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I.-GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III.-YOKLAMALAR 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - îstifaen boşalan Bayındırlık ve îskân Bakanlığına, İzmir Milletvekili 

Halil Çulhaoğlu'nun atanmasının uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/1926) 

2. — (10/169) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1927) 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. - Refah Partisi Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Ka-
zan'ın, Bosna-Hersek'te son gelişen olaylar konusunda genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/65) 

2. - Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Gümüşhane Milletvekili 
Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Bosna-Hersek'te son gelişen olaylar konusunda 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/66) 
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Sayfa 
C) ÇEŞİTLİ İŞLER 272 

1. - İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Ümraniye ilçelerinde meydana gelen son 
olayları yerinde incelemek ve araştırmak amacıyla kurulan partilerarası özel ko
misyon raporuna ilişkin Başkanlık duyurusu 272 

V.-ÖNERİLER 257 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ ' 257 
1 . - (8/66) esas numaralı genel görüşme önergesinin görüşme gününe ilişkin '.;> 

ANAP Grubu önerisi 257 

....' 2. - (8/65) esas numaralı genel görüşme önergesinin görüşme gününe ilişkin 
RP Grubu önerisi 258,260:263 

3. - Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılması; Genel Kurulun çalışma sa
atleriyle görüşülecek konulann yeniden düzenlenmesine ilişkin DYP ve CHP 
Gruplarının müşterek önerisi 259 263-272 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 273 

1: - Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 273:340, 
868) 393:397 

2. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri fjakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58'e 1 inciEk) 3 4 ° 

3. - Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve ^40 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 

4. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 340 

5. -Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kânun Hükmünde Kararname, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181^1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) 340 

6 -Tar ım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı: 193) 340 
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7. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkinda Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 

8. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
Keyfî işlemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Ha
lil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis 
Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

9. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/576) (S. Sayısı: 394) , 

10. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 
395) 

11. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 

12.— Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan 'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın iskânı ve Konut Yapımı ile ilgili İşlemlerde 
Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet 
Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve 
Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü 
Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

13. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun: 

ma.Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) 
14. - Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/616) (S. Sayısı: 606) 

15. - 2992 ySayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 

16. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı: 624) 
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17. - 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 Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 

18. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İd
dialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikle
ri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddi
asıyla, Devlet Eski Bakanı ye Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye 
ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile 
Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/22) (S. 
Sayısı: 779) 

19 . - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 
ı 20. - İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile Gaziantep Milletvekili Hikmet 

Çetin ve 228 Arkadaşının; Anayasanın 175 inci Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1468) (S. Sayısı: 878) 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 
- Gübre Sanayii A.Ş.'ne, 
- Türkiye Petrolleri A.O.'na, 

- Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerine, 
-Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna, 
- Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. 'ne, 
- Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna, 
- Çay İşletmelerine, 
- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 'ne, 
- Toprak Mahsulleri Ofisine, 
-TEDAŞ'a, 

-TEAŞ'a, 
-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna, 
-Türkiye Taşkömürü Kurumuna, 
-Etibank'a, 
- Çinko-Kurşun metal Sanayii A.Ş'ne, 

-SEKA'ya, 
- Devlet Hava Meydanları İşletmesine, 
-PTT'ye, 
- T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerine, 
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Savfa 

- T.C. Ziraat Bankasına, 

- Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ne, • ' • 
-T.K.B.'nın yurt dışına ihraç ettiği bonolara, 

-Emlak Konut A.Ş.'ne, 

- Güven Sigorta T. A.Ş. 'ne, 
İlişkin Başbakandan sorulan ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın 

yazılı cevabı (7/6313, 6310, 6302, 6309, 6289, 6288, 6285, 6286, 6287, 6290, 
6291,6296,6297,6325,6326,6308,6282,6324,6300,6304,6306,6337,6328, 
6305) 

2. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Afyon Tekel Baş Müdürlüğü Hiz
met Binasına ilişkin Başbakandan sorusu ye Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı 
cevabı (7/6513) 380 

3. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Turçç'un, Elazığ-Palu-Gökdere Nahi
yesine bağlı Büyük Akbulut ve Küçük Akbulut köylerine ilişkin Başbakandan so
rusu ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6652) 381 

4. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel bir TV kanalında yayınla
nan programda yeralan iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in yazılı cevabı (7/6717) 382*385 

5. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Bursa ikinci SSK Hastanesi pro
jesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya 
Halis'in yazılı cevabı (7/6753) 385 

6. - İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun, ders geçme ve kredi sistemine -
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6778) 386:388 

7. - Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlıı'nun, Van Îİine "Gazi" unvanı veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente
şe'nin yazılı cevabı (7/6825) 

8. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Konya Ereğli-Yenigezen Ya
tılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6901) ' 389 

9. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nırç, Başbakanın oğlu ve Kuşa
dası Marina eski Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/7000) ^qn^Q? 

10. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sanayi ve Kalkınma Ban
kasının reklam bütçesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/7039) 392 

388 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.30'da açılarak onbir oturum yaptı. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının, 20 Temmuz Barış Harekâtının 21 inci yıl 
kutlamaları münasebetiyle vâki davetine Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir parlamento 
heyetiyle icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi ile, . 

14.7.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 876 şıra sayılı karnın teklifinin, 48 saat geçme
den, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 34 ün
cü sırasına; gündemin 275 inci sırasında yer alan 872 sıra sayılı kanun tasarısının, 35 inci sırasına; 
14.7.1995,tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 874 sıra sayılı kanun teklifinin, 48 saat geçmeden, 
36 ncı sırasına alınmasına ve Genel Kurulun 14.7.1995 Cuma günkü birleşiminde Yedinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planının görüşmelerinin tamamlanmasından sonra, saat 24.00'e kadar kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine ilişkin DYP Grubu önerisi; , 

Kabul edildi. 
Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının (3/1870) (S. Sayısı: 868) görüşmelerine 

devam olunarak, üçüncü tur görüşmeleri tamamlandı; Planın Hükümete geri verilmesine ilişkin ge
rekçeli önergeler üzerinde bir süre görüşüldü. 

İstem üzerine yapılan yoklama .sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı an
laşıldığından ve ara verilip tekrar yoklama yapılması halinde de çalışma süresi biteceğinden; 

18 Temmuz 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 23.06'da son verildi. 

Yasin Hatibpğlu 
Başkanvekili 

IşılaySaygın / Kadir Bozkurt 
İzmir Sinop 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

İbrahim Özdiş Ali Günaydın 
Adana Konya ' 

- Kâtip Üye Kâtip Üye 

—• : © — 

- 2 5 2 -



T.B.M.M. B:142 18 .7 .1995 0 : 1 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

17. 7.1995 PAZARTESİ 
Rapor 

>' • • 1. - İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile Gaziantep Milletvekili Hikmet Çetin ve 228 Arka
daşının; Anayasanın 175 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/1468) (S. Sayısı: 878) (Dağıtma tarihi: 14.7.1995) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, görevde iken ölen bir askere ilişkin Millî Savunma 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/7122) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.1995) 
2. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze İmam-Hatip Okulunda görevli öğretmenle

rin başörtülü olarabderse girdikleri için başka okullara tayin edildikleri iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7123) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.1995) 

3. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze ve çevresi Nazım İmar Planında yapılan de
ğişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7124) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.7.1995) 

4. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Gülşehir - Tuzköy Havaalanı inşa
atına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7125) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.7.1995) V 

' 5. - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Muş SSK Dispanserinin uzman hekim ve sağlık ele
manı ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7126) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 12.7.1995) 

6. - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Kültür Bakanlığının bazı illerdeki halk müziği sa
natçılarına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/7127) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.7.1995) 

7. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Başkanının Si
vas'ta yaptığı bir konuşmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7128) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12.7.1995) 

8. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Başkanının Si
vas'ta yaptığı bir konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7129) (Başkanlığa 
geliş târihi: 12.7.1995) -

9. - Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Tunceli'de bir cenaze töreninde özel tim men
supları tarafından CHP aleyhine slogan atıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7130) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.1995) -

18 . 7 .1995 SALI 
Sözlü Soru Önergeleri 

1. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, ağaçlandırılan ve kesim yapılan alanlara iliş
kin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1679) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.1995) 

2. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Emlak Bankasından konut kredisi alanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1680) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.7.1995) 

' . ' \ Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Kuzey Irak operasyonunda şehit düşen bir as- , 

kerin^Sakarya'daki cenaze törenine ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7131) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.1995) 
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2. - Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Nehri Karasu bölümündeki kirliliğin 

nedenlerine ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/7132) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.7.1995) 

3. - Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Organize Sanayi Bölgesi projesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7133) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.1995) 

4. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, şehit ailelerine yapılan maddî yardımlara ilişkin 
Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7134) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.1995) 

5. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Kayseri İlinden şehit olan askerlere ilişkin içişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7135) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.1995) 

6. - Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'm, Tekelin reklam harcamalarına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/7136) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.1995) 

7. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, eşi hakkındaki iddialara ilişkin Maliye Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/7137) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.7.1995) 

8. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, cami ve Kur'an kursları kadroları ve tamirat 
ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7138) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.7.1995) 

Genel Görüşme Önergeleri • 
1. - Refah Partisi Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bosna-Her

sek'te son gelişen olaylar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/65) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.1995) 

2. - Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungur
lu'nun, Bosna-Hersek'te son gelişen olaylar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/66) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 17.7.1995) 

- -— e . / ' . . . •••", 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Işılay SAYGIN (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 142 nci Birleşimini açıyorum. 
Plan Üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz; ancak, "Başkanlığın Gene} 

Kurula Sunuşları" vardır; onları okutacağım. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
i . - İstifaen boşalan Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu 'riun 

atanmasının uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1926) 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: Başbakanlığın 14 Temmuz 1995 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-1/1-9647 sayılı yazısı 

> istifa eden ve istifası kabul edilen Erman Şahin'den boşalan Bayındırlık ve iskân Bakanlığına, 
izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddele
ri gereğince atanmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA

SI ÖNERGELERİ 
1. - Refah Partisi Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bosna-Her-

sek'te son gelişen olaylar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/65) 

BAŞKAN - iki adet genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bosna-Hersek'te son gelişen olaylar nedeniyle, Müslüman Boşnaklara karşı uygulanan soykı
rımı, acilen görüşmek üzere, Anayasanın 98 ve içtüzüğün 99 uncu maddeleri gereğince, genel gö
rüşme açılması için gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Şevket Kazan 
Refah Partisi.Grup Başkanvekili 

Kocaeli 

Gerekçe: Bosna-Hersek'te ateşkes süresinin sona ermesinden sonra, Sırplar tarafından, özellik
le, Saraybosna'nın yeniden bombalanmaya başlaması, daha o günlerde Hükümetin ve Meclisin ele 
alması ve görüşmesi gereken konulann başında gelmeliydi; ancak, Hükümet ve Meclis olarak iç 
meselelerimize daldık, Bosna'da olup bitenleri, birkaç hareket dışında duyarlılıkla takip edemedik. 
Oysa, Birleşmiş Milletlerin Suplardan yana olduğunu, güya, koruması altında bulundurduğu Bos
nalı Müslümanları Sırp canilere elleriyle teslim edecekleri pek de uzak olmayan bir ihtimaldi. 
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Sözümona askerden oluşan; fakat, asker ahlakıyla hiç bir alakası olmayan Birleşmiş Milletler 

gücünün, Srebrenica'da tamamen savunmasız kırkbin ihsanı, Sırpların hunhar ve vahşi tecavüzleri
ne terk ederek kaçması, hem Birleşmiş Milletler camiası hem fundamentalist Batı için bir utanç bel
gesidir. 

Srebrenica'da yaşanan olaylar ve çaresizlik içindeki halkın en yakın güvenlik bölgelerine doğ
ru kaçışı, yollarda yaşanan perişanlıklar, tel örgüler arkasına hapsedilen kadınlar, aç ve sefil çocuk
lar ve hangi esir kampına götürüldüğü bilinmeyen 20 bin Boşnak erkek Müslüman!.. 

Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'm bile bir şeyler yapmak için çırpındığı siyaset arena
sında sesini çıkarmayan İslam devletleri ve de Türkiye... 

Hükümet suskun olabilir; Batı aşıklığı, Hükümetin gözünü bürümüş olabilir; Batı'nın, Sırplar
da simgelenen vahşet salyalarını medeniyet olarak görebilir. Ancak, altmışbeş milyonun oylarıyla 
bu Parlamentoda bulunan milletvekilleri daha fazla susamaz. Susarsa, bu duyarsızlığın hesabı çok 
ağır ödenir. 

O nedenle, daha fazla vakit geçirmeden Bosna-Hersek'te son yaşanan olaylar üzerinde bir ge
nel görüşme açılmasında zaruret vardır. 

2.- Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungur
lu'nun, Bosna-Hersek'te son gelişen olaylar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/66) 

BAŞKAN—Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bosna-Hersek'te gelişen üzücü ve ürkütücü olayları; Bosna-Hersek Devletinin ortadan kaldı
rılmasına, bilhassa Bosna-Hersekli Müslümanların yerlerinden ve yurtlarından edilmelerine ve kat
liamına yönelik Sırp vahşetini ve bunun siyasî sonuçları ile bütün kurum ve kuruluşlarıyla Devle
timizin, bugünden itibaren alması gereken tedbirleri görüşmek üzere, Anayasanın 98, İçtüzüğün 99 
uncu maddeleri gereğince en kısa zamanda bir genel görüşme açılması için gereğinin yapılmasını 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. " 

Mahmut Oltan Sungurlu 
ANAP Grup Başkanvekili 

• Gümüşhane 
Gerekçe: 
Bosna-Hersek'te, dünyanın gözü önünde cereyan eden son gelişmeler Avrupa'nın ortasındaki 

İnsanlıkdışı zulmün, vahşetin ve katliamın artarak devam ettiğini göstermektedir. 

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO ve AGİK gibi uluslararası örgütler aciz kalmış, iti
barları bitmiştir. İKÖ, ciddî bir varlık gösterememiştir. 

ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Almanya'dan oluşan Batı Temas Grubu ülkeleri tek tek ve 
birlikte hareket ederek inisiyatif aldıkları konuda çözümsüzlüğü tercih etmişler; sadece, müzakere 
yoluyla çözüme ulaşma aldatmacasına sığınmışlar; Sırp tarafının kendi planlarını kabul etmemesi
ni içlerine sindirmişlerdir. 

Başta, İngiltere olmak üzere Batı ülkeleri, masumla mütecavizi, zalimle mazlumu eşit tutmuş
lar, Bosna-Hersek'te cereyan eden olayları içsavaş olarak kabul etmişler, Bosna-Hersek'in nefsi 
müdafaa hakkını elinden almışlar, hukukdışı silah ambargosu uygulamışlar, başta müslüman Boş
naklar olmak üzere, burada yaşayan Sırpları ve Hırvatları, âdeta, ölüme mahkûm etmişlerdir» Bu 
değerlendirme, ahlak dışı bir tututumun göstergesidir. 
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Avrupa Birliği, Lord Owen gibi Sırp yanlısı ve peşin fikirli bir İngilizi özel görüşmeci tayin 

ederek, adil bir çözümü ortadan kaldırmıştır. 
Dünyadaki tutum ve gelişmelerden cesaret alan Sırplar, ingiliz ve Rus politikaların desteğin

de NATO'ya ve Birleşmiş Milletlere meydan okumuşlar, Güvenlik Konseyince kurulan ve yaşa
yanların hayatının garanti edildiği güvenlikli bölgelere saldırmışlardır. Srebrenica düşmüş,,binler
ce masum insan, çoluk-çocuk, genç-ihtiyar, açlık ve sefalet içinde evlerinden atılmış, erkekler, esir 
alınmış ve katledilmiştir. Zepa, düşmek üzeredir. Sırp liderleri, Gorajde'yi ve hatta, Saraybosna'yı 
ele geçireceklerini ilan etmişlerdir. Askerî birliğimizin yerleştiği Zenica ve dolayısıyla, Türk aske
ri tehdit altındadır. Çatışmaların Balkanlara yayılma ihtimali giderek artmaktadır. Amerika Birle
şik Devletleri Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin ve Yunanistan'ın savaşa katılmasından endişe ettiğini 
ilan edebilmektedir. 

Yeni seçilen Fransa Cumhurbaşkanı, İngiltere'nin önderlik ettiği politikadan ayrılarak, silahlı 
müdahale öngörmekte ise de, Avrupalılar çekingen davranmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletle
ri, Avrupa'nın kendi meselesi dediği bu olaya, Avrupalılardan önce müdahale etmemekte kararlı 
görünmektedir. 

Gelişen bu olaylar karşısında dünyayı harekete geçirmek, adil ve kalıcı bir çözüm sağlamak 
amacıyla devlet ve millet olarak, bütün kurum ve kuruşlarımızla olup bitenleri yeniden değerlen
dirmek ve bütün dünyaya, yeni tedbirler önermemiz zorunlu hale gelmiştir. 

Yukarıdaki nedenlerle, derhal, bir genel görüşme açılmasını faydalı ve gerekli görmekteyiz. 
BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önergeler gündemde yerine alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırasında yapılacaktır. . ' • . . ' 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. - (10/169) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 

süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1927) 
BAŞKAN - (10/169) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, süre uzatıl

masına dair bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Esnaf ve sanatkârların sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla kuru
lan (10/169) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonumuzun 14 Temmuz 1995 tarihinde aldı
ğı karar uyarınca, Genel Kurulun ilgili kararı tarihinden itibaren geçerli olmak Üzere üç aylık yeni 

' bir çalışma süresi verilmesi için gereğini takdirlerinize arz ederim. 
Saygılarımla 

Cemal Tercan 
İzmir 

Komisyon Başkanı 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir! 

V.-ÖNERİLER 
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ ' 
İ. - (8/66) esas numaralı genel görüşme önergesinin görüşme gününe ilişkin ANAP Grubu 

önerisi 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre, Anavatan Partisi Gru

bunun, Refah Partisi Grubunun ve DYP-CHP Grubunun ortak verilmiş önerileri, vardır; şimdi, sı
rasıyla onları okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun, 17 Temmuz 1995 Pazartesi günü yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları 
arasında görüş birliği sağlanamadığından, aşağıdaki önerimizin Genel Kurulun onayına sunulma
sını arz ve teklif ederiz. I-

Saygılarımızla. , 

Hasan Korkmazcan 

ı ANAP Grup Başkanvekili 
Öneri: Bosna Hersek'te gelişen üzücü ve ürkütücü olayları, Bosna Hersek Devletinin ortadan 

kaldırılmasına, bilhassa, Bosna Hersekli Müslümanların yerlerinden ve yurtlanndan edilmelerine 
ve katliamına yönelik Sırp vahşetini ve bunun siyasî sonuçlarıyla, bütün kurum ve kuruluşlarıyla, 
devletimizin, bugünden itibaren alması gereken tedbirleri görüşmek üzere, Başkanlığınıza, 
17.7.1995 günü sunulan genel görüşme önergemizin, öngörüşmelerinin 18.7.1995 Salı günü (Bu
gün) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının görüşmelerinin tamamlanmasından sonra yapılması 
önerilmiştir. 

2. - (8/65) esas numaralı genel görüşme önergesinin görüşme gününe ilişkin RP Grubu öne
risi 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubunun önerisi de aynı manadadır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

17.7.1995 tarihli Danışma Kurulunda siyasî parti grupları arasında mutabakat olmadığından 
aşağıdaki önerimizin Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Şevket Kazan 

RP Grup Başkanvekili 

Öneri: 
17.7.1995 tarihinde Başkanlığınıza verilen ve 18.7.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 

(8/65) esas numaralı "Bosna-Hersek'te meydana gelen son olaylar" hakkındaki genel görüşme 
önergemizin öngörüşmelerinin Genel Kurulun 18.7.1995 Salı günkü (bugün) Birleşiminde, Yedin
ci Beş Yıllık Kalkınma Planının görüşmelerinin tamamlanmasından sonra yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, her iki öneri de, bugünkü Birleşimde, Plan görüşmelerinin 
sonunda Bosna-Hersek genel görüşmesine başlanılması... 

ÎHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, önerimizdeki bir hususu tavzih etmek için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Abdulkadir Ateş ve bendenizin imzasıyla takdim et

tiğimiz öneride, Öncelikle Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, takiben, Anayasanın 175 inci mad
desindeki değişiklik ve onu takiben de Bosna-Hersek konusunun görüşülmesi arz edilmiştir. 

/ BAŞKAN-Eğer gruplar uyarsa... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Olmaz... 
BAŞKAN - "Olmaz" diyorsunuz, peki... 
Efendim, Refah Grup Başkanvekili buna katılmadığını belirtiyor ve kendi önerilerinin oylan

masında ısrar ediyor. 
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İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Şevket Kazan burada yoklar; kendileri toplantıda... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Şener, Doğru Yol Grup Başkanvekili bir konuyu arz ediyor, lütfen...' 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Buyurun efendim... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - RP Grubu adına katılan Sayın Kazan'ın da bulunduğu top
lantıda, biz, bu konunun, mümkün olduğu nispette sabah saatinde görüşülmesini ve böylece med
yaya daha kolay intikal edebileceğini beraberce kararlaştırdık; binaenaleyh, yarın saat 10.30'da baş
layan birleşimde görüşülmesinin ve sıranın Öne alınmasının da, zaten, bu sonucu doğuracağını ko
nuşmuştuk. ' ' . " : • ' 

Durumu, değerli arkadaşımın takdirlerine sunuyorum ve zatı âlinize de bildiriyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Biz, karşı değiliz, bilakis istiyoruz ve teklifimizde yazdığı
mız şekilde, evvela, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, sonra anayasa değişikliği ve sabahleyin 
de, Bosna-Hersek'le ilgili görüşmeler... 

BAŞKAN - Sayın Şener, şimdi, Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi önerisini de 
okutayım; mantıklı buluyorsanız, bu şekilde oylayayım. 

3. -Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılması; Genel Kurulun çalışma saatleriyle görüşü
lecek konuların yeniden düzenlenmesine ilişkin DYP ve CHP Gruplarının müşterek önerisi 

BAŞKAN - DYP ve CHP Gruplarının müşterek önerisini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 17 Temmuz 1995 Pazartesi günü yapılan toplantısında, siyasî parti grup
ları arasında oybirliği sağlanamadığından, Gruplarımızın aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
İhsan Saraçlar Abdulkadir Ateş 

DYP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili 
Öneri: 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 280 

inci sırasında yer alan 878 sıra sayılı 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasına Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin, bu kısmın 32 nci sırasına alınarak, 
görüşmelerine, Genel Kurulun 18.7.1995 Salı günkü birleşiminde, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planının görüşmelerinin tamamlanmasını takiben ve yarım kalan işlerden önce başlanması ve bu 
iki konunun görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması; Anayasa Değişik
liği Hakkındaki Kanun Teklifinin birinci görüşmelerinin tamamlanmasından sonra, bugün okun
muş bulunan Bosna-Hersek'te meydana gelen olaylar konusundaki (8/65) ve (8/66) esas numaralı 
genel görüşme önergelerinin öngörüşmelerine başlanması; 18.7.1995 Salı günkü birleşimde, sözlü 
sorular ile diğer denetim konularının görüşülmemesi; 19.7.1995 Çarşamba günü Genel Kurulun 
10.30-13.00,14.00-19.00,20.30-24.00 saatleri arasında çalışması ve bu birleşimde sözlü soruların 
görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Şimdi, efendim, uygun görüyorsanız, önerilerinizi geri alırsınız, bu öneriler bir
leşmiş olur. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, araya anayasa görüşmeleri girdiği zaman, 
anayasa görüşmelerinin hangi sonucu çıkaracağını, Meclis Genel Kurulu çalışmalarının hangi tem-

. _ 2 5 9 -



T.B.M.M. B:142 18 .7 .1995 0 : 1 
poya gireceğini tam olarak kestirmek mümkün değil. Onun için, biz, Plandan sonra Bosna-Her-
sek'le ilgili genel görüşmenin yapılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Şener, şimdi, benim anladığım, anayasa görüşmeleri derken, sadece, 32 nci 
sıraya alacağımız 175 inci maddenin görüşülmesi kastediliyor. 

ABDÜLLÂTÎF ŞENER (Sivas) - Evet, katılıyorum; ama, anayasa görüşmeleri -bildiğiniz gi
bi- zaman zaman inkıtaa uğruyor, zaman zaman bazı problemler ortaya çıkarıyor. O problemler, 
Genel Kurula yansıdığı zaman, görüşmelerin seyri, temposu bozulabilir. Onun için, o safhaya gir
meden, biz, Bosna-Hersek'le ilgili genel görüşme önergesinin müzakere edilmesini talep ediyoruz. 

BAŞKAN - Yani, önerinizde ısrar ediyorsunuz?.. 
ABDÜLLÂTÎF ŞENER (Sivas) -Evet. 

M. VEHBİ DÎNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkan,, iki grubun birleşerek verdiği öneriye ka
tılıyoruz; ancak, önerimizi de çekmiyoruz; yanlış anlaşılmasın efendim. Yani, önemli olan, Bosna-
Hersek meselesinin en kısa zamanda görüşülmesidir. , 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul)-Bugün görüşülecek! 
VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Bu akşam, gece geç vakitte veya yarın sabah görüşülecek; 

dolayısıyla, önemli olan, Hükümete de biraz düşünme fırsatı vermek. O bakımdan katılıyoruz; an
cak, önerimiz oylanmasın; ama, tutanağa geçsin. -

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - İkisi beraber oylansın. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
2. - (8/65) esas numaralı genel görüşme önergesinin görüşme gününe ilişkin RP Grubu öne

risi (Devam) 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubunun önerisini okuttum; onu muameleye koyuyorum. 
Önerinin lehinde konuşmak üzere Sayın Mustafa Baş; buyurun. 
Süreniz 10 dakika; ama, doldurmazsanız memnun olurum. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bosna'da meydana gelen ve 

gelişen olayların, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir genel görüşmede ele alınmasıyla ilgili, Par
timizin vermiş olduğu önerinin lehinde söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, özellikle son hafta içerisinde, Bosna'daki hadiseler daha da şiddet kazanmıştır. 
Müslümanların önemli yerleşim merkezleri işgal altındadır; Zepa ve Gorajde de, bugün yarın işgal 
edilmek üzeredir. 

Sırp Çetnikler ve caniler, onaltı yaşından büyük erkekleri, Müslüman Boşnakları katletmekte, 
sokaklar, dağlar, bu Müslümanların cesetleriyle dolmuş durumdadır. Genç kızlar, ayrı otobüslere 
doldurulup bilinmeyen yerlere götürülmekte, namusları kirletilip ırzlarına geçilmektedir; hatta, bir 
Müslüman Boşnak kadın, yapılan bu tecavüzlere dayanamayarak, kendisini bir ağaca asmıştır. 
Böyleliklev Avrupa'nın ortasında -insan haklarından söz edilen Batı coğrafyasının ortasında- tari
hin en büyük zulmü, tarihin en büyük cinayetleri işlenmektedir. 

