktadır. 

3.- Kupalar sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle oy pusulaları toplanmaktadır. 

Şimdi, birinci şekli, yani, adı okunan her üyenin bulunduğu yerden "kabul", "ret" veya "çe
kinser" şeklindeki ifadeyle oyunu belirtmesi suretiyle açık oylama yapılması hususunu oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci şekil olan, oy kupalarının kürsü önüne konulması ve adı okunan sayın üyenin, kupaya 
oy pusulasını atması suretiyle açık oylama yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bizzarur, açık oylama, oy kupalarının sıralar arasında dolaştırılması ve sayın üyelerin oy pu
sulalarını kupalara atmaları suretiyle yapılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, basılı oy pusulası olan arkadaşımız, lütfen, basılı pusula kullansın ve 
her sayın üye bir pusula kullansın. 

Basılı oy pusulası olmayan sayın üye, beyaz bir kâğıda, adını ve soyadını, seçim çevresini, 
oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oy kullanabilir. Bu unsurlardan bir tanesinin eksik ol
ması halinde, oy pusulası geçersiz sayılacaktır. 

Kupalar, sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN-Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Değerli milletvekilleri, oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
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Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, açık oylama sonucunu ilan ediyorum: Başbakan Tansu Çiller 

hakkındaki (11/35 ) esas numaralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki 
açık oylamaya 216 sayın üye iştirak etmiş; 43 kabul, 171 ret, 1 çekimser ve 1 de geçersiz oy kul
lanılmıştır. Bu suretle, müzakereye konu, gensorunun gündeme alınması hususu kabul edilmemiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, bir gensoru müzakeremiz daha var; ancak, saat 00. 15'te yeniden toplan
mak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 00.06 

_ © _ _ 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 00.15 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HÂTİBÖĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

— © — 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36 ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
3.- Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 25 Arkadaşının, İsrail'e Yaptığı Seyahat Sırasın

daki Sözleri ve Dvranışları ile Millî ve Manevî Değerlerimizi ve Menfaatlerimizi Haleldar Ettiği 
İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi (U/36) 

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, şimdi, yine 11.11.1994 tarihli 33 üncü Birleşimde alınan ka
rar gereğince, "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının, üçüncü sırasında yer alan, Konya Mil
letvekili Sayın Necmettin Erbakan ve 25 arkadaşının, İsrail'e yaptığı seyahat sırasındaki sözleri ve 
davranışları ile millî ve manevî değerlerimizi ve menfaatlarımızı haleldar ettiği iddiasıyla Başba
kan Sayın Tansu Çiller hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu görüşmeye başlıyo
ruz. 

Sayın Hükümet?.. Hazır. 
Değerli milletvekilleri gensoru önergesi bastırılıp dağıtılmıştır. 
Şimdi, önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Tansu Çiller'in İsrail'e yaptığı seyahat esnasındaki sözleri ve davranışlarının millî ve 

manevî değerlerimizi ve menfaatlarımızı fevkalade haleldar etmesi nedeniyle Anayasanın 99 ve İç
tüzüğün 107 nci maddesi gereğince hakkında gensor açılması hususunda gereğini saygılarımızla 
arz ve talep ederiz. 

Necmettin Erbakan 
(Konya) 

ve arkadaşları 
GEREKÇE 
1400 yıllık İslam coğrafyası ve Müslümanların kutsal şehri Kudüs üzerinde Batılıların iki yüz

lü politikaları sonucu 15 Mayıs 1948'de kurulan köktendinci, Siyonist İsrail devleti 50 yıldan beri 
Ortadoğu'da huzur namına bir şey bırakmamış, hakkız tecavüzleriyle bölgeyi kan gölüne döndür
müştür. 

Kurulduktan sonra İsrail'i dünyada resmen tanıyan ilk ülke ABD, İslam ülkeleri arasında ise 
maalesef Türkiye olmuştur. Bölgede icra ettiği haksız tecavüzler nedeniyle Birleşmiş Milletler, İs-
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rail Devletini tekrar tekrar kınanmış, İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan edişini de hiçbir ülke kabul et
memiştir. Öyle ki İsrail Devletini dünyada ilk olarak resmen ziyaret eden ABD'li Bili Clinton dini 
dengeleri gözeterek Kudüs'te gecelememiş, Telaviv'de kalmıştır. Dışişleri eski Bakanı Hikmet Çe
tin de aynı basireti göstermiştir. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayan Türkiye, Büyükelçili
ğimizi Telaviv'de bulundurmaktadır. 

İsrail bir süreden beri mevcudiyetini ve haksız olarak işgal ettiği topraklar ve Kudüs üzerinde
ki tutumunu etrafındaki Müslüman ülkelere ve dünyaya kabul ettirebilmek ve bunu takiben de bü
yük İsrail'i kurabilmek için koz olarak bula bula Müslüman Türkiye'nin Başbakanı Sayın Tansu 
Çiller'i seçmiştir! 

Bu seyahatinde Tansu Çiller'in söz ve davranışlarını pot kırmak tabiri ile ifade etmek kâfi de
ğildir. 

Türkiye'de başörtülerinden dolayı kadınlarımıza ve kızlarımıza karşı devlet kapılarında yapı
lan zulümlere aldırmayıp bu problemi çözmeyi laikliğe aykırılık olarak talekki eden bir başbaka
nın İsrail'e giderken, uçakta İsrail böyle istiyor diye başörtüsü ve Yahudi takkesi dağıtması 60 mil
yon Müslüman milletimiz adına son derece haysiyet kırıcıdır. 

Keza Çiller'in Clinton'u da aşıp dinî dengeleri ve manevî değerlerimizi hiçe sayarak Kudüs'te 
gecelemesi, İsrail'in Kudüs şehri hakkındaki kabullerini teyit ve fakat İslam âlemini rencide etmişe 
tir. ' 

Teokratik, yani köktendinci bir devlet olan İsrail'de, Perez ve Rabin "Barışın iki düşmanı var, 
İslam köktendinciliği ve fakirlik" derken, bu sözler karşısında, şayet varsa dinî inançlarına yapılan 
bu saldırıyı en azından reddetmesi gerekirken Sayın Çiller İslam düşmanlığı yapan bu iki kişi şe
refine "Ortadoğu'ya barışı getiren kahramanlar" diyerek kadeh kaldırmıştır. 

Yine Rabin'in Çiller'i "İsrail Başbakanı" diye karşılaması ve "Sizi kendime çok yakın gördü
ğüm için böyle hitap ettim" demesi, "Sultan Süleyman Kudüs'e sur yaptı; siz ise o suru yıkacaksı
nız ve Kudüs'ü bize vereceksiniz" sözlerini iltifat olarak kabul etmesi böyle bir başbakanla Türki
ye'nin itibarının ne acildi durumlara düşürüldüğünün ifadesidir. Keza Çiller bu seyahatte İsrail yö
neticilerinin bile kullanmaktan kaçındığı "Vaadedilen topraklar" tabirini ne anlama geldiğini bi
lerek kullandıysa bu milletimize manevî değerlerimize yapılmış bir ihanettir. Yok eğer bilgisizli
ğinden ötürü söylemişse çok büyük bir cürümdür. İsrail eski Başbakanı Begin'in ilk defa 12 Aralık 
1978'de Oslo'da kullandığı bu tabir Fırat ve Nil arasındaki topraklan; yani Türkiye'yi de içeren 
coğrafyayı hedefler. Bu sözleriyle Başbakan Çiller Büyük İsrail projesine destek olmuş, İsrail'in 
ve Batılı müttefiklerinin desteğini kazanmak için vatan topraklarını verebileceğini ifade etmiş
tir. 

Sayın Çiller gezisinin son gününde MİT Müsteşarını özel bir uçakla İsrail'e çağırmış ve Dışiş
leri Bakanını dahi almadığı gizli bir toplantıda Batılıların İslamı ortadan kaldırmak maksadıyla icat 
ettikleri ve gerek Batılıların gerekse İsrail'in haksız tecavüzlerine, çifte standartlarına ve sömürü
süne karşı çıkan şuurlu Müslümanları islamî köktendinciler diye tanımlayarak bu şuurlanma ve 
uyanışı durdurmak maksadıyla, MİT, MOSSAD ve CIA anlaşmasını imzalamıştır. Türkiye'de mi
ting meydanlarında "Ezanlar susmasın" diye milleti kandıran başbakan şuurlu İslamî uyanışlara 
karşı Yahudi ve Hristiyanlarla cephe oluşturuyor olması ne hazin bir tablodur. 

Müzakereler sırasında ortaya koyacağımız daha başka yönlerini saklı tutarak Sayın Çiller'in bu 
seyahati hakkında vardığımız kanaat şudur : 
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Sayın Çiller'in bu seyahati ve bu seyahat esnasındaki sözleri ve davranışları, milletimize yet
meyen Anadolu'nun suyunu bir garson gibi İsrail'e sunmak, "Yeni Dünya Düzeni" adı altında Müs
lümanlığı ortadan kaldırmak isteyen Batılı aşırı uçların planlarına hizmet etmek ve 1 000 yıllık şe
refli tarihimizin kahramanlarının kemiklerini sızlatmak olmuştur. 

Bu davranışlar içindeki bir kimse Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanlığına layık olamaz. Bu 
bakımdan Başbakan hakkında verdiğimiz gensorunun gündeme alınarak görüşülmesini Yüce Mec
lisin takdirlerine sunuyoruz. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bu görüşmede Anayasanın 99 uncu maddesine göre, önerge 
sahiplerinden bir sayın üyeye, siyasî parti grupları adına birer sayın üyeye ve talebi halinde Sayın 
Hükümete söz verilecektir. 

Önerge sahibinin konuşma süresi 10 dakika, gruplar ve Hükümetin konuşma süresi ise 20 da
kikadır. 

Önerge sahipleri adına Sayın Dikici'nin söz talebi var. 
Buyurun Sayın Dikici. (RP sıralarından alkışlar) 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; siyasî 

siyonizmin babası Theoddre Herzl'dir. Herzl, doktrinini 1882'de oluşturdu ve 1894'te Yahudi Dev
leti Kitabı ile sistemleştirdi. 1897'de Dünya Siyonist Kongresiyle uygulama alanına soktu. 

israil, Birleşmiş Milletlerin haksız, Yahudi yanlısı kararı ve Siyonistlerin yalan ve hilesiyle, Fi
listinlilerin kan ve gözyaşı üzerine, 15 Mayıs 1948 tarihinde kurulmuştur. 

İsrail'i, kuruluşundan hemen 11 dakika sonra dünyada ilk tanıyan, Amerika Birleşik Devlet
leri olmuştur. İslam ülkeleri arasında da ilk olarak Türkiye tanımıştır. İsrail'i yine dünyada ilk ola
rak Clinton ziyaret etmiştir. Çiller de İsrail'i ilk ziyaret eden Başbakanımız olmuştur. 

Haham Mahkemelerinin Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanuna göre; 
Madde 1- İsrail vatandaşı olsun veya olmasın, İsrail'de bütün Yahudilerin evlenmeleri, boşan

maları, özellikle haham mahkemelerinin yetkilerine bırakılmıştır. 
Madde 2- Yahudilerin evlenmeleri yahut boşanmaları, İsrail'de Tevrat tarafından getirilmiş ka

nunların ışığında yapılacaktır. 
Sayın Çiller'in İsrail gezisinde, Peres ve Rabin, her fırsatta, ısrarla "barışın iki düşmanı aşırı 

İslam köktendinciliği ile fakirlik ve cehalettir" sözleriyle, tarihî İslam düşmanlıklarını tekrarlarken, 
kendi cehaletlerini görmeden, bütün Müslümanlara, bir Müslüman ülkenin Başbakanının yanında 
hakaret etmişler, Sayın Çiller bunlara cevap vereceğine, bu iki cahilin ve İsrail'in şerefine kadeh 
kaldırmıştır. 

Köktendinci İsrail, her yıl satılır; ya bir Müslümana ya bir Hıristiyana ya da bir Arap'a satılır; 
hem de sembolik birkaç kuruşa satılır, ertesi gün tekrar satın alınır. Yahudilerin kutsal kitabı böy
le emrediyor. İsrail, dinî esaslara dayalı, sözde laik bir devlettir; ancak, hayatta, Tevrat'ın dışına çı
kılamaz. Örneğin, İsrail'de medenî nikah yoktur; herkes dinî nikahla evlenir. Tevrat, "haftanın 6 gü
nü çalışacaksın, 7 nci günü, yani cumartesi günü dinleneceksin, elini hiçbir şeye sürmeyeceksin" 
diyor, cumartesi günleri İsrail'de âdeta hayat duruyor. Sayın Çiller de bu gezisinde buna şahit ol
muştur. Bu, İsrail'in köktendinci bir devlet olduğunun en açık delilidir. Gönül isterdi ki, İslam uya
nış ve dirilişine karşı imzalanan MOSSAD-CIA-MİT anlaşması, İsrail köktendinciliğine karşı im
zalansın. 
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Kudüs, îslamiyetin sembolüdür. îslamın gözbebeği Mescidi Aksa ve îslamın kutsal emanetle
rinin saklandığı Kubbetüssahra Kudüs'tedir. Türkiye'nin, bu zamana kadar Kudüs'ü, İsrail'in birle
şik başkenti olarak tanımamasının ve büyükelçiliğini Tel Aviv'de bulundurmasının sebebi, İsrail'in 
saldırganlığının yanında, Mescidi Aksa ile Kubbetüssahra'dır. 

Sayın Başbakanımıza, İsrail gezisinde çok aşın bir alaka gösterildi; doğrudur. Sebebi, Türki
ye, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımazken ve büyükelçiliğimizi Tel Aviv'de bulundururken, 
Sayın Çiller Kudüs'te kalarak, kendine has bir ilki, ama, gereksiz bir ilki gerçekleştirmiştir. Çiller, 
Kudüs'te kalmakla, İsrail Yahudilerine çok önemli ve son derece manalı bir jest yaparak, Ortado
ğu politikamızı bir maceraya sürüklüyor, Türkiye'yi de İslam âleminde yapayalnız bırakıyordu. 

Ortadoğu'daki yeni yapılanma sürecinde, Türkiye İsrail' i mi seçti? İsrail'i kazanmak için Müs
lümanları feda mı ediyoruz? İşgal altındaki Filistin topraklarına bağlı olma tezimizden ve İslam 
âleminden kopuyor muyuz? 

Vaat edilmiş toprak... "bu ülke, Tanrı tarafından yapılmış olan bir vaadin yerine gelişidir. 
Onun yasallığını tartışmak gülünç olur." Bu sözler Meir'indir. Golde Meir'in bu sözleri, İsrail Dev
letinin temel hareket felsefesini teşkil etmiştir. Begin, bu iki cümleye şunu ilave etmiştir: "Bu top
raklar, bize vaat edilmiştir; onun üzerinde hakkımız vardır." Begin, bu sözleri 12 aralık 1987 tari
hinde, Oslo'da söylüyordu. 

Rabin'in, Sayın Çiller'e verdiği yemekte, Filistin topraklarının İsrail Devletine ait olduğunu, bu 
toprakların Allah tarafından vaat edilmiş topraklar olduğunu -İsrail hariç, hiçbir resmî makam ve 
kişinin söylemeye cesaret edemediği bu sözleri- Çiller, bizzat söylemiştir. 

Başbakan, bir gün sonra Sayın Arafat'la görüşmeye gideceğini bile bile, tarihî ve dinî hiçbir 
kaynakta yer almayan, Begin'in, Oslo'da verdiği beyanatına dayanan vaat edilmiş toprak saçmalı
ğını dile getirirken, senelerden beri sürdürülen Filistin siyasetimizi de tersyüz etmiştir. Vaat edil
miş toprak yalanı, Filistinli kardeşlerimizin en çok hassas olduklan ve nefret ettikleri bir konudur; 
çünkü, İsrail, Filistin topraklarını işgal ederken, gerekçe olarak vaat edilmiş toprak yalanma ve saç
malığına dayanmıştır. Banş sürecinde İsrail'in bile ağzına almadığı bu Yahudi yalanını söyleyen 
Sayın Çiller İsrail'in duygulannı okşadı; ama, Amman'dan Kudüs'e, Kudüs'ten Gazze'ye kadar her
keste ve dünyadaki 1,5 milyarlık İslam âleminde soğuk duş etkisi yaptı. Sayın Çiller, bundan dola
yı, önce Filistinli Müslümanlardan, sonra da bütün İslam âleminden özür dilemelidir.(RP sıraların
dan alkışlar) 

İsrail'in yeni umudu su. İsrail'i Ortadoğu'da gayesine kavuşturacak en önemli aşamanın bir di
ğeri de sudur. Her ne kadar Manavgat Çayı Projesi gündemde ise de, İsrail'in gözü bizzat GAP su-
yundadır. GAP suyu ile büyük İsrail Devletinin kuruluşu gerçekleşecek, bu İsrail, Ortadoğu'nun tek 
hâkim devleti olacaktır. 

Su konusunda iki önemli noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: Birincisi; İsrail, su konusunda Tür
kiye'ye güvenmiyor; su hususunda, doğrudan doğruya, Türkiye tarafından onbeş yirmi senelik bir garan
ti verilmesini istiyor. İkincisi; Manavgat Projesiyle, Türkiye suyunun bir kısmını Kuzey Kıbns Cumhu
riyetine vermek istiyoruz, İsrail bunu kabul etmiyor. Sanki, su İsrail'in suyu, alacak da biziz. Çiller Hü
kümeti, İsrail ile nasıl bir anlaşma yaparsa yapsın, Refah İktidannda İsrail'e verilecek bir tek damla su
yumuz yoktur, olmayacaktır.(RP sıralanndan alkışlar) Çünkü, Türkiye, her gün biraz daha çölleşi-
yor. Şehirlerimizin suyu yok; kendi suyumuz, kendi şehirlerimizde kendi insanımıza değil de ne
den Siyonistlere, neden İsrail'e verilecektir?! Bu emir nereden geliyor, bu emri kimler veriyor? 
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27 yıldan bu yana İsrail işgalinde bulunan Özerk Filistin Bölgesini ziyaret eden Çiller "çok 
uzun süre acı çektiniz, biz, sizinleyiz. Sizin acılarınız bizimdir. Başkan Arafat, başaracaksınız" der
ken, diğer yandan da İsrail'de "vaat edilmiş toprak, Müslümanlara karşı MOSSAD-CIA-MİT işbir
liği" gibi sözler ve görüşmelerinizi Tel-Aviv'de değil de Kudüs'te devam ettirmeniz, Hükümetin İs
rail ve Ortadoğu siyasetindeki çelişkinin açık bir belgesi değil de nedir! İsrail'de, Müslümanlara, 
köktendincilere karşı ortak mücadele için CIA:MOSSAD-MİT işbirliği anlaşması imzalarken, Fi
listin'de, köktendincilerin. Müslümanların kitabı Kur'an-ı Kerim'i öpüp baş tacı yaptınız. Bu çok 
güzel bir davranıştı; ancak, şurasını unuttunuz: Kur'an-ı Kerim, İsrail'de de, Filistin'de de, dünya
nın her yerinde de değişmeyen ve değişmeyecek olan yegâne hakikat kaynağıdır. Öyleyse, bu çif
te standart kimlere karşı ve neden yapılıyor? 

Başörtülü hanımların devlet dairelerinde çalıştırılmadığı, başörtülü kızlarımızın üniversitelere 
sokulmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Sayın Başbakanımız, bu haksızlık karşısında ilgisiz kalırken, 
bazı merkezlerin ikazıyla, İsrail yolunda, uçakta "İsrail böyle istiyor" diye, başörtüsü ve Yahudi 
takkesi dağıtılması fevkalade düşündürücü ve haysiyet kinci bir davranış olmuştur.: 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Kaç dakika yeter efendim? . 

HASAN DİKİCİ (Devamla)-Bitirmek üzereyim Başkanım. 

BAŞKAN-Buyurun. 
HASAN DİKİCİ (Devamla)- İsrail Başbakanı Rabin, Çilleri İsrail Başbakanı diye karşılamış

tır. Bunun bir yanlışlık olması söz konusu olamaz. Çiller'in görüşmeleri Tel Aviv'de değil de Ku
düs'te sürdürmesi, İsrail'in "vaat edilmiş" toprak yalanının Çiller tarafından dile getirilmesi, heyet
te bulunanlara, Yahudi takkeleri dağıtılması ve takkelerin giyilmesi, İsrail'i ziyaret eden ilk başba
kan olması, CIA-MOSSAD-MİT işbirliğinin imzalanması; Manavgat Çayı Projesiyle İsrail'e su ve
rilmesi, heyette Musevilerin çok kalabalık olması ve diğer nedenlerden dolayı, Rabin, protokol ada
bını da bir tarafa bırakarak, Sayın Çiller'e "İsrail Başbakanı" diye hitap etmiştir ve "sizi, kendimi
ze çok yakın gördüğüm için öyle hitap ettim" demesi de bir iltifat değil, itibar düşürücü olmuştur. 
Sultan Süleyman Kudüs'e sur yaptı, sizse o suru yıkacaksınız ve Rabin'in "Kudüs'ü bize verecek
siniz" sözleri, bir Başbakan ciddiyetinden uzak, nezaketsizlik ve saygısızlıktır. Sayın Çiller bu ko
nuda da susmuştur. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REEFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Yalan!... 
HASAN DİKİCİ (Devamla)- Yalansa, bunu ispat etmeye hazırız. 