Bu olaylar cereyan ederken, Amerika ve Batı, âdeta, eli kolu bağlı durmaktadır. Birleşmiş Mil
letler, uygulamış olduğu politikayla, Sırplara zaman kazandırmaktadır. Birleşmiş Milletler, Sırp 
Çetniklerinin ve canilerinin, Müslümanları, topyekûn yok etmesi veya kaçmaya mecbur bırakması 
için, âdeta imkân tanımakta, zaman tanıma politikası gütmektedir. Batı, Bosna'da, kurban ve cani
yi aynı kefeye koyarak değerlendirmektedir. 

Bütün bunlar olurken, elbette ki, bu meseleye, en önce Türk Milletinin, bizim, Yüce Parlamen
tonun sahip çıkması gerekmektedir. Nitekim, Alia İzzetbegoviç bir konuşmasında "bizi, siz Müs-
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lüman yaptınız; bizden, birinci derecede de siz sorumlusunuz" diyerek, bize; Türk Milletine, Hü
kümete, büyük mesuliyetimizi hatırlatmaktadır. Yine, stratejik olarak, Bosna ve Balkanların ehem
miyetine işaret ederek "Bosna'nın savunmasını yapmakla; İstanbul'un savunmasını da yapmış bu
lunmaktayız, yapmaktayız" ifadesini kullanmıştır. Bu sözler, Türk Milletine mesuliyetini hatırlatan 
sözlerdir. 

Şimdi, Bosnalı Müslümanlar, Amerika'dan veya Batıdan asker istememektedirler; bilakis, 
kendilerine uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını istemektedirler. Batı, Sırpların, gerek 
Rusya üzerinden gerek Yunanistan üzerinden her türlü silah teminine gerekse dağılan Yugoslav or
dusunun silahlarını kullanmasına göz yumarken, namuslarını korumak; vatanlarını korumak; hür
riyetlerini korumak; bağımsız devletlerini korumak için, savunma yapmak maksadıyla silah temin 
etmek isteyen Boşnak Müslümanlara bu ambargoyu uygulamaktadır. Zaten, Batı'dan çok fazla şey 
beklemiyoruz. (Gürültüler) 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Bu ne ciddiyetsizlik... 
BAŞKAN - Sayın Baş, bir dakikanızı rica edeceğim... 

Sayın milletvekilleri, şu hareketli duruma bir son verelim; Sayın, Hatibin konuşması gürültüye 
boğuluyor. Lütfen... Rica ediyorum... • 

Devam edin Sayın Baş. 

MUSTAFA BAŞ (Devamla)-Nitekim, Mehmet Akif Ersoy'un safahatında; 

"Hele ilanı zamanında şu melun harbin 
Bize efkârıumumiyesi lazım Garbın 
Bu da Allah'ı bırakmakla olur herzesini" 
Halka iman gibi telkin ile Bosna'nın sesini, Kosova'nın sesini, Sancak'ın sesini, Makedon

ya'nın sesini, Gorazde'nin sesini susturmak isteyen bu Birleşmiş Milletlerin, bu Gali'nin, bu vahşe
te göz yuman bütün Batı'nın idrakine bol bol tükürün diyorum ve Safahat'taki bu şiiri de, bu Parla
mentoda ifade etmeyi bir görev olarak kabul ediyorum. 

Şimdi, bu önemli noktada, Yüce Parlamentomuzdan, bir yiğit sesin, bir birlik sesinin çıkması 
beklenmektedir. Kardeşlerimizin kulağı bizdedir; bizim oradaki birliğimizin, eli kolu bağlıdır. 

Değerli arkadaşlar, Somali'ye de, Bosna'ya da birlik gönderdik. Bosna'ya gönderdiğimiz bu 
birlik, oraya niçin gitmiş, ne iş yapıyor, ne yapması gerekiyor; bunu bir düşünmeliyiz. Bu kadar 
önemli bir noktada, Müslüman Boşnak kardeşlerimiz ve bütün dünya Müslümanları, onlar için, Yü
ce Türk Milletinin Parlamentosundan çıkacak bir destek sesi beklemektedir. Onun için, bu genel 
görüşmeyi, Plan görüşmesinin hemen akabinde yapmakta fayda vardır; aksi halde, Anayasa görüş
melerine girersek, zaman geçer, yarın Zepa'nın ve Gorazde'nin düşmesi de -Allah göstermesin-
mümkün olur ve genel görüşme önergesini görüşmekte de geç kalabiliriz. Zepa ve Gorajde düşme
den, hiç olmazsa, onlara, Yüce Türk Milletinin Parlamentosundan destek sözümüzü iletmek üzere, 
bu önergenin, Genel Kurulda, Plan görüşmelerinden sonra, anayasa değişikliği görüşmelerine geç
meden önce görüşülmesini talep ediyor, müspet ve destek, oylarınızı bekliyor, hepinizi hürmetle se
lamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Seven, lehinde mi söz istiyorsunuz efendim? 
MEHMET SEVEN (Bilecik) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Seven. 
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ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, benim söz talebim gelmedi mi; yazılı olarak 

göndermiştim efendim; 

MEHMET SEVEN (Bilecik) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bosna-Hersek'te, insan
lık adına, Müslümanlık adına yaşanan utanç için, gündemdışı söz almış bulunmaktayım. 

Bakınız, gününıüzde ve gözümüzün önünde, hatta ve hatta Birleşmiş Milletlerin gözü önünde, 
çoluk çocuk, genç yaşlı demeden... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Gündemdışı konuşuyor!.. 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Gündemdışı konuşuyor Sayın Başkan!., 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... 

MEHMET SEVEN (Devamla) - ...insanlıktan zerre kadar nasibini almamış şerefsiz Sırplar ta
rafından Müslüman kardeşlerimiz katledilmektedir. 

BAŞKAN - Sayın Seven, galiba ana konuya girdiniz; size, önerge üzerinde söz verdim. 
Buyurun. 

MEHMET SEVEN (Devamla) - Bu katliama seyirci kalındıkça, Müslümanım demekten, Tür
küm demekten utanır hale. geldim. Kardeşlerimiz bu kadar yalnız bırakılmamalıydı, bu kadar sa
hipsiz kalmamalıydı. Bu şerefsiz Sırplara ve burilann işlemekte olduğu mezalime dur demek için 
hâlâ beklenilmektedir; bunu bir tarafa bırakalım, bunların tutumlarını da anlamış değiliz. Bu meza
lime göz yummayı ve seyirci kalmayı da bir şerefsizlik, bir korkaklık olarak addediyorum. 

Arkadaşlar, en az Sırplar kadar suçlu ve şerefsiz olan Gali yönetimindeki Birleşmiş Milletle
rin amacı, Bosna'da yaşanan katliamı önlemek değil, Müslüman birliklere gitmesi muhtemel ve 
ambargoyla engellenmiş silah yardımını önlemektir. Düşünebiliyor musunuz;1 bu, sözde Birleşmiş 
Milletlerin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenica, şerefsiz Sırplar tarafından işgal edilmiştir. Bu kat
liama göz yumanlar, insanlıktan nasibini almayanlardır; fakat, beni asıl üzen şey, Türkiye'nin her 
konuda lider ülke olduğunu ve olacağını savunan Hükümetin, bu konuda, sadece ve sadece sözde 

* kalan göstermelik çabalarının fiiliyata dönüştürülmesidir. Bosnalı Müslüman kardeşlerimize de za
ten en fazla dokunan şey, Türkiye'nin, hâlâ insanlıktan nasibini almamış Gali yönetimindeki Bir
leşmiş Milletlere güvenmesidir. 

Türkiye'nin, elbette ki, tek taraflı olarak, Sırplara karşı bir askerî müdahalede bulunması müm
kün değildir; ancak, sınırlı bir askerî operasyon için kararlı bir tutum sergileyen Fransa ve benzeri 
ülkelerle ortak bir organizasyon için çaba harcanması doğru olacaktır kanaatindeyim. Aslında, bu 
ayıp, en fazla İslam ülkelerinindir. Nerede kaldı onların Müslümanlıkları; İslamiyette korkaklık 
yoktur; İslamiyette, mezalime maruz kalan din kardeşleri için, maddî, manevî, bedenen destek var
dır. Bu mezalime seyirci kalmak, tüm İslam devletleri için bir korkaklıktır. Yıllardır seyirci kalı
nan bu vahşet karşısında, Türkiye'ye her seferinde insan hakları ve ihlallerinden söz eden Batılıla
rın sergilediği bu çifte standardı kınıyoruz. Öncelikle, Yüce Meclisin huzurunda, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetini, ciddî, kararlı ve ödün vermez bir dış politika izlemeye davet ediyorum. Bizim, 
burada, tartışmakla geçirdiğimiz her dakika, her saniye, Bosnalı Müslüman kardeşlerimiz için bir 
zaman kaybıdır, bir ihanettir. Bu katliama daha fazla duyarsız kalmak, Müslüman kardeşlerimizi 
arkadan vurmaktır. « 

Gali'den ve yönetimindeki Birleşmiş Milletlerden -aslında, bunlar millet değil illettir- daha 
fazla yardım beklemekle, kendimizi avutuyoruz; biz uyuyoruz. Bu Gali ve yandaşlarına artık ne şe
kilde ve nasıl bir cevap verilecekse verilsin! Yeter artık!.. Yeter artık, sabrımız kalmamıştır! Bu 
Yüce Meclisin de sabrının kalmadığına inanıyorum; ancak, aynı duyarlılığı bu Koalisyon Hüküme
tinden de beklemek en doğal hakkımızdır. 
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Şimdi, kendilerine soruyorum; bol bol laf üretmekten başka, bol bol bürokrat ve bakan değiş

tirmekten başka, enflasyon canavan altında milleti inim inim inletmekten başka ne yaptınız; hangi 
tedbirleri aldınız; hangi girişimlerde bulundunuz; Gali'nin emrindeki -Yüce Meclisin onayıyla gön
derilen- birliklerimizin, Bosna'daki görevi ve fonksiyonu nedir; Bosna'dan yükselen Müslümanla
rın feryatlan sizlerin vicdanlarını hiç sızlatmıyor mu; sızlatıyorsa daha niye bekliyorsunuz; yoksa, 
davet mi bekliyorsunuz... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, sayın hatip neyle ilgili konuşuyor. 
BAŞKAN - Sayın Seven yarınki konuşmasını yapıyor! 

MEHMET SEVEN (Devamla) - Bosna'daki mezalimin başmimarlanyla şampanya kadehleri 
kaldıranların, bu şerefsizlerden ne farkı vardır, soruyorum size?!. 

YILDIRIM AVCI (İzmir) - Öneriyle alakası yok bunun. 
MEHMET SEVEN (Devamla) - Kıbns'la, Azerbaycan'la, Çeçenistan'la, Bosna-Hersek'le ilgi

li bugüne kadar kıllannı kıpırdatmayan; ama, her defasında, Türkiye'nin başına insan hakları kılı
cını diken dar kafalı Haçlılara, anlayabilecekleri dilden konuşmak gerekir. Ülkemizi, bu durumla-' 
ra getiren, bunlar değil mi... Gali ile ortaklanna bir iki laf söylemenin tam zamanıdır; şayet, Hükü
met yetkilileri söyleyemiyorlarsa, bıraksınlar biz söyleyelim; bakalım, el mi yaman bey mi yaman. 

Sözlerime burada son verirken, Bosna'da şehit düşen binlerce Müslüman kardeşimize Al
lah'tan rahmet diler; siz değerli milletvekillerime saygılar sunanın. 

BAŞKAN - Yani "öneri, bugün görüşülsün" diyorsunuz; ben öyle anladım. 
Şimdi, Sayın Ateş ve Sayın Saraçlar; önerinin aleyhinde söz istediniz... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Önerinin aleyhinde değil, önerinin görüşülme zamanı üze
rinde söz istiyorum. 

BAŞKAN - Bir dakikanızı rica edeceğim... 
Ben de, zaman kazanmak istiyorum. İkiniz de, konuşmalarınızı kendi öneriniz üzerinde yapar

sanız, 20 dakika zaman kazanmış olacağım; kabul ediyor musunuz? 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Evet. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Evet. 
BAŞKAN - Efendim, birinci öneriyi dinlediniz; önergenin, bugün, Plan görüşmelerinden son

ra görüşülmesi önerilmiştir. Bunu oylannıza.sunuyorum: Kabul edenler... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sizin verdiğiniz hangi söze güveneceğiz?!. 
$ÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) -Samimi olunlütfen... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sıkıştınız mı bize geliyorsunuz... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Başkan, konuşturmuyorusunuz bizi, böyle oluyor işte... 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Öneri reddedilmiştir. 
Efendim, kimseyi, konuşturmamak gibi bir düşüncem yoktur; ama, hepinizin bildiği gibi, za

man kazanmak istiyorum. 

3. - Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılması; Genel Kurulun çalışma saatleriyle görüşü
lecek konuların yeniden düzenlenmesi ve çalışma süresine ilişkin DYP ve CHP Gruplarının müşte
rek önerisi (Devam) 

BAŞKAN - DYP ve CHP Gruplarının müşterek önerisini tekrar okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ; 

Danışma Kurulunun 17 Temmuz 1995 Pazartesi günü yapılan toplantısında, siyasî parti grup
ları arasında oybirliği sağlanamadığından, Gruplarımızın aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. . 
İhsan Saraçlar Abdulkadir Ateş v 

Doğru Yol Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 

Öneri: Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlar Gelen Diğer İşler" kısmının 
280 inci sırasında yer alan 878 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasına Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin bu kısmın 32 nti sırasına alı
narak, görüşmelerine Genel Kurulun 18.7.1995 Salı günkü birleşiminde, Yedinci Beş Yıllık Kal
kınma Planının görüşmelermin tamamlanmasınıtakiben ve yarım kalan işlerden önce başlanması 
ve bu iki konunun görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması; Anayasa 
Değişikliği Hakkında Kanun Teklifinin birinci görüşmelerinin tamamlanmasından sonra, bugün 
okunmuş bulunan, Bosna-Hersek'te meydana gelen olaylar konusundaki (8/65) ve (8/66) esas nu
maralı genel görüşme önergelerinin öngörüşmelerine başlanması; 18.7.1995 Salı günkü birleşimde 
sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmemesi; 19.7.1995 Çarşamba günü, Genel Ku
rulun 10.30-13.00, 14.00-19.00, 20.30-24.00 saatleri arasında çalışması ve bu birleşimde sözlü so
ruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Saraçlar, önerinin lehinde; buyurun efendim. 
• RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, önerinin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, aleyhinde Sayın Kapusuz ve Sayın Gül söz istediler; sizi de yazıyorum. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, bu konudaki dü

şüncelerimizi arz etmeden önce, sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Her şeyden önce, şunu ifade etmek isterim ki; Bosna-Hersek olayları bazı kimselerin inhisa

rında değildir. Bosna-Hersek olayları, bütün Türk Milletinin yüreğini kanatmaktadır. Bosna-Her
sek olayları Türkiye Büyük Millet Meclisine şimdiye kadar hiç gelmemiş gibi bir tavır, bir eda içe
risinde, bunu istismar edercesine konuşmaları, bu Meclis kürsüsü kendisine yakıştıramıyor. Bu 
Meclisin içinde hiç kimse Bosna-Hersek meselelerinin konuşulmasına karşı değil. Buna rağmen, 
bazı arkadaşların* Hükümeti ve ilgilileri itham ederek yaptığı konuşmaları kınamamak mümkün de
ğildir. 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - Asıl sizin tavrınızı kınamak lazım... 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Gali niçin gelemedi Türkiye'ye; Yüce Milletimizin tepki

sinden dolayı gelemedi. Unutmayın bunu... (DYP sıralarından alkışlar) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sız davet ettiniz!.. . 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Bunu kimse istismar etmesin... 
MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - Ne istismarı. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Kimse kendine pay çıkarmasın bundan». 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bu adamı kim davet etti; kim?!. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) *- Anavatan ve Refah Partili çok değerli arkadaşlarımızın da 

katıldığı bugünkü Danışma Kurulu toplantısında, sabahleyin, zımnen şöyle bir mutabakata vardık: 

- 2 6 4 -



T.B.M.M. B:142 18 .7 .1995 0 : 1 
Yasa gereği, her şeyden önce, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı görüşülecekti, sonra Anayasa de
ğişikliğini görüşelim, sabah saatlerinde de Bosna-Hersek'i. 

Bunun bir ciddî nedeni -uzun uzun görüştük bunu arkadaşlarımızla; Sayın Cindoruk'un Baş
kanlığında, bu sabah, daha iki saat önce yaptığımız toplantıda- şu idi: Bosna-Hersek meselesini, 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planından sonra görüşürsek, hem Anayasa meselesini ertelemiş olu
ruz hem de çok geç saatlerde bu görüşme yapılacağı için, medyaya gerektiği gibi yansıtamayiz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Yani, medya için mi yapıyorsunuz?!. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Veya gerektiği gibi yansıması için... 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Her zaman medyaya oynarsınız, başka işiniz yok! 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - . . . daha güzel yansıması için, sabah saatlerinde bunu görü

şelim; bunları televizyonlar yayınlasın, gazeteler alsın ve nakletsin dedik. 

Arkadaşlarımız, bunlar hiç konuşulmamış gibi, bu meselelerde hiç fikir yürütülmemiş gibi 
davrandılar ve maalesef, Anavatan Partili arkadaşlar, kendileriyle mutabık kaldığımız halde, bura
da aleyhte parmak kaldırdılar. Biz Bosna-Hersek, konuşulmasın demedik; Bosna-Hersek, daha iyi 
bir zamanda, daha iyi bir zamanlama içerisinde görüşülsün dedik; o meseleyi kamuoyuna daha gü
zel anlatalım dedik. 

Eğer Anayasa oylamasından kaçmak için, 175 inci maddeyi erteletmek için bu taktik kullanıl
mışsa, o kendi bilecekleri iştir. (ANAP sıralarından "Haydi..." sesleri) 

Herkes şunu iyi bilsin ki, hiçbir medeniyet, cesetler ve iskeletler üzerinde kurulamaz. Yüzleri 
kızarma olanağını kaybetmiş olanlar, maalesef, bunu görememektedirler. Kendilerini medenî sanan 
Avrupa milletleri ve devletleri, Bosna-Hersek'te işlenen şeni ve haysiyetsiz soykırıma göz yum
makta, hatta zımnen destek vermektedirler. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) Ne zımneni, direkt destek vermektedirler, 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Yüce Türk Milleti ve bütün dünya bunun farkındadır. Ta

rih bunu ibretle sayfalarına kaydedecektir. Biz, Bosna Hersek meselesinin daha iyi bir ortamda gö
rüşülmesini istiyoruz ve bunun sabah saatlerinde görüşülmesini ve daha iyi duyurulmasını istiyo
ruz. Kaldı ki, Yüce Meclis, bu konuda, daha önce yaptığı toplantılarda, bir komite teşekkül ettir
miştir. Değerli komite üyeleri bu konuda bir rapor hazırlamışlardır; yarın Meclise bu raporu da su
nacaklardır. ı 

Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum; var olun. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Saraçlar. 
Sayın Ateş, önerinin lehinde, buyurunuz efendim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vermiş olduğu

muz önerinin lehinde söz almış bulunuyorum; fakat, kendi önerimizden önce, değerli ANAP Gru
bunun ve değerli RP Grubunun vermiş olduğu önerilere ve o tartışmalara da, Sayın Başkanım, iz
ninizle çok kısa olarak girmek istiyorum... 

BAŞKAN - Efendim, ANAP, önerisinde ısrar etmedi, geri aldı. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Evet, etmediler. 
Şimdi, tarihin en acı ve hakikaten zalimce olayları karşısındayız. Bosna-Hersek'te din kardeş

lerimiz bir katliamla karşı karşıyadırlar; açlık, sefalet, kan her tarafta, her tarafa sinmiş bir vaziyet
te iken, bu Yüce Meclisin, bu konuda bir genel görüşme yapmaması düşünülebilir mi... Bu Mecli
sin üyesi olan herhangi bir milletvekilimizin -bırakın değerli parti gruplarını- bu konuyu tartışmak 
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istememesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi; bu mümkün müdür... Bunu düşünmek dahi iste
miyorum; çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak biz inanıyoruz ki, bu Meclisin her üyesi, 
Bosna^ersek konusunda en az bizim kadar hassastır. Yine bu Meclisteki milletvekillerimiz, ge
rektiği takdirde Bosna-Hersek'le, Azerbaycan'la, Çeçenistan'Ia ilgili konularda da kendisine düşen 
her türlü fedakârlığı yapacaktır, bunun için çalışma gayreti içerisinde d, e olacaktır; bundan hiçbir 
tereddütümüz yok. Şunu da biliyoruz ki, bu Yüce Meclis, bazı önemli konularda, Bosna-Hersek gi
bi veya diğer birçok önemli konuda, zaman zaman, hükümetlere, icraya yol göstermek, ışık tutmak 
durumundadır da, buna her zaman hükümetlerin de ihtiyaçtan vardır ve bundan sonra da ihtiyaçla
rı olacaktır. Hatta bunu biraz daha ileriye götürdüğümüz zaman, bu Mecliste alınacak olan karar
lar, belli politikalarla ilgili olarak yayınlanacak bir bildiri, bir deklerasyon, tüm dünya kamuoyuna, 
Türkiye'nin, ülkemiz insanlarının görüşlerini, bazı konularla ilgili ne düşündüklerini açıklaması 
açısından da önem taşımaktadır. 

İşte, biz Bosna - Hersek konusuna böylesi bir önemi atfediyoruz, böyle düşünüyoruz; ancak, 
bütün bunlar yapılırken, önümüzde bazı gerçekler de var; o da şu: Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı görüşmeleri başlamışken, bu görüşmeleri durdurmamız, ertelememiz veya başka bir konu
nun, başka bir tartışma konusunun, Bosna-Hersek gibi çok önemli bir konu olsa da, araya sokuştu-
rulması, arada görüşülmesi mümkün değildir; yasal olarak bu mümkün değildir. 

NABÎ POYRAZ (Ordu) - Aciliyetinden... 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Tamam, aciliyeti vardır da; hukuk devletlerinde, birkaç 
saatle, aciliyet dediğimiz şey fazla değişmiyor. 

Arkadaşlarımız "aciliyet" diyor; şimdi, bu işin, acilse, unutulan kısımlarını hatırlatmaya çalı
şacağım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün, Danışma Kurulu toplandığında, Refah Partili arka
daşlarımız, bu öneriyi getirdiler ve biz, bunu saygıyla karşıladığımızı, bunun tartışılmasını istedi
ğimizi -biraz önce ifade ettiğim gibi- orada da ifade ettik. Arkadaşlarımıza "Yedinci Beş Yıllık Kal
kınma Planının tartışılması nedeniyle, bu. öneri araya giremez. O zaman, ne yapalım -sizin söyle
diğiniz ve bizim inandığımız gibi, bu, acil bir konudur- Parlamentodaki bütün partilerin temsilcile
ri olarak bir araya gelelim; dünya kamuoyuna, hepimizin birlikte kaleme alacağı ve Bosna-Her-
sek'teki, Sırpların uygulamalarını, Birleşmiş Milletlerdeki uygulamaları, hatta, Butros Gali'nin bu 
konudaki tavrını telin eden, kınayan bir deklarasyonu hep birlikte yazalım, zaman kaybetmeyelim" 
dedik; ama, yanıt "hayır" oldu; "biz istemiyoruz" oldu. Bİz "bu deklarasyonu birlikte yayınlayalım, 
tüm dünyaya ilan edelim, görüşmeleri de, yine yapalım" dedik; ama, buna da gelinmedi. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının görüşmelerini kesemeyeceğimize ve siz de bunu engel
lediğinize göre, ikinci bir öneri getirdik: "Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının maddelerinin gö
rüşmeleri bitmiştir; sadece, önergeler kalmıştır. Bu önergelerle, sizin Verdiğiniz önergelerle Meclis 
tıkanıyor; bunları çekin, Bosna-Hersek genel görüşmelerini hemen yapalım dedik. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Masal okuma!.. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Şimdi, efendim, işlerine gelmediği zaman "masal" diyor
lar; ama, burada gerçeği ifade ediyorum; bu gerçeğin şahitleri vardır; bu gerçeğin şahidi İhsan Sa-
raçlar'dır, bu gerçeğin şahidi Sayın Hasan Korkmazcan'dır, bu gerçeğin şahidi Değerli Meclis Baş
kanımızdır. Şimdi, buraya gelip "masal okuma" diyorsunuz; ama, sizin Bosna-Hersek'i de bu yön
temle nasıl istismar etmeye çalıştığınızı ifade etmek masalsa, bu, masaldır kardeşim. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - İstirmarcı sensin!.. 

BAŞKAN - Sayın Çelik... 
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ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; şimdi, diyo

ruz ki, Meclisin gündemini boşaltın, engellemeyi kaldırın, bu önerge hemen görüşülsün; "hayır, ol
maz" diyorlar. 

İBRAHİM HALÎL ÇELİK (Şanlıurfa) - İstismarcı sensin!.. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Diyoruz ki, sevgili kardeşim, çok aciliyeti varsa, Meclis

te temsil edilen bütün partilerin temsilcileri bir araya gelelim, dünya kamuoyuna, bu olayı kınayan 
bir deklarasyon yazalım; "hayır efendim, olmaz" diyorlar. 

Şimdi, sizin amacınız, Bosna-Hersek'te bir çözüm bulmak mı, yoksa, bu konuyu istismar et
mek mi; bunu öğrenmek istiyoruz, buna yanıt istiyoruz, bunu cevaplandırın diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, işte, biz, diyoruz ki -her zaman da söyledik- bu konuların tartışmasını, 
en uygun zamanda, dünya kamuoyunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin sesini en etkin bir biçim
de duyacağı saatte ve zaman aralığında yapalım. Bugün, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının gö
rüşmeleri, belki, gece saat 12'de bitecek; sabah saat Ol'de Bosna-Hersek genel görüşmesini yapma
nın çok büyük bir etkinliği olur mu, bunu sizin vicdanınıza terk ediyorum. (CHP sıralarından "on
lara söyle" sesi) Evet, onlara söylüyorum efendim, bunu vicdanlarınıza terk ediyorum. Eğer, sizin 
vicdanınız "evet, daha etkin olur" diyorsa, bunu da açıkça söyleyin. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - İstismar etmeyin... İstismarcı... 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Bence, yanlıştır; bu konuyu istismar etmeyin. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - İstismarcı sensin!.. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Bu tür konuları istismar etmekten vazgeçin. Bunu millet 

görüyor, bunu bütün dünya görüyor; ama, bir tek göremeyen siz kaldınız; inşallah, yakında sizin de 
gözünüz açılır, bu tür konuların politikada istismar edilecek konular olmadığını çok yakında öğre
nirsiniz. Bu konuda, size, gereken yardımı yapmaya, gereken dersteği vermeye de her zaman hazır 
olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; bizim, Doğru Yol Grubuyla birlikte ortak önerimiz 
şudur: Planı görüşmek zorundayız, bunu bitirelim... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Plan değil pilav bile yapamazsınız!.. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - ...ondan sonra, Anayasanın 175 inci maddesi var; bunun; 

birinci görüşmesi, tartışılmasıyla birlikte 1 saatten fazla sürmez; bunu da bitirelim; çünkü, ikinci 
görüşmeye geçmeden önce 48 saatlik bir süre gerekiyor; ondan sonra, Cumhurbaşkanına çıkması 
ve Resmî Gazetede yayımlanması lazım. Bütün bunları göz önüne alarak biz, diyoruz ki... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Ağlama, ağlama... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - . . . yarın sabah -çarşamba sabahı- 10.30'dan itibaren Bos

na-Hersek konusunu detaylı bir biçimde görüşelim, Hükümete ışık tutalım, dünya kamuoyuna bu 
konuda görüşlerimizi bildirelim ve Meclisimiz hem Anayasasını değiştirsin hem Yedinci Beş Yıl
lık Planını tamamlasın hem de Bosna-Hersek konusunda ne kadar haklı olduğumuzu, bu konuda 
yaşanan vahşeti tüm dünyaya hep birlikte bir kez daha vurgulayalım; duyuralım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu konuda oy vermenizi diliyorum; sağ olun, var 
olun. (CHP sıralarından alkışlar) t 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ateş. 
Önerinin aleyhinde, Sayın Kapusuz; buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; DYP ve CHP 

Gruplarının birlikte teklif etmiş oldukları önergenin aleyhinde söz almış bulunuyorum; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
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Özellikle, Refah Partisi Grubu ye şahsım adına, son olaylarda hayatını kaybeden, felaketlere 

uğrayan bütün kardeşlerime, şehiterimize ve Bosna'da kaybettiğimiz Müslüman din kardeşlerimi
ze Cenabı Hak'tan rahmet, bütün ümmeti Muhammed'e ve milletimize de başsağlığı diliyorum. 

Biraz önce, İbretli bir konuşmayı dinledik; ben, şahsen, hem yakıştıramadım, hem de üzüldüm. 
Konu nedir? Malumlarınız olduğu üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmaları, İçtü

zük gereği, Danışma Kurulu Önerileriyle yönlendirilmeye çalışılıyor. Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin gündeminde, 13 tane, yarım kalmış, özellikle İktidar Partilerine mensup arkadaşlarımız ve 
Grupları tarafından yarım bırakılmış çalışma var. Bunun en son örneklerinden bir tanesi, güya, 
Meclis mi önplanda Sayın Başbakan mı önplanda belli olmayan "el koydum, geri çektim" mantı
ğıyla devam ettirilen anayasa değişikliği engellemeleri... Bu engellemeyi Parlamento değil, Sayın 
Başbakan yapmıştır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, konu nedir? Konu şudur: Madem ki hafta başı çalışmaya başlamışız, kanun gereği, Ye
dinci Beş Yıllık Plan görüşmeleri yapılacaktır. Biz buna karşı değiliz; mutlaka devam edilsin; ama, 
Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde, herkesin hassasiyet gösterdiği vahşi bir olay var; dış görü
nüşü medenî; ama, içi katmerli vahşi olan, Bati ve Batılıların uygulamış olduğu çok ciddî bir zu
lüm var. Böyle bir günde, madem ki kanun gereği Yedinci Beş Yıllık Plan görüşülecek, biz, ondan 
sonra öncelik hakkı Bosna meselesi olsun diyoruz; (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) fakat, 
istismarcılara bakın ki, hiç gündemde olmayan anayasa değişikliğini araya sokmaya çalışıyorlar. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Amma yaptın yahu... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Gelelim bir başka konuya: , 
Değerli arkadaşlar, bakınız; Yedinci Beş Yıllık Plan üzerinde yerdiğimiz önergelerden değer

li arkadaşım şikâyetçi oldu. Biz, Yedinci Beş Yıllık Planla ilgili olarak, yanlış olan, düzeltilmesi 
gerekli olan bazı konularda düşüncelerimizi Genel Kurula aktarmak için önergeler verdik ve bun
ların hepsi de samimi önergelerdir. Bugün, İktidarı temsil eden DYP ve CHP Gruplarındaki arka
daşlarıma samimiyet örneği olarak bir şeyi hatırlatacağım: Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üze
rinde verilmiş 50'ye yakın önergemiz var; şayet samimiyseniz, 2 tane önergemizi kabul edin, hep
sini geri çekeceğiz. Bu istediğiniz şey nedir diye sorarsanız, nedir o, biliyor musunuz; temel insan 
haklarını ilgilendiren iki konu: Bir tanesi, kılık kıyafetle ilgili... İstismar edenlerin, istismarcıların 
temel hakkı önlemek için yaptıkları, gündemde olan, yanlış uygulamadan dolayı, Yedinci Beş Yıl
lık Planda, çalışan insanların, medenî ihsanların, insan hakkı gereği, giyinmeleri konusunda bir ra
hatlık getirmektir. Bu, insanların temel hakkıdır. İşte, Sivas'ta yaşanan çirkin olayı bütün millet 
gördü. Bu düzeltilsin; bir 

İkinci önergemiz nedir; siz, Yedinci Beş Yıllık Planla, imam-hatip okullarının orta kısmını ka
patmak istiyorsunuz. Biz, bunun önüne geçmek için, imam hatip okulunda orta kısmı okuyan ev
latlarımızın üç yıllık ortaokul süresini -okuma hayatlarındaki üç yıllık süreyi- sekiz yılın içerisin
de sayın diyoruz. Eğer, bu iki önergeye samimî olarak "evet" diyorsanız, Grubum ve şahsım adına 
söylüyorum, diğer 50'ye yakın önergeyi geri çekeceğiz; Yedinci Beş Yıllık Plan kısa zamanda bi
tecek. Ondan sonra, sizinde katıldığınızı itiraf ettiğiniz, Bosna-Hersek'le ilgili görüşmeyi .yapalım. 
(RP şıralarından alkışlar) 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Hani hepsi samimiydi?!. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ancak, Sayın Ateş'in bir istismarı daha söz konusudur. Ne
dir o; bakınız, diyor ki: "Meclis olarak, genel görüşme yapılmadan, bir deklarasyon yayınlayalım." 
Arkadaşlar, Meclisin bir haysiyeti vardır, oturumların bir ciddiyeti ve vakarı vardır. Bu Mecliste, 
hiçbir zaman, bir görüşme yapılmaksızın bir deklarasyon yayınlanmamıştır. Bu şekliyle, gösterme-
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lik bir deklarasyon yayınlanması uygun olmaz. Hele hele, dünyanın gündeminde çok önemli bir ye
ri olan Bosna-Hersek'teki vahşet karşında, elbette, burada bir genel görüşme yapılmalı, daha sonra 
da, mutlaka, söylediğiniz gibi, bir deklarasyon yayınlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, zamanlamadan bahsediyorsunuz. Bir yerde, fiyaskoyla neticelen
miş anayasa değişikliğinden sonra tekrar canlandırma çabası, öbür tarafta, canını, ırzını, namusu
nu, vatanını, her, şeyini kaybeden insanlar mevcut. Bu hadise ortadayken, bunun zamanlamasını 
keyfiyete intikal ettirmek, hiçbir zaman doğru değildir. 

MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - Bosna-Hersek'e yapılan yardım paraları nerede?!. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Özür dileyerek söylüyorum, içimiz yandığı için böyle konuş

mak mecburiyetindeyiz; haberiniz olsun. 
Bakınız, bir başka konuyu daha vurgulamak istiyorum: Sizin, her zaman, bu çalışma süreleri

ni değiştirmek için gayret içerisinde olduğunuzu görüyoruz; millet de„ biz de ibretle seyrediyoruz. 
Önce, bu kararı almak için buraya geliyorsunuz, oylarınızla, çalışma süreleriyle ilgili karar alıyor
sunuz, ondan sonra da Meclise gelmiyorsunuz... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Kaçıyorlar... Kaçıyorlar... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Gelmeyince, biz, burada, bir milletvekili olarak, çalışmaların 
yeterli sayıyla yapılması, oturumda yeterli milletvekilinin bulunması için karar yetersayısı aranma
sını istersek, oturumda yeterli sayının olmadığının tespiti açısından, çalışmaların düzenli yürümesi 
açısından, birtakım görevlerimizi yerine getirirsek, siz ne yapıyorsunuz; bu sefer, bunun adına, en
gelleme diyorsunuz; değil arkadaşlar/Şayet siz bu çalışmaların yapılmasında samimi olsanız, ne 
yaparsınız; burada bulunursunuz. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Bulunuyoruz... Bulunuyoruz... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Hem gelmeyeceksiniz hem de ondan sonra suçlayacaksınız... 

El-insaf demek lazım. 
Sonra, Sayın Başbakan bu kadar ciddî meselelerin yapıldığı oturumlara kaç sefer teşrif ettiler?! 

Eğer, Sayın Başbakan şurada otursa, Grubuna hâkim olsa, bu çalışmalarda yeterli sayıyı bulundur-
sa, ne yaşamayacaksınız; üzelerek söyleyelim ki, işte, güya bu şekil, sizin sığındığınız engelleme
leri yaşamayacaksınız. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Başbakan, devleti idare ediyor. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Biz buraya çıkacağız, görüşlerimizi arz edeceğiz ve sizler de 
faydalı bulduklarınızdan istifade edeceksiniz. ( 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, cümlenizi bağlayın. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlar, sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi gündemine kendisi hâkim çık

malıdır. Bakınız, gündemde bu kadar sıra almış kanunlar var, genel görüşmeler var, sözlü sorular 
var, var, var... Bunların hiçbir tanesine, maalesef, Meclis olarak etkinliğimizi koymuyoruz. Bir ne
vi, Hükümetin baskısıyla, bu Parlamento, gündemini değiştirme gibi bir zaruret içerisinde kalıyor; 
Hükümet bu Parlamentoyu âdeta yönlendiriyor. Sonra, bu Hükümetin gündem değiştirmesinin bir 
adım gerisine çıktığınızda bakıyorsunuz, Avrupa Birliğinden, Avrupa Parlamentosundan, Amerika 
Birleşik Devletlerinden yapılan birtakım telkinler sonucu, bu Hükümet, görüşülmesi istenen kanun
ları, yapılması istenen çalışmaları oraya endekslemiş olarak, Gümrük Birliğine endekslemiş olarak 
Genel Kurulun huzuruna getiriyor. İşte böyle bir konumda, değerli milletvekili arkadaşlarıma di-
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yorum ki: Parlamentoya yakışan şey şudur: Kendi gündemine kendisi sahip çıkmalıdır. Şayet Hü
kümetimizin sıkıntıya düştüğü birtakım aciliyet gösteren konular olursa, ara ara onlara da yer ve
rilmelidir; yoksa, Hükümet, 38 tane üyesiyle, 34 tane üyesiyle koskoca Parlamentoyu istediği gibi 
yönlendirme hakkına -parlamenter rejimlerde söz sahibi olması gibi bir uygulama yoktur- sahip ol
mamalıdır. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, atı alan Üsküdar'ı geçer... 
BAŞKAN - Efendim, vaktiniz doluyor, bağlayın lütfen. 
SALÎH KAPUSUZ (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım; buradaki göstergede sürem bit

medi de onun için... 

Değerli arkadaşlar, elbette sizin de, bizim kadar, bu konularda hassas olduğunuza inanıyoruz; 
bunu siz de ifade ediyorsunuz. Akif in çok güzel bir şiiri var; bakınız, diyor ki: 

"Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; 
Gelenin keyfi için kalkıp geçmişe sövemem; 
Biri ecdadıma saldırdı mı, boğarım;-Boğamazsm ki...-
Hiç olmazsa yanımdan kovarım." (RP sıralarından alkışlar) 
Ben isterim ki, şu anda Fransa Devlet Başkanının sesinin çıktığı kadar, bu Kabinenin, bu Hü

kümetin de sesi çıksın ve bugün, dünyayı velveleye verme görevinin Türk Milletine ait olduğunu 
haykırsın. 

RİFAT SERDAROĞLU (İzmir)-Çıkıyor... Çıkıyor... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bunun öncülüğünü, yine Refah Partisi yapmıştır. Siz, bu iş

te öncülük yapın, biz, sizin peşinizde destek olacağız. 
Arz eder, saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, önergeler sebebiyle, burada, Bosna-Hersek de konuşulsun diye, konuşan 

arkadaşları sadede davet etmiyorum. Konuşan arkadaşlar da beni böyle anlasınlar. 
Buyurun Sayın Gül. (RP sıralarından alkışlar) 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep)-Sayın Başkan,aleyhte konuşuyorlar, değil mi? 
BAŞKAN - Aleyhte konuşuyorlar, önergenin aleyhinde konuşuyorlar. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Bosna-Hersek'le ilgili olarak, aleyhte konuşuyorlar... 
€ > • ' . ' ' ' 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; Bosna-Hersek 

meselesiyle ilgili; Bosna-Hersek'te, şu anda yeni bir sürece girmiş olan katliamın, bir an önce Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesiyle ilgili verdiğimiz önerge, biraz önce, sizlerin, İktidar 
Grubunun oylarıyla reddedildi. Şimdi, siz, başka bir önerge verdiniz; onun aleyhinde konuşuyo
rum. Niçin, nedir aslında mesele? 

Şu anda, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planını görüşüyoruz. Biz, Refah Partisi olarak, onu bi
le kesip, hemen, şu anda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin devreye girip, bu meseleye el koyma
sını istiyorduk; fakat, maalesef, kanunlar müsaade etmediği için, Yedinci Planın bitirilmesini ka
nunlar emrettiği için, Yedinci Planı şimdi görüşelim, bitirelim; ama, ondan sonra, araya, sulandır
mak için başka bir şey koymayalım diyoruz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yani, aylar
ca uğraştığınız ve fiyaskolarla neticelenen, yinede fiyaskoyla neticelenecek olan, birbirinize düşe-
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ceğiniz, bu Anayasa değişikliği meselesini araya sokup da, bu meseleyi, komisyonlara havale eder 
gibi, başka bir güne havale etmeyelim diyoruz. Yoksa, biz, Planı konuşalım, bitirelim ve ondan 
sonra hemen -aslında Planı bile konuşmadan- bu meseleyi görüşelim istiyoruz; ama, kanunlar ge
reği bu mümkün olmadığı için plandan sonra bunu konuşalım diyoruz. 

Bakın, bu, gerçekten çok önemli ve şu tartışma bile, Türkiye açısından esef vericidir, üzücü
dür. Bu bile, Türkiye'nin, meseleye olan hassasiyetini, bu bile, Türkiye'nin Bosna'daki faciaya, 
Bosna'daki katliama sahip çıkışını zayıflatmaktadır. Gönül isterdi ki, bu konudaki görüşmelere hep 
beraber hemen başlayalım. Ne kaybedecektik, ne olacaktı yani... Anayasa meselesini görüştünüz, 
görüştünüz, bir yere varamadınız, bunu sulandırmayalım dedik ve onun için, şimdi sizin önergeni
zin aleyhinde konuşuyorum. 

Sayın Başkan, biz, Bosna-Hersek meselesini inhisarımız altına almayı kesinlikle düşünmüyo
ruz; ama, şunu istiyoruz: Türkiye, bu devlet, bu millet, bunu, inhisarı altına alsın. Millet, aslında 
alıyor; millet, tepkisini gösteriyor; fakat, maalesef, Türkiye'yi temsil eden Hükümet bunu göstere
miyor. 

Bakın, eğer, biz, geçen hafta, 20 Refah Partili milletvekiliyle, buradaki Birleşmiş Milletler 
Temsilciliğine gidip "resmî çevreler, bu halkın, bu milletin tepkisini dünyaya ve size yansıtamıyor, 
yansıtmıyor; Butros Gali geldiğinde hoş tutacaklar; fakat, milletin heyecanını, hissiyatını ve tepki
sini, biz, size yansıtıyoruz" demeseydik, Butros Gali'nin programını millete ilan etmeseydik, siz, 
Butros Gali'yi kabul edecektiniz ve Sayın Cumhurbaşkanını Saraybosna'ya sokmayan Birleşmiş 
Milletlerin Genel Sekreteri onuruna, Çankaya Köşkünde yemek verecektiniz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) -Kahrolsun Butros Gali! 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Bakın, Hariciyeden aldığımız resmî programı okuyorum: 

"Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
ve Bayan Gali onuruna Çankaya Köşkünde verilecek yemek..." Bu, resmî bir ziyaret bile değildi. 
Bizim bu tepkimiz olmasaydı, bunlar olacaktı; daha da ilerisi olacaktı; ona, ödüller verilecekti, ay
nı, Yunanistan'da aldığı ödüller gibi, Türkiye'de ödüller verilecekti. Eğer, biz, bu tepkiyi gösterme
seydik, Güngören'de, Koç Vakfı'nm hazırladığı Çocuk Vakfına, milletin içinde götürülecekti. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Kahrolsunlar!.. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Sözümona, şimdi, milletin bu tepkisi karşısında, Türkiye'nin, 

bu halkın heyecanı ona yansıyınca geri çekildi. Bazı gazetelerde görüyorum; sözümona, Başbakan 
da ona yemek verecekmiş ve şerefine şampanya kadehi kaldırılırken, onun şerefine demeyecekmiş 
de, "Bosna'daki cesur insanlann şerefine" diye kadeh kaldıracakmış; eğer, biz, bu tepkiyi göster
meseydik. 

Bakın, olay çok önemli; Birleşmiş Milletler, Bosna'daki insanlara "silahlarınızı verin; burayı 
güvenli bölge ilan ediyorum, sizin savunmanızı güvenliğim altına alıyorum" diyor ve Bosna'daki 
Müslümanlar da, Birleşmiş Milletlere inanıyor, silahlarını teslim ediyorlar. Ondan sonra, Sırp sal
dırganlığı, Sırp vahşeti başlıyor. Birleşmiş Milletler, ihanet ederek; Birleşmiş Milletler, dünyadaki 
en büyük hainliği göstererek, tutuyor, güvenliğini koruma altına aldığı bölgeleri Sırplara teslim edi
yor. Daha da önemlisi, üç gün önce, bütün Türkiye gazetelerinde gördüğünüz gibi, Birleşmiş Mil
letler Komutam, İşgalci Sırp komutanıyla kadeh kaldırıp şampanya içiyor. Evet, bütün gazeteler
deki manşet buydu, bütün gazetelerdeki resimler bunu gösteriyordu. 

Buna karşı, Türkiye'nin kükremesi gerekir; Hükümetin, Türkiye'nin heyecanını, milletin heye
canını, dünyaya duyurması gerekir. NATO'ya üye olacaksınız, Birleşmiş Milletlere üye olacaksı
nız; sonra da, şerefine şampanya içerken telin edeceksiniz!.. Yaptığınız şey budur. Bunun için, bu 
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konu önemli. Eğer bir şey yapacaksa Türk Hükümeti, Adriyatik Denizinde, Bosnalılara silah götü
recek olan gemileri engelleyen ambargoya katılmaz; Türk gemisini, Adriyatik'ten çeker. 

Böyle bir olay karşısında, milletin heyecanını, bu Parlamentonun ve şu anda Türkiye Devleti
ni temsil eden Sayın Hükümetin göstermesi gerekir., 

Biz, kesinlikle "bu işler inhisarımızda" demiyoruz; ama, Hükümet sahip çıkmazsa, başkaları 
sahip çıkmazsa, biz sahip çıkarız. (RP sıralarından alkışlar) işte, onun için, bu konu, burada görü
şülsün diyoruz. Plan görüşmelerini bitirelim; ama, Anayasa oyalamacılarına kanmayalım diyoruz. 

Değerli arkadaşlar, inanıyorum ki, sizlerin de vicdanı böyledir; çünkü, biliyorsunuz, Anayasa 
meselesi, yine, anlaşmazlıklarla sürüncemede kalacak. Gelin, hep beraber, bir yumruk olalım ve 
hep beraber Bosna meselesini konuşalım. Bu Mecliste çok konuşuldu Sayın Başkanın dediği gibi... 

AHMET SAYIN (Burdur)-Aralarda konuşuldu... \ 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - ...ama, unutmayın, yeni bir süreç başladı Bosna'da; fiilî bir 
durum oluşturuluyor; Bosna'nın doğusu, Birleşmiş Milletler tarafından; Sırplara resmen teslim edi
liyor, oyunlar devam ediyor. Fransa'nın, Amerika'nın, ingiltere'nin askerî liderleri, Londra'da top
lantı yaptılar; ne çıktı; hiçbir netice çıkmadı. Bosnalılar "Birleşmiş Milletlerin askerleri gelsin, bi
zim için kan akıtsın" demiyorlar; hatta "Türkiye'den gelen askerler bizim için savaşsın" da demi
yorlar; "yeter ki, bize silah verilsin; biz, silahımızı istediğimiz yerden alırız; yeter ki, bunu engel
lemeyin" diyorlar. Buna, hep beraber, bu Meclis, bu Hükümet, hepimiz sahip çıkmalıyız. 

Saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisinin, müşterek verdikleri ve 

Anavatan Partisinden Sayın Dinçerler'in de, verdikleri önergeyi, geri çekerek katıldıkları bu öner
ge üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

SEYFl ŞAHlN (Kayseri) - Sayın Başkan, parti olarak biz de katılıyoruz. 

BAŞKAN - Evet, MHP de katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir.'., 

Efendim, zaten bir karışıklık oldu: Birinci önerge reddedildiğine göre, Bosna-Hersek mesele
sinin görüşülmesini isteyenler, otomatik olarak ikinci önergeye katılmış olacaklardı; ama, ben, is
tedim ki Bosna-Hersek meselesi bugün konuşulsun, yarından evvel, Meclisin hassasiyeti ortaya 
çıksın. ' 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. - İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Ümraniye ilçelerinde meydana gelen son olayları yerinde 

incelemek ve araştırmak amacıyla kurulan partilerarası özel komisyon raporuna ilişkin Başkanlık 
duyurusu ,\ ' 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Ümraniye İlçelerinde mey
dana gelen son olayları yerinde incelemek ve araştırmak amacıyla, Mecliste temsil edilen siyasî 
partilerin mutabakatıyla hazırlanan ortak bildiri üzerine, Genel Kurulun, 14 Mart 1995 tarihli ve 85 
inci Birleşiminde* kurulan partilerarası özel komisyonun raporu bastırılarak, 18 Temmuz 1995 Sa
lı günü; yani, bugün, sayın milletvekillerine dağıtılmıştır. 
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Söz konusu rapor, ilgili bakanlık olan İçişleri Bakanlığına gönderilecek ve ayrıca, bugünkü 

birleşim tutanağına da eklenecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (1) 

BAŞKAN - Şimdi, Plan üzerindeki görüşlere devam edeceğiz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 

Geçen birleşimde, 65 inci sıradaki, Planın Hükümete geri verilmesine dair gerekçeli önerge- < 
nin dikkate alınıp alınmamasının oylanmasında kalmıştık. 

Önergeye, Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. 
Önergeyi, tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, önerge sayısı 112'dir; daha 66 ncı önergedeyiz. Önergele

ri, Sayın Divan Üyesinin oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 66 ncı sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Taslağının 2 nci sayfasında yer alan birinci bölümün "Dün
yada Gelişmeler ve Türkiye" alt bölümünün 13 üncü paragrafının birinci cümlesinin çıkarılmasını 
ve ikinci cümlenin başındaki "Bu fırsattan yararlanabilmek için" ibaresinin çıkarılarak, yerine 
"Türkiye'nin uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde temsil edilebilmesi için" ibaresinin konul
masını arz ve teklif ederiz. 

Zeki Ünal Şevket Kazan Salih Kapusuz 

Karaman Kocaeli Kayseri 
Abdüllatif Şener İbrahim Halil Çelik Ahmet Dökülmez 

Sivas Şanlıurfa Kahramanmaraş 

Lütfü Esengün Mustafa Baş Mehmet Elkatmış 
Erzurum İstanbul Nevşehir 

Gerekçe: 
Türkiye'nin, oportünist.bir kimlikle anılması, onun tarihî misyonu, zengin ve şanlı geçmişiyle 

bağdaştırılamaz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 
Birinci imza sahibi, Sayın Zeki Ünal?.. Yok. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Önergede bizim de imzamız var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Onun yerine konuşacak kişiyi, o teklif edecek. Uygulama öyle. 

(1) 868 S. Sayılı Basmayan 12.7,1995 tarihli 139 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bizim imzamız geçerli değil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN-Hayır. Yazılı belge verdiyse tamam... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Yeni usul ihdas ediyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

67 nci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Taslağının 141 inci say

fasında yer alan "Özelleştirme" bölümünün "Amaçlar, İlkeler ve Politikalar" altbaşlıklı metninin 
beşinci paragrafından sonra aşağıdaki paragrafın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Zeki Ünal 

Karaman 

Abdullatif Şener 
Sivas 

Lütfü Esengün 

Erzurum 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

ibrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Salih Kapusuz 

Kayseri 

Ahmet Dökülmez 

Kahramanmaraş 

Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 
Teklif: 
Özelleştirmede öncelik, ilgili KİT'te çalışan işçilere tanınacak; onlar almazlarsa, KİT, yöre 

halkına teklif edilecek; onlar da almazlarsa, yurtdışındaki işçilerin oluşturduğu ve Türkiye'de faali
yet gösteren şirketlere, daha olmazsa yerli sermayeye satılacak. 

• Gerekçe: 
KİT'ler, halkımızın 70 yıllık alın teri, el emekleri ve göz nurlanyla bugünlere geldiğine göre, 

öncelik onların olması lazımdır. Böyle bir tercih sırası adalete daha uygundur. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 
Sayın Zeki Ünal?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
68 inci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan taslağının 24 üncü sayfasında yer alan "Eğitim Reformu" 
bölümünün "Amaçlar, İlkeler ve Politikalar" altbaşlığı ile kaleme alman metnin son paragrafında 
"sekiz yıllık zorunlu temel eğitimde yüzde 100" ibaresinin kaldırılarak, yerine "ilkokullarda yüzde 
100, ortaokullarda yüzde 85" ibaresinin konmasını arz ve teklif ederiz. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Abdullatif Şener 
Sivas 

Mustafa Baş 

İstanbul 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
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Gerekçe: , 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Taslağının 21 inci sayfasında belirtildiği gibi, sekiz yıllık 
zorunlu temel eğitimde, bütün çabalara rağmen istenilen sonuç alınmamıştır. 