Ben, sözlerimi bağlarken, gensorumuzun oylanması sırasında "Evet" demenizi bekliyorum, 
Yüce Meclise ve Başkanımıza, bütün milletvekili arkadaşlarıma saygılar sunuyorum, teşekkür edi-
yorum.(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Dikici teşekkür ediyorum. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REEFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Yalan söylüyor!... 
HASAN DİKİCİ (Devamla)- Bunları teker teker ispat ederiz. 
BAŞKAN-Sayın Dikici müsaade edin. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REEFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Şu Meclisin çatısı altın

da, göz göre göre, hepimizin yüzüne bakarak niye yalan söylüyor?!. Takke dağıtılmamıştır. 
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HASAN DİKİCİ (Devamla)-"Yalan" diyemezsin. 
BAŞKAN- Sayın Bakan... Sayın Dikici... 
Sayın Dikici, siz buyurun efendim. ; 

HASAN DİKİCİ (Devamla)- "Yalan" diyemezsiniz.ispat edersiniz. Ben size ispat etmeye ha
zırım. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REEFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Hayır, yalan söylüyorsu
nuz. Çünkü, ben oradaydım. 

HASAN DİKİCİ (Devamla)-Yalan söyleyen sizsiniz, bunu ispat ederim size. 
BAŞKAN-Sayın Bakan... Sayın Bakan... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Yalan söylüyorsun, yazık

lar olsun; yazıklar olsun sizin gibi yalancılara. 
HASAN DİKİCİ (Devamla)-Niye alınıyorsun?!. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REEFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Alınmıyorum. Ben ora

daydım, böyle bir şey dağıtılmadı. "Heyette bulunanlara dağıtıldı" diyorsun, ben de heyetteydim. 
Ayıptır, yazıklar olsun! 

BAŞKAN- Sayın Bakan... Sayın Bakan... 
Sayın Dikici, siz buyurun efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REEFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Herkes sizin kadar Müs

lüman değil de sadece siz mi Müslümansınız! 
BAŞKAN-Sayın Bakan, rica ediyorum... Dinler misiniz... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REEFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Rica edecek ne var; ya

lan söylüyor! 
BAŞKAN- Müsaade buyurun efendim... Hükümet adına burada Sayın Bakan var. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)-Niye alınıyorsun?! 
BAŞKAN-Sayın Dikici... Sayın Dikici... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REEFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Heyette ben de vardım, 

öyle bir şey olmadı. Hepsi yalan... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Sen yalan söylüyorsun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REEFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Utanmaz adam!.. Utan

madan yalan söylüyorlar. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Sen utan! 
BAŞKAN- Sayın Bakan, burada Hükümet adına bir Sayın Bakan var; çıkıp konuşacak, gerek

li sözü söyler. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REEFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Efendim beni de ilgilen

diriyor. Ben de oradaydım, öyle bir takke dağıtılmadı, öyle bir takke de almadı kimse. 
. BAŞKAN- Efendim, Sayın Bakan da sizinle beraberdi, gelip cevap verecek. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REEFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Ama, ben bu kadar da ya

lan söylendiğini... 
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BAŞKAN- Efendim, müsaade ediniz. Hükümet adına oturan bir Sayın Bakan var, sizin söyle
yeceklerinizi yahut farklı şeyleri gelir söyler. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Engin Güner, buyurun efendim. 
ENGÎN GÜNER (istanbul)- Ben, grup adına konuşacağım; ama, Önce Refah Partisi sözcüsü 

konuşsun. 

BAŞKAN-Peki efendim. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Mukadder Başeğmez; buyurun efendim. (RP sıralarından al
kışlar) 

RP GRUBU ADINA MUKADDER BAŞEĞMEZ(tstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Birinci Dünya Harbinden sonra islam coğrafyası paramparça oldu. Müstevliler cetvelle, per
gelle vatan topraklarımızı bölüp parçaladılar, 40 küsur parçaya böldüler. Yine işgalci kuvvet ku
mandanları ya da eyalet valileri, daha sonra işbirlikçi yerli yöneticiler, bu büyük vatan coğrafyası
nın her bir parçası üzerinde küçük devletçikler oluşturdular. Zaman zaman, kendi hüviyetlerini bu
lan, kendi hükümetlerini kuran islam devletleri oldu; kimisi, uzun hasretlerden sonra, uzun bekle
yişlerden sonra bu imkâna kavuştu. Türk cumhuriyetleri bunlardandır. Yetmiş yıl bekledik; demir
perde gerisinde bir esareti yaşayan kardeşlerimizi, buradan bir selam gitse karşılığında Azerbaycan 
dağlarından bin selam gelen kardeşlerimizi, onlarla selamlaşmayı yetmiş yıl bekledik. Onlar da bi
ze kucak açtı; fakat, onları da elimizin tersiyle ittik. Şimdi, bu küçük, bu bölük pörçük coğrafya 
üzerinde, bizim eski vilayetlerimizde, eski köylerimizde... (DYP sıralarından "Mercümek'i de söy
le" sesi) 

Ben sana mercimek pişiririm!.. (RP sıralarından alkışlar) 

... zaman zaman, hükümetler arasında gitmeler gelmeler oluyor; isabetli gidip gelmeler oluyor, 
zaman zaman yanlışlıklar da oluyor; ama, bir türlü bir araya gelmek gerektiğinin, bir ve beraber ol
duğumuzun idrakine varamıyoruz. Zaman zaman, o ülkelere, yine müstevli güçler adına ya da baş
kaları adına, başkalarını temsilen gidiyormuş gibi oluyoruz^ Mesela, ben isterdim ki, Türkiye'den 
israil'e gidecek adam, devlet yetkilisi, Arslan Yürekli Richard'ın ruhuyla değil, Salâhaddin Eyyu-
bî'nin ruhuyla oraya gitmeliydi. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Sayın Erbakan Amerika'ya hangi ruhla gitti? 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)-Sayın Başbakanımız, mübarek beldelerde, Mescidi 
Aksa'da alnını secdeye koydu, elini duaya açtı, niyazda bulundu; kendilerini kutluyor, teşekkür edi
yoruz; ama, bir şartla teşekkür ediyoruz: "Yarabbi, Hazreti Ömer'in bize hatırası olan Kudüs'ü, bu 
ilk kıblegâhımız olan Mescidi Aksa'yı bize geri ver, yeniden bizim olsun" diye mi dua etti, yoksa 
Yahudilere Arz-ı Mev'ud'u mu vaat etti? (RP sıralarından alkışlar, DYP ve SHP sıralarından "Ho-
ca'yı anlat" sesleri) 

Sayın Erbakan Amerika'ya gitti efendim. Sayın Erbakan Amerika'ya gider efendim; Sayın Er
bakan, Amerika'ya, Türk pasaportuyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gider... (RP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Başkaları hangi pasaportla diyor? 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- ...ve burada ne söylerse orada da onu söyler. (DYP 

sıralarından gürültüler) 
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izin verirseniz, lütfederseniz -polemiğe girmek istemiyorum, pazarlık da etmiyorum- size bir 
yazı okuyacağım. 

BAŞKAN- Sayın Başeğmez, konuşmanızı tamamlar mısınız efendim. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)-Tamamlayacağım efendim. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, gecenin bu saatinde, rica ediyorum... 

Bir şey mi söylüyorsunuz, Sayın Tayan? 

TURHAN TAYAN (Bursa)-İdarenize bakın Sayın Başkan. 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur)- Ahlaksız herif! Resmen hakaret ediyorsun. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- Kime hakaret ediyorum? Hayır; kimseye birşey de

diğim yok. , 
BAŞKAN- Hükümet adına bir sayın üye oturuyor, gerekli cevabı verir. 

Buyurun efendim. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Konuşsunlar da, ne mal olduklarını görelim!.. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- Niye rahatsız oluyorsunuz? (RP sıralarından "Bastır" 

sesleri) 

Size, Refah Partisiyle alakası olmayan, sizin sözlerinizle cevap vereceğim, izin verirseniz. Bu
rada, bir yazı okuyacağım ve çabuk okuyacağım, vaktinizi ve sabrınızı taşırmayacağım. 

"İsrail'in, Sayın Çiller'i," 'cesur Türk Milletinin Başbakanı, İsrail sizi hep sıcak kalp ile karşı
layacak' gibi iltifatlarla, Saba Melikesi gibi ağırlamasından maksat ortaya çıktı: İşin aslı, ne tica
ret ve ziyaret ne de Manavgat suyu; İsrail, vaat edilmiş Tevratî Vatan, yani, Nil'den Fırat'a Büyük 
Yahudistan davasında Türkiye'yi, 'ileridir, laiktir, demokrattır' diyerek, Müslüman devletlere kar
şı işbirliğine hazırlıyor." 

HASAN KORKMAZCAN(Denizli)-Kim yazıyor bunları? 

MUKADDER BAŞEĞMEZ(Devamla)- Şimdi söyleyeceğim kimin yazdığını. 
"Bizden istediği, ABD'ce de desteklenen şeyin bedeli Türkiye'nin bağımsızlığıdır. Bize, kısa

ca 'İsrail ve ABD uydusu ol; böylece Ortadoğu'ya.birlikte şekil verelim, bu konuda bazı ekonomik 
avantajlar da sağlarız size; ancak, iki şartımız var: Ortadoğu'nun ABD'ye ve siyonizme kafa tutan 
iki devleti, yani, şahsiyetli ve haysiyetli iki komşunla bozuşacaksın, onları iyice kabuklarına tık
mak için bize yardım edeceksin' deniliyor. 

Yine çok önemli bir husus; bizim MİT'le İsrail MOSSAD'ı ve Amerikan CIA'sının tek büro 
halinde çalışması isteniliyor. Ne yazık ki, Başbakan Çiller buna razı olmuş, hatta, MİT Müsteşarı 
Sönmez Köksal'ı da özel uçakla İsrail'e çağırmıştır. Türkiye'nin çıkarları dışında ve çok kez de 
menfaatlarımıza ters düşen çalışmalarıyla bu istihbarat örgütü birleşiyor; ama, niçin; sırf, İsrail'in 
düşman bildiği ve ' köktendinci ' dediği Müslümanları kıstırıp yok etmek için. İsrail, Filistin ve 
Ürdün'ün yeni yönetimlerini, bu köktendincilik konusunda göz hapsine almış, Mısır'ı da ABD pa
rasıyla, aşın dinci düşmanlığına bağlamıştır. Bizimle İslam örgütlerine karşı zaten eski uzlaşmala
rı da yok değil. Şimdi de, köktendinci dediği Müslümanlara karşı Türkiye'yi resmen cepheye koy
mak istiyor. 

İsrail'in bütün Müslümanlara hakaret gibi gibi kullandığı köktendinciler, esasında Arap ve İs
lam kurtuluşu için savaşan Müslüman gençlerdir. Bunlar, Tel-Aviv'in kırkbeş yıllık Batı destekli 
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zulmüne karşı vuruşan gruplardır. İsrail bunları ağır zulüm ve tahriklerle kendisine düşman etmiş
tir. Kaldı ki, iyi de kötü de olsalar, bu hizipler Türkiye'yi ne alakadar eder? 

Daha ötesini söyleyeyim. Bizimkilerin ısrarına rağmen İsrail, büyük düşmanımız PKK'nın 
adını bile telaffuz etmemiştir. "Aman düşmanlarımızı artırmayalım" diye, tıynetlerini ortaya koyan 
espriler yapmışlardır. Bizimkiler de acaba sordular mı ki, sizin zulüm, haksızlık ve devlet terörüy
le kışkırttığınız Müslüman örgütlerini, halkının yüzde 99'u Müslüman olan biz neden karşımıza 
alalım? Alırsak, halkımızın ve dünyadaki 1,5 milyar din kardeşlerimizin yüzüne nasıl bakarız, de
diler mi? Gerçi, Sayın Çiller, bir idrak pırıltısı halinde ve belki de bir kamuflaj olarak "teröre kar
şı birleşelim; ama, bu İslamiyetle mücadele görüntüsü vermesin" demiştir; ama, İsrail'in kafasında
ki başdüşman İslamiyet değil de nedir? 

İyi bilelim ki, altın tepsi içinde sunulan zehre dikkât gerekir. İsrail'de, yıldırım aşla şeklinde 
beliren Türkiye sevdası renk vermeye başlamıştır, hatta kokusu bile yayılmıştır." 

AHMET SAYIN (Burdur)-Aynen Refah Partisi gibi. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- "Adamlar, İran'ı mahvedelim, Irak'ı da hacr altına 
alalım diyerek, dinî, millî hedeflerini apaçık gösteriyorlar. İsrail, bu, müzmin İran- Irak düşmanlğı 
yüzünden, can düşmanımız PKK'nm türediği Kuzey Irak bataklığına en büyük yardımı yapmaktan 
bile geri durmuyor, İsrail çıkarlarının bunu gerektirdiğini bizimkilerin suratlarına söylüyor. Bizim 
çıkarlarımız yok mu yani, enayi miyiz biz? 

İsrail Başbakanı Rabin, bizimkileri Kudüs'te karşıladığı resmî nutkunda, 'Ortadoğu'da girilen 
barış sürecinin önündeki en büyük engel İslamî köktenciliktir' diyor, İsrail ve benzeri Sırp kökten
ciliğini akla bile getirmiyor. Biz ise, yalnız İslam âleminde aşın hizipler vannış gibi, kafa sallıyo
ruz. ; . ' . ' ' . ' 

Yine, Rabin 'Irak ve İran'ın dizginlenmesi gerektiğini' buyuruyor. Bu dizginleme, kimin yayıl
ması için olacak; Büyük İsrail'in, Tevrat'ta vaat edilmiş topraklara ulaşması için. 'Bugünkü hedef 
Irak ile İran ise, yannki hasım Türkiye olmayacak mı' diye soranımız bile yok." 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Biz soracağız. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- "Şüphesiz, çok daha akıllı bir diplomat olan Şimon 
Peres'in, Başbakanımızın gözünün içine baka baka yaptığı, Türkiye dinde modernliği, laikliği, ka
dın erkek eşitliğini savunuyor gibi iltifatlarına kapılarak, üzümü tilkiye kaptırmayalım." (RP sıra-
lanndan "bravo" sesleri, alkışlar) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Kim yazmış bu yazıyı; yazarı kim? 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- Bu yazı, Doğru Yol Partisi İstanbul milletvekili ada

yınız Ahmet Kabaklı Beyefendinindir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Mukadder Bey, o sizin adayınızdi. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Aday olmadan evvel yazmış bu yazıyı. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- Ahmet Kabaklı, Doğru Yol Partisi adayı. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Sizin de adayınız mı? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Siz de imza atıyor musunuz? 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)-Evet, tabiî atıyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, İsrail, 1948 yılında, terör esası üzerine kurulmuş, Ortadoğu'nun bağrına 
hançer gibi saplanmış; adeta kutsal bir terör oluşturarak, dinî bir terör oluşturarak, kırk yıldır, 
1948'den bu yana İslam âleminin bağrını kanatan bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar 
Amerika Birleşik Devletlerinden sonra tanımak gafletini göstermiş ise de, daha sonra, halkımızın 
tepkilerine dayanarak, ilişkisini maslahatgüzar seviyesinde tutmuştur; hatta, Anavatan Partisi de 
maslahatgüzar seviyesinde tutumuştur; ama, bu Hükümet, gelir gelmez, İsraille olan diplomatik 
ilişkilerimizi büyükelçi seviyesine çıkarmıştır. 

MEHMET CEBİ (Samsun)- Doğru sunu yapmışız doğrusunu... 

MUKADDER BAŞEGMEZ (Devamla)- Doğrusu yapılıyor, siz yapıyorsunuz; ama, 1948'den 
bu yana, İsrail, adım adım ilerliyor. Bakın, 1947'de, 1948'de, 1967'dc, 1992'de haritasını alabildi
ğine genişletiyor. 

MEHMET CEBİ (Samsun)- Sen niye ilerlemiyorsun, biraz düşünsene! 

MUKADDER BAŞEGMEZ (Devamla)- Siz kimin adına bana bağırıyorsunuz, İsrail adına mı, 
yoksa, bu toprakları işgal edilen mazlum insanlar adına mı bağırıyorsunuz? (RP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar) 

MEHMET CEBİ (Samsun)-Kimse adına... 
MUKADDER BAŞEGMEZ (Devamla)- Ben burada bağırıyorum, ben öfkeleniyorum; kolla

rı, bacakları, taşlarla, sopalarla kırılmış Filistin'li çocuklar adına öfkeleniyorum; sen kimin adına 
öfkeleniyorsun? (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) Ben, göv
deleri Akdeniz kıyılarına vurmuş Filistinli cesetler adına, burada, tarihi konuşturuyorum; siz kimin 
adına bağırıyorsunuz? (DYP sıralarından gürültüler) Benim kardeşlerim dediğim ve adına konuş
tuğum Filistinli insanlar mazlumdur, mağdurdur, kan gölünde bulanmış insanlardır; ama, sizin Baş
bakanınızın "kardeşim" diye gidip muhabbet beslediği Izak Rabin, bir zamanlar "vvanted" diye ara
nan katil bir teröristtir.(RP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) "Rabin, dünya Yahudilerini Siyo
nizm aleyhtarlarına karşı birliğe davet etti" diyor; sizi de mi davet etti?!..(RP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

İzak Rabin... 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) -Daha dikkatli olmanı tavsiye ediyoruz. 
MUKADDER BAŞEGMEZ (Devamla) - Özür dilerim, bana laf attığı için ona söylüyorum. 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Çirkin oluyor!.. 
MUKADDER BAŞEGMEZ (Devamla) - Hayır; bana sataşıyor... 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Genel Kurula karşı konuş. 
MUKADDER BAŞEGMEZ (Devamla) - Haklısınız Hayri Bey. 

Ben bu politikalara, Doğru Yol Partisinin içinden taraf olacak, destek verecek ve hatta benim 
bu konuşmalarıma muhatap olacak bir milletvekili olabileceğini sanmıyorum ve ben inanıyorum 
ki, siz, hepiniz, Filistin halkının yanında yer alırsınız. Ben buna inanıyorum; ama, ortada bir siya
sî gaf vardır, bunu konuşuyoruz. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Senden daha evvel biz İslamın esiriyiz; sen kaçarsın oradan. 
MUKADDER BAŞEGMEZ (Devamla) - Buna da inanıyorum efendim; siz Filistin'e gider sa

vaşırsınız da, bu imanınıza da inanıyorum (RP sıralarından alkışlar) fakat, şimdi parti taassubuyla 
konuşmayalım, Refah Partisi, Doğru Yol Partisi önemli değil, Türkiye'nin menfaati önemlidir... 
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AHMET SAYIN (Burdur) - Yalnız sen öyle konuşuyorsun. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Hayır... Hayır... 

Beyler, burada Arz-ı Mev'ud haritası var, bu Arz-ı Mev'ud, Nil'den Fırat'a kadar, yani, Erzu
rum'u da içine alıyor. Arz-ı Mev'ud demek, israillilere vaat edilen topraklar demektir, Nil'den Fı
rat'a kadar, Mısır'dan Erzurum'a kadar uzanan bir toprak demektir. Söyler misiniz bana, İsraillile
rin Arz-ı Mev'ud'u için yanıp tutuşuyorsak, böyle bir vaat içindeysek, PKK ile niye savaşıyoruz Al
lah aşkına?!..(RP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sen mi söylüyorsun? 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Niye savaşıyoruz?!.. Alıp da İsrail'e mi vereceksi
niz?! 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sen misin o!.. Yok öyle bir şey... 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - "Arz,ı Mev'ud'da bulunuyorum" dedi adam, Arz-ı 

Mev'ud ne demek; kim kullanmış!..Sorumlu İsrail yöneticileri bile bu kelimeyi kullanmaktan kaçı
nıyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Şov yapma kardeşim. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Niye şov yapayım; adamlar Parlamentolarının kapı

sına yazmış Arz-ı Mev'ud'u açıklıyor; bunu görmediniz mi?L Eğer burada rastlamadıysanız yurt dı
şı seyahatlerinizde, otellerde, İncil'i, -Kitab-ı Mukaddesi- açtığınız zaman onun arka sayfasında 
Arz-ı Mev'ud haritasını görürsünüz. Orada, İsrail haritası içindeki, ta Erzurum'a kadar uzanan yeri 
de görürsünüz. Bu bir vatan meselesidir, bu bir can meselesidir...(RP sıralarından alkışlar) Siz bir 
ziyaret münasebetiyle nasıl götürüp de tepsi içinde buyurun dersiniz! Bu ne demektir biliyor mu
sunuz beyler; Yunanistan'a gidip Enosis'ten bahsetmek, megalo idcadan bahsetmektir. (RP sırala
rından "Bravo" sesleri ve alkışlar) Bu, Rusya'ya gidip "sıcak denizlere" diye slogan atmak demek
tir. Nasıl olur da gider İsrail'de, Arz-ı Mev'ud'dan söz edersiniz! Gidin o zaman Yunanistan'da Bü
yük Bizans hayallerinden söz edin.(RP sıralarından "Bravo" sesleri ve alkışlar) Hayır, buna izin ve
remeyiz... Buna izin veremeyiz...(RP sıralarından "Bravo" sesleri ve alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur)-Biraz da İran'dan bahset. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ(Devamla)- Peki "Hoş geldiniz İsrail Başbakanı" demesine ne di

yorsunuz?! 
AHMET SAYIN (Burdur) - "Hoş geldin Humeynî" mi diyelim?!. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- O da "Evimdeyim" diyor. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)-Eee, hayırlı muhabbetler. 
Biz, orada, Türkiye Başbakanını görmek istiyorduk "İsrail Başbakanı" demek bir sürçülisan 

değildir, bir tecahülüarifanedir. ; 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) Sizin siyasî mücadeleden haberiniz yok. 
DEVLET BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul)- Yakışmıyor size. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- Efendim, teröristlere "barış kahramanları" diye hitap 

etmek kime yakışıyor?! 
Fırat'tan Nil'e kadar... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Urfa'yı peşkeş çekmek istiyorlar; ama,"yapamayacak

lar... 
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Ben oradayken, yapamıyordunuz. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)-Sİz... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Devam Mukadder, devam. 