Doç.Dr. Nihat Bilgen ve Rıza Kardaş gibi eğitimciler, pedegojik açıdan mahzurlu görmekte
dirler. Konu, çok yönlü ele alınmalıdır. Bölgesel ve coğrafî şartlar da sekiz yıllık'eğitimin kriterle
ri arasında olmalıdır. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, Önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Zeki Ünal, söz istiyor musunuz? 
ZEKÎ ÜNAL (Karaman) - Önerge üzerinde Sayın Kapusuz konuşacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Buyurun Sayın Kapusuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; geçen hafta 
görüşmeye başladığımız olduğumuz 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planıyla ilgili ver
miş olduğumuz önergey üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, yapmakta olduğumuz Plan, bugünkü icraatı direkt ilgilendiren değil, aynı 
zamanda, beş yıllık dönemi de içine alan bir Plandır. Önergemizin gerekçesinde de açık ve net ifa
de ettiğimiz gibi, Türkiye'de en ciddî problemlerimizin başında eğitim, sağlık, kallcınmamışlık, böl
gesel dengesizlik, geçim sıkıntısı gelmektedir. Bunu uzatıp gidebiliriz... Bütün bunların önünde, 
kanaatimizce, en mühim olanı eğitim meselesidir. Bugün, yüzlerce okul, terör gerekçesiyle kapalı 
bulunurken, birçok illerimizde, ilçelerimizde ve köylerimizde -ki, Türkiye'nin en orta noktasında 
bulunan Kayseri'nin birçok köyünde dahi- yeterince öğretmen bulunduramazken, aynı zamanda, o 
boşluğu doldurmak için, lise mezunu, yüksekokul mezunu arkadaşlarımıza geçici görev vererek, 
öğretmen arama gayretinde iken, 8 yıllık eğitimin de bir zaruret olmasına rağmen, bunu becereme-
miş olan bu Hükümetin, önümüzdeki beş yılda, bu 8 yıllık uygulamaların gerisinde bazı düşünce
lerin olduğunu biraz önce de ifade ettim. 

Siz, şayet, bu 8 yıllık temel eğitimde samimîyseniz, mutlaka bizim insanlarımızın bu eğitimi 
yapabilecekleri zemin ve platformu vermek, onu temin etmek mecburiyetindesiniz; ancak, mesele, 
sadece bununla da kalmıyor, bu fikre biz de katılıyoruz, temel eğitim 8 sene olsun; fakat, bizim bu 
önergemizde istediğimiz şeyin başında şu geliyor: Şayet 5 inci sınıftan sonraki 3 yıllık süreyi, an
ne ve babası (ebeveyni) istiyorsa, çocuk, bir başka meslek ortaokulunda okuyabilmelî, o okumuş 
olduğu orta kısım da, 8 yıllık temel eğitimin içerisinde sayılmalıdır. Biz, bu önergeyle, o 3 yıllık 
süreyi, 5+3=8 yıllık süredeki 3 yılı, ebeveyninin ihtiyarî tercihine bırakalım, o vesileyle tamamla
talım diyoruz. 

Şayet, bunu yapmamakta ısrar ederseniz, biz, yine, Anayasa Değişiklik Teklifinde olduğu gi
bi, bu Plan konusunda da sizi uyarıyoruz. Kanunlar buradan geçerken yapmış olduğumuz uyarıla
ra dikkat etmediniz. Ne oldu; Anayasa Mahkemesinden geri döndü. 

Bu uygulamalarınız, birtakım hükümetler tarafından, geçmişte de uygulamaya konuldu. 
İmam-hatip okullarının orta kısmı kapatıldı ve milletin sahip çıktığı bu müesseselere darbe vurmak 
isteyen her iktidar da, mahkûm oldu, yıkıldı. 

Şayet, yaşamak istiyorsanız, bu milletin inancıyla bütünleşmek, bu milletle kaynaşmak, dev
let millet kaynaşmasını temin etmek istiyorsanız; istirhamımız ve size hatırlatmamız odur ki, mil
lete rağmen, bir işi yapmaya kalkmayın, milletin sahip çıktığı bu okulları baltalamak gibi bir uygu
lamayı, bu beş yıllık Planın içerisine koymayın. 
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Şayet, bunu yapmaya kalkarsanız, emin olunuz ki, bu millet* en kısa zamanda yapılacak ilk ge

nel seçimde, sizi sandıkta-"maalesef "demeyeceğim-gömecektir. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-İçin razı olmuyor, için... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sizi de sıkıntıya sokacak, milleti de sıkıntıya sokacak bu tip 
uygulamaların içerisine girmeniz doğru değildir. Onun için, eğitim meselesi, hemfikir olduğumuz 
bir meseledir ve bizim inancımızın da temel esaslarındândır. 

Ancak, siz, ne yapıyorsunuz; bir vatandaşın, milletin, Anayasanın da kontrolü, teminatı altın
da olan, kanunî hakkı, anayasal hakkı, insan hakkı olarak istediği eğitim hakkına, istediği mesleği 
seçebilme hakkına engel oluyorsunuz; Anayasaya rağmen, böyle bir Beş Yıllık Plan getiriyorsu
nuz. Getirmiş olduğunuz bu Beş Yıllık Planda buna, biz fırsat vermeyeceğiz; millete gideceğiz, 
derdimizi, köy köy, mahalle mahalle izah edip, anlatacağız. 

Zaten, siz, bunu, tatbik etme fırsatını da bulamayacaksınız. Nasıl ki, sizden önceki dönemde, 
bu planlan yapanların birçoğunun, bu planları tatbik etmeye ömrü kalmamışsa, sizin de, en kısa za
manda, bundan mahrum olacağınızı, biz de, iktidara geldiğimizde, yanlışlarla dolu bu Planı düzen
ledikten sonra, revize ettikten sonra, milletin eğitimiyle, kültürüyle, tarihiyle, inancıyla düzenli bir 
plan yaptıktan sonra, tatbik edeceğimizi huzurlarınızda açık ve net söylüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, milletin sahip çıkmış olduğu okullar ve bu müesseselerle uğraşmak, hiç 
kimseye bir şey kazandırmaz. Onun için, geçmişte bu sıkıntılara yaşamış imam hatipli bir millet
vekiliniz olarak, bu konudaki sıkıntıları çekmek... 

BAŞKAN- Lütfen, bağlayalım efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

...durumunda kalacak ailelerin, bugünden serzenişlerinin bir sesi olarak, meseleyi sizlere ha
tırlatmayı vicdanî görev biliyor, hepinize saygılar sunuyorum; önergemiz için olumlu oy istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir. 

69 numaralı önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan taslağının 139 uncu say
fasının "özelleştirme "nin "mevcut durumu" altbaşlıgmda kaleme alınan metnin son paragrafının 
başına "özellikle 1990 yılından soma" ibaresinin getirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Zeki Ünal ŞevketKazan Salih Kapusuz 
Karamanv Kocaeli Kayseri 

Abdüllatif Şener İbrahim Halil Çelik Ahmet Dökülmez 
Sivas Şanlıurfa, Kahramanmaraş 

Mustafa Baş Mehmet Elkatmış 
İstanbul Nevşehir 

Gerekçe: 1989'da 1.1 trilylon kâr eden KİT'ler, 1990'da 920 milyar lira zarar etmiştir; 1991 'de
ki zarar ise bir yılda 18 kat artarak 17 trilyon 625 milyara çıkmıştır. Borçlar daha sonraki yıllarda 
giderek artmıştır. Şu anda ise zarar 100 trilyon lira civarındadır. 

KİT'lerin zarar etmesinde politik müdahaleler, yönetimlerdeki zaafiyet, teknolojiyi yenileye-
memek, yetersiz sermaye, yüksek faizle borçlanma, a§ırı istihdam, özel sektörle rekabeti önleyen 
ilave külfetler gibi faktörler rol oynamışlardır. 
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BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu efendim ?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Zeki Ünal söz istiyor musunuz? 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Evet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Yoruluyorsunuz; ön sıralarda otursanız... 
Buyurun. 
ZEKÎ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 868 sıra 

sayılı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planıyla ilgili olarak vermiş olduğum önerge üzerindeki gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla selam
lıyorum. -

Değerli milletvekilleri, esas itibariyle, KİT'ler, 1990 yılından sonra zarar etmeye başlamıştır; 
öyleyse, bunun, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında vurgulanmasında fayda vardır. 1989 yılın
da 1,1 trilyon lira kâr eden KİT'ler, maalesef, 1990 yılında 920 milyar lira zarar etmiştir ve 1991 
yılına gelindiği zaman da 18 trilyon liraya yakın zarar etmiştir; demek ki, bir sene içinde zarar 18'e* 
katlanmıştır. 1995 yılındaki tahmini zarar ise, 100 trilyon lira civarındadır. 

Değerli milletvekilleri, 1986 yılından itibaren başlayan özelleştirmeler, maalesef, istenilen ne
ticeyi vermemiştir. Nitekim, 1986 ila 1994 yılları arasında yapılan özelleştirme neticesinde, gelir 
ve gider durumu şudur: Gelir, 2 milyar 721 milyon dolar; gider, 2 milyar 595 milyar dolar; net ge
lir, 126 milyon dolar. 

Değerli arkadaşlarım, bunun dışında, bilindiği gibi, kasım ayında Özelleştirme Yasası çıkarıl-. 
mıştır. Özelleştirme Yasası çıkarıldıktan sonra, nisan ayı itibariyle, toplam 135 milyon dolarlık bir 
özelleştirme yapılmıştır. Sayın Bakana sorduğumuz soruya gelen cevabî yazıda, net gelirin 40 mil
yon dolar olduğu ifade edilmiştir. 

Esasen, Sayın Çiller, KİT'lerin bir günlük zararının 250 milyar lira olduğunu beyan etmişler
dir; bir günde 250 milyar lira zarar olduğuna göre, bir aylık zarar da 7,5 trilyon liradır ve kasım 
ayından bugüne kadar yedibuçuk aylık bir zaman geçtiğine göre, KİT'lerin zararı, şu anda, yakla
şık 56 trilyon lira civarındadır. 

Elimizdeki resmî verilere göre, bir mukayese yaptığımız zaman, nisan ayı itibariyle, KİT'lerin 
özelleştirilmesinden net 40 milyon dolarlık bir gelir temin edildiğine göre -bu, 1,7 trilyon lira civa
rında para yapmaktadır- öyleyse, Sayın Hükümetin, KİT'lerin günlük zararları hususundaki görüş
leri, tahminleri belki doğru olabilir; ancak, 7,5 aylık bir zaman içerisinde, KİT'lerin bu kanayan ya
rasının ve zararlarının hâlâ devam ettiğini görmekten, fevkalade üzüntü duyuyoruz. Bunlar, sade
ce zarardan ibarettir; bir de' KİT'lerin borçları vardır. 

Değerli arkadaşlarım, acaba, KİT'lerin borçları ne kadardır ve KİT'ler ne zamandan beri borç
lanmaktadır... 1993 yılında 222 trilyon lira olan borçlar, 1995 yılında -şu andaki tarihe göre söylü
yorum- 719 trilyon lira olmuştur. Bunun, 309 trilyon lirası dışborçtur; bu da, aşağı yukarı 7 milyar 
dolara tekabül etmektedir. Bütün bunların yanında, Hükümet, özelleştirmeden, çok büyük bir bek
lenti içerisinde gelir sağlamayı düşünmektedir. Aslında, 1995 yılında, yasa çıkarken, 5 milyar do
larlık bif gelir temin edilmesi düşünülüyordu; fakat, sonradan, bu, re vize edildi ve 2,4 milyar dola
ra düşürüldü. Bu 2,4 milyar dolarlık gelirin de sağlanacağı kanaatinde değilim; çünkü, büyük iddi
alarla girişilmiş olmasına rağmen, özelleştirmede, bugüne gelinceye kadar ciddî bir icraatın ortada 
olmadığını göremediğimizden dolayı, ülke açısından, KİT'ler açısından fevkalade üzgünüz ve Hü
kümet, eğer, hakikaten, bu özelleştirmeyi ciddî şekilde ele almak istiyorsa, bununla ilgili icraatını 
net olarak ortaya koymasını temenni ediyor ve bu vesileyle saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) \ 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, duymuyor musunuz, duymak mı istemiyorsu
nuz; karar yetersayısının aranmasını istemiştik... 

BAŞKAN-Efendim, oylamaya geçmiştik. 
70 inci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Taslağının 53 üncü sayfasında yer alan 
"Tanmsal Politikalar ile İlgili Yapısal Değişim Projesinin" "Amaçlar, İlkeler ve Politikalar" bölü
münün sekizinci paragrafından sonra, aşağıdaki paragrafın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Baş Zeki Ünal Şevket Kazan 
İstanbul Karaman Kocaeli 

Salih Kapusuz Abdüllatif Şener İbrahim Halil Çelik . \ 
Kayseri Sivas Şanlıurfa 

Ahmet Dökülmez Mehmet Elkatmış 
Kahramanmaraş Nevşehir 

Teklif: GAP'ın bitirilmesiyle birlikte önemli ölçüde tarımsal girdi ihtiyacı doğacağı için, şim
diden gerekli tedbir alınacaktır. 

BAŞKAN - Dışarıdaki ziller çalmıyor mu? 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Çalıyor da, kimse yok!.. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet, katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Birinci imza sahibi Sayın Baş?.. Yok. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Karar yetersayısı... 
BAŞKAN - Efendim, biraz oturur musunuz... Lütfen... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, karar yetersayısı yok; oyalanma! 
BAŞKAN - Efendim, Danışma Kurulunda, grup başkanvekiUerinizle bir konu konuşulmuştu; 

herhalde Grubun haberi yok... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Mecliste kimse yok; istediğiniz kadar oyalayın... 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Sen de istediğin zaman geliyorsun. 
BAŞKAN - Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Karar yetersayısı yok... 
BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım ve karar yetersayısını bulamazsam, ara verece

ğim. 
BAŞKAN - Önerge kabul edilmemiştir. (RP sıralarından gürültüler) 
Arkadaşlar yerinde oturmazsa, ben kendim ara vereceğim! 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, karar yetersayısı yok! 80 kişi bile 

yok.. . ' • ; . . ' ' ' 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Size yakışmıyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, sadece kapımn sahanlığında duran 20 kişi var... 
Şimdi, 7 i inci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Taslağının 125 inci say

fasında yer alan wUlaştırma"nın "Amaçlar İlkeler ve Politikalar" alt başlığıyla kaleme alınan met
nin 12 nci paragrafının son cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Zeki Ünal Şevket Kazan Salih Kapusuz • ı • 
Karaman Kocaeli Kayseri 

Abdullatif Şener İbrahim Halil Çelik Ahmet Dökülmez 
Sivas Şanlıurfa Kahramanmaraş 

Lütfü Esengün Mustafa Baş Mehmet Elkatmış 
Erzurum İstanbul Nevşehir 

Teklif: Dönem içinde 25 000 kilometre asfalt, 65 000 kilometre stabilize, 3 000 kilometre de 
beton köy yolu yapımı gerçekleştirilecektir. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen oturalım, rica ediyorum. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başka

nım. '• 

III.-YOKLAMA 
(RP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, yoklama yapılmasını istiyoruz. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Hani Bosna'yı konuşacaktık!.. Bosna konusunu engelliyorsu

nuz ! . . ..'/••'''' : •" 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - İstismar etme Sayın Tayan, istismar etme! 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Biraz rahatınızı bozun!.. 
BAŞKAN-Dışarıdaki sayın arkadaşlarım, bizi ne duruma düşürüyorsunuz!.. ^ 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bravo Sayın Başkan... Bakın, siz de farkındasınız... 
BAŞKAN - Yoklama isteminde bulunan milletvekillerinin isimlerini alıyorum: 
Sayın Oğuz, Sayın Dökülmez, Sayın Çelik, Sayın Elçi, Sayın Erbaş, Sayın Ekinci, Sayın Gök-

taş, Sayın Ünaldı, Sayın Arıkan, Sayın Bayrak ve Sayın Hatip.. 
Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz; yal

nız, arkadaşlardan ricam, bu kesintilere meydan vermemeleri... Burada beklemeye yazık oluyor... 
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VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
1. - Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezke

resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 
BAŞKAN - 71 inci sıradaki önergenin oylaması sırasında yoklama istenmişti. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

72 nci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Taslağının 113 üncü say

fasında yer alan "Mahallî idarelerin Güçlendirilmesi Reformu"nun "Amaçlar, ilkeler ve Politika
lar" alt başlığıyla kaleme alınan metnin son paragrafından sonra aşağıdaki paragrafın eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Baş Zeki Ünal Şevket Kazan 
istanbul Karaman Kocaeli 

Salih Kapusuz Abdüllatif Şener ibrahim Halil Çelik 

Kayseri Sivas Şanlıurfa 
Ahmet Dökülmez Lütfü Esengün Mehmet Eİkatmış 

Kahramanmaraş Erzurum Nevşehir 
Teklif: Köy yönetimleri etkin hale getirilecek ve köy bütçeleri kuvvetlendirilecektir. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Baş?.. 
MUSTAFA BAŞ (istanbul) - Sayın Zeki Ünal konuşacaklar efendim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ünal. 

ZEKl ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planıyla ilgili olarak vermiş olduğumuz önerge üzerindeki görüşlerimi arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, şu anda, köylerimizin sayısı 37 251, mezralarımızın sa
yısı 45 416, köylerimizin ve mezralarımızın toplamı 82 667, burada yaşayan insanlarımızın sayısı 
da 25 milyon civarındadır. 

Değerli arkadaşlarım, 25 milyon insanımızın yaşamış olduğu 82 bin yerleşim biriminin duru
muna baktığımız zaman, maalesef, buralara gerekli hizmetlerin götürülmediğini görmekteyiz. Bu 
yerleşim birimlerinin yüzde 23'ünde yeterli içme suyu yoktur, hatta hiç içme suyu olmayan yerler 
de mevcuttur. 

Bunun dışında, şimdiye kadar, 29 bin kilometre asfalt yol, 159 bin kilometre stabilize yol, 75 
bin kilometre de tesviye yol yapılmıştır. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da asfalt olarak 16 
500 kilometre, stabilize olarak 50 bin kilometre ve beton olarak da 2 000 kilometrelik bir yol tak
dir edilmiştir. Hesabını şöyle bir yaptığımız zaman, köy yolları, toplam -hamyolla beraber- 320 bin 
kilometrelik bir yola baliğ olmaktadır ve Plana göre hesap ettiğimiz zaman, 291 bin kilometreye 
varan stabilize, tesviye ve hamyol, yine, yılda da 3 300 kilometrelik asfalt yol öngörülmektedir. Bu 
durumda, Türkiye'nin kırsal kesimindeki -beldelerimizde ve köylerimizde- yolların bitirilebilmesi 
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için, tam seksensekiz yıla ihtiyacımız bulunmaktadır. Onun için, biz, köye ağırlık vermemiz lazım, 
yoluna ağırlık vermemiz lazım, köy bütçesine ağırlık vermemiz lazım, köy muhtarlıklarına ağırlık 
vermemiz lazım ve bütçelerin de takviye edilmesi lazım diyoruz ve bugüne gelinceye kadar, ma
alesef, köy statüsünde olup da belediye olmak için can atan birçok yerleşim birimimiz vardır; be
lediye olduğu zaman bazı hizmetlerin gideceği kanaatiyle, sürekli olarak, siyasal iktidarlar, tazyik 
altında tutulmaktadır. 

Onun için.biz, Refah Partisi olarak bir kanun teklifi verdik, bu kanun teklifinde, 1995 yılı büt
çesinde 880 trilyon civannda olan vergilerde yüzde 6 kadarkesinti yapmak suretiyle -bunun yüzde 
4'ü doğrudan doğruya köy hizmetlerine, yüzde 2'si de kaymakamlık hizmetinde olmak üzere- çok 
rahat bir şekilde köy meselesi çözülebilmektedir. Aksi halde, belediye yapıldığı takdirde, kesinlik
le -zaten, belediyelerdeki harcamaların büyük bir bölümü cari harcamalara ve personele gittiğine 
göre- pek fazla randımanlı olmamaktadır. Onun için, biz diyoruz ki; köylerdeki bütçelerin takviye 
edilmesi ve aynı zamanda köy muhtarlarına da yeterli miktarda maaş verilmesi suretiyle o insanla
rın dajhtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef, köylerin yolları ve altyapı hizmetleri bitirilmediği için, şu an
da, köyden şehire büyük bir göç vardır. Bunun önüne geçebilmek için, mutlaka, altyapı hizmetle-
rininin köylere götürülmesi gerekmektedir; çünkü, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi de, 
göç olayıdır. Bunun önüne geçilmesinin yolu da -vatandaşlarımızı kendi tarlasının başında tutabil
mek için- mutlaka, köylere bu hizmetlerin götürülmesidir. Şunu da ifade edeyim; sadece, şehirlere 
ve beldelere değil, maalesef, kendi arazisine gidecek yolu bile olmayan köylülerimiz, bir yolunu 
bulup, üretici iken, göç ediyor ve tüketici durumuna geliyor. .. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, bağlayınız lütfen. 

ZEKÎ ÜNAL (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan. V 
Öyleyse, bu duruma son verebilmek için, mutlaka, köy bütçelerinin takviye edilmesi ve ko

nuyla ilgili olarak da gerekli yasal düzenlemelerin yapılması lazım gelmektedir. 

En son olarak da şunu söylemek istiyorum: Karaman'ın köylerinde maalesef büyük bir hasar 
olmasına ve hasar tespit komisyonunun çıkarmış olduğu 270 milyarlık bir hasar rakamının Anka
ra'ya iletilmiş olmasına rağmen, şu ana kadar tam manasıyla bir netice alınabilmiş değildir. 

Ayrıca, köylülerimizin de, bazı afetlere karşı,direkt olarak, nakdî yönden desteklenmesi konu
sunda da, şahsen, İktidarın duyarlı olmasını bekliyor, saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

73 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Taslağının 49 uncu say
fasında yer alan ''Yurtdışı İşçi Sorunları" başlıklı bölümün son paragrafından sonra aşağıdaki pa
ragrafın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Zeki Ünal Şevket Kazan . Salih Kapusuz 
Karaman Kocaeli Kayseri 

Abdullatif Şener İbrahim Halil Çelik Ahmet Dökülmez 
Sivas Şanlıurfa Kahramanmaraş 
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Lütfü Esengün Mustafa Baş Mehmet Elkatmış ' 

Erzurum istanbul Nevşehir 

Teklif: Yurtdışındaki işçilerimizin, tatillerini Türkiye'de geçirebilmelerini sağlamak için kara
yoluyla gelmeleri halinde, güzergâhtaki ülkelerle temas kurularak veya gerekli protokoller yapıla
rak, yol emniyeti, can, mal ve ırz güvenliği sağlanacaktır. 

Gerekçe: Yurtdışında, özellikle Avrupa'daki işçilerimiz, çoluk çocuklarıyla.karayoluyla Tür
kiye'ye gelmekten korktuklarını, zaman zaman, güzergâh üzerindeki ülkelerde soyulduklarını, sal
dırıya uğradıklarım belirtiyorlar. Tedbir yönünden, böyle bir ibarenin Plana girmesinde fayda mü
lahaza edilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet katılmadığım bildirdi. 
Sayın Ünal, konuşacak mısınız? 
ZEKÎ ÜNAL (Karaman) - Sayın Kapusuz konuşacak efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Yedinci Beş Yıllık Plânla ilgili vermiş olduğumuz önergede istediğimiz olay şudur: Hepinizin 

de çok iyi bildiği gibi, memleketimizin önemli bir bölümünü ilgilendiren gurbetçi kardeşlerimiz, 
yurtdışında işçi olarak çalışıyorlar. Yugoslavya'nın dağılmasından sonra, özellikle Bosna'daki o 
hunharca olayların yaygınlaşmasının tabiî sonucu olarak, oradaki kardeşlerimiz de memlekete gel
me konusunda bayağı zahmet çekiyorlar, sıkıntı çekiyorlar, hatta gelemiyorlar. 

Hepiniz biliyorsunuz'ki, yaklaşık olarak 3 milyondan fazla gurbetçi kardeşimiz yurtdışında 
bulunuyor. Bunların, aile efradıyla birlikte Türkiye'ye gelmeleri, havayoluyla olsa bile, çok ciddî 
sıkıntı yaşatıyor, çok ciddî malî külfet getiriyor. Ayrıca, Türkiye'ye geldikten sonra da, eş dost, hı
sım akraba, konu komşu ziyaretleri, birtakım bölgelerimizde dinlenme ihtiyaçları da göz önünde 
bulundurulduğunda, vasıtaları da olmayınca, bu insanlar, mümkün mertebe, can güvenliğinin temin 
edilmemesinden dolayı ülkemize gelemiyorlar. 

Şimdi, bakıyorsunuz, ülkenin bacasız fabrika olarak gördüğü turizmle ilgili olarak, yabancıla
ra yönelik, teşvik, destek, prim, tedbir, güvenlik gibi her türlü çabalar mevcut; ama, kendi evlatla
rımıza gelince, kendi çocuklarımıza, kendi gurbetçilerimize gelince, Hükümet, bu konuda, özellik
le çok duyarsız. 

Şayet, oradaki 3 milyondan fazla kardeşimizin can güvenliği, yol güvenliği temin edilse... Ma
caristan, Romanya ve Bulgaristan'daki sıkıntılarla ilgili olarak, transit bir geçit olarak mı veyahut 
da ikili girişimlerde bulunarak bu ülkelerden bunun kolaylığını temin ederek mi, her ne suretle 
olursa olsun, mutlaka ne yapılmalı; bunların, Türkiye'ye intikalleri ve dönüşleri kolaylaştırılmalı. 

Bundan, sadece o kardeşlerimizin kârı olmayacaktır; çünkü, ülkemize de çok ciddî bir kaynak 
bırakıyorlar. Yurtdışından Türkiye'ye gelmesi halinde, kendi evladımızın bıraktığı.para -emin olun 
ve çok ciddî bir incelemeye de tabi tutun- yabancı turistlerin bıraktığı paranın beş katıdır; ama, her ' 
nedense, bizim memleketimizde, gariptir, başkasına karşı, her türlü, güzel, görünme, onları mem
nun etme çabası çok yaygın; ama, kendi insanımıza gelince, çok soğuk ve tedbirsiziz. 

O halde, bizim bu önergemizde istediğimiz şey nedir; bu kardeşlerimizin, maddeten ve manen, 
ülkemiz açısından önemli olan bu geliş ve gidişleri konusuna, bu Yedinci Beş Yıllık Plan içerisin-
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de mutlaka yer verelim; bu kardeşlerimizin, karayoluyla, huzur içerisinde gelmelerini temin noktai 
nazarından, Hükümetin, açık ve net, burada bir görüşünün olmasını bekliyoruz. Fakat, ne yazık ki, 
bu memlekette her şey rasgele yürütüldüğü gibi, yurtdışındaki kardeşlerimiz de, maaselef ihmal 
edilmektedir. Onlarla ilgili tedbirler, yeterli düzeylerde, maalesef; ama maalesef, hiç değerlendir
meye alınmamaktadır. Sadece, bu alanda, birtakım göstermelik gayret varmışcasına ifadeler var; 
ama, pratikte ve tatbikatta hiçbir şey yok. 

Bu insanların denizyoluyla gelmeleri halinde, hele hele kendilerini riske atarak karayoluyla, 
gelmeleri halinde, yolda birçokları soyulmaktadır. Denizyolunda da çok uzun bir zaman kaybı söz 
konusudur. 

Bütün bunlar orta yerde iken, biz, bu Planda, buna bir tedbir olsun diye, bu önergemizin mut
laka yer almasını istiyoruz. 

Kaanatim odur ki, arkadaşlarım bu konuda da tavırlarını, şayet, müspet olarak orta yere koy
mazlarsa, yurtdışından şu mevsimde gelmekte olan bütün işçi kardeşlerimize özellikle hatırlataca
ğız; biz,, bu Planda böyle bir teklifte bulunduk... 

BAŞKAN - Lütfen, bağlayın... ' 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım; galiba, daha sürem tamam

lanmadı. 

...ne yapmadılar; bu konuya da duyarlılık göstermediler. Bırakın onları düşünmeyi, maddî açı
dan, ekonomik açıdan, ülkeye gelir temini açısından bile düşünseniz, bu kardeşlerimizle ilgili bu 
teklifi reddetmemeniz lazım. Ümidim odur ki, bu önergemize müspet oy vererek, Beş Yıllık Plan
da bununla ilgili tedbire yer ve mahal vermiş oluruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. , 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 
Efendim, 74 numaralı önergeyi önerge sahipleri geri aldığı için, 75 numaralı önergeyi okutu

yorum: 
s Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 74 üncü sayfasının sekizinci paragrafından son
ra gelmek üzere aşağıdaki paragrafın eklenmesini arz ederiz. 

Tuncay Şekercioğlu Seyfi Şahin Ahmet Özdemir # 

Elazığ Kayseri Tokat 
Esat Bütün İsmet Gür Halil Şıvgın 

Kahramanmaraş Aksaray Ankara 
Ercüment Konukman Mustafa Dağcı 

İstanbul Kayseri 
Şehirlere yığılmayı önlemek, köylere sınai tesisi kurmak, nüfûsu sanayie kaydırmak, köyler

deki hayat seviyesini yükseltmek, tanm ve sanayi üretimini sağlamak için tarım kentleri kurulacak
tır. ;: . . 

Gerekçe: 
Türkiye'nin kalkınmasını sağlamak için, işsizliği azaltmak için tarım kentlerini kurmak gere

kir.' . . • ; , • 
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SEYFt ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, önergede bir yanlışlık var, birinci imzanın benim 

olması lazım. 

BAŞKAN - Bir dakikanızı rica ediyorum. 

Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, önergeye ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN—Sayın Şahin, buyurun. 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yedinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planı, çok güzel hazırlanmış bir plandır. Umarız ki, memleketimiz ve milletimiz için hayırlı 
o l u r . . " ' • ' . ' ' • • . • . ' ' 

Biz, Tarım Kentleri Projesinin bu Beş Yıllık Planda da uygulanmasını istiyoruz. Tarım Kent
leri Projesi nedir: 1970 yılında Alparslan Türkeş ve bir grup bilim adamı profesör tarafından geliş
tirilmiş, Türkiye'nin sanayileşmesini, tarım reformunu sağlayacak güzel bir projedir. 

Bu projenin esası şudur: Proje, Türkiye'de bulunan 40-45 bin köyün her 8 - 10 tanesinin or
tasında bir cazibe merkezinin teşekkül ettirilmesini, bu cazibe merkezlerine, vatandaşlarımızın kat
kısıyla, belki devletin de bir miktar katkısıyla, tarıma dayalı bir sanayi tesisinin kurulmasını öngör
mektedir. Eğer, Türkiye'de köy nüfusunun büyük bir kesimi şehirlere göç ediyorsa, büyük bir ke
simi hâlâ tarıma dayalı verimsiz üretim yapıyorsa, nüfusun bir miktar sanayie kaydırılabilmesi için, 
o bölgede 8 - 10 köyden birinde bir sınaî tesisin kurulması, oradaki insanlarımızın da ortaklığıyla, 
tarıma dayalı bir fabrikanın kurulması gerekmektedir. Bunun da yanında, ayrıca, devlet, sosyal te
sisleri planlamaktadır; evler yapılacak, ocaklar yapılacak ve vatandaşların bütün sosyal ihtiyaçları
nı karşılayacak müesseseler ve kurumlar geliştirilecek ve altyapı geliştirilecektir. 

Buna göre de, Türkiye'de bu şekilde düşündüğümüzde, 40 bin köy içerisinde 10 köyde 1 ta1 

rım kenti kurulacağını hesap edersek, 4 bin tane fabrika eder ki, bu 4 bin fabrikaya Türk Milletinin 
ve Türk Devletinin gücü yeter ve Türkiye'de de, büyük bir nüfus, böylece, sanayie kaymış olur. 
Eğer, bu proje gerçekten uygulanırsa, Türkiyemiz çok hızlı bir üretime geçecektir. Bugün, memle
ketimizdeki işsizliği, üretimsizliği düşünürsek, bizim için çok güzel bir projedir. Değerli milletve
killeri, umarız bu önergeye olumlu oy verirler. 

Bu duygularla, saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 
v . Sayın milletvekilleri, 76 ncı sıradaki önerge, kabul edilmiş önergedir. 

77 nci sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 30 uncu sayfasının ilk paragrafının başına "öğretmen
lik mesleği cazip hale getirilecek tedbirler alınarak öğretmen üniversitesi kurulacak" ibaresi ilave 
edilmiştir. 

Saygılarımızla. 
Muharrem Şemsek Tuncay Şekercioğlu Mustafa Dağcı 

Çorum Elazığ Kayseri 
Ercüment Konukman MusaEraricı 

İstanbul Konya 
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Gerekçe: Öğretmen, eğitimin en önemli unsurudur. Türkiye'de öğretmen meselesi çözülme

den, eğitimin diğer meseleleri de çözülemez. Ülkemizde halen çok farklı kaynaklardan yetişmiş, 
farklı muhteva, sürelerde eğitim görmüş öğretmenlerimiz görev yapmakta ve birçok problem doğ
maktadır. Öğretmenliği meslek olarak bilip, öna göre eğitim öğretim yapacak, farklı kaynaklardan 
öğretmen yetiştirmek yerine tek kaynaktan öğretmen yetiştirmeyi sağlayacak bir çalışmayı bu plan 
döneminde yapmak ülkemizin hayrınadır. Teklifimizle iktidarlara bunu görev vermiş olacağız. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

- DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başka
nım. 

Önerge sahibi olarak, Sayın Şemsek; buyurun efendim. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yedinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planıyla ilgili vermiş olduğumuz önerge hakkında konuşmak üzere huzurunuzdayım; 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, millî eğitim, memleketimizin en önemli meselelerinden biridir; bu konu
da, hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değildir. Eğitimin en önemli unsuru da, bilindiği üzere, 
öğretmendir. Öğretmensiz, iyi öğretmensiz, iyi bir millî eğitim icra etme imkânı yoktur. 

Bugün, çağımız, bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır; enformasyon çağı, bilgi çağı, iletişim ça
ğı olarak genel bir kabul görmektedir. Türkiye'yi bilgi çağına hazırlayacak olan gençlerimizi, fert
lerimizi yetiştirecek öğretmenlerimizin, çok iyi şekilde yetiştirilmesi lazımdır. Bugün, Türkiye'de, 
10'un üzerinde kaynaktan öğretmen yetiştirilmektedir. Bugün, okullarımızda öğretmenlik yapan, 2 
yıllık eğitim enstitülerinden, 3 yıllık eğitim enstitülerinden, fakültelerden mezun öğretmenlerimiz 
bulunmaktadır. 2 ayda mezun olmuş olan öğretmenlerimiz, hatta, 45 günde mezun olmuş olan öğ
retmenlerimiz, hâlâ, millî eğitim camiamızda hizmet vermektedir. 

Bugün, eğitimin en önemli problemi, öğretmen problemidir. Nitekim, Yüce Meclisimiz, bu ih
tiyacı görmüş olacak ki, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde, öğretmenlerin meseleleriyle ilgili bir 
araştırma komisyonu teşekkül ettirilerek, öğretmenlerimizin meseleleri tespit edilmiş ve komisyon 
raporu da kabul edilmiştir. 

Teklifimizde, bir cümle ilave edilmek suretiyle "öğretmenlik mesleği cazip hale getirilecek ve 
öğretmen üniversitesi kurulacak" ibaresi eklenmektedir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisimizce ku
rulmuş olan Öğretmenlerin Meselelerini Araştırma Komisyonunun kabul ettiği görüş, bu görüştür. 
Bu görüşün Plana eklenmesi için teklifimiz verilmiştir. 

Yüce Meclisin teklifimize katılmasını talep ediyor; saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
78 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 27 nci sayfasındaki "Gençlik" başlıklı bölümün birinci 

paragrafının başına "gençlerimizin, millî, ahlakî, insanî ve kültürel değerlerimizi benimsemiş, 
Türklük sevgisi ve ülkeye hizmet aşkı taşıyan fertler olmasını sağlayacak çalışmalar yapılacak" 
ibaresi ilave edilmiştir. 

Saygılarımızla. 
Muharrem Şemsek Tuncay Şekercioğlu Mustafa Dağcı 

Çorum Elazığ Kayseri 
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Recep Ercüment Konuknian MusaErarıcı Seyfi Şahin 

İstanbul Konya Kayseri 
Gerekçe: Planın "Gençlik" bölümü çok az ve zayıf, kaleme alınmış olduğundan, bu eksiğin kıs

men giderilmesi için, yukarıdaki ilave düşünülmüştür., 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkanım, bu önerge, 
76 ncı sırada kabul edilmiş bulunan önerge çerçevesinde, zaten, Plan kapsamına girmiştir. Bu iti
barla, tekrara sebebiyet vermem,ek için katılamıyoruz. 

Arz ederim. . 

BAŞKAN - Sayın Şemsek?.. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Şahin konuşacak... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Şahin. 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yedinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planında, maalesef, gençliğe az yer ayrılmıştır; ama, nüfusumuzun yarısı gençlikle ilgilidir. 
Gençlerimizin eğitimi iki yönden önemlidir: 

Birincisi, dinî, millî, ahlakî, insanî değerleri yüksek, iyi insan, iyi vatandaş, ahlak sahibi bir in
san olmaları; kendisine güveni olan, tarihini, kültürünü iyi bilen, bunu müdafaa eden, asla yenilme
yen "dünyada en yüksek millet, benim milletim; en yüksek teknolojik verimi yapacak, benim insa
nım" gibi, böyle yüksek azim ve kararlı olan bir gençliğin yetiştirilmesi önemlidir; birinci şart bu
dur. . . . . ' „ 

İkincisi de, şüphesiz ki, meslekî yönden iyi eğitmektir. Zamanımız, bir bilgi toplumu zamanı
dır ve bugün, bilgisayarlar yoluyla, toplulukların ne kadar hızlı ilerlediği hepimizce malumdur. O 
halde, gençliğin, meslekî açıdan da çok iyi yetiştirilmesi lazımdır; ama, hem ahlakî hem de mesle
kî açıdan iyi yetiştirilmiş bir İnsanın, ikinci bir fonksiyonu ortaya çıkmaktadır ki; o da, bu bilgi ve 
becerilerini değerlendirecek bir iş sahasıdır ki, tabiî, Türkiye'nin, en büyük, ana meselesi budur. Bu 
meselenin de çözülmesi önemlidir. Gençlerin iş sahibi olması önemlidir. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlarken, önergemize olumlu oy vereceğinizi bekler; say
gılar sunarız. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi kabul edenler... 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, görüşülecek önergede karar yetersayısının 

aranmasını istiyoruz. Görüşmeden evvel, ikazda bulunuyoruz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 79 üncü sıradaki önerge, muamele görmüş, kabul edilmiş 
olduğu için; 80 inci sıradaki önergeyi okutuyorum... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, bizi duymuyorsunuz. 

BAŞKAN - Sizi çok iyi duyuyorum da... 
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Üç yerden, karar yetersayısının aranmasını istedik; uygulama

nız gerekir. 

BAŞKAN - Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yedinci Beş Yıllık Planın 74 üncü sayfasının dördüncü paragrafı.» 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, şimdiden isteyebilir miyiz?.. 
BAŞKAN - Hayır, şimdiden isteyemezsiniz. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Ne zaman isteyeceğiz; 
BAŞKAN - O zaman... 

FETHİ AKKOÇ (Bursa) - Otur yerine, otur! Ayıp!.. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sana ayıp!.. 
BAŞKAN-Okuyun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yedinci Beş Yıllık Planın 74 Üncü sayfasının dördüncü paragrafı "Türk Cumhuriyetleriyle 
olan işgücü, mal, hizmet ve sermaye dolaşımının kolaylaştırılması için gerekli tedbirler alınacak; 
ortak para birimi, ortak alfabe, ortak gümrük tarifesi, vizenin kaldırılarak giriş-çıkışların kolaylaş
tırılması, ekonomik ve ticarî birlik ve pazarların kurulması gibi, ekonomik ve kültürel entegrasyo
nu sağlayacak çalışmalar yapılacaktır" şeklinde düzenlenmiştir. 

Saygılarımızla. , 
Muharrem Şemsek Mustafa Dağcı Tuncay Şekerci oğlu 

Çorum Kayseri Elazığ 
MusaErancı Ercüment Konukman 

Konya İstanbul 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Şemsek, konuşacaksınız; buyurun. N. . 

AHMET REMZİ HATÎP (Konya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Yüce Tanrı, bu Vel Asr Suresini niye gönderdi acaba; hep onu merak ediyorum... 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sizin için, sizin için... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Niye gönderdi; adam olun diye gönderdi. 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Şemsek. ^ 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 

üyeleri; vermiş olduğumuz önerge üzerinde söz aldım; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
Değerli arkadaşlar, bilindiği üzere, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, Türk cumhuri

yetleriyle ilişkiler, Türkiye'nin önemli dış politika gündem konularından birini teşkil etmiştir. Türk 
cumhuriyetleriyle Türkiye'nin ilişkilerini, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ağırlıklı bir şekil
de ifade etmemiz lazımdır. Kanaatimize göre, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, Türk cum-
huriyetleriye ilgili, bağımsızlığını yeni elde etmiş olan Türk cumhuriyetleri ve Türk topluluklarıy
la Türkiye'nin ilişkilerini daha geliştirecek tedbirlerin ilave edilmesinde fayda bulunmaktadır. 
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Bugün, Türk cumhuriyetleriyle Türkiye'nin ilişkilerinde, ekonomik birliğin kurulması, savun

ma anlaşmalarının yapılması, aynı para birimine geçilmesi ve pasaportun kaldırılarak vatandaşları
mızın karşılıklı olarak kolaylıkla sınırlarımızdan girip çıkmasının temin edilmesi gibi alınabilecek 
önemli tedbirler olduğu kanaatindeyiz. Önergemizde bu çalışmalara zemin olacak teklifler bulun
maktadır. Bunun Plana girmesinde fayda görmekteyiz. 

Yüce Meclisin teklifimize müspet oy vermesini diliyor; saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Önergeyi kabul edenler... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, siz de sayın, ben sayıyorum. 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

ADİL AYDIN (Antalya) - Her saniye saymaya mecbur muyuz yani? 
BAŞKAN - Lütfen... 

81 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 97 nci sayfasının son paragrafının aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Muharrem Şemsek Tuncay Şekercioğlu Mustafa Dağcı . 

Çorum Elazığ ! Kayseri 
Ercüment Konukman MusaErarıcı 

İstanbul Konya 

Sayfa 97, son paragraf: "Geniş anlamda sosyal güvenlik anlayışı çerçevesinde özürlü vatan
daşlarımızın gerçek sayısı ve sosyal durumlarının tespit edilmesi, özürlüler sorunu ve özürlülerin 
bakanlığı kurulması ve meselelerin çözümü için gerekli kanunî ve idarî tedbirler alınacak; özürlü
ler ve diğer risk gruplarına yönelik hizmetlerin süratle geliştirilebilmesi amacıyla, öncelikle kamu
nun üstlendiği her türlü sosyal yardım ve hizmetin düzenlenmesi ve idaresinden sorumlu bir Sos
yal Yardım ve Hizmet Kurumu oluşturularak, bunun yanında gönüllü kuruluş faaliyetleri destekle
nerek kaynakların etkin kullanımı sağlanacaktır. Özel sektörün de bu alanda belirli gelir düzeyine 
sahip gruplara hizmet götürmesi teşvik edilecektir." 

BAŞKAN-Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Şemsek, buyurun efendim. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılar 

sunuyorum. 
Vermiş olduğumuz önerge, özürlülerin meseleleri ile çözüme kavuşturulacak olan ve yapılma

sı lazım gelen çalışmaları Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına ilave etme maksatlıdır. Kanaatimi
ze göre, Planın bu bölümünde, özürlülerle ilgili çalışmalara bu ilave yapılırsa, faydalı olur diye dü
şünüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bugün, Türkiye'de -kabul edilen Birleşmiş Milletler değerlerine göre- 6,5 
ilâ 7,5 milyon arasında, özürlü, engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Sadece ana babalarını hesap
larsanız, 21 milyon insan bu meseleden rahatsızlık duymakta demektir. Dolayısıyla, çok ciddî bir 
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sosyal problemi teşkil eden özürlüler meselesinin çözümüne, Yedinci Beş Yllık Kalkınma Planın
da ağırlıklı bir şekilde yer verilmesi lazımdır. Bugün, Türkiye'de, özürlülerin gerçek sayısını bile, 
ülke olarak, devlet olarak bilememekteyiz. 

Teklifimizle, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, özürlülerin gerçek sayısının tespitinin 
yapılması hususunu gündeme getiriyoruz ki, bu, zor bir iş de değildir. İstatistik Enstitümüzün, nü
fus sayımıyla birlikte, bir sualle, özürlülerin Türkiye'deki gerçek sayısını tespit etmesi mümkündür. 
Teklifimizin kabul edilmesi halinde, devlete, Planla, bu görev verilmiş olacaktır. Arkadaşlarımızın, 
özürlülerin meselesine Yüce Meclisimizin ilgi ve alakasının işareti olarak ve gerçekten de bir ihti
yacı giderecek çalışmaya Planda yer vermeye imkân tanınması bakımından, bu teklifimize müspet 
yaklaşmalarını temenni ediyorum. 

Teklifimizin bir diğer hususiyeti, bir özürlüler fonu ve bir de özürlüler bakanlığı kurulmasını 
ihtiva etmektedir ki, bu da, meselenin sosyal boyutu ve Türkiye'nin bugün geldiği nokta itibariyle, 
ihtiyaç olan idarî bir tasarruf, siyasî bir tasarruftur. 

Bunu Yüce Meclisin takdirlerine arz ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, bir dakika evvel aradım; nedir bu karar yetersayısı!.. 

Milletin özel işleriyle de ilgilisiniz. Dışarı sıkışıp çıkan olsa... 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Duymuyorsunuz; kafanızı o tarafa çeviriyorsunuz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir; karar yetersayısı vardır. (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Nerede var? Karar yetersayısı yok. 
BAŞKAN - 82 nci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 59 uncu sayfasının beşinci paragrafı "sanayinin teşvi
kinde, sektörel teşvikler yerine, faaliyet bazında destek verilmesi ve köy ve kırsal kesimdeki sana
yi yatırımlarına öncelik verilmesi temel ilke olacaktır" şeklinde düzenlenmiştir. 

Saygılarımızla. 
Muharrem Şemsek Tuncay Şekercioğlu Mustafa Dağcı 

Çorum Elazığ Kayseri 
Recep Ercüment Konukman Musa Erarıcı 

İstanbul Konya 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ayağa kalkalım. | . • • 
BAŞKAN - Ne yapacaksınız ayağa kalkıp?! 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yoklama isteyeceğiz. 
BAŞKAN - Biraz evvel istediniz. (RP sıralarından gürültüler) 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ama, burada 40 kişi yok... j 
BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? . ' j 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Isbarta) - Katılmıyoruz Sayın Başka-
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BAŞKAN - Önergeyi kabul edenler.;. Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, en iyisi müzakere etmeyin; hepsi kabul edildi de

yin, geçin. 
BAŞKAN - 83 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 29 uncu sayfasındaki "Hukukî ve Kurumsal Düzenle

meler" bölümünün birinci paragrafının son kelimesi "yapılacak" olarak değiştirilmiş ve bu kelime
den sonra "öğretmen personel kanunu ve öğretmen yardımlaşma kurumu kurulmasına dair mevzu
at çıkarılacaktır" şeklinde bir ilave yapılmıştır. 

Saygılarımızla. 
Muharrem Şemsek Tuncay Şekercioğlu Mustafa Dağcı , 

Çorum Elazığ Kayseri 
Recep Ercüment Konukman MusaErarıcı 

İstanbul Konya 
Gerekçe: Öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunarak geliştirilmesi ve öğret

menliğin ulvî bir meslek olarak gerekli cazibeye kavuşturulması için gerekli tedbirleri almak için 
yukaradaki ilaveye ihtiyaç vaardır. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet, katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başka

nım. • ' .̂ 
Sayın Şemsek?.. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, Bosna-Hersek önergesi ve anayasa deği

şikliği teklifinin bir an önce görüşülmesi için, konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
ÇEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedil

miştir; karar yetersayısı vardır. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - "Karar yetersayısı var" dediniz; ama, yok. 
BAŞKAN - Şimdi, sayıyorum ben; sizin söylemenize lüzum yok ki. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya)-İşte hile dediğin, bu. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, 87 kişi var. 
BAŞKAN - 84 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının İkinci Bölümünün 

"Temel Amaçlar ve İlkeler" anabaşlığı altındaki -altbaşlığın- maddesi altıncı paragrafının "Türki-
ye-Avrupa Birliği ilişkileri, şu anda işlemekte olan süreç ile Topluluk mercilerinin alacağı kararla
ra bağlı olduğundan, bağımsız bir ülke olarak, değişik alternatiflerce uygulanabilecek planları olan 
hazırlıklı bir ülke olmanın gerekleri yapılarak özellikle İslam ülkeleriyle işbirliğini artırmaya mani 
olmayan bir yapı içerisinde geliştirilmelidir" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 
Van Konya Kayseri 
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Cevat Ayhan Hüseyin Erdal Kâzım Ataoğlu , 

Sakarya Yozgat Bingöl 
ibrahim Halil Çelik Ahmet Remzi Hatip 

Şanlıurfa Konya 
BAŞKAN-Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? ' 

'. DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, siz konuşacaksınız; buyurun efendim. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Ayhan, benim oğlum 7 yaşında; televizyon seyre

diyor "bu amcadan başka konuşan yok mu" diyor. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) -Yâni, o size "baba, sen niye Mecliste tembel tembel oturuyor

sun, çıkıp konuşsana" demek istiyor; onun manası budur. (RP sıralarından alkışlar) 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Benim oğlum bile senin konuşmam anlamıyor. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, önce, tutumunuzun adalet çizgisine getiril

mesini istiyorum. Bu salondakileri biz de sayıyoruz; ama, siz, saymadan, bakmadan, "karar yeter
sayısı vardır" diyorsunuz. Karar yetersayısı ve toplantı yetersayısı Anayasanın bir hükmüdür. Bu
nu yerine getirmeye mecbursunuz. Bizim de bunu istemek hakkımızdır. Biz istemesek dahi, bura
dan geçen teklif ve taşanların kanun olabilmesi için bizzat sizin yetersayıyı aramanız lazım. 

FETHlAKKOÇ (Bursa)-Her oylamada karar yetersayısı istenir mi? 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bazı arkadaşlarınız toplantıya gelmeyip deniz kenarlarında ke

yif yapıyorsa, onları da buraya getirin lütfen. (DYP ve CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN-Efendim, önergeye gelin lütfen. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, siz iktidarsınız, iktidarın nimetleri içine 

gark olmuşsunuz; tabiî gelip burada çalışacaksınız, biz de sizi denetleyeceğiz; bizim görevimiz bu-
' -'dur. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, vaktinizi harcıyorsunuz. Lütfen... 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Zaten Mecliste bir siz yarsınız, bir de biz varız. Anamuhalefet 

de biziz, merak etmeyin. -
ADİL AYDIN (Antalya) - Onu Allah bilir. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Zaten millet de bunu görüyor. (DYP sıralarından "ANAP yok 

mu" sesleri) . 
Evet, gelecek seçimde kim var kim yok,'beraber göreceğiz inşallah. Haydi, hodri meydan, se

çime!... İşte arkadaş da istifa etti; Eyüp Aşık'ın istifasını kabul edin, buyurun, hemen ara seçime gi
delim, varsa cesaretiniz genel seçime gidelim.'Hodri meydan!.. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, vaktiniz geçiyor. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, önergemiz üzerinde söz almış bulun

maktayım. 
Yedinci Beş Yıllık Planda, bu Planın, Türkiye'nin Avrupa Birliğine uyumu için hazırlandığı 

ifade edilmektedir. Maalesef, müzakerelerde strateji hususunda konuşurken de, yer yer bu Planın, 
adeta Türkiye'yi Avrupa'ya pazar olmaya, Avrupa'ya peşkeş çekmeye dönük bir plan olduğunu ifa
de ettim. Nitekim, bundan iki gün önce basına yansıyan bir haberde, Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Sayın Başbakana özel bir mektup yazmış. Mektupta "siz, Avrupa Birliğine şu şu şu taviz-
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leri verdiniz, derhal bu tavizleri bize de vereceksiniz" diye talepte bulunuyor; Sayın Başbakan da, 
cevap vermekiçin bir sürenin geçmesini beklemekteymiş. Basındaki haberleri naklediyorum. 

Demek ki, sizin, Avrupa Birliğiyle, Gümrük Birliğiniz yeni bir kapitülasyon dönemini Türki
ye'ye getirecek. İşte, ileride siz ve çöcuklannız fevkalade muazzep olacaksınız, bunun hesabını 
dünyada ve ahirette veremeyeceksiniz. Onun için, burada size hatırlatıyoruz; diyoruz ki "Türki
ye'nin bütün kalkınma, gelişme planlarını ve programlarını Avrupa Birliğine dönük olarak yapma
yın, Avrupa Birliğine alternatif projeler üzerinde de çalışın. Avrupa Birliğinin hedefi, Türkiye'yi 
sömürmek, Türkiye'yi parçalamak." 