MEHMET KÂZIM DİNÇ(Kocaeli)- Mercümek'ten bahset, Mercümek'ten. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- Peres ve Rabin " bansın iki büyük tehlikesi var, İs
lam köktendinciliği ve fakirlik" diyor. "Ne demek bu islam köktendinciliği" diye sordunuz mu? 

AHMET SAYIN (Burdur) - Çok ilkel bir konuşma. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Birtakım laflarla niye tuzağa düşüyoruz?! Gidip, Al
manya'da "yahu, sizde aşırı dinciler, Hıristiyanlar varmış " deseniz, adama gülerler, İsrail'e "sizde 
aşın Museviler varmış" deseniz adama gülerler, "köktendinci Yahudiler" deseniz adama gülerler; 
ama, Türkiye'de, veya dışarıda, Türkiye'nin yöneticilerinin gözünün içine baka baka, birtakım ke
limelerle bizi kandırıyorlar. 

Hayır, bu oyuna gelmeyelim. Bilhassa dışarıda, milliyetimize, dinimize, diyanetimize, telmih 
yoluyla bile olsa, bir saldırı olduğu zaman "dur bakayım arkadaş; ne diyorsun sen, ne köktendinci
liği" demesini bilin; Türkiye'nin şahsiyeti bunu gerektirir. 

Türkiye'nin tarihî bir misyonu var... 
MEHMET KÂZIM DİNÇ (Kocaeli)- Mercümek'teki paralar nerede? 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- Yahu! takıldın oraya... 
ADİL AYDIN (Antalya)-Müslüman, Müslümanın hakkını yemez. 

MEHMET KÂZIM DİNÇ( Kocaeli)-Hırsızlar!... (RP sıralarından gürültüler) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Mukadder, cevabını ver, hak ettiği cevabı ver. 
MEHMET KÂZIM DİNÇ (Kocaeli)- Hırsızlar!... (RP sıralarından gürültüler) 
AHMET SAYIN (Burdur)- Sen dinci misin; inanıyor musun? 
BAŞKAN-Sayın Başeğmez... 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- Biz, çalıp, Bosna'ya götürüyoruz; Amerika'ya götür-
müyoruz; söyletme adamı Allah aşkına!.. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıraların
dan gürültüler) 

Beni konuşturmamak için ya da gürültüye getirmek için... 

MEHMET KÂZIM DİNÇ (Kocaeli)- Çaldığınızı itiraf ettiniz. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- Kur'an'da bir ayet var, Peygambere hitaben diyor ki, 
"Sen, konuşmaya başladığın zaman, hakikati örtmek için gürültü ve velvele çıkarırlar" (RP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) Cenab-ı Hak aynen böyle diyor. Burada yaşıyoruz bunu... 

MEHMET KÂZIM DİNÇ (Kocaeli)- Çaldığınızı itiraf ettiniz. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- MİT'le, MOSSAD, MOSSAD'la CIA üçü işbirliği 

yapacak -hatta, bugün toplantısı yapılmış- neye karşı, kiminle yapacak? 
Bakın, "tarihî bir misyonu ifa ediyoruz" dedim. Biz, Osmanlının mirasını devraldık; onun için, 

Osmanlının borçlarını ödedik, bir kuruşunu yemedik, bir kuruşunun üzerine el koymadık; ama, ay
nı misyonu, aynı mirası taşımalıyız. Daha 1948'lere kadar kimindi orası? Bizim vilayetlerimize gi
derken, o misyonla hareket etmeliyiz efendim. 
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Politikamız nedir Allahaşkma?!/Amerika ile ilişkilerimiz nasıldır?.. Kabadayılıktan teslimi
yetçiliğe kadar, ikisinin arasında bir teslimiyet... Kafkaslar hakkında politikamız ne?.. Menfaatimiz 
ne? Bırakın bunu Allahaşkma!.. 

İyi bir devlet: Sayın Süleyman Demirel'in de ifade buyurduğu gibi, sınırları açık, parası ser
best, fikirler serbest, insanları serbest iyi bir yönetim kurabiliyor musıın?..Bir de bize bakın; komp
leksler ve korkular içindeyiz. İdeolojimiz, menfaatimizin üzerine çıkmış; zaman zaman, menfaati
mizi tepme pahasına, çiğneme pahasına birtakım ideolojileri üstleniyoruz ve sıkıntı içinde kalıyo
ruz. ' 

İşte, Irak'a konan ambargo... Ticaretimizin yüzde 40'mı yaptığımız Irak... Kimin menfaatına 
Allahaşkma?!. hangi ideolojinin, hangi Türkiye'nin menfaatına? Bu ambargo niye sürdürülüyor? 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Buna itiraz eden kim? 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- Suriye'yle iyi değiliz, İran'la iyi değiliz, Irak'la iyi de

ğiliz... 
DEVLET BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul)-Ne alakası var? 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamİa)-Burada, dış politika üzerine verilmiş bir gensoruyu 

görüşüyoruz. 
...Rusya'yla iyi değiliz, Azerbaycan'la iyi değiliz, Ermenistan'la iyi değiliz, Bulgaristan'la iyi 

değiliz, Yunanistan'la iyi değiliz; yani, bir ateş çemberi içindeyiz. Niye ateş çemberi içindeyiz; 
efendim, tarihî mantık yok. 

HÜSEYİN BALYALI ( Balıkesir)-Örümcek kafalılığı bırak! 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Dcvamla)-Söyleyeceğim sana... 
Niye ateş çemberi içindeyiz, niye bütün komşularımızla dalaşma halindeyiz?..Sınırları, vize

leri kaldırsak, güney ve kuzey komşularımızla 10 milyar dolarlık alışveriş yaparız. • 
Ülkeler şimdi menfaatini konuşuyor. Gidin, Pasifik Asya ülkelerine bakın, gidin NAFTA'ya 

bakın; gidin, Ortak Pazara bakın, herkes pasaporttan, sınırdan vazgeçmiş; bizim sınırlarımız arasın
da kilometrelerce mayın tarlaları var. Ülke bir taraftan diğer bir tarafa boşaldı, bir taraf boş, bir ta
raf dolu, birtakım şehirlere tıkandık kaldık; sebep ne, niye böyle?..İşte, İran köktendinci; Irak Sad-
damci; Suriye, bilmem neci... Bugün, MOSSAD, Başbakanımıza ifade buyurmuşlar," Suriye'den 
size tehlike var, aman ha " Hemen fısıldıyorlar, efendim, risk değerlendirmesi yapıyorlar!.. Suri
ye'den şu kadar risk, buradan bu kadar risk... Niye hep ateş çemberi altında kalıyoruz; mantık şu: 
Türk'ün Türk'ten başka dostu yok... Ne güzel bir politika' gibi geliyor. Hayır efendim, Türk'ün, 
Türk'ten başka dostu da olmalıdır, Türk'ün menfaati da olmalıdır; "Türk'ün, Türk'ten başka dostu 
yok " demek, herkesle düşmanız demektir ve düşmanlıklarımız, mcnfaatlarımızm üstüne çıkıyor 
demektir. 

Onun için size söylüyorum : Bizim, bu gensoru önergesinin oylamasında, belki parmak sayı
mız yetmeyecek, belki siz oy çoğunluğunuzla, çok rahat bir şekilde bu önergeden kurtulacaksınız... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Ama vicdanları rahat kalamayacaktır. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)-... ama, tarih önünde, toplum önünde, kader önünde 

kurtulamayacaksınız.( RP sıralarından " Bravo " sesleri, alkışlar) 
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AHMET SAYIN (Burdur)- Onu Allah bilir. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- Sizi tarihin yargısı önüne itiyoruz... 

İşte İsrail, işte Kudüs, işte Filistin, işte Filistin'de binlerce, yüzbinlerce şehit, şehit kanı, ağla
yan analar ve sizin, gidip "kardeşim" diye kucaklaştığınız insanlar, teröristler... 

"Ortadoğu'da barış olmasın" diyen yok... 
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş)- Sen, İkinci Dünya Savaşını bilir misin? 

MUKADDER BAŞEGMEZ (Devamla)- Sen bilir misin, İsrail'e su verdiğin zaman, İsrail, o su 
avantajını kullanmak, sürekli alabilmek için seni Irak ve Suriye ile dalaştıracaktır. Daha bugünden 
"sizi Suriye'ye karşı uyarıyorum" diye talimat verdi. (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur)-Başkan, süresi doldu. 
BAŞKAN- "Başkan" değil, "Sayın Başkan" Başkanlığa hitap ediyorsunuz... Rica ediyorum... 

Sayın milletvekilleri, konuşan her arkadaşıma, bu saate kadar, mümkün mertebe müsamahalı 
davrandım, Sayın Başeğmez de bu hudutlar içerisinde konuşuyor. 

Buyurun efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur)-Çok güzel konuşuyor değil mi, Sayın Başkan?!. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- Dönemin Dışişleri Bakanı İzak Şamir'in, henüz on 
yıl önce, 1983'te Türkiye'deki Kürtçülük faaliyetleri konusunda söylediği sözü size aktarıyorum : 
"Bu, kendi topraklarında bağımsız olmak isteyen bir halkın sorunudur. Kürt topraklarını işgal al
tında tutan ülkeler hiç söz dinlemediklerinden, söz konusu halk da amaçlanna ulaşamamaktadır ve 
amaçlanna ulaşabilmek için silahlı eyleme kalkışmaktadır." Kim diyor; İsrail Dışişleri Bakanı İzak 
Şamir. Kim hakkında; PKK hakkında... 

Gene, 1980'li yıllarda, İsrail Savunma Bakanı Ariel Şaron'un "Türkiye de İsrail'in stratejik çı
kar alanı içindedir" demesine ne diyorsunuz? "Stratejik çıkar alanı... "Gerekirse Ankara'ya kadar 
gideriz" diyen kim?... (RP sıralarından alkışlar) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Kim geliyormuş Ankara'ya kadar?.. Nasıl gelecekmiş? 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- Hep böyle böyle gitti. Kudüs böyle gitti... Kudüs ne

dir bilir misiniz?.. Yarın Mekke de gitse böyle diyeceksiniz, Medine de gitse böyle diyeceksiniz; 
Kudüs böyle gitti bilir misiniz... (RP sıralarından alkışlar) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Hiçbir şey olmaz. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)-"Hiçbir şey olmaz" dersiniz!.. 
Yemen böyle gitti, Sudan böyle gitti... Singapur, 25 yıl bizim vilayetimizdi, haberiniz var mı? 

Yunanistan'ı 600 yıl biz yönetmiştik. "Bir şey olmaz, bir şey olmaz...." Yat yat uyu!.. Ondan son
ra gelirler, tepenize binerler. Barış numarasına yatarlar; MOSSAD'la sizi birleştirirler, CIA ile iş
birliği yaparlar. Uğur Mumcu'nun cinayet sanığını bulamazsınız; çünkü, MOSSAD ajanları, Tür
kiye'de köktendinci bir hareketi orta yere çıkarıp, boğazını sıkmak için gelir, Uğur Mumcu gibi 
adamları öldürür, karşı eylemlere geçer, ondan sonra da "Bu işler nasıl oluyor?" denir. Yarın, bir 
MOSSAD ajanı beni de vurursa ne yapacaksınız?... (DYP sıralarından "Gazanız mübarek olsun" 
sesleri; gürültüler) 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
AHMET SAYIN (Burdur) - Mukadder, Kudüs'ü fethetti!.. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Başegmez. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Engin Güner; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA ENGÎN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her 
şeyden önce, gecenin bu saatinde, böylesine önemli bir dış politika konusunun, böyle bir atmosfer 
içinde görüşülmesini son derece yadırgadığımı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Bugün, olağünüstü halin uzatılması ve üç tane gensorunun görüşülmesini bir araya sıkıştırdık. 
Gensoru gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin en önenli denetim araçlarından biri olan ve sonu
cunda, Hükümetin düşmesine yol açabilecek kadar önemli bir hususu, gecenin bu saatinde görüş
mekle, böylesine hafife aldığımızı göstermiş olduk. Bu bakımdan, üzüntülerimi ifade etmek istiyo
rum. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Onun için mi üç tane gensoru?!. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Bunların üçünü bir güne getiren sizsiniz. Ahmet, bilme

den konuşuyorsun. 
ENGÎN GÜNER (Devamla)- Çok değerli arkadaşlarım, Türkiye, dış politika konusunda, bu

gün, maalesef, çok karanlık bir dönemini yaşamaktadır. Üç yıldır iktidarda bulunan bu Hükümetin 
ardı ardına yaptığı dış politika gafları ve hataları sonucunda, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda çok 
büyük dış badirelerle karşılaşması kaçınılmazdır. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Sen ne diyorsun yahu... 

ENGİN GÜNER (Devamla)- Her şeyden önce, bugUn, Türkiye'de dış politikayı kimin yönet
tiği belli değildir. Bu, bundan önceki Hükümette de belli değildi, bugünkü Hükümette de belli de
ğildir. Son yapılan gezide bunu açık bir biçimde bir kere daha yaşadık; Sayın Başbakanın tutumuy
la Sayın Dışişleri Bakanının tutumunun birbirinden çok farklı olduğunu, hemen hemen hiçbir ko
nuda anlaşamadıklarını hep birlikte izledik. 

Biz, Sayın Başbakanın gaflarına alışıyoruz; hatta, alıştığımızı da söyleyebilirim. Erzurum'a gi
dip "Erzincan" diyen, Şebinkarahisar'a gidip "Şereflikoçhisarlılar" diyen... 

AHMET SAYIN (Burdur)-Senin gaflarına kim alışsın? 
ENGÎN GÜNER (Devamla)-... büyükşehir belediyesi olduğu halde, Samsun'u tekrar büyük-

şehir belediyesi yapmayı vaat eden, PKK'nın helikopterle gelip baskın yaptığını söyleyen Sayın ' 
Başbakanın bu türlü gaflarına alıştık; ama, bu gaflar dışarıda yapıldığında, maalesef, bunların ta
miri çok daha güç bir hale gelmektedir. (DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur)- Bunu söylemeye hiç hakkın yok, sen kimsin ki?!.. 
ENGİN GÜNER (Devamla)-Bunu söylemeye hiç hakkın yok, sen kimsin ki?!.. 

DEVLET BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul)- Terbiyesizce konuşmayın canım... 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Sayın Başkan, bu ne biçim müzakere?.. 

ENGİN GÜNER (Devamla)- Sayın Başbakan, dış politika konusundaki gaflarına, hiçbirimi
zin aklından çıkmayacak bir Rusya seyahatiyle başladı. Zamanlama açısından son derece uygun
suz bir zamanda ve ani bir kararla yapılan bu Rusya seyahatinde, Rusya Federasyonu ile Türki
ye'nin dünyaya aynı pencereden... 

AHMET SAYIN (Burdur)-Biz memur milletiz.. 
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HASAN KORKMAZGAN (Denizli)- Sayın Başkan, böyle bir müzakere usulü yoktur; müda
hale etmeyecekseniz, biz susturalım. 

BAŞKAN- Sayın Güner, sürenizi durdurdum; bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın Korkmazcan, buradaki milletvekili arkadaşlarıma benim yapabileceğim, uyandır. Rica 

ediyorum...Bu bir müzakeredir. Konuşan hatibin sözü bcğenilmeyebilir, sizin aklınızdan, herkesin 
aklından başka türlü bir şey geçmiş olabilir. (DYP sıralarından "Yalan söylüyor" sesleri) 

; Efendim, yalan söylüyorsa, şimdi, burada, Hükümet adına meseleyi özellikle takip eden bir 
değerli bakanımız var; kendileri çıkar, kendi üslubu içerisinde cevaplandırır. Müsaade buyurun 
efendim, gecenin bu saatine geldik... 

Buyurun Sayın Ahmet Sayın. 
AHMET SAYIN (Burdur)- Sayın Başkanım, arkadaşım milletvekili olarak mı konuşuyor özel 

kalem müdürü olarak mı?!.. (ANAP sıralarından "Aa!.." sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN- Efendim, kendileri milletvekilidir ve Grup adına konuşuyorlar. 

AHMET SAYIN (Burdur)- Tayin edilmiş adamdır. Özel kalem müdürüydü. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

EMİN KUL (İstanbul)- Başbakanınız nereden gelmiş; TÜSİAD'dan gelmiş. Teşkilattan mı 
gelmiş?..(DYP ve ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN-Sayın Kul, rica ediyorum...Sayın Ahmet Sayın... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Sarhoş musun nesin be!.. 

AHMET SAYIN (Burdur)- Senden bunu beklemezdim; ayıp be!.. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)- "Özel kalem müdürü" demeye ne hakkın var?.. 
AHMET SAYIN (Burdur)- Evet özel kalem müdürü... Öyle konuşuyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN- İdare Amirlerini rica ediyorum... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Buradaki milletvekillerinin hiçbirinden kuşku duyamazsın! 
BAŞKAN- Sayın Ahmet Sayın...Rica ediyorum...Genel Kurul salonu içerisinde bulunan her 

arkadaşımız millî iradeyi temsil eden bir parçadır ve seçilerek gelmiştir. Rica ediyorum... Burada 
herkes milletvekilidir ve Sayın Güner de herkes kadar milletvekilidir. 

Buyurun Sayın Güner. 
ENGİN GÜNER (Devamla)- Sayın Başkanım, hiç endişeniz olmasın; Sayın Ahmet Sayın'ın 

seviyesine inecek değilim; ama, bu memlekete çok şey kazandırmış Turgut Özal gibi bir kimsenin 
özel kalem müdürlüğünü yapmış olmaktan, ancak büyük şeref duyarım. 

AHMET SAYIN (Burdur)- Onun için geldin değil mi?!.. 
ENGİN GÜNER (Devamla)- Hiç merak etmeyin, ben, zaten, zabıtlar için konuşuyorum; size 

konuşmuyorum. ' 
Sayın Başbakanın yaptığı zamansız Rusya gezisinde, Rusya'ya teklif ettiği dünyaya aynı pen

cereden bakma anlaşılamayacak büyük bir gaftır. Almanya ziyaretinde, Zonguldak'a nükleer sant
ral kurulmasını teklif edebilmiştir. Dünyada nükleer santral kurulacak bir yer varsa, her halde en 
son yer Zonguldak'tır. 

ALİ ESER (Samsun)- Sayın Başkan... 
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BAŞKAN- Efendim, hatip konuşmasını bitirsin sonra. Ben sizi dinleyeceğim efendim. 
ALİ ESER (Samsun)- "Zabıtlar için konuşuyorum, size konuşmuyorum" diye hitap edemez 

efendim. 
ENGİN GÜNER (Devamla)- Ben, Sayın Ahmet Sayın'ı kastettim. 
ALİ ESER (Samsun)- Hayır efendim "zabıtlar için konuşuyorum" diyemezsin. 
ENGİN GÜNER (Devamla)- O zaman, ben dinleyenlere konuşuyorum. 
ALİ ESER (Samsun)- Genel Kurula hitap edin. 
ENGİN GÜNER (Devamla)- Dinlerseniz size de konuşurum. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sizin gibi milletvekillerine söylemiyor. Dinlemeyi bi

lenlere değil, dinlemesini bilmeyenlere söylüyor. 
BAŞKAN- Sayın Korkmazcan...Sayın Korkmazcan ... 
ALİ ESER (Samsun)-Genel Kurula öyle hitap edemez. Size de hitap etti farkında değilsiniz. 
BAŞKAN- Sayın hatip düzeltmiştir efendim. 
Buyurun Sayın Güner. 
ENGİN GÜNER (Devamla)- Evet Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu kadar sinirlenme

niz için bir neden göremiyorum. 
ALİ ESER (Samsun)- Konuşurken, lütfen, dikkat edin. 
ENGİN GÜNER (Devamla)- Burada, görüşlerimizi çok sakin bir biçimde anlatmaya çalışıyo

ruz; dinlerseniz, bu görüşme iyi bir şekilde geçer. 
Son seyahate gelmek istiyorum. Bu son seyahatde, diğerlerinden farklı olmamıştır. Sayın Baş

bakanın, anlaşılamayan, romantik bir Kazablanka gezisi olmuştur. Burada, yanlış düzenlemeler so
nucunda, 60 milyonluk Türkiye, bir üçüncü dünya ülkesi konumuna düşürülmüştür. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Daha da beter. 

ENGİN GÜNER (Devamla)- Buradan, Ankara'ya dönmesi gerekirken, bir büyükelçinin telki
niyle ve Libya Lideri Kaddafı'nin daveti üzerine, rota derhal değiştiriliyor - bu çok önemli; çünkü, 
Türkiye'nin dış politikasının nasıl, rotasız, âdeta, bir serseri mayın gibi yönetildiğini göstermesi ba
kımından çok ilginç-hem de kimin daveti üzerine; uluslararası terörist olarak ilan edilmiş, dünya 
demokrasilerinde kara listeye alınmış bir ülkenin liderinin daveti üzerine. Gece yarıları çöllerde 
700 kilometreyi aşan zahmetli bir yolculuktan sonra, bu liderin çadırına varılıyor. Adam, kalkıp hu
duda gelmek nezaketini bile göstermiyor, 3 milyonluk Libya liderinin daveti üzerine, bölgede lider 
ülke konumuna soyunan 60 milyonluk koskoca bir Türkiye'nin Başbakanı, Libya liderinin çadırı
na gidiyor ve orada ne konuşulduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz; ama, umut ederim ki, bir gün, Lib
ya'dan alacakları olan işadamlarımızdan, orada görüşülenleri öğrenmek fırsatını elde ederiz. 

Çok değerli arkadaşlarım, Libya ziyaretinin bu şokunu üstümüzden daha atamamışken, dudak
larımızı uçuklatacak başka bir gelişme yaşanıyor; Sayın Başbakan, İsrail'e gidiyor. Geziye, 6 ba
kan, 6 milletvekili, 50 işadamını kapsayan 230 civarında kimse katılıyor; ama, ne hazindir ki, Or
tadoğu'da demokratik bir ülke olma gururuyla Ortadoğu'ya girmeye çalışan Türkiye Başbakanının 
bu gezisine, bir tek muhalefet milletvekili bile dahil edilmiyor. Bu, bugüne kadar görülmemiş bir 
uygulamadır. Başbakanlar, cumhurbaşkanları, bu gibi ziyaretlerde, kontenjanları oranında her par
tiden milletvekilini daima yanlarında götürmüşlerdir. Geziye katılan işadamlarına hiçbir program 
hazırlanmıyor; bunlar, çay kahve içmek suretiyle vakitlerini geçiriyorlar. 
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Bundan daha önemlisi, Sayın Başbakan, İsrail'e giden ilk Türk ve Müslüman bir ülkenin Baş
bakanı olarak, bizim İsrail'in başkenti olarak tanımadığımız Kudüs'te karşılanıyor, Kudüs'te kalı
yor. 

Bakınız, bu karşılamada Rabin ne diyor: "Kudüs'e hoş geldiniz. Osmanlı İmparatorluğunun in
şa ettiği surları aşarak geldiniz, Kanunî Sultan Süleyman duvarları inşa etti, sizise Kudüs'e duvar
ları yıkmaya geldiniz. İsrail ve Yahudi halkının ebedî başkenti Kudüs'te sizi görmekten büyük bir 
mutluluk duyuyoruz." 

Gerçekten de, böyle bir jest, İsrail'i son derece memnun etmiştir, Müslüman bir ülkenin baş
bakanı, tanımadığı -büyükelçiliğimiz bildiğiniz gibi, Tel Aviv'dedir, Kudüs'te değildir- Kudüs'e gi
diyor ve orada kabul ediliyor. Bu, İsrail'e yapılabilecek olan en büyük jesttir; ama, Sayın Başbaka
nın jesti, bununla da bitmiyor; ünlü King David Otelinde, onuruna verilen yemekte yaptığı konuş
mada, Tevrat'ın "Tekvin" bölümünde yer alan şu babı okuyor: "Senin adın Yakup'tur; artık, adın İs
rail olacak ve onun adını İsrail koydu, Allah ona -yani, Yakup'a- dedi ki 'Ben, Kadir Allah'ım, ben
den bir millet olacak ve İbrahim ve İshak'a verdiğim diyarı sana vereceğim ve senden sonra diya
rı, senin zürriyetine vereceğim." Tabiî, İsrail'e bundan daha büyük bir jest yapılamaz. 

Vaat edilen bu toprakların -yanındakilerin bilmediğini sanmıyorum; ama, Sayın Başbakanımı
zın maalesef bunu bildiğini sanmıyorum, açıkça, bu ifadesinden anlaşılıyor- misakımillî sınırları
mızı zorladığını, demek ki, Sayın Başbakan bilmiyormuş. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Geri zekâlı adam! kilometrelerce girip, PKK'yı bombalayan bir 
Başbakan bunu bilmez mi? Geri zekâlı adam, nasıl böyle konuşuyorsun?!.. 

ENGİN GÜNER (Devamla)- "Geri zekalı" diye bana mı hitap ediyorsunuz... Aynen size iade 
ediyorum onu. Geri zekâlı sensin! Zaten, davranışlarından belli... (ANAP sıralarından alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- İsmail, doğru mu yanlış mı; onu söyle... 

BAŞKAN- Sayın Köse, bir sayın milletvekiline bu şekilde hitap edemezsiniz!.. Rica ediyo
rum... Rica ediyorum Sayın Köse... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Cezanız yok mu Sayın Başkan, bu kadar mı?!.. 
ENGİN GÜNER (Devamla)- Burada kalkar cevabını verir Sayın Başbakan... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Kimi koruyorsun İsmail? Kimi koruyorsun, hangi değe

ri satıyorsun karşılığında?!.. 
M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli)-Hasan, otur yerine!.. 

ENGİN GÜNER (Devamla)- Sayın Başkan, devam edebilir miyim... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Cehaleti yoksa, söylenmemişse, çıkar söylersiniz. 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, ben, gerekli uyarıyı yaptım efendim; lütfen... 
BAŞKAN- Sayın Güner, lütfen devam edin. 
ENGİN GÜNER (Devamla)- Çok seviyeli (!) bir tartışma olduğunun farkındayım ve bundan 

hicap duyduğumu ifade ediyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Seviyen çok belli oluyor!.. 

ENGİN GÜNER (Devamla)- Bütün bunlardan sonra, Sayın Başbakan, herhalde yanındakiler 
tarafından da uyarılmış olmalı ki çok ileriye gittiğini fark ediyor, oradan, Gazze'ye geçiliyor, Ya-
ser Arafat'la konuşuluyor. Arafat'ın telkini üzerine, Doğu Kudüs'teki bir nevî, Filistin'in Dışişleri 
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Bakanlığı rolünü oynayan Orient House'a gidiliyor. Orada görüşmeler yapılıyor; yani, bir nevî den
ge politikası... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Bunun üzerine de büyükelçiyi görevden alıyorlar. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep)-İyi mi, kötü mü bütün bunlar? 

ENGİN GÜNER (Devamla)- Bütün bunlar, ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabilcn, zikzak çizen, ro-
tasız, plansız, programsız bir dış gezi yapıldığını gösteren hususlar. (ANAP ve RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Çok değerli arkadaşlarım, sizi bu kadar üzeceğimi bilseydim, emin olun, bu konuşmayı yap
mazdım. Çok üzüldüğünüzü görüyorum; ama, biz daha fazla üzülüyoruz. İstiyoruz ki, 21 inci As
ra, en büyük ononbeş memleket arasında girmek isteyen Türkiye gibi büyük bir ülkenin Başbaka
nı, Türkiye'yi bu durumlara düşürmesin. (ANAP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) Tutarlı bir 
dış politika uygulasın; nereye gideceğini hiç olmazsa iki gün önceden bilsin. Bunu istemek hakkı
mız değil mi?.. 

Limandan açılan ve nereye gideceğini bilmeyen bir geminin kaptanı gibi. Böyle şey olur mu? 

AHMET SAYIN (Burdur)-Aynen senin gibi. 

ENGİN GÜNER (Devamla)- Bunları söyleyince, tahammül edemiyorsunuz... Sayın Başbaka
na iyilik mi yapıyorsunuz, iyilik mi yaptığınızı sanıyorsunuz?.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Mümtaz Hoca'yı da dinlemiyorlar!.. 

ENGİN GÜNER (Devamla)- Sayın Başbakan dış politikadan anlamayabilir; ama, onun yanın
da yardımcıları yok mudur, Dışişleri Bakanı yok mudur, onların telkinleri yok mudur; bu devletin, 
gelenekselleşmiş bir dış politikası yok mudur? Filistin'i kim tanıdı; Filistin, bizim zamanımızda ta
nındı. Arkadaşlarım söylediler; dünyada 1,5 milyar Müslüırianı, Türkiye'nin aleyhine kışkırtmakta 
bir mana var mıydı? Hem, yaptığınızın sonucunda İsrail'e yaramaydınız bari!.. İsrail'e de yarana
madınız. (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) İsrail'e gittiniz; İsrail buradaki bü
yükelçisini geriye çekti... 

AHMET SAYIN (Burdur)-Sen, o zaman ne yapıyordun? 

ENGİN GÜNER (Devamla)- Bir ülke, her ülkeyle iyi ilişkiler kurar. Türkiye'nin ne düşmanı 
vardır ne dostu vardır; menfaatları vardır. İsrail'le de iyi ilişkiler kuracağız; elbette kuracağız. 

İsrail'le diplomatik ilişkiler seviyesi, bizim zamanımızda artırılmaya başlandı. 

AHMET SAYIN (Burdur)- Sen o zaman neydin?!.. 
ENGİN GÜNER (Devamla)- ... Bunu iftiharla söylüyorum. Her ülkeyle ilişki kuracaksınız; 

ama, siz bunu becerebilecek kapasitede değilsiniz. İsrail'e gidiyorsunuz, iyiniyetle gidiyorsunuz, 
ilişki kurmak için gidiyorsunuz; orada sebep olduğunuz skandallar dolayısıyla, İsrail, Ankara'daki 
büyükelçisini geri çekiyor, kabinede kriz yaşanıyor. Böyle şey olur mu?!.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Siyonizm sizi kurtaramaz!.. 
ENGİN GÜNER (Devamla)- Öbür taraftan, Filistin'e de yaranamıyorsunuz. Bunları söyleyin

ce de biz kötü oluyoruz. Sayın Başbakanınıza yaranacaksınız diye burada terbiyesiz laflar ediyor
sunuz. Bu yakışıyor mu size?.. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

HASAN NAMAL (Antalya)- Sayın Başkan, bu "terbiyesiz" lafına bir şey demeyecek misiniz? 

BAŞKAN-Hangi söze efendim?.. 
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HASAN NAMAL (Antalya)- "Terbiyesiz" diye hakaret etti; bir şey söylemeyecek misiniz? 

Y. FEVZİ ARICI (İçel)- Sarhoş musunuz siz, içtiniz mi? 

Sayın Başkan, alkol muayenesi yaptırmanız lazım. 
ENGİN GÜNER (Devamla)- Çok değerli arkadaşlarım, bu geceki tartışmadan, gerçekten çok 

büyük üzüntü duyuyorum; ama, Avrupa'yı tanıyan, ömrünün büyük bir kısmını Avrupa'da geçir
miş, Avrupa'nın nasıl düşündüğünü, Türkiye ile ilişkilerini nasıl götürdüğünü bilen bir kimse ola
rak, burada, hepinize ifade etmek istiyorum: Bu Hükümetin beceriksizliği sayesinde Avrupa'yla 
ilişkilerimiz tıkanma noktasına gelmiştir. 1995 yılında Gümrük Birliğine geçeceğiz; ama, Gümrük 
Birliği konusunda en ufak bir şey yapmadınız. Biz, Gümrük Birliğini, Avrupa Birliği üyeliği yo
lunda bir aşama olarak görmekteyiz. Nihaî hedefimiz, Avrupa Birliğidir. Bugüne kadar, Gümrük 
Birliği için çıkması gereken yasaları, Meclisten geçirdiniz mi? . 

Bakınız, Avrupa Birliğinin.Başkanı ne diyor: "Ben bu işin 1995 yılında gerçekleşeceğini san
mıyorum. 1995 Eylülüne kadar bekleyeceğiz, durumu gözden geçireceğiz ondan sonra karar vere
ceğiz." Ondan sonra erteleme kararı alınırsa Yunanistan'ın vetosu söz konusu olabilecektir ve Tür
kiye Avrupa'dan kopacaktır; bunun bilincinde misiniz?... 

AHMET SAYIN (Burdur)-Bravo, büyük Avrupalı. 

ENGİN GÜNER (Devamla)- Siz, Sayın Başbakanınızı korumaya devam edin. Siz, Kafkasla
ra Rusya'nın nüfuzunu tekrar yerleştirdiniz, bundan memnun musunuz?.. Azerbaycan'ı kaybettiniz, 
bundan memnun musunuz?.. Bunları söyleyince niçin kızıyorsunuz?.. 

Sayın Başbakanın gaflarından onun için bahsettim. İçerde, Şebinkarahisarlılara, "Şereflikoçhi-
sarlılar" derse bir şey olmaz, biz, ona katlanırız, herkes hata yapar; ama, dış politikada yapılan bir 
hatayı kolay, kolay ne siz tamir edebilirsiniz ne de biz tamir edebiliriz. 

HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl)- Biz tamir ederiz, sen merak etme. 
ENGİN GÜNER (Devamla)-... Onun için, dış politikada gaf yapılmaz, dış politikada, serseri 

mayın politikası uygulanmaz. Ankara'dan yola çıkıp, "bundan sonrası neresi kısmetse" diye gezi 
yapılmaz. Onun adı dış,politika gezisi değil, turist gezisi olur, turistik gezi olur. (RP ve ANAP sı
ralarından alkışlar) İlle de imaj yaratacağım, gazetelere güzel pozlar vereceğim, romantik pozlar 
vereceğim diye dış gezi yapılmaz; bu, bir Başbakana yakışmaz. (DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur)- Utan, utan!.. Poz vermek de ne demek? 

ENGİN GÜNER (Devamla)- Sayın Sayın, sen utan... Sen utan.. 

AHMET SAYIN (Burdur)- Sayın Başbakana öyle sözler söyleyemezsin. 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, rica ediyorum... 

Sayın Güner, toparlar mısınız efendim. 
ENGİN GÜNER (Devamla)- Sayın Başkanım, toparlamak istiyorum. 
BAŞKAN-Lütfen. 
ENGİN GÜNER (Devamla)- Üç yıl süreyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyesi oldum; 

çeşitli vesilelerle bu kürsüye çok çıktım; ancak, arkadaşlarımın hiçbirinden beklemediğim, böyle
sine üzücü bir davranışla karşılaştım ve bundan son derece büyük üzüntü duydum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 
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ENGİN GÜNER (Devamla)- Ben de, Sayın Sayın gibi kimselere, hiç beklemediğim halde, bu
gün, agresif davranan Sayın Köse gibi kimselere aynı şekilde cevap verdiysem, bunun üzüntüsü
nü de duymaktayım. 

AHMET SAYIN (Burdur)-.Büyük Avrupalı (!) konuşuyor... 
ENGİN GÜNER (Devamla)- Sizlerden, diğer arkadaşlarımdan, onların seviyesine indimse, 

özür diliyorum... (ANAP ve RP sıralarında alkışlar) 
AHMET SAYIN (Burdur)-Sen büyük Avrupalısın (!) 

• ENGİN GÜNER (Devamla)-Sayın Başkandan özür diliyorum. 
Bu tatsız konuşmayı burada noktalamak istiyorum; ancak, bu şekilde davranmakla gerçekleri 

saklayamazsınız, dış politikadaki başarısızlıklarınızı örtemezsiniz. Benim, bu gece burada söyle
diklerim, bütün basın organlarında, bütün televizyon kanallarında söylenenlerden bir kelime fazla 
değildir; çok eksiği vardır, fazlası yoktur. 

AHMET SAYIN (Burdur)- Seviye farkı var. 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir)- Sus be yahu!.. 
ENGÎN GÜNER (Devamla)- Niçin alınıyorsunuz?!. 
Çok değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin, dış politikasını çok esaslı bir biçimde ele alması, yeni

den gözden geçirmesi, planlı, programlı bir şekilde gitmesi, her şeyden evvel bir devlet politikası 
uygulaması lazımdır. 

Türkiye, hiç şüphesiz, Ortadoğu'ya girmelidir; Ortadoğu'ya girilecektir. Ben, burada, Refah 
Partili arkadaşlarıma katılmıyorum. Elbette, banş suyu projesi de olacaktır ve gerçekleşecektir. 
Biz, suyu kendimize saklamak niyetinde değiliz. Suyu, barış suyu olarak, banş aracı olarak kullan
mak niyetindeyiz; bunu, Türkiye'nin menfaatlanna en uygun şekilde gerçekleştirmek azmindeyiz. 
Türkiye, elbette Ortadoğu'ya girecektir, Türkiye, israil'le de iyi ilişkiler kuracaktır, Filistin'le de iyi 
ilişkiler kuracaktır; tüm Ortadoğu ülkeleriyle de iyi ilişkiler kuracaktır; ama, kaş yaparken göz çı
karmamalıdır. Bütün söylemek istediğimiz budur. 

Sayın Başbakanın son gezisi, üç yıllık Hükümet döneminde yapılan dış politika skandallarına, 
gaflarına sadece bir yenisini daha eklemekten ibaret kalmıştır. Bunun uyarıcı olmasını diliyorum. 

Dış politikanın, bu devletin geleneklerine uygun biçimde, Dışişleri Bakam tarafından tespit 
edilip, altyapısının hazırlanıp, hükümet tarafından uygulanması, en doğru olan yöntemdir. Sayın 
Cumhurbaşkanı bir telden, Sayın Başbakan bir telden... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Lütfen... Toparlayın efendim. 
ENGÎN GÜNER (Devamla)- Hemen bitiriyorum. 
...Sayın Dışişleri Bakanı başka bir telden çalarlarsa, Türkiye'nin dış politikada başarılı olma 

şansı yoktur. 
Ben, bu duygularla, verilmiş olan gensoru önergesi lehinde oy kullanacağımızı arz etmek isti

yorum ve bütün arkadaşlarımı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN- Sayın Güncr, teşekkür ediyorum. 
Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mehmet Alp; buyurun efendim. 

- 6 2 4 - ' 



T.B.M.M. B:36 16.11.1994 0:3 

SHP GRUBU ADINA MEHMET ALP (Kars)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Refah 
Partisi Genel Başkanı Sayın Erbakan ve 25 arkadaşının verdikleri, Sayın Başbakanın İsrail'e yaptı
ğı geziyle ilgili gensoru açılması önergesi hakkında, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz 
almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Ben, konuya girmeden önce, bir şeyin altını önemle çizmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, bildiğimiz nedenlerle; ama öncelikle, yıllardır değiştirmeyi gerçekleştiremediğimiz Mec
lis İçtüzüğü nedeniyle, istediğimiz yoğunlukta çalışamamaktadır. Hal bu iken, sağ olsun, Refah 
Partili arkadaşlarımız, sık sık, yararlı yararsız, işlevli işlevsiz, fazla düşünmeden, hemen her konu
da gensoru açılması isteğiyle Türkiye Büyük Millet Mecilisi Başkanlığına başvurmakta; zaten ağır 
işleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına, en hafif deyimiyle, önümüzdeki sorunların çö
zümüne daha çabuk ulaşmamıza, engel olmaktadırlar. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Sen, yazılanı oku; bırak bunları... Ne anlarsın sen!.. 

MEHMET ALP (Devamla)- Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Döneminde, 
Başkanlığa, toplam 36 gensoru önergesi verilmiştir. Bunların yandan fazlasını, yani 20 adedini, 
Refah Partisi Grubu vermiştir. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)-Az bile vermişiz. 
MEHMET ALP (Devamla)- İşin ilginci, bu önergelerin 2 tanesi düşmüş, diğerleri de reddedil

miştir. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Sizin her işinizde gensoru vermek lazım. 
MEHMET ALP (Devamla)- Dahası, bu önergelerin, hep hükümet başkanlarına yönelik olarak 

verilmesidir. Çünkü, Refah Partisinin verdiği önergelerden 8'i Sayın Demirel, 10'u ise Sayın Çiller 
hakkında hazırlanmıştır. Ortada ciddî savlar bulunmamasına karşılık, çok açık bir isim saplantısı 
göze çarpmaktadır. 