İşte, bunların Bosna'da yaptıklarını bu millet çok iyi görüyor. Birleşmiş Milletleri ile AGİK'i 
ile NATO'su ile Bosna'daki o masum insanlar için "güvenli bölge" diye oraları tespit ettiler, silah
larını topladılar, silah ambargosu uyguladılar; şimdi, o masum insanları; o kadınları, o çocukları, o 
insanları Sırpların zulmüne terk etmiş vaziyetteler. İşte, bu uygulamalar, onun için, ileride, Türki
ye'nin başına da aynı felaketi getirir. Bunlar, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusuna Ermenileri geti
rip yerleştirecekler, Karadeniz'e, Pontus Bölgesine Rumları yerleştirecekler, Ege Bölgesine Rum
ları getirecek... (DYP ve CHP sıralarından "Aaa" sesleri) Tabiî, siz, şimdi "aaa", "iii" dersiniz; ama, 
bu millet bu felaketleri böyle gördü. Tanzimat Döneminde de, o, Tanzimat paşaları, Avrupa ile, in
giltere ile serbest ticaret yapalım dediler ve sonunda, Osmanlı Devleti eridi, ufalandı, gitti; şimdi, 
sıra, Türkiye'yi ufalamada; ama, inşallah, buna fırsat bulamayacaklar. Zerre kadar aklımız varsa, 
mutlaka, alternatif projeler geliştirmemiz lazım. ..,- '.<& 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÇEVAT AYHAN (Devamla)—Gâvurdan dost, domuzdan post olmuyor; iyi bilesiniz. 
Hepinize hürmet ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 
85 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Üçüncü Bölümünün 
"Temel Yapısal Değişim Projeleri" ana başlığı altındaki bir altbaşlığın 4 üncü maddesinin (b) ben
dindeki, 49 uncu sayfa "Çalışma Hayatı" altbaşlığındaki ikinci paragraftan sonra gelmek üzere 
"Kamu görevlilerine sözleşmeli ve grevli sendikal hakların tanınması için gerekli anayasal ve ya
sal düzenlemeler gerçekleştirilecektir" olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 
Van Konya Kayseri 

Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip İbrahim Halil Çelik 
Sakarya Konya Şanlıurfa 

ıf . , Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Ahmet Remzi Hatip, buyurun. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; görüşül

mekte olan Kalkınma Planı üzerinde vermiş olduğumuz bu önergenin, ilave bir cümle olarak yer 
almasını talep ediyoruz. 
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49 uncu sayfadaki mahsus bölümüne, birinci alt başlığın 4 üncü maddesinden sonraki (b) ben

dinin ikinci paragrafından sonra "kamu görevlilerine, sözleşmeli ve grevli sendikal hakların tanın
ması için gerekli anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilecektir" cümlesinin eklenmesini ta
lep ediyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli)-Oylamada niye karşı çıkıyorsunuz?.. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Memurları saf mı zannediyorsunuz?.. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - İktidarı teşkil eden her iki partinin programlarında, se

çim beyannamelerinde Hükümet Programında yer alan bu hükmün, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planına konulmasında, sizlerin namı hesabına, büyük fayda görüyoruz. 

Siz, haftalarca süren görüşmeler sonunda, bir anda "ben bunu askıya aldım" diye anayasa de
ğişikliği teklifini geri çektiniz ve verdiğiniz bu sözde durma cesaretini gösteremediniz; ihtilafa düş
tünüz. Herkes, sizi, bir paket üzerinde anlaşmış olarak görürken ve verilen sözleri yerine getirecek 
kararlılıkta davranmanızı beklerken, iş tam ciddiye gelince, "verdiğimiz bu sözü, acaba, nasıl yeri
ne getirmeyiz" diye, başka başka bahaneler ortaya sürerek, yan çizdiniz. Halbuki, çalışanlar, bil
hassa kamu görevlileri, verilmiş olan bu sözlerin yerine getirilmesini beklemektedir. 

" 175 inci maddeyi değiştirelim, gizli oy yerine açık oy olsun, ondan sonra müzakerelere de
vam edelim" diyeceksiniz!.. Ne olacak; 3 üncü madde görüşülürken yeniden bir bahane bulacaksı
nız ve yine, kamu çalışanlarına, grevli toplusözleşme hakkı veren bir hükmü, Anayasaya sokma
mak için başka formüller arayacaksınız!.. "Efendim, buraya koymayalım da, falan maddeye ilave 
edelim" diye getirdiğiniz 301 imzalı öneriye rağmen, başka bir formül bulma bahanesiyle bunu baş
ka bir bahara bırakacaksınız ve "bizden sonra gelen tufan" fikrine sığınıp, bu işi sürüncemede bı
rakmak niyetinde olduğunuzu sezinliyoruz. Eğer samimiyseniz, eğer bu sözlerinizde gerçekçiyse-. 
niz, Anayasa değişikliğini beklemeden, getirin, kendinizi bağlayıcı olarak, Yedinci Beş Yıllık Kal
kınma Planının 49 uncu sayfasına bunu yerleştirin... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın milletvekili, oy verin oy!.. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Eğer, böyle yaparsanız, samimiyetinize inanacağız ve 

gelen müspet önerileri de kabul edeceğiz; ama, sizin zihniyetinizde ve sizin felsefenizde bu yok. 
Refah Partisi olarak, 50 küsur önergeyi buraya getirmiş bulunuyoruz. Ne olur, ilaç için bir ta

nesini kabul edin... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - 6 tanesini kabul ettik, 6 tane!.. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Şu köprü işini, bu baraj işini, şu sulama işini kabul edi

yoruz deyin. "Mademki, teklif, Refah Partisinden geliyor, hayır, hiçbirisini kabul etmeyeceğiz" di
ye bir inatlaşmaya gitmek, bu memlekete hayır getirmez. Anayasa, değişikliği bir konsensüs iste
mektedir, o halde, milleti temsil eden bütün partilerin ittifakla kabul edeceği maddelerin buradan 
çıkması için bir çaba harcamak icap eder. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının da, bütün seçmen 
kitlelerini temsil eden partilerin mutabakatıyla çıkması kadar faziletli bir iş olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar arz ediyorum, size bir fırsat tanıyoruz, 49 uncu maddeye "ka
mu görevlilerine sözleşmeli ve grevli sendikal hakların tanınması için gerekli anayasal ve yasal dü
zenlemeler gerçekleştirilecektir" hükmünü koyun ve millet nazarında beraat edin. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Bunları anayasa değişikliğinde konuş!.. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. < . 
86 ncı sıradaki önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye. Büyük-.Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının üçüncü bölümünün 
"Temel Yapısal Değişim Projeleri" ana başlığı altındaki birinci alt başlığın üçüncü maddesinin (b) 
bendindeki (42 nci sayfa) son paragrafından sonra gelmek üzere "vatandaşın özel kesimden hiz
met alması halinde, aldığı hizmetin değerini bilmemesinden dolayı zarara Uğratılmasını önleyecek 
tedbirler alınacaktır" paragrafının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 

Van Konya Kayseri 
Cevat Ayhan Kâzım Ataoğlu ibrahim Halil Çelik 

Sakarya Bingöl Şanlıurfa 
Ahmet Remzi Hatip Hüsamettin Korkutata 

Konya Bingöl 
BAŞKAN-Sayın Hükümet katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başka

nım. V. 

BAŞKAN - Sayın Erbaş, Sayın Ünaldı mı konuşacak? 
. FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Evet, Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ünaldı. (RP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu metne ilave edilme
sini düşündüğümüz ve desteklemenizi istediğimiz, sağlık sigortası ve sağlık hizmetlerinin üreti
miyle ilgili bir önergemiz var. Bu önerge üzerinde söz almış buluyorum. Önce, Heyetinizi saygıy
la selamlıyorum-

Tabiî, bir plan yapıyoruz. Bu Plan, daha önce, Planlamadan çıkmış, Hükümetten geçmiş, bu
raya gelmiş. Meclisin, siyasî otoritesini, Plan üzerine koyması lazım; Meclisteki bütün milletvekil
lerinin, Planın olgunlaşması için katkıda bulunması lazım; ama, şu anda, gördüğümüz çalışmaların, 
Planı olgunlatırıcı, milletvekillerinin katkısını ortaya koyucu olduğunu söylemek mümkün değil-

' ' dir. 
Karar yetersayısı aranmasını istemek de yoklama istemek de milletvekillerinin, içtüzükle be

lirlenmiş haklarıdır. Eğer, sesimizi duyurmak için elimize mikrofon veya megafon almamız gere-
' kiyorsa; onu, bilmiyorum. Sayın Başkan, kaç önergedir, karar yetersayısının aranmasını istediği

miz halde, ya uygulamaya koymamakta veya uyguladığı zaman da saymadan "karar yetersayısı 
var" demektedir. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - İyi bak, yok mu? 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bunu, kürsüdey

ken, tutanaklara geçmesi için, özellikle, vurguluyorum; Sayın Başkan, karar yetersayısı olmadan 
"karar yetersayısı var" demektedir. -

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - İyi bak, yok mu?!. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Rakamları biz de biliyoruz, sayı saymayı biz de biliyoruz. 

(RP sıralarından alkışlar) 
Gelelim önergemizin mevzuuna. Tabiî, uygulayabileceğinize kanaatim yok. Sağlık sektörünün 

verimli şekilde özelleştirilmesinden bahsediliyor. En zor özelleştirilecek, özelleştirildiği zaman en 
zor kontrol edilebilecek konulardan birisi sağlık sektörüdür. Şu anda, özel olarak bir miktar çalış-
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ma var; ama, Planda düzenlenen ve yıllardır tartışılan özelleştirme, hastanelerin resmî olarak, Ana
yasanın gereği şekilde, topluma sunduğu sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi çok önemli bir konu
dur. Hele hele, bu hizmetlerin kontrol edilmesi; hizmeti satın alanlara, satın aldıkları ölçüde bir sağ
lık hizmeti verilip verilmediği konusunun, mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Biz, önergemizde, bu
nu, Plana koyalım istiyoruz; yani, ne satın aldığını bilemeyen vatandaş için "bunu kontrol edebile
cek mekanizmalar ortaya konur ve kontrol edilir" ifadesinin Plana geçirilmesini istiyoruz. 

Bu, çok haklı bir istektir; ama, bundan evvelki önergelerde, bundan da haklı nicelerini istedik, 
dinlemediniz bile. Ben, destekleyin diye talep ediyorum; ama, bunu da dinlediğinizi ve gözönünde 
bulunduracağınızı zannetmiyorum. Bizim görevimiz, milletin huzurunda, şu kürsüde, doğru düşün
düklerimizi, doğru bildiklerimizi ortaya koymak ve tabiî, bunu reddedenlerin vicdanî sorumluluk-
lan olacağım da hatırlatmaktır. 

Ben, bu ikisini de sizlere hatırlatarak, tekrar saygılar sunuyorum ve tabiî, destek bekliyorum. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. ' 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Ünaldı, şimdi, önergeniz okunurken, dikkatle dinliyorum; siz konuşurken de salonu sa
yıyorum; şu ana kadar, karar yetersayısının aranmasını istediğiniz her oylamada -siz de Bakanları 
benim gibi sayarsanız- sayı 117nin altına hiç düşmemiştir. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayıyoruz Sayın Başkan... 
BAŞKAN - 87 nci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Üçüncü Bölümünün 
"Temel Yapısal Değişim Projeleri" ana başlığı altındaki 1. alt başlığının 1. maddesinin (b) bendi
nin (27 nci sayfa) "Gençlik" başlığının altındaki paragraftan sonra gelmek üzere "yurtdışında bulu
nan vatandaşlanmızın çocukları olan gençlerimizin ülkemizi olan manevî bağlarını sürdürmek, 
millî değerlerine sahip gençler olarak hayat sürmelerini, maddî ve manevî bir değer olarak kalma
larını sağlamak için gerekli tedbir alınacaktır" paragrafının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 
Van Konya Kayseri 

Cevat Ayhan Abdullah Gül Ahmet Remzi Hatip 

Sakarya Kayseri Konya 

İbrahim Halil Çelik Hüsamettin Korkutata 

Şanlıurfa Bingöl 
BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLEr BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Erbaş, buyurun. 
Saym Fethullah Erbaş'ın konuşmasından sonra önergeyi oylayacağım. 
Buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.V. 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Erbaş'ın konuşmasından sonra önergeyi oylayacağım diyorum; 

yanlış mı anlaşıldı. 
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AHMET REMZÎ HATİP (Konya) - Oylayacağınız zaman karar yetersayısının aranmasını is

teyeceğiz. 

BAŞKAN - Efendim, buyurun. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Şimdi, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının "Gençlik"' 
başlığı altında bir paragraf var. Değerli arkadaşlar, bu paragraf muğlak bir ifadeyle ifade edilmiş 
ki, "Gençlik kesiminin sorunlarını gidermek ve gençlerin kalkınma sürecine katkı ve katılımlarını 
artırabilmek amacıyla..." deniliyor; yani, gençler, tamamen kalkınmanın birer makinesi olarak dü
şünülmüş; bunun böyle olmaması lazım. 

Her şeyden önce, Türkiye'nin kalkınması için katkıda bulunmak üzere 3 milyon vatandaşımız 
şu anda yurtdışındadır. Bu vatandaşlarımızın çoluk çocuğu, şu anda, bizim kültürümüzden uzak, 
Hıristiyan kültürüne tabi memleketlerde yaşamaktadırlar, onların okullarına gidip gelmektedirler. 
Bunların yetiştirilmesi için, bu Planda bir kelime dahi yok. Bu insanların, bu memleketin ekonomi
sine yapmış oldukları katkıyı, herhalde söylemeye gerek yoktur. Halen, bu insanlar, bu memleke
te döviz gönderiyorlar; bayramlarda ve yılbaşlarında bu memlekete gelip, kucak dolusu para bıra
kıp gidiyorlar. Bu insanlar, sadece -hâşâ- sağmal bir inek gibi görülüyor ve devamlı sağılıyor. 

' Değerli kardeşlerim, bunların, hiçbir sorununa el atmadığınız gibi, Kalkınma Planında da yer 
vermediniz. Bizim, buraya eklemek istediğimiz tek şey, Almanya'da olsun, Avusturya'da olsun, 
Avustralya'da olsun, oralardaki gençlerimizin,/memleketimizden bağlarını kopartmaması, islam 
inanç ve itikadını, millî benlik ve kültürünü kaybetmeden hayatlarına devam etmesi lazım. 

Onların, memleketimizle olan bağlarının kaybedilmemesi için, bu Plana, bu cümlenin eklen
mesi lazımdı. Ben, bunu unutkanlık olarak değerlendiriyorum. Planı hazırlayanlar unutmuş olabi
lir, görmemiş olabilir, Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakerelerde de, arkadaşlarımızın akılla
rına bu gelmemiş olabilir diye, bu önergemizi verdik, bunun desteklenmesini istiyoruz. Sırf yurtdı
şındaki insanlarımıza bir değer verildiğinin kanıtı olarak da* bunu sizden bekliyorum; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. ' 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan... ' 
BAŞKAN - 88 inci sıradaki önergeyi okutuyorum... 

ŞABAN BAYRAK ( Kayseri) - Sayın Başkan, isteğimizi hiç dikkate almıyorsunuz; sizi kını
yoruz. 

BAŞKAN - Efendim, siz görevinizi yapıyorsunuz, ben sizi kınamıyorum. Siz, beni niye kını
yorsunuz; ben de görevimi yapıyorum. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Siz, görevinizi yapmadığınız için söylüyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının üçüncü bölümün "Te
mel Yapısal Değişim Projeleri" ana başlığındaki birinci alt başlığının 3 üncü maddesinin (b) ben
dinin (42 nci sayfada) yirmiikinci paragrafının "genel sağlık sigortasına katılmak için, ödeme gü
cü olmayan vatandaşlarımızın sayısal çokluğu dolayısıyla, bunlara ait primlerin, kamu kaynakla-
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rından karşılanabilmesi için bütçelerden yeterli kaynak ayrılacaktır" olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. • " 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 
Van Konya Kayseri 

Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Abdüllatif Şener 
Sakarya Konya Sivas 

Kâzım Ataoğlu İbrahim Halil Çelik Hüsamettin Korkütata 
Bingöl Şanlıurfa Bingöl 

BAŞKAN-Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Ünaldı, buyurun. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, bakın, 73 kişi var burada!.. 
BAŞKAN - Bakanları niye 2'şer saymıyorsunuz? 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Bu tarafı... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Orayı da saydık. 
FETHİ AKKOÇ (Bursa) - Onlar niye sayıyorlar Sayın Başkan; kâtip mi onlar? 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Kâtipler saymıyor Sayın üye... 
BAŞKAN - Efendim, buyurun. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz evvelki, konuş
mamda oylamanın sonucunun nasıl gerçekleşeceğini tahminen söylemiştim; öyle de oldu. Dolayı
sıyla, bu vicdanî sorumluluğu... 

BAŞKAN - Sayın Ünaldı, sürenize 2 dakika ilave edeceğim; bakın, hâkim yerdesiniz, bir sa
yın bakalım... 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Şimdi, ben burada konuşmamı yapacağım Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun, peki.. 

ADİL AYDIN (Antalya) - Say, say... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Sayalım; burada, 114 kişi yok. Hele, karar verenler, mev

cutların hepsi değildir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Kürsüye, milletvekillerini saymak için çıkılmaz... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Oradayken görüyoruz, burada da görüyoruz da; burada, 

şimdi, söz hakkımı kullanıyorum sayın arkadaşım. 

FETHİ AKKOÇ (Bursa) - Burada söylemen tamam... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) -Değerli arkadaşlar, bu kürsüye çıktığım zaman, siz, oradan 

bağırsanız da, ben, fikrimi söyleyeceğim; engelleyemezsiniz. Milletvekili olarak, Genel Kuruldaki 
haklarımı da söyleyeceğim, onu da engelleyemezsiniz. Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz, 
gerçekçi manada sayım yapılarak sonuç verilmiyor; daha saymaya bile imkân bulmadan sonuç söy
leniyor, hilafı hakikat beyanda bulunuluyor; bunu vurgulamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, oylarınızı nasıl kullanırsanız kullanın, düşüncelerimizi, arz etmek imkâ
nı bulduğumuzda, kürsüye çıktığımızda yine söyleyeceğiz. Şu anda sağlık sigortasıyla ilgili bir ko
nuyu gündeme getiriyor ve huzurlarınızda takdim etmek istiyorum. 
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Planda ne iddia ediliyor; genel sağlık sigortasına geçileceği iddia olunuyor. Bu, yeni bir iddia 

değildir; Anavatan Partisi iktidarları zamanında da, genel sağlık sigortasına geçileceği iddia olun
muş, hatta bu konuyla ilgili tasarı da hazırlanmıştır ama, genel sağlık sigortasına geçilememiştir. 
Çünkü, gerek o iktidar gerek bu iktidar, buna gereken kaynağı bulamamıştır. İddia edilen konu, 
ödeme imkânı bulunmayan vatandaşların primlerinin, devlet tarafından ödenmesi gereğidir; işte, 
bunu karşılayamadıkları için, bunu karşılayacak ödeneği bulamadıkları için, hükümetler, genel sağ
lık sigortasına geçememişlerdir. 

Bu önergemizde, eğer, bu iddiada samimi iseniz, genel sağlık sigortasına geçme konusunda sa
mimi iseniz, ona kaynak bulmak ve bu kaynağı da bütçede göstermek mecburiyetinde olduğunuzu 
ifade etmek istiyoruz ve bunu da Yedinci Beş Yıllık Plan metnine ilave etmek mecburiyetindesi
niz, demek istiyoruz. Bizim önergemizin esası budur. 

Mademki, ödeme güçlüğü olan vatandaşların primlerini devlet ödeyecektir, o halde bu ödeme
yi bütçeden gerçekleştirecektir. Bütçelere, şimdiye kadar sağlık konusunda konulan ödenekler, bu
nu karşılayabilecek miktarda olmadığına göre, Plan metnine, bunu karşılayacak bir rakamın bütçe
lerde gösterilmesi gerektiğini eklemek .durumundayız; önergemiz bunu istemektedir. Benim kana
atime göre bu, Plan metnine yüzde yüz ilave edilmesi gereken bir husustur. Genel sağlık sigortası
na geçme konusunda eğer bir samimiyet varsa, bu ifadenin yüzde yüz Plan metnine ilave edilmesi 
gerekir diye düşünüyorum; heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Ünaldı, her konuşmanızda, burada, karar yetersayısının olmadığını zabıtlara geçiriyor
sunuz. Karar yetersayısının var olduğunu da, Divan iddia etmekte; Divan, bu iddiada olmasa bile, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri, Divanı bu hale düşürürler mi?! Lütfen... 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Saymadan söylüyorsunuz... 
BAŞKAN - 89 uncu önergeyi okutuyorum: 

v' . Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının üçüncü bölümünün 

"Temel Yapısal Değişim Projeleri" ana başlığı altındaki birinci alt başlığının 1 inci maddesinin son 
paragrafından sonra gelmek üzere, otuzuncu paragraf olarak, "Din, toplumun ortak değerlerinden
dir. Ortak ve doğru bilgilere dayandığı zaman, bireyi, aileyi ve toplumu daha güçlü kılan, birlik ve 
beraberliği sağlayan, toplumun kalkınmasında millî heyecanı sağlayacak olan en önemli unsurdur. 
Toplumun dinî yönden bilgi seviyesinin yükseltilmesi için devlet her türlü önlemi alır" olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 
Van Konya Kayseri 

Cevat Ayhan Kâzım Ataoğlu İbrahim Halil Çelik 
Sakarya Bingöl Şanlıurfa 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET, BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başka

nım. 
BAŞKAN - Sayın Cevat Ayhan konuşacaklar. (Gürültüler) 

Efendim, lütfen, 99 numaralı önergeye geldiğimizde ara vereceğim. 

Buyurun Sayın Ayhan. 
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Yedinci Beş Yıllık Kal

kınma Planının üçüncü bölümünün "Temel Yapısal Değişim Projeleri" ana başlığı altında, dinin, 
toplumun ortak değeri olduğunu ve dinî duyguların ve dinî yaşayışın, dine bağlılığın güçlendiril
mesinin, topluluğun huzur, sükûn ve güvenliği bakımından, faydalı olacağını ifade etmek üzere, 
bunun da, plan metnine işlenilmesi için, bu önergeyi vermiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, din, toplumun ortak değeridir. Tabiî, dinin vecibelerini herkes kendi 
vicdanına göre yerine getirir; kimse, dinde zorlanamaz, dinde zorlama yoktur; ancak, dinin öğre
nilmesi, dine inanılması, yaşanması ve öğrctilmesiyle ilgili hürriyetin toplumda tam olması gere
kir. Bunun da Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan metninde, bir ifade olarak yer alması, toplumun 
dinî hayatı bakımından, bir teminattır ve hükümetlere de bir işarettir. Bunları niçin söylüyoruz: -
sizlere de zaman zaman birçok şikâyetler geliyor, intikal ediyor.-

Bakınız, Harp Okulundan son sınıf talebesi birçok kişi, sırf namaz kıldıkları ve dinî yaşayış
larını devam ettirmek istedikleri için, disiplin notlan kırılarak tard edilmişlerdir. Bunlara ait detay
lar, ayrıca elimizde de var. 

Yine, Ankara Gölbaşı'nda bir Bayrak Garnizonu var. Bu konudaki bize gelen şikâyetleri arz 
ediyorum; biz, bu şikâyetleri zaman zaman ilgililere de duyurduk. -Burada 450 lojman var, 1 200 
civarında subay, assubay, sivil memur ve sivil işçi var, 1958 yılında Amerikalılar bu garnizonu kur
duktan zaman, burada bir kilise yapmışlar; 1968 yılında da Amerikalılar, bu Garnizonu terk ettik
ten sonra kilise, camie çevrilmiş ve yıllardan beri, o, 450 ailenin oturduğu, binin üzerinde persone
lin çalıştığı bu Garnizondaki camide, cuma namazlan, vakit namazlan bayram namazları kılınır-
mış; ama, bir yıldır bu cami kapatılmış. Bayram namazı kılınmasına müsaade edilmiyor, cuma na
mazı kılmaya müsaade edilmiyor; âdeta, bir dinî terör uygulanıyor. Bu 450 aileden, başı örtülü olan 
hanımefendiler -çalışanlann hanımlan- garnizondan çıktıkları zaman, başını açmadan içeri alınmı
yor. Kayınvalideleri, teyzeleri, yakın akrabalan, eğer başörtülü ise, ziyarete sokulmuyor; âdeta, bir 
dinî terör uygulanıyor; buna hakkımız yok. Nasıl herkes vicdanında serbestse, kimsenin de dinî ya
şayışına müdahale edilemez; Anayasadaki din ve vicdan hürriyetinin esası bu. 

Bakın, bir cümle daha söyleyeyim: -Geçenlerde bir vesileyle arz ettim, yine- Bir büyük fabri
kada, bir büyük holdingle işçilerin cuma namazına gitmelerine engel olunuyor. Biz, burada, cuma 
namazı izniyle ilgili bir kanun teklifini tartıştık, gündemdedir; ama, bu, yer yer özel sektörde de 
var. Yani, bugün, Almanya'da, Fransa'da bir insan, dinî hayatın vecibelerini yerine getireceği za
man, ona kolaylık gösteriliyor, yardım ediliyor. 

Ben, meslek hayatımda, bir büyük şirkette çalışırken, bizim Genel Müdürümüz -Steen Strup 
diye bir Danimarkalı idi- cuma günleri, bir toplantıdaysak, bir bölüm müdürü olarak, bana "Cevat 
Bey, cuma namazı saati geliyor, sen izinlisin, haydi git" derdi. Yani, bir Batılıda bu anlayış var, bu 
tolerans var; ama, Müslüman bir millette, Müslüman Türkiye'de bu tip baskılar kabul edilemez. 
(RP sıralanndan alkışlar) Onun için, bu plana bunu koymakla ve uygulamakla mükellefiz. Bu, baş
kalarına dinî baskı getirmek için değil; sadece, din ve vicdan hürriyetini kâmil manada uygulamak 
içindir. 

Dinlediğiniz için teşekkür eder; hepinizi hürmetle selamlarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, bugün aldığımız kararda -şu anda burada bulunmayan arkadaşlara hatır

latıyorum- toplantımız, saat 24.00'e kadar değil, bu iki konu bitinceye kadardır; yani, 24.00'e kadar 
da, 01.00'e kadar da, 02.00'e kadar da olabilir, 

90 inci önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının üçüncü bölümünün 
"Temel Yapısal Değişim Projeleri" ana başlığı altındaki ikinci alt başlağının altıncı maddesinin (b) 
bendinin (58 inci sayfa) birinci pragrafmın sonuna gelmek üzere "ülkemizin ulaşımda, imarda, sağ
lıkta, eğitimde ve diğer hizmetlerde kullandığı her türlü makine ve tesisatla, her türlü gıda ve içe
cekleri, yurtiçinde üretmekle gerekli sanayileşme sağlanacak ve teşvik edilecektir. 

Fethul 1 ah Erbaş, Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 

Van Konya Kayseri 

Cevat Ayhan Hüsamettin Korkutata İbrahim Halil Çelik 
.Sakarya Bingöl Şanlıurfa 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Erbaş, söz istiyor musunuz efendim? 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, Sayın Ayhan konuşacak. 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; bu önergemizle, Yedinci 

Plan döneminde, yerli makine teçhizat imalatına önem verilmesini teklif ediyoruz. Bizi, bu teklife 
götüren, bu önergeyi verdiren sebep şudur: Yedinci Plan destek dokümanında "Yedinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı Öncesinde Makro Ekonomik Gelişmeler" diye -1990-1994- Devlet Planlama Teş
kilatının bir yayını var. Bunun, 70 inci sayfasında, 1988 yılından 1994 yılına kadar, ithalatın, mal 
gruplarına göre dağılımı verilmektedir. Buradaki tabloda "Türkiye'nin, yatırım malları ithalatı ve 
aramalları ithalatı..." deniliyor; petrolü hariç tuttuğumuz zaman, Türkiye'nin 1988 yılında, yatırım 
ve aramalları ithalatı -ki, yatırımların ve sanayiin temel girdisidir- 3,9 takriben 4 milyar dolarlık ya
tırım malı ve 6,8 milyar dolarlık aramalı var; devam ediyor, 10 milyarın üzerinde artıyor, 1993'e 
geldiğimizde, 9,5 milyar dolarlık yatırım malı ve 13 küsur milyar dolarlık aramalı ithali var; topla
dığınız zaman 22,5 milyar dolar ediyor. 

Burada, söylemek istediğim şudur: 1984 ve 1985'e kadar Türkiye'ye bir yatırım malı ithal edi
leceği zaman, Sanayi Bakanlığına gidilir -Sanayi Bakanlığı, bütün imalatçıların üretim durumları
nı bilmektedir- önce, ihtiyaç duyulan o yatırım malını ithal etmek isteyen, imal edecek olan firma
lardan teklif alır; eğer, fiyat ve teslim süresi yönünden aleyhte bir durum varsa, ithaline izin veri
lirdi; buna, yerli imal durum belgesi denirdi. 1980'den sonra bunu kaldırdık, kaldırınca da, imalat 
sanayii geriledi ve böylece, Türkiye'nin ithalatında, sanayi malları, yatırım ve aramalları, 22 mil
yar dolar mertebesine kadar çıktı. 29 milyar dolarlık ithalatın 22 milyar dolarlık kısmı yatırım ve 
ara malları ithalatıdır. Bunun manası, Türkiye'de işsizliktir; bunun manası, Türkiye'de, fakirliktir; 
bunun manası, Türkiye'nin dışarıya kaynak transferidir. Türkiye'nin, 1980'de 12 milyar dolar olan, 
1984 başında 18 milyar dolar olan dışborçları, işte, bu şekilde 70 milyar dolara geldi. Bundan son
ra da böyle devam etsin diyorsak, eh, devam eder; ama, bu borcun altında Türkiye ne hale gelir, 
varın siz düşünün. , 

İşte, biz, Plana, bu prensibin konulmasınıistiyoruz. Yani, bütün bu yatırımlar için, 217 milyar 
dolar olan beş yıllık dönemdeki yatırımlar için, Türkiye, mutlaka, bu yatırımları kendi millî kay
naklarından, millî sanayii ile destekleyecek olan makine ve teçhizat imalatını geliştirici temel po
litikaları uygulamak zorundadır. Avrupa Birliği ve Amerika istese de, istemese de, biz, bunu yap
maya mecburuz; aksi takdirde, Türkiye, bir sömürge haline gelir. 
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Muhterem arkadaşlar, bunu da yapmaya mecburuz. Türkiye'nin, bugünkü şartlarda, bu işsizli

ği önlemesi, eğitilmiş veya eğitilmemiş, her kademedeki genç insanlarımıza iş vermesi, mutlaka, 
sanayileşmeye ve ona dayalı olarak gelişecek olan, ihracata, hizmet sektörüne bağlıdır; aksi takdir
de, Türkiye'nin, bu meseleleri aşması, müreffeh bir devlet haline gelmesi mümkün değil. 

Ben, burada, bir vesileyle konuşmam sırasında Güney Kore'yi misal verirken dedim ki;' 1989-
1990'da 6 milyar dolar mertebesinde makine teçhizat ihracatı olan Kore, bugün, 30 milyar dolar 
mertebesine gelmiş bulunmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Türkiye'nin, makine teçhizat imalatında gelişmesi, aynı zamanda, yurtdışı müteahhitlik hiz

metlerinin kaba inşaattan, teknolojik müteahhitliğe yönelmesine de en büyük destek sağlar. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının üçüncü bölümünün 
"Temel Yapısal Değişim Projeleri" ana başlığı altındaki birinci başlığının, birinci maddesinin (b) 
"Amaçlar, tikeler ve Politikalar" alt başlığının birinci paragrafının "eğitimde amaç; maddî ve ma
nevî yönden yetişmiş, devletine karşı görev ve sorumluluklarının şuurunda özgür ve özgüveni olan 
bilgi çağı insanını yetiştirmektir" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 
Van Konya Kayseri 

Cevat Ayhan Hüseyin Erdal , Kâzım Ataoğlu 

Sakarya Yozgat Bingöl 
İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Çelik Konuşacak mısınız?.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milletine karşı, 

devletine karşı, vatanına karşı, şuurlu ve özverili bir gençlik yetiştirmek istiyorsak, biraz önce, Baş
kanlık Divanında okunan önergemizin, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına alınmasını arz ve ta
lep ediyoruz. 

Biz, Batı'nın hipnotizmasına kapılmış, sarhoş olarak borç âl, ye telkinleriyle nereye geldiğimi
zi milletçe hep yaşıyoruz. Bu Planı aynı durumdan kurtarmak mecburiyetindeyiz. 

Plan, güzel cümlelerin yer aldığı bir aşk mektubu değil, güzel sonuçların alınacağı bir icranın 
projesi olmalıdır. Bugün ülkemizde bir rejim sorunu var... 
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M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) - Rejim sorununu nereden çıkardın! 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Ülkemizin yönetimsel sıkıntıları var; sonuç olarak in-
sammız mutlu olmamaktadır. 

İşte, bugün içinde olduğumuz anayasa değişikliği de, dört parti bir araya geldiği halde -Sayın 
Müftüler, samimiyetle söylüyorum- Refah Partisinin dışındaki bütün partilerle bir araya gelmiş ol
masına rağmen, şu 12 Eylül darbeci Anayasasını değiştirmekte samimi değilsiniz. Çünkü, bunun 
istismarını yapan bay istismarcılar, senelerce bize dayatılan Anayasanın içindeki altı oku çıkarma
dığınız müddetçe bu millete mutluluk getiremezsiniz; bunu arz etmeye çalışıyorum. 

ŞAHİN ULUSOY (Tokat) - Altı okun sayesinde buradasınız. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Bu sıkıntıları ortadan kaldıracak, insanlarımızı mutlu 

kılacak, gelişmemizi sağlayabilmek için, maddî ve manevî yönden gençliğimizi teçhiz etmek zo
rundayız. 

Reessül hikmetün ve mahafetullah (hikmetin başı Allah korkusudur) siz, çalıp çırpan, köşeyi 
dönmek için fakir fukaranın sırtında boza pişiren bir insan yetiştirmek metoduyla bir yere yanla
mayacağını bilmeli ve külahlarımızı önümüze koyup düşünmelisiniz. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Elinsaf, elinsaf yani! 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - İşte, insaf dinin yansıdır Sayın Bahattin Alagöz; ben 
de onırsöylüyorum; el insafü nısf-üd-din 

Şimdi bizim atılıma, güçlü bir millet olarak kendi özvarlıklarımızı, kaynaklanmızı kullanma
ya ihtiyacımız var. Bu da ne ile olur; imanlı, inançlı bir gençlikle olur; eğitimimizi Fransa'ya, Ame
rika'ya göre değil, öz kültürümüze ve benliğimize yönelerek, yeni bir gençliği, Yedinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planının içerisine dere etmekle olur. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Bosna-Hersek'e Fransa sahip çıkıyor. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bizden daha iyi; siz sahip çıkamıyorsunuz. 

Butros Gali'nih gelmek istemesinin ana hikmeti nedir; Bosna Hersek'i yerle bir etmek, Kıbns'ı 
almak ve gençliğimizi, bizim genç nüfusumuzu ortadan kaldırmak için, Koç'a madalya vermek için 
geljlyor; ama, bu aziz milletin tepkisinden korktu, defolup gelmedi diyorum. (RP sıralanndan alkış
lar) •'.'• 

Bu atılımları gerçekleştirmek için, millî heyecana sahip, kültürel heyecana sahip, inançlı, mü
kellef, sorumluluklannı bilen gençleri yetiştirmek mecburiyetindeyiz. 

Bu planda, işsizliğe çare yok, teröre çare yok, enflasyona çare yok, üniversite kapısında bek
leyen gençlere çare yok, eğitime çare yok, hastane önünde yığılmış perişan insanlarımıza çare yok, 
tarımda fazla istihdama çare yok, kamu açıklarına çare yok, emekliye çare yok, memura çare yok, 
işçiye çare yok; bu planda, manevî kalkınma, manevî eğitim yok... Onun için, verdiğimiz bu öner
genin oraya dere edilmesini istiyoruz. Aksine, bu problemleri büyüten birçok husus var; karşımıza 
bir aile planlaması getiriyorsunuz; yani, siz, bir milletin aktif gücü olan gençliği ortadan kaldıracak 
ve Türkiye'de genç nüfusumuzu ortadan kaldırmak için aile planlaması yapan birçok vakfa yardım 
ediyorsunuz; ama, sadece, vatandaşın kendi dişinden tırnağından artırdığı paralarla yaptırdığı ve 
Millî Eğitim Bakanlığından öğretmen atamasını beklediği 250 nin üzerinde imam-hatip liselerini 
bile açamıyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
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O nedenle, ben diyorum ki benim sevgili kardeşlerim: Bu Beş Yıllık Kalkınma Planı, bir ça-

remetre değil, bir biçaremetredir; yani, bir çaresizlik göstergesidir. Bu itiraflardan dolayı, pembe 
planı hazırlayanları tebrik ediyorum. Tansu Hanım, mutfakta pilâv yapamadığı gibi, masa başında 
da plan yapamamaktadır. (RP sıralarında "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ancak, şunu samimiyetle söyleyeyim ki, din istismarcılarının, Sivas Hemşirelik Meslek Yük-
sekokulundaki o çağdışı kafayı, okulun birincisi olan kızımıza, başı örtülü olduğu için diploma ver
meyen o çağdışı zihniyeti birlikte kınayalım diyoruz. Üniversitelerimizde böyle yobazlar olduğu 
müddetçe, biz, bir yere varamayız. 

HACI FİLtZ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, süresi geçti, bağlatınız... 

BAŞKAN - Lütfen, bağlayın efendim... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Bağlıyorum efendim... 

60 milyon insanımızın gözü önünde, televizyonda, yapılan bu hakareti sergileyen medyaya te
şekkür ediyorum. DYP ve CHP içinde de bu çağ dışı kafalara taraf olmayacak kardeşlerimin oldu
ğu inancındayım. Bu manzara tersi olsaydı; başı örtülü bir kızımızın, başı açık bir kızımıza eli 
uzanmış olsaydı, ne kıyametler koparacaklardı... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Hemşire çağdaş olur, sağlık hizmeti çağdaş olur... 

BAŞKAN-Bitirin efendim... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Bitiriyorum. 
Çağdaş eğitimi, Allah korkusuyla, vatanını, milletini seven... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ö sana göre... Kafanı değiştir Sayın Çelik, kafanı değiştir... 
BAŞKAN - Bitirin Sayın Çelik... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Benim kafam pırlanta; üniversite mezunuyum, iki dö

nem belediye başkanlığı yapmışım, şimdi milletvekiliyim. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Hiç belli olmuyor!.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Türkiye Cumhuriyetinin huzur ve refahı, ancak, ma

nevikalkınmayla, maddî kalkınmayı bir arada meczettiğiniz zaman olur. 
Hepinizi saygıyla selamlıyor/önergemizin desteklenmesini bekliyorum. (RP sıralarından 

"Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 

BAŞKAN - 92 nci sıradaki önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ikinci bölümünün 
"Temel Amaçlar ve İlkeler" anabaşlığı altındaki altbaşlığının maddesinin birinci paragrafın "Tür
kiye, 21 inci Yüzyıla, çağın imkânlarını kullanan, en az kendine yetecek kadar üreten, gelirini ada
letle paylaşan, insan haklarına saygılı ve insan haysiyetine uygun şartlarda yaşayan, sosyal devlet 
ilkesinin en üst düzeyde işletildiği, barış ve huzur içinde bir ülke olarak girmelidir. 

Türkiye, imkânları, toplumsal dokusu, jeopolitik konumu, tarihî, kültürü ve geçmişinden aldı
ğı tecrübeyle bunu gerçekleştirecek güce sahiptir" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Salih Kapusuz 

Kayseri 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl , 
Ahmet Remzi Hatip 

Konya 
BAŞKAN-Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başka
nım.. :•' ı ';'. ' 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Söz istiyorum Sayın Başkan: 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ünaldı. (RP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemiz hakkında, 
düşüncelerinizi tazelemek için söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Milletimizin, hatta, tüm insanlık âleminin en önemli beklentileri, barış, huzur, şefkat, adalet, 
bolluk, bereket ve saadettir. Plan, milletin istek ve ihtiyaçlarına cevap vermelidir; milletin yapısı
nı, maddî varlıklarıyla, manevî değerleriyle, bütün sahip olduklarını, göz önünde bulundurmalıdır; 
insanlığın beklediğiyle bizim milletimizin sahip olduğu değerler arasındaki bağlantıları da kurma
sını bilmelidir. 

Biz, hak bir dinin mensupları, hak bir Peygamberin ümmetiyiz. Peygamber aleyhisselamın 
"aranızda selamı yayınız" emrini de biliyoruz. O selam, aslında, insanlar arasında bir slogandır; se
lameti, rahmeti ve bereketi, insanla <• arasında yüceltmek, onun getirdiği manevî değerlerden istifa
de etmeyi bilmek için bu emir ortaya konulmuştur. Milletimizin böylesine güzel bir değeri varken 
-tabiî, ben, örnek olarak bir tanesini veriyorum; buna benzer nice değerleri varken- maalesef, bu 
Plan, milletimizin bu manevî değerlerini ortaya koyabilen ve bu manevî değerlerden istifade etme
yi ortaya koyabilen bir muhteva içerisinde hazırlanmamıştır. Aksine, bu Planın sahip olduğu ruh, 
materyalist bir düşünce, materyalist bir ifadeden ibarettir. < 

Başka toplumların sahip olamadığı nice güzel vasıflara, manevî değerlere sahip olan bu mille
tin değerleri, bu Plan içerisine katılamamıştır. Bu en önemli gücümüzü kullanamıyoruz veya kul
lanmıyoruz, daha doğrusu kullandırılmıyoruz. Çünkü, fikir ve sanat eserleriyle ilgili tasarıda, nasıl 
"Avrupa Birliğinin direktifleri" sözü kullanılmışsa, bu Planda da ruh olarak, Avrupa Birliğinin di
rektifleri geçerlidir. Bu Planda, sadece, Avrupa Birliğine entegrasyon düşünülmektedir; ondan baş
ka bir şey ortaya konulamamıştır. Elbette ki, Avrupa Birliği mensupları da, bu manevî değerlerimi
zi, Plan içerisine koymamıza razı olmazlar, imkân vermezlerdi. Bu Hükümet, bu İktidar da, Planı 
hazırlarken onların direktiflerine uygun olarak, bu Planın içerisine manevî değerleri koymamıştır. 

Biz, bu yanlışı aşmaya çalışıyoruz. Baştan beri, verdiğimiz önergelerde, milletin maddî ve ma
nevî değerlerini birlikte değerlendirelim; bu Planın içerisinde, milletimizin sahip olduğu maddî ve 
manevî değerleri de bir arada buluşturalım; yarınlara güçlü bir toplum olarak gidelim kaygısı içe
risindeyiz. Önergelerimizin hepsi de, bu kaygıyı içeren önergelerdir; ondan dolayı, bunu, ısrarla -
birkaç defa söylediğim gibi-yine söylüyorum. 

Bakınız, önergemizi ve mevcut metni mukayese etmek istiyorum: Temel amaçlar ve ilkeler -
2 nci bölümün ilk cümlesi- bölümünde "Türkiye, 21 inci Yüzyıla, çağdaş, üreten, gelirini adaletle 
paylaşan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Sayın Başkan, lütfederseniz, mukayese edeceğim. 

...insan haklarını ve demokratik özgürlükleri tam olarak kullanan, barış içinde bir ülke olarak 
girmelidir. Türkiye, olanakları ve toplumsal dokusuyla, bu atılımı gerçekletirecek güce sahiptir" 
deniliyor. Bu cümle, biraz evvel ifade ettiğim materyalist düşüncenin ta kendisidir. Biz "gelin, bu 
düşünceyi değiştirelim; manevî değerleri de içine alan, toplumumuzun, toptan hazmedebileceği bir 
cümle haline getirelim" diyoruz. 

Teklifimiz şudur: "Türkiye, 21 inci Yüzyıla, çağın imkânlarını kullanan ve en az kendine ye
tecek kadar üreten, gelirini adaletle paylaşan, insan haklarına saygılı, insan haysiyetine uygun şart
larda yaşayan, sosyal adalet ilkelerinin en üst düzeyde işletildiği, barış ve huzur içinde bir ülke ola
rak girmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) -Türkiye, imkânları ve toplumsal dokusu, jeopolitik konu
mu, tarihi, kültürü ve geçmişinden aldığı tecrübeyle, bunu gerçekleştirecek güce sahiptir" şekline 
dönüştürülmesini istiyoruz. Mukayeseli olarak her ikisini de huzurlarınıza sundum; karar sizindir. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Karar yetersayısının aranması istenilmiştir; sayacağım efendim. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir; karar yetersayısı 

vardır. , 
93 numaralı önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Üçüncü Bölümünün 
"Temel Yapısal Değişim" anabaşlığı altındaki 1. alt başlığın 1 inci maddesinin (b) bendinin 27 nci 
sayfasındaki "Gençlik" başlığı altındaki paragrafın baş kısmına gelmek üzere "Toplu kalkınmanın 
dinamiği olarak inançlı, bilgili, dirayetli, milliî değerlere saygılı, birlik ve bareberlik içinde olma
nın şuurunda, azimli ve gayretli gençler yetiştirmek bu Plan döneminin ana hedefi olacaktır" ola
rak ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 
Van Konya Kayseri 

Cevat Ayhan Kâzım Ataoğlu Ahmet Remzi Hatip 
Sakarya Bingöl Konya 

İbrahim Halil Çelik Hüsamettin Korkutata 
Şanlıurfa Bingöl 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Erbaş, konuşacak mısınız ? 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. ' " ,"• 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemizde "Gençlik" 

başlığını taşıyan paragrafın baş kısmına gelmek üzere "Toplumun kalkınmasının dinamiği olarak, 
inançlı, bilgili, dirayetli, millî değerlere saygılı, birlik ve beraberlik içinde olmanın şuurunda, 

' i ' ' 
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azimli, gayretli gençler yetiştirmek bu Plan döneminde ana hedef olacaktır" diye bir cümle ekliyo-

• r u z . , ' • • • • ' 

Değerli arkadaşlar, sizin Planınızdaki konu, kalkınmanın amacı olarak genç yetiştirmek. Ya*-
ni, kalkınma için genç yetiştirilecek; sizin için önemli olan maddiyat. Biz, ona ne ilave etmişiz; bi
rincisi, inançlı bir gençlik yetiştirmemiz lazım. İnançlı bir gençlik yetiştirmediğimiz sürece, başı
mızı anarşiden kaldıramayız. Bunu iyi bilmeniz lazım. 

BAHATTÎN ALAGÖZ (Gaziantep) - Sayın Erbaş, gençlik inaçlı ve imanlı... 

ŞAHİN ULUSOY (Tokat)-Sayın Erbaş, gençlik imansız mı?!. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, inaçlı gençlikten kastım şu: Şu 

anda, bütün Batı ülkeleri de, Amerika da, hemen okulun yanına bir kilise koymakta, çocukları, il
kokula gitmeden evvel kilisede eğitmekte, kendi dinlerini öğretmekte, kendi inançlarını öğretmek
te, ondan sonra da mekteplere sokmaktadır. Şimdi, biz ne yapıyoruz; laikliğe kafamızı takmışız, bu 
değerli gençleri yetiştirmekte 'din' kelimesi geçmeyecek; inanç meselesine hemen bir çarpı işareti 
koyuyoruz. Niye?!. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Anayasada din eğitimi özgürlüğü var; yapmayın ama... 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Şimdi, ben, hiçbir okulda, hiçbir ilkokulda, hiçbir lisede, 

hiçbir üniversitede bir cami görmedim, yeni yeni başlamış; işte, Van Üniversitesi yeni bir cami 
yaptırdı, Erzurum Üniversitesinde, Diyarbakır Üniversitesinde camiler yeni yeni yapılmaya başlan
dı. Şimdiye kadar niye yapılmıyordu; inançlı bir gençlik yetiştirme havanız yok, onun için yapmı
yorsunuz. 

Biz, ikinci olarak ne demişiz; bilgili bir gençlik yetiştirelim demişiz. Değerli arkadaşlar, şu an
da -elinizi vicdanınıza koyun- 2 500 civarında köy okulumuz, köyler boşaltıldığı için yıkılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, size, öğretmensizlikten dolayı, doğu ve güneydoğdaki kapalı okul sayısını 
vermeye gerek yok; binleri geçiyor. Peki, bu öğrenciler ne yapacaklar, nasıl yetişecekler, hangi bil
gi kaynaklarıyla yetişecekler; yok... İşte, bilgisiz, cahil ihsanları yetiştirmenin bir yolu bu. 

Üçüncü olarak, bilgili insan yetiştireceğiz diyoruz. Kîz öğrencilerimiz de gençlerimizdir, on
lar da bir gençliktir. Kız öğrencilerin, inançları gereği başlarını örtmelerine müsaade etmiyoruz. 

GÜLER İLERİ (Tokat) - Sokağa çıkmaları yasak zaten (!) 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Ben, sokak kültürüyle değil, eğitim kültürüyle öğrensin
ler diyorum; sokak kültürüyle demiyorum.(RP sıralarından alkışlar) 

GÜLER İLERİ (Tokat) - Evde ne eğitim alacaklar?!. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) -r Değerli arkadaşlar, liseye giden kız öğrenciler, ergenlik 
çağına gelmiştir ve bizim Anadolu'daki örf ve âdete göre, başlarını örtmeleri lazım. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel)-Çarşaf giydirin (!) 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Siz ne yapıyorsunuz;'başı örtülü olunca "içeri giremez" 

diyorsunuz. , 
Değerli arkadaşlar, ben, kendi memleketimden örnek vereyim; sanat okulunda -kız meslek li

sesi diyoruz- okuyan bir kız öğrenci, okulun bahçesine kadar başı örtülü geliyor; içeri girerken ba
şını açıyor; onu da kabul etmediler; "efendim, bahçede de açacaksınız" diyorlar. Bahçe, çarşının or
tası, işyerlerinin ortası; müsaade edin, burada başlarını kapatsınlar; bırakmıyorlar.. 

BAHATTÎN ALAGÖZ (Gaziantep) - Ama, bahçe, müştemilattır. 
FUAT ÇAY (Hatay) - Demek ki, okulda özgürlüklerine kavuşuyorlar... 
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FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Yine, bu, kız meslek eğitimiyle ilgili genel müdüre tele

fon ediyorum; hanımefendi bana ders vermeye kalkışıyor. 

Değerli arkadaşlar, siz, bu eğitim politikasıyla, bu gençliği, bu kız öğrencileri yetiştiremezse-
niz. ' ' ' . ' . 

MEÜKE HAŞEFE (İstanbul) - Yetiştiririz, yetiştiririz. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Çünkü, Anadolu inançlıdır; onun için kızlarını okula 
göndermiyor ve onun için kızlarımız cahil kalıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Veliler, başlan açık olarak gittikleri için, kızlarımızı 
okullara göndermiyorlar. Eğer inançlı bir gençlik istiyorsanız, bu inançlı bir nesli yetiştirecek olan 
kadınlarımızı da öyle yetiştirmeniz lazım. '•'.,' 

MELİKE HAŞEFE (istanbul) - Şimdiye kadar yetiştirdik, gene yetiştiririz... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Müslümanlığı şekilde arama, özde ara. 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) -Müslümanlık şekilden ibaret değil. 

BAŞKAN - Efendim, siz laf atmayın da vakit kaybetmeyelim. . 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Ben, konuşma süremi aşmak istemiyorum; hepinizi say

gıyla selamhyorum.(RP sıralarından alkışlar) H| 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
94 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Üçüncü Bölümünün 

"Temel Yapısal Değişim Projeleri" anabaşlığı altındaki 1 inci alt başlığının 2 nci maddesinin (b) 
bendinin "Aile" başlığını taşıyan üçüncü fıkrasının (34 üncü sayfa) "Aileyi korumak ve destekle
mek amacıyla uygulanacak politikalarda, aile, toplumun temeltaşı olarak kabullenilecek, kültürü
müzün gerektirdiği bir yapı olarak koruma, destekleme ve güçlendirmeye özen gösterilecektir" ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 
Van Konya Kayseri 

Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Kâzım Ataoğlu 
Sakarya Konya Bingöl 

İbrahim Halil Çelik Hüsamettin Korkutata 
Şanlıurfa Bingöl 

BAŞKAN-Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Remzi Hatip, buyurun. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi hürmetle selamla

rım. 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 34 üncü sayfasında "Aile" başlığı altında toplanmış 

olan üç paragraf vardır. Burada memnuniyetle ifade etmek isterim ki -eksik olan kısımları vârdır-
temel yapısı olarak, bu paragraflar, Planlama Teşkilatı uzmanlarının bir iftiharı olmalıdır. 
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Birinci paragrafa "Türk toplumunun tcmeltaşrolan ailenin korunması ve desteklenmesi temel 

ilkedir" diye başlanmış; ikinci parafrafta "Ailenin gelir sürekliliğinin, sağlık hizmetleri ihtiyacının 
(...) eğitilerek desteklenmesi sağlanacaktır" denilmiş; son fıkrada da "Aileyi korumak ve destekle
mek amacıyla uygulanacak politikalarda kadın-erkek eşitliğinin güçlendirilmesine özen gösterile
cektir" denilmiştir. 

Biz, üçüncü fıkranın şu şekilde değiştirilmesini istiyoruz: Aileyi korumak ve desteklemek 
amacıyla uygulanacak politikalarda, aile, toplumun temeltaşı olarak kabullenilecek, kültürümüzün 
gerektirdiği bir yapı olarak, koruma, destekleme ve güçlendirmeye önem verilecektir. Ne niçin; 
çünkü, ailenin millî ve manevî değerlerimize uygun olarak gelişmesi, toplum yapımızın güçlenme
si için ailede millî kültüre ehemmiyet verilmesi şarttır. Aile bireylerinin bizzat aile içi eğitimle, ah
laklı, maneviyatlı, inançlı, Allah'ını, Peygamberini bilir, helal nedir, haram nedir, bunu öğretebile
cek bir eğitime tabi tutulması; ana babanın da bu şekilde yetiştirilmesi gerekmektedir. Devletin bu 
işe ehemmiyet vermesi lazımdır. Aile fertlerinin, mutlaka, topluma faydalı olma yanında, kendisi
ni aile dışında koruyabilecek bir kabiliyette yetiştirilmesi lazım gelmektedir. 

İktisadî bakımdan da, tasarrufa riayeti ailenin öğretmesi lazımdır. Aile bireylerinin, kendi im
kânlarıyla geçinebilecek, ayrıca, tasarruf edebilecek bir ahlakta ve terbiyede yetiştirilmesi gerek
mektedir. Aile fertlerini, çalışma azmiyle yetiştirmeli; topluma bir şeyler kazandırmak, üretmek 
şeklinde bir çalışma ahlakına kavuşturmak lazımdır. Tabiî, tüketimde de makul ölçülere riayet ede

c e k , üretilenin birkısmının ileriye intikalinde kolaylık gösterilmelidir. 