Üzerinde görüşme yaptığımız bu önergede de aynen şu ifadeler kullanılmaktadır : "İsrail'e 
yaptığı seyahat sırasındaki sözleri ve davranışlarıyla millî ve manevî değerlerimize helal ettiği... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Helal değil; halel, halel. 
MEHMET ALP (Devamla)- Halel ettiği iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller hakkında bir genso

ru açılması..." 

Değerli arkadaşlarım, gensoru önergesinin "gerekçe" bölümünde daha da dikkate değer cüm
leler var: 

"Başbakanlığa layık olamaz." 
"Sayın Başbakan, büyük İsrail'in kurulabilmesi için, vatan topraklarını verebileceğini ifade et

miştir." 
"Sayın Başbakan, garson gibi davranmıştır" 
Evet, sayın arkadaşlarım, birbuçuk sayfalık bir gensoru gerekçesinde yer alan avlardan birka

çını dikkatinize sundum. Biraz insaf... Biraz insaf değerli arkadaşlar. 
Eğer, Hükümetin izlediği politikalarda bir tutarsızlık, bir yanlışlık varsa -ki bunlar olabilir- bu

nun düzeltilmesinin, yanlışlığın giderilmesinin yolu ve üslubu bu değildir. 
Değerli milletvekilleri, bu tür üslup ve yaklaşımların, ne siyasî ne sosyal ne seçmene selam ne 

de dış politika anlamında, kimseye yarar getirmeyeceği açıktır. 
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KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Gece saat 02.00'de seçmene selam mı verilir?! 

MEHMET ALP (Devamla)- Bundan, en başta Türkiye Cumhuriyeti, sonra Yüce Meclis, daha 
. sonra da Refah Partisinin zarar göreceğini belirtmek isterim. Bir başbakanı, yararlı veya yararsız, 
başarılı veya başarısız görmek başka şeydir, bir başbakanı ihanetle suçlamak başka şeydir. Bunun, 
özellikle yanlış olduğunu vurgulamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, söz konusu İsrail gezisine, ben de katılmış bir arkadaşınızım, işin il
ginç yanı, katıldığım gezide meğer neler olmuş, neler konuşulmuş, benim haberim yok. Hadi, be
nim haberim yok, Dışişlerimizin de haberi yok. Diyelim ki, onlar da uyudu; ama, söz konusu sav
lardan, suçlamayla karşı karşıya kalan Sayın Başbakanın da haberi yok. Bunlardan ancak, sayın Re
fah Partili arkadaşlarımız haberdar. Bu da olabilir; ama, bu kadar uyanık, her şeyden haberdar ar
kadaşlarımız, Bosna'İçin toplanan paralardan niye haberdar değiller?! (SHP ve DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar; RP sıralarından gürültüler) 

Biliyorsunuz, gönderildiği ileri sürülen paralardan, ne Bosna Hükümeti ne Bosna Devlet Baş
kanı ne de yetkilileri haberdar... Refah Partili arkadaşlarımız bu konuya bir açıklık getirir, Yüce 
Meclisimizi aydınlatırlarsa kendilerine müteşekkir kalırız. (RP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM TEZ (Ankara)-Bravo Mehmet Alp! 

MEHMET ALP (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gensoruda, somut olarak 
gösterilen savlar konusunda kısaca görüşlerimi aktarayım.. 

Gensoruda, Sayın Başbakanın, İsrail'in başkent ilan ettiği Kudüs'te kalması eleştirilirken, 
"Clinton bile, dinî dengeleri gözeterek Tel Aviv'de kalmıştır" denilmektedir. 

Her şeyi bilen uyanık arkadaşlarımıza hemen şunu da ifade edeyim ki, Sayın Clinton, sizin ile
ri sürdüğünüz gibi Tel Aviv'de değil, Kudüs'te, Sayın Başbakanımızın kaldığı otelde kalmıştır. Bu
nun bir önemi yok; ama, yanlış bilgilenmenizi önlemek için söylüyorum. 

İsrail'e yapılan tüm ziyaretlerde, alışıldığı üzere, tüm temas görüşmelerinin yapıldığı, resmî bi
naların bulunduğu Batı Kudüs'te gecelenir ve Kudüs'te kalmak, hiçbir biçimde, Kudüs'ü başkent 
olarak kabul etmek anlamına gelmemektedir. Dünyada da El Salvador ve Kostarika dışında -Tür
kiye dahil- hiçbir ülke, Kudüs'ü başkent olarak kabul etmemiştir ve daha acısı, Kudüs'te geceleme 
olayı, hiçbir Ortadoğu ve İslam ülkesinde Refah Partiİi arkadaşlarımız gibi yorumlanmamıştır. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)-Tabiî, onlar da Amerikancı; onun için. 
MEHMET ALP (Devamla)- Benden önce konuşan Refah Partili arkadaşımı cevaplayayım: 

Hep beraber, Selahaddin Eyyübi ruhuyla gittik.,. Hazreti Peygamber Efendimizin Miraca çıktığı 
mekânda Sayın Başbakanımız namaz kılmıştır. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)-Allah kabul etsin. 
MEHMET ALP (Devamla)-Orada Filistinli din kardeşlerimizi hep birlikte kucakladık ve 

kendilerine güç kattık. 
Değerli arkadaşlarım, gensoru önergesindeki savların neresini düzelteyim? Başta da söyledi

ğim gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu gibi, tutarsız, belgesiz ve söylentilere dayalı savlarla 
oyalanmaktadır. 

Refah Partili arkadaşlarımız, "Başbakan, uçakta başörtüsü ve Yahudi takkesi dağıtmıştır" di
yorlar... Böyle bir konu nereden çıkıyor, nasıl oluyor, bilmiyorum. Aynı uçakta ben de vardım; ba
na verilmemiş olabilir, ben görmemiş olabilirim; peki, böyle bir takkeyi alan kimdir? Acaba Refah 
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Partili arkadaş, Sayın Çiller'e benzeyen birinden yanlışlıkla Musevî takkesi almış olabilir mi; bi
lemiyorum. Kısaca, böyle bir olay olmamıştır değerli arkadaşlarım, inanmanızı istiyorum., 

Sayın Refah Partili önerge sahipleri, Türkiye'nin, ABD'den sonra İsrail'i tanıyan ikinci ülke ol
duğundan söz ediyorlar. Aynı Hükümetimizin, Filistin'i ilk gün tanıyan ülke olduğundan niye söz 
etmiyorlar?!. Hassas denge siyasetinden rahatsızsanız, açıkça bunu söyleyin, bu hakkınız; ama, iz
lenilen siyasetten haberdar değilseniz, asılsız suçlamalara lütfen girmeyiniz. 

Yukarıda söylediğim yanlışların neresini düzelteyim diyorum. İsrail Başbakanının, Sayın Çil
ler'e "İsrail Başbakanı" demiş olması konusuna hiç girmek gerekmiyor, Dil sürçmesi midir, kadın 
başbakan arzulamalarından mıdır; yoksa temenni midir, bilemiyorum; ama, gensorunun bu savımn 
çok yanlış bir gerekçe olduğunu vurgulamak isterim. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)-Söylemediler mi? 

' MEHMET ALP (Devamla)- Sevgili arkadaşım, ben de dinledim, söylediler... 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Mesele yok; bunun söylendiğini söylüyoruz zaten. 
MEHMET ALP (Devamla)- Ama, bunda bir art niyet yoktu; nitekim, kendileri orada düzelt

mesini de yaptılar. 

İsrail Dışişleri Bakanının* "barışın iki düşmanı var; İslam köktendinciliği ve fakirlik" dediği 
savı yanlıştır; çünkü, Sayın Peres orada cahillik ve fakirlikten bahsetmiştir. Sayın Refah Partili ar
kadaşlarımın, "Cahillik" lafını nasıl İslam köktendinciliği olarak algıladıklarını, tam anlamak güç
tür. • 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yine, iddiaya göre, Sayın Çiller, "vaat edilen topraklar" 
diyerek, Tevrat'taki sözlere atıfta bulunmuş; yemekte yaptığı konuşma sırasında da, İsrail'li yetki
lileri tedirgin etme pahasına, Filistin'liler için, "onlar da yurtlarını istiyorlar" diyerek, Filistin dev
letinin kurulmasından yana olduğumuza işaret etmiştir. 

Bir başka sav ise, MİT-MOSSAD-CIA işbirliğidir. Kısaca ifade etmeliyim ki, böyle bir uzlaş
ma ve anlaşma yoktur. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Siz nereden bileceksiniz; Dışişleri Bakanı bile yoktu... 
MEHMET ALP (Devamla)- Dışişleri Bakanı benim partimin bakanıdır; hep birlikte gittik; ko

nuşarak gittik, konuşarak geldik. 
ENGİN GÜNER (İstanbul)- Sayın Bakan o toplantıya giremedi... 
MEHMET ALP (Devamla)- Yapılanlardan bilgimiz vardır; kendileri de konuşacaklar, sabre

diniz lütfen. 
Anlaşmayı her iki ülkenin başbakanları imzalamıştır. Bu anlaşma, uyuşturucu kaçakçılığı, te

rörizm ve ağır suçlarla mücadelede işbirliğini öngörmektedir. Önergeyi veren arkadaşlarımızın, 
özellikle uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi ve benzeri konularda itiraz edebileceklerini düşün
müyorum. 

Değerli milletvekilleri, başta da söylediğim gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin en az iki üç 
saatlik çalışma süresinin boşa harcandığına dikkatinizi çekmek isterim. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Çok çalışıyorsunuz, özelleştirmeyi çıkardınız değil mi?!.. 
MEHMET ALP (Devamla)- Sayın Refah Partililerin, İsrail kompleksini giderme yerlerinin 

Yüce Meclis olmadığına işaret ediyor ve karşı çıkar gibi gözüktükleri ülkelere nasıl seyahatler dü-
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zenlediklerini bilerek; İsrail'e ne zaman gideceklerini merak ediyorum. (SHP sıralarından gülüşme
ler; RP sırasından gürültüler) 

Grubum adına önergeye ret oyu vereceğimizi belirtiyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyo
rum. (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Alp, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri; çalışma süremiz dolmak üzeredir. Bitmek üzere olan işin nihayetine ka

dar süre uzaümını oylarınıza sunuyorum:Kabul edenlcr...Kabul etmeyenler.,.Kabul edilmiştir. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Kırca; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADİNA COŞKUN KIRCA (İstanbul)-Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; buraya 

üzüntü içinde çıktım. Dünyada çok önemli hadiseler cereyan ederken, Türkiye'de, kendimiz, biri 
şuradan diğeri buradan gelen rejim dışı tehlikelere maruz iken; yarın belki rejimi korumak vazife
si kendilerine düşecek olan sağduyuluların, sabahtan beri birbirine girmekten başka bir şey yapma-
yışı, beni üzmektedir. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Çok haklısın Hocam... 

COŞKUN KIRCA (Devamla)-Bu üzüntümü, herkese raci olarak söylüyorum. Bu şekilde, ne 
bu memleketin meseleleri halledilebilir ne de her hangi bir konuda -bırakalım dış politikayı- ciddî 
bir tahlil yapılabilir. 

İki şeyi birbirinden ayırmak lazımdır. Bir seyahat olmuştur; bu seyahat, önemli bir seyahat
tir. Kimisi bu seyahatte gaflar yapıldığım, hatalar işlendiğini düşünebilir. Eğer meslekten diplomat-
sanız, herhangi bir seyahatte, kendi meslektaşlarınızın yaptığı pek çok şeyi beğenmeyebilirsiniz -
bunlar da doğaldır- yahut beğenebilirsiniz. 

Bir seyahatin önemi bununla ölçülmez; bir seyahatin önemi, verdiği mesajlarla ölçülür. 
Sayın Başbakan İsrail'e gitmiştir, İsrail'e gitmesi vesilesiyle Sayın Arafat'ı Gazze'de ziyaret et

miştir, arkasından Mısır'a gitmiştir. Burada, hiç kimse bu Mısır seyahatinden bahsetmedi. Acaba 
niye Mısır'a gitmiştir; çünkü Türkiye'nin Ortadoğu'da dengeli bir siyaseti vardır. 

Hemen belirtelim ki, bu dengeli siyaset, dinî veya sair herhangi bir ideolojinin saplantılarının 
kıstaslarına bağlı değildir. Türkiye'nin, Araplar ve İsrail arasında uyguladığı dengeli siyaset, sade
ce ve sadece Türklüğün ve Türk Milletinin çıkarlarının dengeleridir. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Şimdi, bu dengeler nasıl oluşmuştur, bunun için, tarihe, üzücü de olsa, kısaca göz atmak gere
kiyor. Bu millet, senelerce, Arap kavmini, "kavmi necibi Arap" diye sırtında taşımıştır; askere al
mamıştır, vergi verdirtmemiştir... Gerçeklerin bir kısmını söyleyip, diğerlerini ketmetmeyclim. 

İngilizin, Müslüman olmadığı için giremediği Kâbenin eşiğinde, İngiliz topçusunun himayesi 
altında, Fahrettin Paşa'yı, büyük üniformasıyla ağır yaralayan kimlerdir?..Türkiye'den Hatay'ı, Har
ran'ı isteyenler kimlerdir?..PKK'yı destekleyenler kimlerdir?..(RP sıralarından gürültüler) Bütün 
bunların nerede üssü olduğu malum; kendi kendimize birtakım efsaneler uydurmayalım. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)-İsrail'dir, İsrail... 
COŞKUN KIRCA (Devamla)- Sus!..(RP sıralarından "sen sus sesleri, gürültüler) PKK 'nm üs

sü...(RP sıralarından gürültüler) Sus!..Hadi oradan... 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Sen susLTerbiyesiz!.. 
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COŞKUN KIRCA (Devamla)- Hadi, terbiyesiz! Sus bakayım! 
PKK'nın üssü, Suriye'nin himayesinde ve askerî hakimiyetindeki Lübnan'dadır, şimdi de Su

riye'nin ta kendisindedir. (RP sıralarından gürültüler) Yalan mı söylüyorum?! 
ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Yalan söylüyorsun sen!.. Safsata bunlar...Yalan söylüyorsun... 
COŞKUN KIRCA (Devamla)- Hayır, yalan söylemiyorum; bunu herkes biliyor; ama, sizin din 

köktenciliğiniz, gözünüzü, Türk mcnfaatlannı gözetemeyccek kadar kör etmiş. (DYP sıralanndan 
"Bravo"sesleri, alkışlar; RP sıralarından gürültüler) 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat)- Müslüman mısın sen be! Utanın...Utanın... 
BAŞKAN-Sayın İnceöz... 

COŞKUN KIRCA (Devamla)- Taassupla görüşülmez, taassupla konuşulmaz, taassup susturu
lur arkadaşlar! (DYP sıralarından alkışlar, RP sıralarından gürültüler) 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)-Sen sus be!.. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)-İsrail adına konuşma... 

COŞKUN KIRCA (Devamla)- Şimdi, Türkiye, elbette, Ortadoğu'da, kendisine husumet gös
terenlere karşı dengeler aramak mecburiyetindedir. Türkiye bu dengeleri ararken, Arapları da bir 
kenara itmek niyetinde değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır. Yarın, Suriye intibaha gelsin, Tür
kiye, Suriye'yle dost olmak niyetindedir. (RP sıralarından gürültüler) 

Sonra, neyi savunuyorsunuz efendiler, kimin hesabına, neyi konuşuyorsunuz?! (RP sıraların
dan gürültüler) 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Sen kimin hesabına konuşuyorsun?! 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat)- Utan!.. Utan!.. 
»il 

CÛŞKUN KIRCA (Devamla)- İsrail'le sulh anlaşması yapan biz değiliz... 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- İsrail'in hesabına konuşuyorsun... 

COŞKUN KIRCA (Devamla)- İsrail'le sulh anlaşmasını, evvela, Müslüman Mısır yaptı; İsra
il'le sulh anlaşmasını, sonra Müslüman Arafat yaptı; (RP sıralarından gürültüler ve sıra kapaklan-
na vurmalar) İsrail'le sulh anlaşmasını, daha sonra Müslüman Ürdün yaptı; şimdi, İsrail'le sulh an
laşmasını konuşan, Müslüman Suriye. Siz misiniz, gidip onları kurtaracak olan, kendi rızalarına 
rağmen?!. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar , RP sıralarından gürültüler) 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- İsrail'i sen mi kurtaracaksın?!.. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)-Adam, İsrail uşağı!.. 

COŞKUN KIRCA (Devamla)- Böylesine bir demagojinin bu Meclisin içerisine sızması bile, 
Türk Milleti için bir utançtır arkadaşlar! (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar ve gürültüler, 
DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Türkiye, elbette ki, dengeleri koruyacaktır; Türkiye, sizin taasubunuz uğruna, Hatay'ı Suri
ye'ye peşkeş çekmeyecektir! (DYP ve SHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar; RP sıralarından 
gürültüler) Yahut, gözünü sarıp, sağır kukla gibi etrafta dolaşmayacaktır. Türkiye, elbette, kendisi
ne düşman olanlara karşı denge arayacaktır; ama, Türkiye herkese karşı dostça davranmaktadır. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)- Siyonizrni yerin dibine geçireceğiz. 
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COŞKUN KIRCA (Devamla)- Aferin... Buyurunuz, cihat açınız, gidiniz; Arafat'ın yapamadı
ğını, Ürdün Kralının yapamadığını, Esat'ın yapamadığını, Saddam'ın yapamadığını, hepsini, siz ya
pınız. (RP sıralannan gürültüler, DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

ÖMER EKÎNCİ (Ankara)- Ecdadımızın yaptığını yapacağız. 

COŞKUN KIRCA (Devamla)- Hepsini, gidiniz yapınız veyahut buyurunuz, Bosna'ya gidiniz, 
orada yapınız. (RP sıralarından gürültüler) 

ÖMER EKÎNCİ (Ankara)- Yapacağız be adam, yapacağız!.. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)-Sen kimin sözcüsüsün?!.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Avukat mısın?!. 

COŞKUN KIRCA (Devamla)- Hiç, avukatlık falan yapmıyorum; Türkiye, Araplara karşı da
ima dürüst davranmıştır. Türkiye'nin siyaseti, siyonist siyaset değildir. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)-Senin kimliğin ne?! 
COŞKUN KIRCA (Devamla)- Türkiye, Tanrı'nın hiçbir millete arazi vaat etmiş olduğu kana

atinde değildir, bu Başbakan da değildir; hiç kimse değildir. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)-Menderes'i nasıl astırdınız? 

COŞKUN KIRCA (Devamla)- Hiç kimse değildir. İsrail'e ilk Türk Büyükelçisini gönderen 
Başbakan Mesut Yılmaz da bu kanaatte değildir. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Menderes'i nasıl astırdın,.. Menderes'i?!. 

BAŞKAN -Sayın Ergezen... Sayın Ergezen. 
COŞKUN KIRCA (Devamla)- Bu adamlarla müzakere etmek, bu Mecliste doğru dürüst bir 

tahlil yapmak mümkün değil. 
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl)-İşine gelmiyor değil mi?!. 

ZEKİ ERGEZEN (B?tlis)-Menderes'in hesabını versin. 

BAŞKAN-Sayın Ergezen, rica ediyorum efendim... 
COŞKUN KIRCA (Devamla)- Sevgili arkadaşlarım, şimdi yapılan şey ne?.. Her tarafta sulh 

anlaşmaları imzalanıyor. Bu sulh anlaşmaları Ortadoğu'da yeni bir devre açmıştır. Bu devre, ceha
leti yenme; bu devre, iktisadî kalkınma devresidir. (RP sıralarından gürültüler) 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, niye müdahale etmiyorsunuz?.. 

BAŞKAN- Sayın Saraçlar, oraya ne söylediğimi zannediyorsunuz? Uyarıyorum ve rica ediyo
rum... Ne yapayım istiyorsunuz?.. (DYP sıralarından gürültüler) 

Hayır, ne yapayım istiyorsunuz?.. Rica ediyorum... 
COŞKUN KIRCA (Devamla)- Ne yapacağınız aşikâr; susturun!.. Vazifenizi yapmıyorsunuz... 

Vazifenizi yapmıyorsunuz... 

BAŞKAN- Sayın Kırca... Sayın Kırca... 
COŞKUN KIRCA (Devamla)- Ben onlara hitap bile etmiyorum... Size düşüyor susturmak; 

çünkü, hitap edilebilir, layık kabul etmiyorum kendilerini. (RP sıralarından gürültüler, DYP sırala
rından alkışlar) 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)- terbiyesiz. Biz hepimiz Müslümanız! 
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COŞKUN KIRCA (Devamla)-Sevgili arkadaşlarım...Sevgili arkadaşlarım... (RP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN-Sayın Kırca... Sayın Kırca... 

COŞKUN KIRCA (Devamla)-Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'nin yaptığı nedir?.. Bir, Uyuştu
rucu Maddeler, Terörizm ve Ağır Suçlarla Mücadele İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaş
mada söz konusu olan nedir; bilgi teatisi, istihbarat teatisi ve ancak gerekirse müşterek hareket, ge
rekirse müşterek hareket... (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın Kapusuz... Sayın Kapusuz... Sayın Baş... , 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Kimin adına konuşuyorsa, açıklasın oradan; İsrail adına mı konu
şuyor?! 

BAŞKAN- Sayın Ekinci, sözlerini dinleyelim, zabıtları tetkik ederiz, kimin adına konuştuğu
nu herkes kendi takdir eder. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat)- Kimin sözcüsü anlayamadık... Sözcünüz bu mu?.. 
BAŞKAN- Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşuyor efendim. Doğru Yol Partisi Grubu adı

na konuşuyor... Öyle söz istedi 

COŞKUN KIRCA (Devamla)-Neyi savunuyorsunuz? İslamiyet altında, İslamiyet namı altın
da, masum insanların öldürülmesini bugün, en başta Yaser Arafat takbih ediyor, Kral Hüseyin tak
bih ediyor, siz mi onların yanındasınız? (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Kırca... Sayın Kırca... Genel Kurula hitap eder misiniz efendim... Bir gru
bu hedef almayın lütfen.. . 

COŞKUN KIRCA (Devamla)- Eğer taraftarlarınız konuşmamı, kesmekten vazgeçerlerse... 

BAŞKAN- Efendim, benim taraftarım yok; ben Meclis Başkanıyım; rica ediyorum... 
COŞKUN KIRCA (Devamla)- Sizin yapmadığınız işi ben yapmaya çalışıyorum. 
BAŞKAN-Rica ediyorum... Sayın Kırca, rica ediyorum... 
COŞKUN KIRCA (Devamla)- Ben sizden rica ediyorum; susturunuz o zaman. 

LATİF SAKICI (Muğla)-Sayın Başkan, lütfen susturun. 
COŞKUN KIRCA (Devamla)- Şimdi, bu, dünyanın medenî ülkeleri arasında yapılan anlaşma

ların bir benzeridir. Türkiye, şu veya bu taassup uğruna, kendisini medeniyetin dışına atacak değil
dir. 

Yapılan diğer bir anlaşma, Posta Hizmetleri ve Haberleşme Konusunda İşbirliği Anlaşmasıdır. 
Mısır'la da, Uluslararası Karayolu Ulaştırmacılığı Anlaşması akdedilmiştir. 

Şu kadarını söyleyelim, ne Gazze'de Yaser Arafat ne Mısır'da Hüsnü Mübarek ve Mısır Baş
bakanı; Sayın Türkiye Başbakanı İsrail'i ziyaret etti diye en ufak bir serzenişte bulunmuş değildir
ler; size mi düşüyor?! (RP sıralarından gürültüler) 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)- Biraz daha tahrik edin de, birbirimize girelim... 
BAŞKAN- Sayın Kırca, Genel Kurula hitap eder misiniz; süzünüzü keserim... Rica ediyo

rum... 
COŞKUN KIRCA (Devamla)-Sen sustur evvela onları Başkan efendi! 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, hangi üslupla konuşuyor bu?! 
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COŞKUN KIRCA (Devamla)- Sevgili arkadaşlarım, Ortadoğu bir sulh sürecine girmektedir. 
Bu, sulh sürecine ve kalkınma sürecine girildiğinin en büyük işaretlerden biri -şu veya bu hata, ne 
olursa olsun, ben hata yapılmadı demiyorum- bir Kudüs iş konferansında haberiniz olsun, parasını 
aldığınız Suudî Arabistanm olmasıdır. Neden; Suudî Arabistan da dışarıya taassup ihraç ediyor; 
ama, hiç değilse terörizm yapmıyor, masum insanları öldürmüyor. Onlar bile vardı orada. 

MUSTAFA ÜNALDI(Konya)-Hadi oradan, Siyonist! 

BAHATTÎN ELÇİ (Bayburt)- Kudüs Yahudilere mezar olacak. 

COŞKUN KIRCA (Devamla)- Sevgili arkadaşlarım, bağırtılanyla Müslümanlığa aykırı ırkçı
lık yapan bu adamları kendi kaderleriyle baş başa bırakıp, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar; RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar "yuh" sesleri) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri... Sayın İnceöz... Sayın Kazan... Sayın Çelik... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Milletin karşısına çıkın bakalım; gelin, konuyu tartışalım, can

lı yayın yapalım, niye kaçıyorsunuz. Canlı yayında, şu konuşmayı millet bir mukayese etsin, sizin 
içyüzünüzü görsün. 

BAŞKAN - Sayın Kazan... Sayın Kazan... 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - DYP'lilerin ayıbısın sen, ayıbı!.. 

BAŞKAN- Sayın İnceöz... Sayın İnceöz, rica ediyorum efendim.... • 
Değerli milletvekilleri... 
KEMALEITİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Zaten, o tarafta sizden başka kimse yok, yalnızsınız! 

BAŞKAN-Dcğerli Göktaş... 
Sayın milletvekili, hangi grubun adına kimin konuşacağını ben tayin edemem, bir başka grup 

da tayin edemez. Doğru Yol Partisi Grubu, Sayın Kırca'yı temsilci gösterdi, o konuştu; yababilece-
ğim bir şey var mı benim efendim? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, zaten bir ay kaldı; bir ay sonra konuşmalar Mec
listen naklen verilecek, o zaman konuşacağız! 

BAŞKAN - Sayın Kazan... Sayın Kazan...Sayın Kazan... 
Efendim, ben tekrar arz edeyim; yani, Refah Partisi, kendi sözcüsünü kendisi tayin ediyor 

Doğru Yol Partisi de kendi sözcüsünü kendisi tayin etti, benim yapabileceğim bir şey var mı? 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop)- Sayın Başkan, sizden, neden konuşmacıyı tâyin ettiğimiz sorulmu

yor. 
BAŞKAN - Efendim onu soruyor. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sizi ilgilendirmez, olmaz böyle şey! Siz, böyle bir cevap veremez

siniz. 
BAŞKAN - Sayın Topçu... Sayın Topçu...Saym Topçu... 

Efendim, "sözcünüz bu mu" diye karşıdan söz geldi; onu düzeltiyorum ben. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Onu biz söyleriz, siz oradan "ben tayin etmiyorum" diyemezsiniz. 
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BAŞKAN- Peki, o zaman buyurun, siz söyleyin veya söylemeyin. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Böyle bir usul yok; siz, bizim adımıza konuşamazsınız. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, buyurun efendim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Resmen, tarafsınız Sayın Başkan; sizden bunu beklemiyo
ruz; lütfen... 

BAŞKAN - Sayın Saraçlar... Sayın Saraçlar... Sayın Saraçlar, bakın, Refah Partisi Grubu Söz
cüsü şuraya çıktı, ağız tadıyla konuşmasına sizin Grup imkân vermedi. Bunu, taraf olduğum için 
söylüyor değilim. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler.) Müsade buyurun... Müsade buyurun ki, 
arkasını söyleyeyim efendim. 

ADİL AYDIN (Antalya)- Yalanlarınızı dinlemeye mecbur mu Grup? 

BAŞKAN- Arkasından da sizin Grup Sözcünüz gelince, zannediyorum o kırgınlık ve kızgın
lıkla hareket etmiş olabilirler. Doğru değildir; ikisi de doğru değildir. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkan, biz ona itiraz etmiyoruz. Arkadaşlarımız gö
revlerini yapıyorlar... 

BAŞKAN-Görev değil efendim o. . 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-... ama, siz görevinizi yapmıyorsunuz; bizim itirazımız ona. 
Ona hak veriyoruz biz; çünkü, onlar da görevlerini yapıyorlar. 

BAŞKAN- Sayın Saraçlar, kimseye hak vermiyorum ben. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Ben veriyorum; siz veremezsiniz. 

BAŞKAN- Efendim, siz verirsiniz veya veremezsiniz; biz Başkanlık olarak... 

İHSAN SARAÇLAR(Samsun)-Siz, tarafsızlıktan ayrılamazsınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, sizi beklettim; özür diliyorum, kusura bakmayın. 

Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI MÜMTAZ SOYSAL (Ankara)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

önümüzdeki konuyu da, bütün konular için yapmamız gereken bir tarzda ele almamız gerekiyor -
yani, daha geniş bir sorunun bir parçası olarak- çünkü, konulan, kendi kapsamlarından, çevrelerin
den ayn olarak tek başına ele alırsak, tıpkı bir yazının içinden tek bir cümleyi, hatta bir cümlenin 
içinden tek bir kelimeyi ele alıp da onun üzerinde fikir yürüttüğümüz zaman nasıl yanılgıya düşer
sek, burada da aynı yanılgıya düşme tehlikesi önümüze çıkar. Onun için, bu geziyi -eğer gezi de
mek gerekirse- böylesine bir diplomatik girişimi, yani İsrail'i, Gazze'yi ve Mısır'ı kapsayan geziyi, 
bir bütün olarak değerlendirmek ve daha da geniş bir bütünün içine oturtmak gerekir. 

Onun için, -eğer müsade ederseniz- Türkiye'nin son yıllardaki Ortadoğu politikasına kısa bir 
göz atmak gerekecektir. Bu politika, şimdiye kadarki bütün hükümetlerin yaptığı gibi, her şeyden 
önce, Türkiye'nin kendi çıkarlannı, Türk halkının kendi siyasal, ekonomik çıkarlarını ön plana ge
tiren bir politikadır ve bu politika herhangi bir önyargıdan da arındınlmış bir politikadır -şimdiye 
kadar olduğu gibi- yani, herhangi bir ırkçılık gütmez; ama, bu politika, aynı zamanda, mazlum mil
letlere yakınlık duygusunu da ihmal etmez. Bir de, bu politika, son yıllarda özellikle, konuların dı
şında kalmaktansa içinde olmayı, yani biraz daha aktif dış politika gütmeyi amaçlar. O bakımdan, 
dış politikamızın Ortadoğu bölümüne baktığımız zaman, bazı konularda, alışmış olduğumuz tutum-
lann dışına çıkmakta olduğumuzu da herhalde fark edeceksiniz. 
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Şimdiye kadar, özellikle dünyanın iki bloka bölünmüş olduğu durumlarda, dış politikamız, Or
tadoğu'da da -yani, çok yakınımızda bulunan topraklarda da- genellikle, bu bölünmenin çok büyük 
etkisini taşırdı; ama, o büyük bölünme ortadan kalktıktan sonra, biz, çok daha serbest, kendi çıkar
larımıza çok daha yakın ve başka büyük çıkarlar ile kendi çıkarlarımızı karıştırmayan bir dış poli
tika gütmeye başladık. Bu, yalnız benim içinde bulunduğum Hükümet zamanında değil, daha ön
ceki hükümet ve hükümetler zamanında da ortaya çıkan bir gelişme. 

Örneğin, son yıllarda Irak konusundaki tutumumuza baktığımızda, daha önceki yıllarda oldu
ğu gibi bir büyük müttefikimizin adım adım peşinde gitmek biçiminde olmamaktadır; kendi çıkar
larımızı ön plana getirip, o büyük müttefikimizin bazı konulardaki hatalarını düzeltmeye çalışmak 
biçiminde olmaktadır; çünkü, bizim kendi öz çıkarlarımız, güneydoğu bölgesindeki durum, petrol 
boru hattındaki çıkarımız, bizi, değişik davranmaya doğru götürmektedir. 

Hatta, İran konusunda da, dünyanın üzerine çullandığı bir rejimin bizimle olan ilişkilerini, biz, 
başka bir anlayışla görmeye çalışıyoruz; çünkü, komşumuzdur, çünkü, onunla ortak çıkarlarımız 
vardır; ama, yine, onunla, onun rejimiyle, onun tutumuyla bütünleşmekten de uzak kalıyoruz. 

Aynı şekilde, Suriye ile de ilişkilerimizde bir düzelmeye gitmeye çalışıyoruz; çünkü, Suriye 
ile ilişkilerimiz kötü olduğu zaman, her şeyden önce, bir yakın komşusuyla kötü ilişki içinde bulu
nan bir ülkenin sıkıntılarını çekmekten de öteye -terör konusunda vesaire- bu ilişkileri düzeltmek
te yararımız vardır. 

Böyle baktığımız zaman, asıl konuya girerken bazı noktaları da unutmamamız gerekir. Tür
kiye, İslam Konferansı Örgütünün de bir üyesidir; yani, İslam camiasının içinde kendisi bir laik 
devlet sıfatını taşımakla birlikte, öyle bir camianın içinde de bulunmaktadır. 

Türkiye, yine, dünyanın, kendisi kadar önem vermediği bir başka konuya, örneğin Irak'ın top
rak bütünlüğüne, kendi çıkarlarını da gözeterek önem vermektedir ve bu konuda, yine Batılı müt
tefiklerimizin pek de hoş karşılamadıkları bir biçimde, İran ve Suriye'yle, Irak'ın toprak bütünlüğü 
konusunda -yani, böylesine zor oluşturulabilecek bir kimya içinde- çaba göstermektedir. 

Bu açıdan bakınca, Türkiye'nin İsrail ve Filistin politikası da, yine aynı ilkelerden ayrılmış de
ğildir ve son zamanlarda da bu ilkelerin biraz daha geliştirilmesine yönelmiştir. 

Şimdiye kadar bütün hükümetlerimiz -yani, Filistin sorununun çağdaş biçimiyle ortaya çıktı
ğı 1947 yılından beri işbaşında bulunan bütün hükümetlerimiz- iki taraf arasında bir denge gütme
ye çalışmışlardır ve bütün bu hükümetlerin içinde, partilerimizin -sağdan sola- hepsinin sırayla bu
lunduklarını görüyoruz; fakat, yine bütün hükümetlerimiz... 1947'de Birleşmiş Milletler, İsrail'i, 
yani, bugünkü İsrail topraklarını, eski Filistin'i, Araplar ile Museviler arasında böldüğü zaman ve 
"iki ayrı devlet kurulsun" dediği zaman, Türkiye, Birleşmiş Milletlerin bu kararına katılmamıştır. 

1948"de İsrail kurulduğu zaman, Türkiye, hemen arkasından, İsrail'i de tanımıştır ve bütün hü
kümetlerimiz, o zamandan beri -kendi içlerindeki kompozisyon ne olursa olsun- İsrail'i tanımamak, 
yok saymak gibi bir tutuma da girmemişlerdir. 

Bu hükümetler bunu yaparken, Filistin'in ve Filistinlilerin, sürekli vurgulanan deyimiyle 
"haklı,davasına" sahip çıkmaktan da geri kalmamışlardır; yani, Filistinlilerin de kendi topraklarına 
sahip olmaları gerektiğini, o topraklar üzerinde bir devlet kurma hakkına sahip olduklarını ve bu 
bakımdan, İsrail tarafından ezilmemeleri gerektiğini Türkiye, sürekli vurgulamıştır. Onun için, Bir
leşmiş Milletlerde Filistinlilerin haklarını korumak üzere kurulmuş olan özel bölümün içinde, özel 
komisyonlarda, sonuna kadar, Türkiye yer almıştır. 

- 6 3 4 -



T.B.M.M. 15:36 16 .11.1994 0 : 3 

Türkiye, bu tutumu dolayısıyla, İsrail'in kendisiyle diplomatik ilişki kurduğu halde, bütün öbür 
devletlerle ilişkilerini büyükelçilik düzeyinde başlattığı halde, İsrail'le olan diplomatik ilişkisini el
çilik düzeyinde -büyükelçilik değil, elçilik düzeyinde- yani, legasyon düzeyinde tutmuştur ve İsra
il saldırganlaştıkça; Türkiye, İsrail'le olan diplomatik ilişkilerinde, kendisini, orada, 1957'den baş
layarak, bîr elçiyle değil, bir maslahatgüzarla temsil ettirmeye çalışmıştır. 

Türkiye, 26 Kasım 1980 tarihinde, İsrail'le olan ilişkilerini, diplomatik ilişkilerde indirilebile
cek en aşağı düzeye, ikinci kâtip düzeyine indirmiştir; çünkü, İsrail, aynı yılın temmuzunda, Ku
düs'ü -onların deyimiyle- tarihî ve ezelî başkent ilan etmiştir. Biliyorsunuz, İsrail'in anayasası yok; 
fakat, bir yasayla, Kudüs'ü, İsrail'in ezelî ve tarihî başkenti ilan etmiştir. Bunun üzerine, Türkiye, 
o ilişkileri en düşük düzeye indirmiştir; fakat, kopartmamıştır. 

Aslında, Türkiye, İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülkedir; fakat, aynı zamanda, hem İsrail'i ta
nıyan hem de Filistin Kurtuluş Örgütüyle başından beri diplomatik ilişkilerde bulunan bir ülkedir. 
Türkiye'nin özelliği burada. 

Türkiye -bütün hükümetler zamanında, sağdan sola bütün partilerin katıldığı hükümetler za
manında- bunu yapmakla, aslında Filistinlilerin davasına yardımcı olacağını düşünmüştür. Çünkü, 
Cumhuriyet Türkiyesi, Millî Mücadeleden çıkmış olan Türkiye, mazlum millet durumundaki Filis
tinlilerin davasına sahip çıkmamazlık edemezdi; ama, Türkiye, kendi tarzında sahip çıkmıştır; ya
ni, İsrail ile diplomatik ilişkisini kestiği zaman yapabileceğinden çok daha fazlasını, İsrail ile asga
rî düzeyde diplomatik ilişki güderek yapabileceğini düşündüğü için bunu yapmıştır. 

Türkiye, şimdi de, Ortadoğu'da gelişmekte olan, henüz tamamlanmamış olan barış sürecinin 
içinde olmak istemektedir; olup bittikten sonra ona girmeye çalışmak, onun içinde rol oynamaktan-
sa, bu süreç henüz tamamlanmamışken bir rol oynamaya çalışmaktadır. 

Bildiğiniz gibi, bu süreç, çok uzun bir süre önce, 1979'da Amerikan'ın belki zorlamasıyla, Mı
sır ile İsrail arasında Camp Davit uzlaşmasından sonra barışın kurulmasıyla başlamış olan bir sü
reçtir; ama, o aşaması biraz zorlama ve açıkça, Mısır'ı, islam dünyası içinde tecrit eden bir biçim
de olmuştur; ama, yakın dönemde başlayan ve gizli diplomasiyle başlayan bir başka süreç vardır 
ki, artık, ortaya çıkmış ve gelişme yoluna girmiştir. O da, Norveç'in öncülüğüyle ve gizli diploma
si yoluyla bir noktaya kadar getirilen, ondan sonra Madrid toplantısı ve Washington toplantıları ve
saire yoluyla ortaya çıkan süreçtir. 

Madrid'de, açığa çıkmış olan bu diplomatik çabalar sonucunda, İsrail ile Filistin Kurtuluş Ör
gütü anlaşmaya başladığı zaman, Türkiye, ikisiyle de ilişkilerini büyükelçilik düzeyjne çıkarmıştır; 
çünkü, Türkiye, Filistin Kurtuluş Örgütünün, Filistin Devleti haline gelmesini, ilan edildiği gün ta
nıyan bir ülkedir. 15 Kasım 1988'de Filistin Kurtuluş Örgütü "ben artık Filistin Devletiyim" dedi
ği zaman, Türkiye, -o Türkiye ki, benzer durumda, bir başka devletini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyetini kimseye tanıttıramamıştır- Filistin'i yalnız bırakmamak için, ilan edildiği gün tanıyan ülke
dir. Bu niteliğiyle Türkiye, arkadan Madrid gelişmesi olunca, bu kez çekinmeksizin, herhangi bir 
komplekse kapılmaksızın, hem İsrail'le hem de Filistin Devletiyle ilişkilerini büyükelçilik düzeyi
ne çıkarmıştır. 

Bu süreç devam etti ve bildiğiniz gibi, geçen sonbaharda, 1993 eylülünde, Washington Bildir
gesiyle, en kritik noktasında önemli bir adım atmış oldu; o da, Filistinliler ile İsrail arasında barış 
sürecinin, kesin olmasa bile, önemli bir aşamaya gelmiş olması. Washington Bildirgesi, Filistin ile 
İsrail'in hangi esaslar üzerinde anlaşabileceklerini aşağı yukarı belirleyen uzunca bir belgedir; ama, 
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İsrail, henüz, Filistin Devletini, İsrail topraklan -ya da Filistin toprakları- üzerinde tanımış değil-
• dir. Bu uzlaşmaya göre, henüz, Filistin ve İsrail arasında barış akdedilmiş değildir. Geçici bir uz

laşma ortaya çıkmıştır ve bazı bölgeler -Gazze şeridi Ve Batı Şeria'da da Eriha bölgesi- 5 yıl sürey
le Filistinlilerin yönetimine bırakılmıştır; ama, yine de sınırlı bir yönetimdir; yani, iç güvenlik ba
kımından, eğitim, kültür, turizm gibi, tam böyle devlet niteliğine henüz erişmemiş olan konular ba
kımından, Filistinliler, kendi kendilerini yönetme, özerklik imkânına kavuşturulmuşlardır; ama, 
devlet olarak henüz böyle bir süreç içine girilmemiştir ve son yaptığımız temasın belki de önemli 
öğretilerinden biri -bize öğrettiği şeylerden biri- İsrail, bir süre sonra, bu 5 yılın sonucunda Filistin 
devletini tanımak zorunda kalacaktır. Zaten tanımamazlık edemez. Bir halk, bağımsızlık için ayak
landıktan sonra onu durdurmak mümkün değildir. Taşla, sopayla, Filistin'in gerçekleştirdiği bir di
renme vardır; fakat, İsrail, bunu henüz, dinî saplantılar içinde olan kendi halkına açıkça ilan ede
memektedir; ama, bize verilen izlenim, sonuçta, bir Filistin Devletinin de, Arap devletinin de ku
rulmasına İsrail'in katlanmak zorunda kalacağı biçimindedir. 

Bunun önemli noktalarından biri, Washington Bildirgesi yayımlanmadan önce, Arafat'ın, Ra-
bin'e 9 Eylül 1993 tarihinde yazdığı bir mektuptur. Bu mektup, uzlaşmanın birkaç hafta öncesinde 
yazılmıştır. Onunla, Filistin -yani, Yaser Arafat'ın başında bulunduğu devlet- İsrail'in barış ve gü
venlik içinde var olmak hakkını kabul etmektedir. Yani, Filistin de, bu kez, İsrail'in varlığını ka
bul etmektedir. Bu, bizim başından beri izlediğimiz politikanın, başlangıçta belki başka nedenlerle 
ortaya çıkmış olan politikanın, sonuçta doğruluğunu da ispatlamaktadır; çünkü, her iki taraf, birbi
rinin varlığını kabul etmiştir ve bu, çok önemli bir adım. 

Bundan sonrası ne olacak? Tabiî, henüz Suriye unsuru var; Suriye'nin yarı işgali altında bulu
nan Lübnan unsuru var; ama, çok daha önemlisi, Filistin unsuru var. Filistin ile İsrail arasında he
nüz kesin barış ortaya çıkmış değildir. Onun için, bizim bu son seyahatimizin o kısmının, yani Fi
listin ya da İsrail denen topraklar üzerindeki kısmının dcngelendirilmesi büyük önem taşımaktay
dı. İsrail'e, bu barış sürecinde attığı adımlar bakımından cesaretlendirici, teşvik edici bir mesaj ver
mek gerekiyordu -sanıyorum o mesajı da vermeye çalıştık ve büyük Ölçüde verdik- ama, daha da 
önemlisi, Filistin halkına, yani Gazze şeridinin o çok kötü koşullarına hapsedilmiş durumda olan 
Batı Şeria'nın henüz bağımsızlıktan bir hayli uzak olan ortamında yaşamak zorunda olan ve bir ba
kıma bütün bu gelişmeler dolayısıyla yalnız kaldıklarını, dünya tarafından terk edildiklerini düşü
nen Filistin halkına da bir mesaj vermemiz gerekiyordu: Biz, sizin davanızdan yanayız; ama, biz, 
aynı zamanda İsrail'e de mesaj verebilen, İsrail vasıtasıyla Batı dünyasına da mesaj verebilen; do
layısıyla, onların aldırmazlıkları, vurdumduymazlıkları karşısında sizi yalnız bırakmayacak olan 
bir devletiz. Yaser Arafat'la yaptığımız görüşmelerde -burasını söylemem, herhalde bir gizliliği 
açıklamak anlamını taşımıyor- Yaser Arafat'ın ve çevresindeki Filistinlilerin bizden istedikleri, bi
zim, bütün dünyada belli yeri olan bir ülke olarak, kendi yalnızlıklarını, kendi çaresizliklerini ve 
kendi ihtiyaçlarını başkalarına duyurmamız idi. Zannediyorum, bütün bu görüntülerin gerisinde, 
önemli olan nokta budur; ama, bunu yapabilmemiz için, hatta bazılarımızca eleştirilen bazı sözleri 
söylemek zorunda kaldığımızı da itiraf etmek gerekir. Yani, Sayın Başbakan, bir akşam yemeğin
de, eğer "vaat edilmiş topraklar" sözünü ettiyse, bu sözü, o yemeğin havası içinde almak ve o ye7 

meğin havası içinde söylenen -aynı nutuktaki- çok önemli bir mesajı da unutmamak gerekir. O İs
rail ki, henüz Filistin'i bir devlet olarak tanımaya hazır olmadığını hissettirmektedir ve bunu halkı
na söylemekten çekinmektedir. Onun resmî yemeğinde, Türkiye'nin Başbakanı, "Filistinlilerin de, 
sizin gibi devlet olmaya, kendi yurtlarına kavuşmaya, devletlcşmiş yurtlarına kavuşmaya hakları 
vardır" demiştir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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Bu, belki, bizim, eskiden beri dünyaya söylediğimiz bir şeydir; ama, İsrail'in bir resmî yeme
ğinde, İsrail Başbakanının ve İsrail sorumlularının karşısında bunları söyleyebilmek için, Türki
ye Başbakanının oraya gitmesi, orada bulunması ve İsrail ile de daha taze ve daha yakın ilişkiler 
kurmak niyetinde bulunduğunu açıklaması gerekiyordu. 

Şimdi, İsrail ile yapılan görüşmelerde, gerçekten birtakım antlaşmalar da imzalanmıştır; uyuş
turucu madde kaçakçılığının önlenmesine, terörizm ve ağır suçlarla mücadelede işbirliğine ilişkin 
antlaşmalar da imzalanmıştır. 

Tabiî, bu arada -madem söz konusu oldu, onu da parantez içinde söyleyeyim- her iki ülkenin 
gizli servisleri arasında da temaslar olmuştur; ama, gizli servisler arasındaki temaslar, herhalde hiç
birinizin meçhulü değildir; dünyanın her köşesinde ve her devlet arasında yapılmaktadır. Bizim, 
Yunanistan gizli servisiyle de belirli konularda işbirliğimiz var; en düşman olduğumuz ülkelerle de 
belirli konularda işbirliğimiz var. Ben, bütün bu görüşmelere kendim katılmak merakını da hisset
miyorum, nitekim, İsrail'deki görüşmede de, Bakanlığımı temsilen müsteşar yardımcısı bulunmuş
tur. Dolayısıyla, bizim gıyabımızda yapılmış, devletin kayıtlarının dışında yapılmış bir temas söz 
konusu değildir. 

Sayın Başkan, sözlerimi bitirmeden önce, bu vesileyle bir noktaya daha dokunmak istiyorum; 
o da şu: Kudüs sorunu. Biz, Kudüs'e ayak bastığımız zaman, Kudüs'ün, çözülmemiş sorunlar ara
sında bulunduğunu biliyorduk. Çünkü, Vaşington Bildirgesi, Kudüs sorununun çözümünün tartışıl
masını dahi iki yıl sonraya ertelemiştir; yani, önce bir sıcaklık olsun, bir yakınlaşma olsun ve an
cak ondan sonra İsrail ve Filistin oturup Kudüs'ü tartışabilsin denmiştir. Çünkü, Kudüs'ün, her üç 
din bakımından da ve herhalde hepsinden de daha önemli olarak Müslümanlık bakımından da kut
sal yerleri içerdiği, kutsal bir kent olduğunu bilmektedirler ve bunu en iyi bilen de biziz. Çünkü, 
yüzyıllar boyunca Kudüs'ü, tam bir hoşgörü içinde, bütün dinlerin yanyana yaşabildikleri bir yer 
olarak tutmuş bir imparatorluğun çocuklarıyız. Onun için, bizim, Kudüs'te, herhalde başkalarından 
çok daha dikkatli davranmamız gerekiyordu ve nitekim de öyle davranıldı. 

Kudüs'te, hiç bir zaman, "Kudüs, İsrail'in başkentidir; ezelî, tarihî falan değil, sıradan da "baş
kentidir" diye yorumlanabilecek bir şey yapılmadı; ama, nihayet, kendisini ziyarete gittiğiniz bir 
devletin de, sizi falanca otelde misafir etmek istemesi ya da sizinle filanca yerde görüşme yapmak 
istemesi de reddedilebilecek bir durum değildi. Bunu yaparken, önemli olan, Kudüs'ün niteliği ko
nusunda bizim ne düşündüğümüzü açıkça bildirmekti ve o bakımdan, Türkiye, henüz, Tel-
Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e nakletmiş değildir ve nakletmek niyetinde de değildir, öyle bir 
planımız da yok; tam tersine, Türkiye, İsrail'le büyükelçilik düzeyinde ilişki kurduğu zaman, ken
di büyükelçiliğini Tel-Aviv'de muhafaza ederken, Kudüs'te uzun bir süredir açık olan Başkonso
losluğunu açmıştır. Fakat o Başkonsolosluk -başka ülkelerde rastlanmayan bir durum bu- Tel-
Aviv'deki Büyükelçiliğimize bağlı değildir; o Başkonsolosluk, doğrudan doğruya Ankara'ya bağ
lıdır. Yani, biz, bir anlamda Doğu Kudüs'teki ve İsrail'in başka yerlerindeki ya da Filistin'in başka 
yerlerindeki Filistinlilerle olan ilişkilerimizi, Kudüs Başkonsolosluğumuz kanalıyla yürütmekteyiz 
ve bu, bizim, İsrail'e eskiden beri verdiğimiz bir mesajdır. Nitekim, Sayın Başbakan ve yanındaki 
heyet, Gazze'yi ziyarete gittiği zaman, İsrail'deki Büyükelçimiz bizimle gelmemiştir, Kudüs'teki 
Başkonsolosumuz -bir hanım- bizimle birlikte gelmiştir; Gazze'deki görüşmelerde o bulunmuştur 
ve bununla da, hem Filistinlilere hem de İsraillilere vermek istediğimiz mesajı verdiğimizi düşünü
yoruz. 

Bir önemli noktayı daha söyleyeyim: Belki programda bulunmayan; ama, son dakikada yapıl
mış gibi gözüken bir hareket de, aslında, hem içimizden gelen hem doğru olduğuna inandığımız 
hem de bizden istenen bir hareketti; yani, Türk heyeti olarak, zamanın çok dar olmasına rağmen, 
Gazze dönüşü, Doğu Kudüs'te bulunan, Filistinlilerin... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Bakan, toparlar mısınız efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MÜMTAZ SOYSAL (Devamla)-Tamamlıyorum zaten. 
... temsilciliği niteliğini taşıyan ve son anlaşmalara göre siyasî temas yapmaması istenen, an

cak, kültürel bakımlardan temaslar yapmaya yetkili kılınan bir mahalleye -onların, şarkevi dedik
leri mahalle- gitme kararını almışızdır. Bunu, isterseniz, gecikmiş bir diplomasi hareketi sayabilir
siniz; ama, içimizden gelen bir harekettir ve mazlum milletlerden yana olmanın bize verdiği bir ha
rekettir. Filistinliler madem buna bu kadar önem veriyorlar dedik, İsrail'e de haber vermek koşu
luyla, oraya gitmeyi kararlaştırdık; fakat, o gün -gezide bulunanlar bilir- yıllardır görülmeyen şid
dette bir yağmur saatlerce üzerimize boşalmaktaydı ve telefon hatları kesilmişti. İsrail'e haber ver
meden oraya gitmek zorunda kaldık; çünkü, onu, yerine getirilmesi gereken bir şeref ödevi saydık. 
Bu koşullar içinde yapılmış olan bir ziyaret, arkasından Mısır'la tamamlandı ve Mısır'la tamamlan
masındaki anlam da şudur: Ortadoğu'daki barış, henüz, İsrail'in göstermek istediği biçimde tamam
lanmış değildir; onlar da bu eksiklikleri biliyorlar; ama, henüz, bundan farklı bir mesaj vermeye ça
lışıyorlar. Biz, bu mesajı yine aynı iyimserlikle almaya hazırız; yeter ki, mazlum milletlerin ahi da 
tutmasın. Onun için, İsrail'le ilişkilerimizi sürdürmeye kararlıyız ve bu ilişkiler Türkiye'nin çıkar
ları için. Özellikle, Kazablanka Zirvesinden sonra, Ortadoğu'da bizim ekonomimize açılması çok 
büyük bir olasılık olan ekonomik çıkarları değerlendirmek için kararlıyız; ama, bunu yaparken -
bütün arkadaşlarımı o bakımdan tatmin etmek istiyorum- Filistinlilerin davasını da bırakacak deği
liz. 

Onun için, bu seyahati ya da bu geziyi ya da bu diplomatik girişimi, bu bütünlük içinde değer
lendirmenizi rica ediyorum ve onun için de, sanıyorum, Hükümet olarak, sizden, gensoru önerge
sine oy vermemenizi istemem, herhalde, Hükümet mensubu olmamın doğal bir sonucudur. 

Teşekkür ederim. (SHP Ve DYP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-İşte bu yakışmadı hoca. 
BAŞKAN- Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, gensorunun gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylayacağım; ancak, açık 

oylama talebi vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (11/36) esas numaralı gensoru açılmasına ilişkin önergenin oylamasının 
açık oylamayla yapılmasını arz ederiz. 

Abdüllatif Şener Ömer Faruk Ekinci Bahaddin Elçi 
Sivas Ankara Bayburt 

Mustafa Baş İsmail Coşar Ali Oğuz 
İstanbul Çankırı İstanbul 

Ahmet Feyzi İnceöz Şaban Bayrak Ahmet Remzi Hatip 
Tokat Kayseri Konya 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 
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BAŞKAN- Önergede imzası bulunan sayın üyelerin burada bulunup bulunmadıklarını araya
cağım: 

Abdüllatif Şener?.. Burada 
Ömer Faruk Ekinci?.. Burada • 
Bahaddin Elçi?.. Burada. 
Mustafa Baş?.. Burada. 
İsmail Coşar?.. Burada. 
Ali Oğuz?.. Burada. 
Ahmet Feyzi İnceöz?.. Burada. 
Şaban Bayrak?..Burada. 
Ahmet Remzi Hatip?..Burada. 
Cevat Ayhan?.. Burada. 
Ahmet Cemil Tunç?. .Yok. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Çelik tekabbül ediyor. 
Fethullah Erbaş?..Burada. 
Abdullah Gül?..Burada. 
Hüseyin Erdal?..Burada. 
Abdulilah Fırat?..Burada. 
Şinasi Yavuz?..Burada. 
Mehmet Elkatmış?..Burada. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, oylarınızla, açık oylamanın şeklini belirleyeceğim. 
Geçen gensoruda da ifade ettiğim gibi, açık oylama değişik şekillerde yapılmaktadır; bunlar

dan birincisi, adı okunan her sayın üyenin bulunduğu yerden kalkarak yüksek sesle, "kabul", "ret" 
veya "çekinser" ifadesini kullanarak yapılan bir açık oylama şeklidir. İkincisi, adı okunan sayın 
üyenin kürsü önüne konulmuş kupalara oy pusulasını atması suretiyle yapılan açık oylama şekli
dir. Üçüncüsü de, kupaların sıralar arasında dolaştırılarak yapılacak olan oylama şeklidir. 

Şimdi, birinci şekli, yani, adı okunan sayın üyenin bulunduğu yerden, "kabul", "ret" veya "çe
kinser" şeklinde ifâde etmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul et
meyenler...Kabul edilmemiştir. 

İkinci şekil, oy kupalarının kürsü önüne konmasını ve adı okunan sayın üyenin oy pusulasını 
kürsü önünde atması şeklini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler...Kabul edil
memiştir. 

Üçüncü ve zarurî şekil olan, kupalar sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle oy pusulaları top
lanacaktır. 

Her sayın üyenin basılı oy kullanmasını rica ediyorum. Yanında basılı oy pusulası bulunma
yan sayın üyenin, boş bir kâğıda adını, soyadını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imza 
atarak kullanmasını rica ediyorum; aksi halde, oy pusulası geçerli sayılmayacaktır. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
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BAŞKAN- Oy kullanmayan sayın üye var mı efendim? Yok. 
Oy kullanma işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Başbakan Tansu Çiller hakkındaki (11/36) esas numaralı gen

soru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunda yapılan açık oylamanın neticesini ilan 
ediyorum: 

Oylamaya 206 sayın üye katılmış; 38 oy kabul, 167 oy ret istikametinde kullanılmış, 1 oy da 
geçersiz çıkmıştır; bu suretle, bahse konu gensoru önergesinin gündeme alınması hususu kabul 
edilmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 
için, 17 Kasım 1994 Perşembe günü (yani, bugün) saat 13.30'da toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 02.42 

• _ — © • . _ • • 

VII.-SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Osmaneli-Çerkeşli Köyü orman alanının 
temizlenmesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu 'nun 
yazılı cevabı (7/5244) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy Hizmetlerinden sorumlu Devlet Bakam tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Bilecik İli Osmaneli İlçesine bağlı Çerkeşli Köyü hudutları içerisinde bulunan orman 

alanının temizlenme işi ilgili birim tarafından yapılmıştır. Temizleme işinde bazı yolsuzluklar 
yapıldığı söylenmektedir. Bu konuyu araştırmak üzere bir müfettiş görevlendirebilir misiniz? 

T.C " , ' . . . ' . . 

Devlet Bakanlığı 15.11.1994 
Sayı: B.02.0.014/1378 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5244-11480/42606 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Bilecik-Osmaneli Çerkeşli Köyü hudutları içerisinde bulunan orman alanının temizleme işin

de bazı yolsuzluklar yapıldığı söylentilerine ilişkin konu mahallinde incelettirilmiş olup, konunun 
Bakanlığımla ilgili olmadığı anlaşılmıştır. 

Sözü edilen olayın orman alanı dahilinde cereyan etmiş olması nedeniyle, konunun Orman 
Bakanlığınca incelenmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 
Devlet Bakanı 
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On İlde Uygulanmakta Olan Olağanüstü Halin Dört Ay Süre ile Uzatılmasına İlişkin 
Başbakanlık Tezkeresine Verilen Oylarm Sonucu : 

Kabul edilmiştir. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
AFYON 
ismet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim Özsoy 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 
ANKARA 
Hamdi Eriş 
Bilâl Güngör 
İrfan Koksal an 
Sait Kemal Mimaroğlu 
M. Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Nahit Menteşe 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfı Coşkun 
Mehmet Cemal Öztaylan 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 

450 
273 
214 

56 
1 
2 

155 
22 

' 

Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Abbas Inceayan 
Tevfık Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Hasan Korkmazcan 
Nabi Sabuncu 
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DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarıoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Abdülkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutiirk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 

Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Engin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Mehmet Moğultay 
İsmail Sancak 
Gürol Soylu 
Tunca Toskay 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın -
Rıfat Serdaroğlu ' 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 
Ökkeş Şendillcr 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 

Seyfî Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Mehmet Gülcegüri 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
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NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kılıçaslan 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 

Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 

(Reddedenler) 

Ahmet Özdemir 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Koray Aydın 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
YOZGAT 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

ADANA 
İbrahim Özdiş 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Ömer Faruk Ekinci 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
ANTALYA 
Faik Altun 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahaddin Elçi 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 

DENİZLİ 
Adnan Keskin 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdülilah Fırat 
Şinasi Yavuz 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
İSTANBUL 
Mukadder Başeğmez 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Ali Oğuz 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 

KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Salih Kapusuz 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
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SAKARYA 
Cevat Ayhan 
SİVAS 
Ahmet Ankan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdüllatif Şener 

ADANA 
Uğur Aksöz 
M.HalitDağlı 
Ahmet Sanal 
ADIYAMAN 
Celal Kiirkoğlu 
Abuzer Tannverdi 
AFYON 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
H. UluçGürkan 
Orhan Kilercioğlu 
Mehmet Sağdıç 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
ŞANLIURFA 

. ibrahim Halil Çelik 
TOKAT 
Ahmet Feyzi Inceöz 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 

(Çekinser) 
İSTANBUL 

İsmail Sefa Giray 

(Oya Katılmayanlar) 

Yücel Seçkiner (İ. A.)' 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ali Rıza Gönül 
İsmet Sezgin 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmram İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
BURSA 
Fethi Akkoç 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
VAN 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

Mehmet Gedik 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 

(Geçersiz Oylar) 
HATAY İSTANBUL 
Ali Uyar Bedrettin Dalan 

- 6 4 4 -



T.B.M.M. B : 3 S 16 .11 .1994 O 

ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Ba 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Onur Kumbaracıbaşı 
İÇEL 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
imren Aykut 
Mustafa Baş 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Salih Ergün 
İbrahim Gürsoy (İ. A.) 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cav i t Kavak 
Cem Kozlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 

İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Ersin Faralyalı 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Erkut Şenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Recep Kırış 
Saffet Topaktaş 
KARS 
Mehmet Alp 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Abit Kıvrak 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Servet Turgut 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 

MUĞLA 
NevşatÖzer 
Erman Şahin 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Osman Seyfı 
ORDU 
Osman Seyfı 
Nabi Poyraz 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak -
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
AhmetNeidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
İrfan Demiralp 
Adem Yıldız 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
TOKAT 
Güler İleri 
İbrahim Kumaş 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 

şkan) 
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UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 

Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 

Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 

(Açık Üyelikler) 

ADANA : 1 BURSA :1 
ADIYAMAN : 2 DİYARBAKIR : 4 
ANKARA : 1 İSPARTA :1 
BATMAN : 1 İSTANBUL :2 

MARDİN 
MUŞ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
VAN 

;®. 
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Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvckillcri Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, 
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, 

Uzmanlarca Hazırlanan Raporları Dildcate Almadan Millî Menfaatlerimizi ve İç Barışı 
Hiçe Sayarak Karabük Demir Çelik Fabrikalarını Kapatmaya Yöneldiği İddiasıyla 

Başbakan Tansu Çiller Hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri 
Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesine 

Verilen Oyların Sonucu: 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinser 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
216 
43 
171 
1 
1 

212 
22 

Kabul edilmemiştir. 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
ANKARA 
Ömer Faruk Ekinci 
AYDIN 
Yüksel Yalova 
BAYBURT 
Bahaddin Elçi 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat, 
Şinasi Yavuz 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 

(Kabul Edenler) 

HATAY 
Fuat Çay 
İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
En gün Güner 
Algan Hacaloğlu 
Emin Kul 
Ali Oğuz 
İsmail Sancak 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 
KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
M. Rauf Ertekin 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
VAN 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

- 6 4 7 
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ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Turgut Tekin 
AFYON 
ismet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut ÖztUrk 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahi t Menteşe 

(Reddedenler) 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Mehmet Cemal Oztaylan 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioglu 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensanoğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Oktay Öztürk '-
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Mehmet Batalh 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
GİRESUN 
EngunÖzdemir 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke . 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekİn Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktüna 
Tansu Çiller 

- 6 4 8 
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Coşkun Kırca 
Mehmet Moğultay 
İZMİR 
Halil Çulhaoğlu 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Rıfat Serdaroğlu 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Seyfı Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemi r 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Göl han 
Ahmet Neidim 

Çekinser 

BOLU 
Abbas İnceayan 

SAMSUN 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 

(Geçersiz Oy) 
HATAY 
Ali Uyar 

- 6 4 9 - . 
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ADANA 
Uğur Aksöz 
M. Halit Dağlı 
İbrahim Özdiş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
Abuzer Tannverdi 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Kcrimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
ANTALYA 
FaikAltun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Gökberk Ergenckon 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlıı 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
TunçBilget 
İsmet Sezgin 

(Oya Katılmayanlar) 
BALIKESİR 
Ömer Lütfü Coşkun 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
BİTLİS 
Edip Saf der Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Tevfik Türesin 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin Örüç . 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
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Ali kıza Septioğlu 
Tuncay Şckercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdülkadir Ateş 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Onur Kumbaracıbaşı 
İÇEL 
Ali Er 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nam i Çağan 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
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Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
İbrahim Gürsoy (l.A.) 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
SabriÖztürk 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Ersin Faralyalı 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
KIRIKKALE 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
M. Kazım Dinç 
KONYA 
MusaErarıcı 
Necmettin Erbakan 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Servet Turgut 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Nevşat Özer 
Erman Şahin 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 
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NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Adem Yıldız 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Ziya Halis 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpmar 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
TOKAT^ 
Güler İleri 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 
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TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Nadir Kartal 

YOZGAT 

Yaşar Erbaz 

Lutfullah Kayalar 

Mahmut Orhon 

Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 

Ömer Barutçu 

Bülent Ecevit 

Güneş Müftüoğlu 

Necdet Yazıcı 

ADANA 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 

: 1 
: 2 
: 1 
: 1 

(Açık üyelikler) 

BURSA :1 
DİYARBAKIR : 4 
İSPARTA : 1 
İSTANBUL :2 

MARDİN 
MUŞ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
VAN 

: 3 
: 1 
:2 
:2 
: 1 

• © • 
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Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 25 Arkadaşının, İsrail'e Yaptığı Seyahat 
Sırasındaki Sözleri ve Davranışları ile Millî ve Manevî Değerlerimizi ve Menfaatlerimizi 

Haleldar Ettiği İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller Hakkında Anayasanın 99 uncu ve 
İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesine 

verilen oyların sonucu: 

ANKARA 
Ömer Faruk Ekinci 
AYDIN 
Yüksel Yalova 
BAYBURT 
Bahaddin Elçi 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
ÇANKIRI 
ismail Coşar 
DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdülilah Fırat 
Şinasi Yavuz 
GÜMÜŞHANE 

Üye Sayısı 

Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 

Reddedenler 

Çekinserler 

Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 

Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

Lütfü Doğan 
İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Elaattin Elmas 
Engin Güner 
Emin Kul 
Ali Oğuz 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Refik Aralan 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KOCAELİ 
Şevket Kazan 

450 
206 

38 
167 

-
1 

222 

22 

Kabul edilmemiştir. 

KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
SİVAS 
Ahmet Ankan 
Musa Demirci 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
TOKAT 
Ahmet Feyzi İnceöz 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

653 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
BALIKESİR 

Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal Öztaylan 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
GİRESUN 
EngunÖzdemir 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Nihat Matkap 
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 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Tansu Çiller 
Coşkun Kırca 
Mehmet Moğultay 
İZMİR 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
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Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Rıfat Serdaroğlu 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 

3 : 3 5 16. 

Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratl loğlu 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Mehmet Cebi 
Ali Eser 

(Geçersiz Oy) 

HATAY 
Ali Uyar 
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1994 O : 3 

Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN. 
Mustafa Kaçmaz 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Ali Uzun 
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ADANA 
Uğur Aksöz 
M. HalitDaglı 
İbrahim Özdiş 
Ahmet Sanal 
ADIYAMAN 
Celal KUrkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
FaikAltun 
Deniz Bay kal 
Hasan Çakır 
Gökberk Ergenekon 
ARTVİN • 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altmkaya 

(Oya Katılmayanlar) 

Tunç Bilget 
İsmet Sezgin 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Âtaoğlu 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Mehmet Gedik 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
A. Hamdi Üçpmarlar 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboglu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
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Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdülkadir Ateş 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Onur Kumbaracı başı 
İÇEL 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
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İmren Aykut 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
İbrahim Gürsoy (I.A.) 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 

İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Münif İslamoğlu 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edihali 
Seyfı Şahin 
KIRIKKALE 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
irfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Musa Erancı 
Necmettin Erbakan 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Servet Turgut 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
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Münir Doğan Olmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Ekrem Pakdcmirli 
Faruk Saydam 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
NevşatÖzer 
Erman Şahin 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Ziya Halis 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
S.edat Edip Bucak 
Seyit Eyyüpoğlu 
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Eyyüp Cenap Gülpmar 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
TOKAT 
Güler ileri 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Koray Aydın 

Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 

Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 
Necdet Yazıcı 

ADANA 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 

: 1 
: 2 
: 1 
: 1 

(Açık üyelikler) 

BURSA :1 
DİYARBAKIR :4 
İSPARTA :1 
İSTANBUL :2 

MARDİN 
MUŞ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
VAN 

:3 
:1 
:2 
:2 
:1 

- 6 5 8 -



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
36 NCL BİRLEŞİM 16.11.1994 ÇARŞAMBA Saat : 13.30 

, ı ; 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

• 1. — On tide Uygulanmakta Olan Olağanüstü Halin Dört Ay Süre ile Uzatılma
lına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi. 

2, 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

l'< — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 29 Arkadaşının, Maliye Ba
kanlığının ve Dolayısıyla Devletin Malî Kaynaklarını Partizanca Kullanarak Si
yasî Menfaat Sağladığı ve Siyasî Baskı Yaratmak Suretiyle Görev ve Yetkilerini Kö
tüye Kullandığı İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller Hakkında Anayasanın 99 uncu ve 
İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi (11/34) 
(TJağıtma tarihi : 10.11.1994) 

2. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şev
ket Kazan, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Sivas Milletvekili Abdullatif 
Şener'in, Uzmanlarca Hazırlanan Raporları Dikkate Almadan Millî Menfaatlerimizi ve 
İç Barışı "Hiçe Sayarak Karabük Demir Çelik Fabrikalarını Kapatmaya Yöneldiği İd
diasıyla Başbakan Tansu Çiller Hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün İ07 nci 
Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına ilişkin önergesi (11/35) (Dağıtma tarihi : 
11.11.1994) 

3. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 25 Arkadaşının, İsrail'e Yaptığı 
Seyahat Sırasındaki Sözleri ve Davranışları ile Millî ve Manevî Değerlerimizi ve Men
faatlerimizi Haleldar Ettiği İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller Hakkında Anayasanın 
99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Öner
gesi (11/36) (Dağıtma tarihi : 11.11.1994) 

°t t* 

SEÇİM 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DfĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanım Hükmünde Kararname, 
İ6.4.İ986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine .ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev-* 
leri I-îakkmda Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kamifl 
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, î/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
I inci'Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992). 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad« 
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 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^ 
ilk 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 İlişkin 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 ı 
6.7,1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kamın 
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 Kânun 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 : Î80) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleıi Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kamın 
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) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hüktnünd» 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLEM 

Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, 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 Haamdi 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 Bakam Halil Şıvgın Hak
kımda 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 Bk 
Maddesinde Değişiktik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Rapora (1/577) (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 içişleri 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 i!e İlgili İşlemlerde Mev
zuata. ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem 
leyinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Butfbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lutfultah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürüt ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
UjıarıneSi Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
'Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayjsı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Ekîenmejine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko-
miayonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 16. — Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
S&yıh Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/6Î6) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

& • . — 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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 
pumasına 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. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720J (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

20j — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 21. — 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) 

X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasam,ı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

23. — 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) 

24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bası 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

25. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş vs 
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 : İ 2.2.1993) 

26. — t! idaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
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) 

_~ 5 _ 
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27< — 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) 

X 28. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku-
mmu 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 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap' 
in; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) •..': 

X 30. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; özel
leştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile özelleştirme Uygulama
larının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1196, 
1/773) (S. Sayısı : 720) (Dağıtma tarihi : 24.10.1994) 

X 31. :— 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) (S. Sayısı :• 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) 

X 32. — 3941 Sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1-/784) (S. Sayısı : 737) (Dağıtma tarihi: 9.11.1994) 

33. -— Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/701) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
10.6.1994) 

34.1 — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (İ/625) (S, Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

X 35. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanveMli Zonguldak Milletvekili Güneş MüfV 
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Rapora (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 
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X 36. — 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) 

X 37. — 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) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasınla Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

X 39. — 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) 

X 40. — 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) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasımn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları ı(l/627) (S. Sayısı: 637) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 

X 42. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve Işbir* 
ligi Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş^ 
leri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 10.6.1994) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasımn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/630) (S. Sayısı: 664) (Dağıtma tarihi: 14.6.1994) 
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X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma tarihi: 15.6.1994) 

X 47. '— Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/686) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/619) 
(S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi : 15^7.1994) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/673) (S. Sayısı : 681) {Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 50. •— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/683) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/548) (S. 
Sayısı 695) (Dağıtma tarihi : 8.9.1994) 

52. — 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) 

X 53. — 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) 

54. — 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) 

X 55. — 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, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 
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56. — İskân Kanununun • Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

57. — 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 Üz/̂ re 
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) 

58. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Tnp-
çıı 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) 

59ı — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Tagin-
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ad&let 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

60. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşjar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen MiUar 
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) 

61. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili GiLne§ 
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) 

62. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kamı- . 
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (İ/341) (S4 Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

63. — Kars Milletvekili Zeld Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayüı İcra 
ve îflas 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 VP Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9J992) 
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64. '•—- Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı 'Maddeler''Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

65< — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan* 
. hklanaa Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve işletilmesine" İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmara Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

66. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet SezaJ 
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 ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi: 4,3.1993) 

67. — 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 
vo Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433,, 
2/395) (S. Sayısı: 321) (Dağıtma taıihi: 2,4.1993) 

68. — Vakıflar Kanununda Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan .ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

69. — 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 tarihli: 2Al993) 

70. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkil 
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi: 12.2.1993) 

71. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevlen 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 72. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hattında Kanun Tasarısı ve Adalet 
v© Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. 'Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 

'16.2.1993) 
73. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 

Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
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Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta-< 
rihı : 26.1.1993) 

X 74. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı va 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

İSi — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet'Me* 
mürlan Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 F,ıkrasının Değiştirilmesi ve Anıl&n'Ka-

—' mına Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

76. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanım Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi: 15.6.1992) 

77. — 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) 

78. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapık 
ması Hakkında Kanun Tasarıs,ı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (î/381) (S. Sayı
nı: 81) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

79. — Tanıtma Fonu Teşkili ile llı7.1939 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 İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1 /303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

80. — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'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) 

81. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
i 177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Haklaada Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S, Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

82.— Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Saydı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-* 
kında Kanım Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Fersonel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişildik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
03, Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

83, — 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) 
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84. — Doğru Yol Partisi Grap Başkanyekilleri Zonguldak Milletvekili Güneg 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak 
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve. Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi 
25.5.1992)'• 

•85. — 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) 

86. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silalüı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

87. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adaleî Komisyonu Raporu (2/197) 
(R Sayısı : 130) (Dağıtma Urihi : 21.9.1992) 

88.— 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) 

89. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşti Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin -i üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

90. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn» 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) 

91. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Rapora (2/264) (S. Sayısı.: 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

92. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatrnış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayıl] 
Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi.:-21.9.1992) 

93. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun. 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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.Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S, Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

94. — Çorum Milletvekili Cemal Sahin'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) 

95a —- İstanbul Milletvekili Sabri -Oztürk ve 9 Arkadaşının, 7a2.1972 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) 

96,— 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, tnıar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı :176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

97. __ Çorum Milletvekili Cemal Sahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
110.1992) 

98. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 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) 

99. — 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) 

1G0. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi.Ge
reğince Cumlıurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

101. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Rapora 
(İ /456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.1.1.1992). 

102. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

103. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Sahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
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Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6,11.1992) 

104. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ye Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi: 10.11.1992) 

105. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatauş ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu ismail'in) Affı Hakkında Ka
nan Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19;1İ.1992) • 

106. — §ıraak Milletvekili Mahmut Alınak'uı, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lu mılması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması - Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt. 
ma tarihi : 19.11.1992) 

107. — 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) 

108. — 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) 
İS. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

109. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'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 : İ 1.1.1993) 

110. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarımt 

Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
.11.1.1993) . 

Ut —- 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 (i/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) • . 

132, —- §ıraak Milletvekili Mahmut Alınak'uı, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Rapora (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 
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113. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'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)' 

114. — 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) 

115. — 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) 

116.— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş've Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) ' 

117; — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479-Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
'îlki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Rapora (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

118. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) . : 

1198 — Aydın Milletvekili Nahit Mentcşe'nin, 28.3.1983- Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve MillrEğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

120. — 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 işler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

121. — Afyon Milletvekili BaJd Durmaz'm, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanım Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapora (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi • 4.3.1993) 
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122, — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı îma» 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı :. 299) (Dağıtma tarihi :' 
'43,1993) 

123. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih va 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık vo 
Sosyal İçler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124, — İki îl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kamın Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

125. — 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) 

126j — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında.Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, . îmaıy' Ulaştırma ve Turizm. Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

127. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli"nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S; Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

128. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 'Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yona Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

129. — Samsun Milletvekili tlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Rapora (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9,4.1993) 

130. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ye Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

131. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişildik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 
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132. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (î/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağılma tarihi : 18.5.1993) 

133. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Saaayi Kurullarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji va 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (İ/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi. : 18.5.1993) 

134. — Sımak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tııtukevlcrinds 
İncelemelerde Bulunabihneİeri Hakkında Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

.135.— Mera Kamımı Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi :.23.6.1993) 

136. — Yabancıların Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun B-k 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve. İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.İ993) 

137. — Adana Milletvekili A. Yalçın üğütcan'ıo, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka< 
mmumm Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun'Teklifi, ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta 
rihi : 22.9.1993) 

138. —-'Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
Î3k Defa Memur, İşçi, Geçici îççi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul vo Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.1 î.1993) 

139. — Sivas Milletvekili AbdııUatif §sner ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Güîtdcme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı ; 362) (Dağıtma tarihi : 
.9.11.199?) 

140. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner' ve 10 Arkadaşıma, 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-* 
ğıima tarihi : 25.11.1993) 
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141. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğİu'mın, Ankara Dışında Defnediliniz 
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) 

142. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişinimcisi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

143. —' Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik 'Mükellefiyeti 
Kamrauna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve. Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993} 

144. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
• VÖ Takibi Hakkında Kanunim 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında K a 
nun. Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 3&9) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) . ' • ' ' ; ' . 

145. —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 146. — Hatay Milletvekili Ali Uyartn, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Baa 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko 
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

147. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
İekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Elclenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'in 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) •• 

148. — 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 Köyişîeri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihî : 31.12.1993). 

149. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın îmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994)' 
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X 150. — 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) - - ' ' 

151. — 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) 

152. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

153. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli va 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

154. _ Cırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve .Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı' : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2,1994) 

155. •— Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

156. — 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) 

157. — 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 İlişkin 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) 

158i —- Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savuama Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994) 

159. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanım Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 
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160. — 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 : 233.1994) 

161. —- 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanım Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

162. — İcra ve.İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (L/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

163j — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

164. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

165. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında K&* 
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (î/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

16g, — 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) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

167. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

168j( — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hım, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğit'im Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

169. —- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrczak 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) 
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170. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bi'tiço Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 6İ8) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

171. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve .Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına. Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
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 Teskeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

172.—5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dah 
Kanım Tasarısı vo Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

nS', — Erzurum Milletvekili İsmail, Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
rılmana Bir Ek Madde ilave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alnıma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

174. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ûa 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) 

175/— Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'm Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

176. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (i/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24,3.1994) 

177. —. Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (3/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

178. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 283.1994) 

179. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları vo Türkiye Odalar ve Borsalar Birli/ji Kanunu Tasarısı 
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ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Say** 
M : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 
X 180. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 

Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /395) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tarihi ; 
283.1994) . 

181. -- 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) 

182. — 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) 

183. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayım : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) , 

184a — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Cami inin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İkjili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde-
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

185,. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyiçleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

186. — 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) 

187. — 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) 
(Dağılma tarihi : 13.5,1994) 

188. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 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) 
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189. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kânun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

190. — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun. Teklif i ve 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) 

19i. •— 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 192. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-

ço ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
veîrili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı ve 133 üncü Maddelerinin 
Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Mil
letvekili Necmettin Erbakan ve 155 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Saydı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi; ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119, 2/54Î) 
(S. Sayısı : 306 ve 306*ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihleri : 24.2.1993 ve 9.6.1994) 
X 193. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) " 

İ94. -- Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'ın 7.6.1926 Tarihli ve 904 Sayılı Islahı 
Hayvanat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu • 
(2/1077) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

195. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

196. — tş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi ; 15.6.1994) 

197j — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

198. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri .Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

199. — Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Millî Savunma ko
misyonları raporları (7/710) (S. Sayısı : 694) (Dağılma tarihi : 6.9.1994) 
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200..— Çorum Milletvekili Muharrem Şcmsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 
X 201. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

202. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

203. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

204. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişikhlk Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1994) 

205. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağitma tarihi: 19.10.1994) 
X 206. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın

da Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı: 717) (Dağıtma tarihi: 19.10.1994) 
X 207. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi: 20.10.1994) 

208. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlik Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı: 718) (Dağıtma tarihi: 20.10.1994) 
X 209. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi: 21.10.1994) 

210̂  — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ile Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
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X 211. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Refah Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, 11.10.1983 Tarih ve 
2913 Sayılı Kanun, 28.5.1986 Tarih ve 3292 Sayılı Kanun, 26.10.1990 Tarih ve 3671 
Sayılı Kanun, 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (2/1115) (S. Sayısı : 733) (Dağıtma tarihi : 1.11.1994) 

X 212. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

X 213. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 214. —^Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasmda Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 215. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 216. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 217. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

218. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/760) (S. Sayısı : 726) (Dağıtma tarihi : 4.11.1994) 

219. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 

220. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, Devlet Memurları Kanununda ve 190 Sayılı 
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Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1174) 
(S. Sayısı : 728) (Dağıtma tarihi : 8.11.1.994) 

X 221. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
. Biiim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 
İşbirliğine İliştin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü

zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(Ş. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

224. —- Yükseköğretim Kurumları Teşkiyâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

X 225. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S, Sayısı ; 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

226. — Muğla Milletvekili Muzaffer İlhan ve Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın; 
6831 Sayılı Orman Kanununun, 2155 Sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Ve
rilmesi Hakkında Kanunun ve 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile; Aydın Milletvekili Cengiz Altırikaya'nm; 
6831 Sayılı Orman Kânununun 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Muğla Milletvekili Nevşat Özer ve 2 Arkadaşının; 22.6.1978 Tarihli ve 2155 
Sayılı Bazı Kamu Personelline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (2/(578, 2/188, 2/720) (S. Sayısı : 736) (Dağıtma ta
rihi •': 14.11.1994) 

(*) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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