Ailenin kurulmasını muhakkak temin etmemiz lazımdır. Gençlerin vakit geçirmeden evlenme
lerini temin etmek, devletin başlıca vazifesi olmalıdır. Bugünkü vahşi kapitalist düzen içerisinde 
evlenmeye cesaret edemeyen gençlere, evlenmeyi ve aileyi özendirecek tedbirler almak lazımdır. 
Niçin; çünkü, insanın kendisini fizyolojik ve manevî olarak koruyabilmesinin yegâne yeri ailedir. 
Biz, Refah Partisi olarak, Büyük Millet Meclisine, evlenecek gençlere faizsiz kredi verilmesini, 
hatta, karşılıksız yardım yapılmasını amir bir kanun teklifi verdik. Neden; çünkü, bugün, yaşlanmış 
pek çok hanımefendi, hanım kızımız devlet dairelerinde ve işyerlerinde çalışmakta, aile sevgisin
den mahrum bulunmaktadırlar. Mutlaka, manevî değerlere ehemmiyet vermek lazım; aile içerisin
de itibarlı olan bir hanımımızın, başörtüsü var diye, çocuğunu tedaviye gittiği zaman hastaneye ka
bul edilmemesi -maalesef, yaşanan bir vaka olduğu için söylüyorum- kan vermeye gittiğinde, ken
disini tedavi ettirmek için müracaat ettiğinde gördüğü kötü muamele, işte, aileye ters düşecek bir
takım tesirler meydana getirmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafında kapatıldı) 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Bu yüzden muhterem arkadaşlar, biz, burada verdiği

miz önergeyle, aile korunurken, millî kültürümüze ehemmiyetin, bu koruma işleminde esas olma
sını getirmek istiyoruz ve böylece "Aile" adı atında getirilmiş olan üç paragrafın, süslenmesini, ziy-
nctlendirilmesini istiyor; hepinizi hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
95 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Üçüncü Bölümünün 

"Temel Yapısal Değişim Projeleri" anabaşlığı altındaki birinci alt başlığın 2 nci maddesinin (b) 
bendindeki "Kadın" başlığı altındaki fıkranın son paragrafından sonra gelmek üzere "inandıkları gi-
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bi giyindikleri için, eğitim ve çalışma hayatına girmesi engellenen kadınlarımızın önlerindeki bu 
engeller kaldırılacaktır" fıkrasının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 

Van • Konya Kayseri 

Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Kâzım Ataoğlu 
Sakarya Konya Bingöl 

İbrahim Halil Çelik Hüsamettin Korkutata 
Şanlıurfa Bingöl 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Erbaş, konuşacak mısınız? 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Hatip konuşacak. 
BAŞKAN - Buyurun. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Değerli Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, hepinizi 
hürmetle selamlarım. -

Vermiş olduğumuz değişiklik önergesi, Planın 104 üncü sayfasında şu şekilde bir hüküm ge
tirilmesini istemektedir: Kişilerin din ve vicdan hürriyetinden kaynaklanan inancına göre yaşama, 
giyinme haklarını kullanmalarını engelleyen baskı yapılamayacağı gerçeği göz önünde bulunduru
larak, bunları engelleyen mevzuat taranacak ve yürürlükten kaldırılması için gerekli çalışmalar ya
pılacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, esefle görüyoruz ki, uygulamalarda, devlet-millet kaynaşması sırf 
bu yüzden gecikmektedir. Halbuki, demokrasinin esası, devletle milletin başka başka varlıklar ol
maması; devletin millet için var olması; refahımızın, huzurumuzun, saadetimizin, 60 milyon ins'a-. 
nımızın bu manevî değerlerinin mutlaka devlet tarafından temin edilmesi lazımdır. Huzur, ancak, 
kendisini idare eden devletin, otoritenin, vatandaşa saygılı olmasıyla mümkündür. Bu saygı da, en 
başta, inanç özgürlüğüne saygı olmak gerekir. 

Halbuki, bugün ne görüyoruz; bugün, başörtüsü bir mesele haline getirilmiştir. Bir doktor, bir 
eczacı, bir avukat, bir mühendis, başörtülü olduğu için, çalıştığı yerde sıkıntıya uğratılmaktadır, 
devlet dairesinde, kendisine ikinci sınıf muamale yapılmaktadır. Hadise o kadar geniştir ki, kendi
sinin istihdam etmediği kimselere bile, sırf bu sebeple dil uzatılacak ve engel olunacak tatbikatla
ra şahit oluyoruz. Batman'ın bir ilçesinde sağlık komisyonu toplanacak; sağlık komisyonuna -de
mek ki eksik var, öyle icap ediyor- kazadaki tek eczacı olan bir başörtülü hanımı davet ediyorlar; 
ama, kendi eczanesinde başörtülü çalışan hanım, bu toplantıya başörtülü geldiği için, kaymakam
lık tarafından, hakkında, resmen, savcılığa ihbarda bulunuluyor. Bu ne biçim iştir... Avukatlarımız 
duruşmaya alınmıyor, baro, bunların listeden kaydını siliyor, pasaportlar başörtülü resimle işleme 
konulmuyor, gurbetteki vatandaşlarımız müşkül vaziyetlere düşüyorlar, elçiliklerimize kabul edil
miyorlar, garnizonlar -biraz evvel, Sayın Cevat Ayhan Bey de ifade etti- artık, kapıda, değil bir su
bayın hanımının, kızının başörtü meselesi, onları ziyarete gelen annesinin veya akrabalarının dahi 
başörtüsüyle garnizona girmeleri engelleniyor. Hatta, bunların, maalesef, ihraçlarına kadar gidil
mek üzere, köktendinci olmaları tespit ediliyor birtakım ispiyoncular tarafından. Yani, hani insan 
hakları, hani eğitimde ve çalışma hayatında özgürlük; bunları, maalesef, göremiyoruz. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Hani dinde dürüstlük!.. 
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AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Şimdi, 1924 Anayasasında -cumhuriyetin temel Ana-

yasasıdır ve onu da Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etmiştir- deniliyor ki "ahkâm-ı şer'iyyeyi 
tenfize memur bir cumhuriyettir bu cumhuriyet." Şimdi, 1938'de laiklik ilkesinin kabulüyle, sanki 
ahkâmı şer'iyyeye düşmanlık şeklinde bir tatbikat meydana gelmiş. Onun için, biz diyoruz ki, bu
yurun, bu İslam düşmanlığı şeklindeki tatbikata engel olmak üzere, laikliğin Anayasada tarifini ya
palım, 24 üncü madde olarak gelmiş son fıkradaki, iki tarafı keskin bir kılıç halinden bunu çıkara
lım. Bu memlekette yaşayan insanların, inancına göre yaşamalarını, yaşadıklannı resmen ifadeden 
bunların mahrum edilmemelerini temin edecek bir düzenlemeye gidelim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Resmiyete taşımamak gerekir. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Bu sebeple, önümüzdeki teklifi size arz ediyoruz. İn
sanların inancına göre yaşama ve giyinme hakkının önündeki kısıtlamaların kaldırılması için, ge
rekli düzenlemelerin yapılacağını, bu Beş Yıllık Kalkınma Planına işaretleyelim. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza ,sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

96 ncı sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Üçüncü Bölümünün 
"Temel Yapısal Değişim Projeleri" anabaşlığı altındaki 1 inci altbaşlığının dördüncü paragrafının 
sonuna "nüfusu bir engel olarak gören zihniyet terk edilecek, üretken bir faktör olduğunun şuuru 
ile nüfusumuza, üretime ve güçlü devlet olmaya katkılarını sağlamak için her türlü tedbir alınacak
tır" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 
Van Konya Kayseri 

Cevat Ayhan Hüseyin Erdal Kâzım Ataoğlu 
Sakarya Yozgat Bingöl 

İbrahim Halil Çelik Ahmet Remzi Hatip Hüsamettin Korkutata 
" Şanlıurfa Konya Bingöl 

Gerekçe: < 
İnsangücü, Türkiye'nin en değerli kaynağıdır vç her tür atılımın birincil kaynağını insan gücü 

oluşturacaktır. "Özellikle, bilim ve teknoloji yeteneğinin yükseltilmesinde anahtar rol insan gücü
ne ait olacaktır" denilmesine rağmen, hızlı nüfus artışı, bireylerin, refah artışından daha fazla pay 
alabilmesini engellemektedir. Bu bir çelişkidir. Şuurlu, zihniyeti iyi vatansever insan yetiştirmek 
için nüfusun artırılması gereklidir. Ailenin, cemiyetin temel yapısı olarak önem verilmesi sağlan
mak istenmiştir. ı 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Erbaş, konuşacak mısınız? 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Çelik konuşacak. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çelik. 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 

olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Üçüncü Bölümünün "Temel Yapısal Değişim Projele
ri" anabaşlığı altındaki birinci altbaşlığın dördüncü paragrafının sonuna gelmek üzere "nüfusu bir 
engel olarak gören zihniyet terk edilecek, üretken bir faktör olduğununun, şuuru ile, nüfusumuza, 
üretime ve güçlü devlet olmaya katkılarını sağlamak için her türlü tedbir alınacaktır" ibaresinin ek
lenmesini istiyoruz. 

Şimdi, bu Programın, bir önceki kısmında, "İnsangücü, Türkiye'nin en değerli kaynağıdır" de
niliyor; şimdi, tutuluyor, nüfusu, bunu engelleyen zihniyet olarak, genç kuşağımızı, yarının temi
natı olan çocuklarımızı katletmek için İnsan Varlığını Güçlendirme Vakfı altında, anaların karnına 
düşen çocukları, ceninleri ortadan kaldırmak için, her şey destekleniyor... 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Hayır; öyle şey olur mu?!. \ 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Ural Köklü, ikimiz de eğitimciyiz. Yarın, doğacak ço
cukların alınlarında kimin başbakan, kimin milletvekili olacağı yazılmıyor; aile çevresi, eğitimi ve 
okuluyla birlikte, insanlarımız, ailelerine, vatanına ve milletine faydalı olabilmek için... ' 

BAŞKAN-Sayın Çelik, alınyazısını nasıl inkâr ettin? Galiba bir yanlışlık oldu. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - ...Almanya'da doğum başına 9 bin mark veriliyor. Te
levizyonlarının başında bizi izleyen vatandaşlarıma bunu hatırlatmak istiyorum: Doğan her çocuk 
başına 9 bin mark ikramiye veriliyor. Şimdi, Türkiye'ye bakın; yeraltı ve yerüstü servetleri bol; ça
larak çırparak bu memleketi yok edemiyoruz, hayali ihracat ve ithalatlarla, vergi yüzsüzleriyle bu 
memleketin kaynaklarım tüketemiyoruz. Elinizde kala kala insanlarımızı yok etmek için bir baha
ne var. Bu da siyonizmin bir gayesidir. Siyonizm, doğum kontrolüyle, Müslüman ülkelerde kurdu
ğu ağı çok iyi gerçekleştirmiş. Planda, yeterli kaynaklara ve millî kaynaklara yönelme, onları bir 
değer olarak ortaya koyma ve bu hedeflere göre belirleme diye bir dengeden söz edilemiyor. Bu 
gerçekleştirilemediği için, insanımız, nüfusumuz zararlı bir unsur olarak görülmektedir. 

Şimdi, sosyaldemokratlara dönerek, şunu soruyorum... 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Hareme karşıyız, hareme... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Kimse, harem kurmuyor. Şu, Taksim'deki, Beyöğ-
lu'ndaki, etini pazarlayan travesti garibanından... 

AHMET SAYIN (Burdur)'- Nereden biliyorsun sen?!. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - ...homolardan, şu, memleketin genç kızlarının alına

rak, götürülüp, paçavra gibi satıldığı şeyleri bir kapatabilseniz... (RP sıralarından alkışlar) 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Nereden biliyorsun bunları?.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Bak, bunu samimî söylüyorum; attığınız lafın, -her 

zaman, iddilarınızla, altında-kalırsınız. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... Lütfen... Geç saatte tartışmayalım. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Bu bahaneler nüfusumuza, insanımıza ve inancımıza 
düşman birtakım mihraklar tarfından üretilmektedir. Bu bahanelerin üzücü yönü; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına, bunun, bir temenni olarak konulmasın
dan dahi korkmaktasınız. \ 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) -Sen bilirsin korkmadığımızı... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Ama, biz iktidara geldiğimiz zaman, bunu koyacağız. 

2 çocuğu vergiden muaf tutmak değil; bakabildiğin kadar değil, yapabildiğin kadar çocuğa destek 
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vereceğiz; bu, bir gerçektir. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar [!]) "Evlenin, çoğalın; sizin 
çokluğunuzla iftihar ederim" diyen bir dinin mensubuyuz. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Çocuğa kadın bakıyor... 

ÎBRAHÎM HALİL ÇELİK (Devamla) - İşte o kadına da, sosyal devlet olarak, çalışma haya
tında, inancından dolayı giydiğini rahatlıkla yaşama geçirebilecek bir aile hayatı düzenini getirmek 
mecburiyetindesiniz. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Bir kadın kaç çocuğa bakabilir?.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Aileyi, bir bakanlıkla koruyamazsınız. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Fabrika mı bu yahu... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Babanın fabrikası olmasaydı, sen, şimdi, burada ol
mazdın Mehmet Sevigen... Kusura bakma... 

BAŞKAN - Efendim, lütfen.;. Lütfen... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Kaç evlisin, kaç çocuğun var?.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Ben, iki evliyim, 10 tane de çocuğum var, 1 tane de 
torunum var; bunu, iftiharla söylüyorum (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar [!]) ve insan 
poligamdır. Burada, size, çokevliliğin hikmetini anlatacak değilim; ama, şunu samimiyetle söyle
yeyim ki, her şeyi istismar ettiğiniz gibi, bunu da istismar edemeyeceksiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen toparlayın. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Köylünün ve gecekondudaki insanların çocuklarını-

nın nüfusa, devletimize katkıda bulunabilmeleri için, onların eğitimini, sağlığını, ulaşımını ve ya
şam şartlarını çok iyi düzenlemek mecburiyetindeyiz; bir devletin gereği budur. Bu sosyal devletin 
gereğini de, çok kısa zamanda, Refah Partisi iktidara geldiği zaman... 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Allah korusun!.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - ... 100 milyonluk bir Türkiye'yi dünyanın mihverine 

oturtarak yerine getirecektir. 
Yeniden, atalarımızın söylediği gibi 
"Aç kapıyı, haber yar ötenin ötesinden 

Dudaklarda şarkılar kurtuluş bestesinden 
Biz geldik, bilen bilsin 
Gönül gönül devşirilsin sonsuzluk destesinden" diyor; bu önergemizi destekleyeceğinizi uma

rak, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Efendim, bu şiirli önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.l. Etmeyenler... 

Önerge kabul edilmemiştir. . ' • ' • ' . 
97 nci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Üçüncü Bölümünün 

"Temel Yapısal Değişim Projeleri" anabaşlığı altındaki 1 inci alt başlığının 3 üncü maddesinin (b) 
bendindeki (42 nci sayfa) 27 nci paragrafından sonra gelmek üzere "Sağlık teşkilatının makine, teç
hizat ve donanımı, en modern şekilde gerçekleştirilecektir. Daha az kaynak harcayarak gerçekleş
tirmek için, sağlık teşkilatının ihtiyaç duyduğu makine, teçhizatın, modern teknolojilerle yerli ola
rak yapılması teşvik edilecektir." 
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Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz Cev'at Ayhan 

Konya Kayseri Sakarya 
Hüsamettin Korkutata İbrahim Halil Çelik Kâzım Ataoğlu 

Bingöl Şanlıurfa Bingöl 

Gerekçe: İnsanımızın en modern teknolojiyi kullanarak en iyi imkânlardan yararlanması en ta
biî hakkıdır. Makine, teçhizatın dışarıdan sağlanması, kıt kaynakları kısa zamanda tükettiği gibi, te
min edilemeyen yedek parçalan dolayısıyla, depolar, hurdalık haline dönmektedir. Amaç, bunu gi
dermektir. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Ünaldı, önergeniz üzerinde konuşacak mısınız? 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Hüsamettin Korkutata konuşacak. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Korkutata. 
AHMET KABİL (Rize) - Vakit doldu, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, onu izah edeceğim; bir önerge kaldı. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu önerge üze
rinde söz almamın asıl sebebi; gerçekten, ülkemizde, yerli hiçbir makinenin ciddî şekilde teşvik 
edilmediğini ve yerli imalatlarımızın, emeğimizin, gücümüzün, birikimimizin gerçekten teşviğe 
muhtaç olduğunu defeatle vurgulamak içindir. , 

Bugün, yurtdışından ithal edilen birçok makine, ülkemizde işe yaramaz hale gelmiştir. Bu 
Planda, ciddî şekilde teşvikten bahsedilmemektedir. Evet, değerli arkadaşlar, bugün, ülkemizde, iş 
makinesinden tutun da sağlık alanında kullanılan tüm makinelere kadar hiçbir yerde ciddî bir ima
lat yapılmıyor. Yapılıyorsa da, aksine, bu köstekleniyor. Aslında, acı veren tarafı da budur. Eğer, 
biz, ithalatı kesmiyorsak dahi, hiç olmazsa, bu alanda, ciddî şekilde üretim yapmaya çalışan fabri
kaları kösteklememeliyiz. 

Bugün, yedek parça veya aksam olarak ithal edilen birçok parçanın fon ve ithalat vergisi yüz
de 70'lere varırken, blok makine ithalinden, maalesef, yüzde 4'ler nispetinde, hatta yüzde l'ler nis
petinde fon ve ithalat vergisi alınmaktadır. Böylelikle, eğer imalata heveslenen bir kardeşimiz var
sa, maalesef, bu hevesi kursağında kalmaktadır; çünkü, devlet dairelerinde veya özel büyük şirket
lerde bir makine alımı söz konusu olurken; bunlardan biri, motorunu veya bazı aksamlarını ithal et
miş; bunlara yüzde70'ler nispetinde vergi ödemiş ve sonunda imalat sanayiinde bu makinesini yap
mıştır. Aslında, öbür makineyle, teknik ve birçok donanımıyla yarışabilir makine olmasına rağmen, 
maalesef, fiyatta yarışamamakta ve dolayısıyla da, o kişi, makineyi satamamaktadır; ama, makine
yi ithal eden kişi makinesini rahatlıkla satabilmektedir. Böylece, yüzlerce, binlerce insanın çalıştı
ğı fabrika, belki de kapatılmak mecburiyetinde kalınıyor. 

Gölbaşı'nda birçok makine fabrikası açıldı; ama, bunların her biri, bizim ithal sistemimizin sık 
sık değişmesi nedeniyle -bir yıl içinde 17 defa sistem değişmiştir- alaşağı edilmiştir. Sistem, hep, 
ithalat yapan, büyük rantlar kazanan insanların lehine değişmiştir. Yerli makine, hiçbirinde teşvik 
edilmemiştir. Normal bir teşvik veriliyorsa da, ithal parçalara getirdiği fon ve vergi onun birkaç ka
tı olduğundan, bu fabrikalar teker teker kapanmış ve neticede binlerce insan işsiz kalmıştır. Şu an
da bunun yirmi-otuz örneğini çok yakın çevremizden verebilirim. 

Yerli makinelerimizi teşvik etmemiz lazım. Bilgi birikimi, gerçekten, Türkiye'de var. Ben bir 
işadamı tanıyorum -ismini vermek istemiyorum- bu insan, bütün ısrarlara rağmen, kendi ürettiği 
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makineye, herhangi bir Avrupa makinesinin ismini vermek istememiş "özbeöz bizim makinemiz 
olacak, Biz yapabiliriz arkadaş, neden yapmayalım; biz yapacağız, Allah'ın izniyle en güzelini ya
pacağız" diyerek en güzelini yapmış; ama, onun hergün, bir kolunu, elini, bizzat bu ithalat rejimi 
ve devletin bu yanlış politikası budamış ve bu insan altta kalmıştır. O altta kaldığı zaman onunla 
birlikte binlerce aile de altta kalıyor... 

İşte, bu önergenin temel amacı budur değerli arkadaşlar. Bu konu, bence, Türkiye'nin çok cid
dî sorunlarından biridir. Avrupa'ya gidiyoruz, bir bakıyoruz ki, bir proje var, bu projenin yapılması 
isteniyor; ama, bu projeye ilk konulan şart "eğer, siz, 5 000 işçi çalıştırırsanız, bu projede sizi 20 
milyon dolarla teşvik edeceğiz, ek para Vereceğiz" 

KAMER GENÇ (Tunceli)-Yeter, Sayın Korkutata, yeter... 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) Sana soracak değilim Kamer Genç. Tabiî, senin 
keyfin yerinde, biz, aç ve açıkta kalan insanlardan bahsediyoruz. Sen, trilyonlara varan dairelerin 
içinde, lüks hayatını yaşarken bunları düşünemezsin; ama, ben, bunları düşünen bir insanım. Ben, 
size, Ankara'da, burnumuzun dibinde ki, Gölbaşı'nda, Etimesgut'ta en az 20 tane işyeri gös
terebilirim ki, sırf bu sebepten dolayı kapanmış ve insanlar perişan olmuştur. Bunu samimi olarak 
söylüyorum, kesinlikle politika yapmıyorum. Bu Plan hedefleri içerisinde, üretilen yerli mal
larımızın, mutlak şekilde teşvik edilmesi ve çok farklı teşvik edilmesi; ama, istihdama yönelik iş
lerin öncelikle teşvik edilmesi şarttır. Aksi takdirde, bu Planın arzu edilen hedefe varması müm
kün değildir. 

Uzakdoğuya gittiğimizde, o ülkelerdeki plan ufuklarının çok geniş olduğunu gördük. Bu ül
kelerde 50 yıllık hedefler konmuş; 50 yıllık hedefler içerisinde, 25.... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) ' 
BAŞKAN - Konuşmanızı bağlayın Sayın Korkutata. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Sayın Başkan, özür dilerim. Konuşmamı hemen 

bitiriyorum. Eğer laf atılmasaydı, konuşmam bu kadar uzamazdı; laf atıldığından dolayı uzadı. 

BAŞKAN-Tabiî... Tabiî... Zaten ek süreyi de, laf atılmanın yerine verdim. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Bize, Çin ve Endonezya'da anlatıldığı gibi, 50 
yıllık plan hedefi içinde, 25 yıllık tatbikat planları yapılmış ve bu tatbikat planları da ikişer, üçer 
bölümlere ayrılmış; böylelikle, uzun vadeli hedeflere ulaşmaları daha rahat olmuştur. Bizim Plan 
hedeflerimiz ise dardır. Ben, belediyecilik de yaptım; bir plan yapılıyor; ama, ö plan bittiğinde, bir 
bakıyorsunuz, yapılan plan ömrünü tüketmiş; bunun üzerine yeniden tadilat planları yapılıyor. 

Bu anlayış içinde başarıya ulaşmamız mümkün değildir. Ciddî ve uzun vadeli hedefler tespit 
etmek suretiyle meseleyi ortaya koyarsak, her konuda başarılı olabileceğimize inanıyorum. Bu ül
kenin potansiyeli de büyüktür, gücü de büyüktür; fakat planlaması ciddî şekilde zayıftır. Söylemek
le bir şey olmuyor, bunların tatbikatının her alanda mutlaka yapılması lazım. 

Saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bayrak, rica etsem karar yetersaylsının aranması isteminizi geri alır 
mısınız; çünkü, oylamadan sonra oturumu kapatmak istiyorum. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, üç dört defa karar yetersayısının aranmasını is
tedim; ama duymadınız; / 

Lütfen, karar yetersayısını arayalım. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler;.. Karar yetersayısı 

bulunanamıştır. 
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Sayın milletvekilleri, önergenin oylamasına, yemek arasından sonraki oturumda geçeceğim. 

Yalnız, arkadaşlarımın şunu bilmesini isterim: Bugünkü gece oturumunun saat kaçta baş
layacağı muallaktadır. Sayın Grup Başkanvekİlleri, teamüle göre, 20.30'da toplanmak üzere otu
rumu kapatacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 97 nci önergedeyiz. Önerge sayısı 112; yani, 15 önerge daha Var; bu, 
iki saat sürer. 3 gizli oylama var, 1 de tümü üzerinde konuşma var; o da dört saatten evvel bitmez. 
Demek ki, gece çalışmamız en az 6 saat sürecek. Arkadaşları ona göre çağırın, ona göre getirin. 
Saat 02.OO'den evvel buradan gitmek yok. 

Saat 20.30'da toplanmak üzere, oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.07 

/' • © -' 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.34 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER : İlhan KAYA (İzmir), Işılay SAYGIN (İzmir) 

• , . — — - © - — — 

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, 142 nçi Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum 

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

1. -Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 

BAŞKAN - Plan görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, 97 nci önergenin oylamasında kalmıştık. 
Şimdi, 97 nci önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Karar yetersayısı... 

BAŞKAN - Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bu kadar haksızlık olmaz ki! 

BAŞKAN - 98 inci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Üçüncü Bölümünün, 
"Temel Yapısal Değişim Projeleri" anabaşlığı altındaki 3 üncü alt başlığının 15 inci maddesinin (B) 
bendindeki (b) fıkrasının (117 nci sâhife) sekizinci paragrafı son satırının "bu Plan döneminde ül
keye transferi ve adaptasyonu sağlanacaktır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Derin Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 

Kütahya Konya Kayseri 

Cevat Ayhan Hüsamettin Korkutata İbrahim Halil Çelik 
v Sakarya Bingöl Şanlıurfa 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başka

nım. 
BAŞKAN - Sayın Derin, buyurun efendim. 
AHMET DERİN (Kütahya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşülmekte olan 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 117 nci sayfasında yer alan "nükleer teknolojinin kısa süre
de ülkeye transferi ve adaptasyonu üzerinde önemle durulacaktır" şeklindeki metnin, "nükleer tek
nolojinin, bu plan döneminde ülkeye transfer ve adaptasyonu sağlanacaktır" şeklinde değiştirilme
sine ilişkin önergemizin gerekçesini sizlere açıklayabilmek ve bu konuyu hassasiyetinize sunmak 
için huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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1959 yılında, ülkemizde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kurulmuş, 1960'da komisyon oluş

muş ve nükleer teknolojinin ülkemize getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 1970'te, hiçbir ça
lışma yapılmadığını gören askerî yönetim, bu komisyonu tekrar çalışır hale getirmenin gayretinde 
bulunmuş. Askerî yönetimden sonra, tekrar, bu çalışmalar durmuş. 1970'te, askerî yönetimde, tek
rar, yer belirlemeleri konusunda, komisyonun çalışmaları hızlandınlmış; daha sonra yine dumura 
uğramış; 1980'den sonra, yine, bu konuda belli çalışmalar yapılmış ve nihayet, nükleer enerji sant-
rallarının kurulması, ANAP döneminde, Enerji Bakanı Fahrettin Kurt zamanında ihale noktasına 
getirilmiş. Ne yazık ki, gizli bir el, ihale noktasına gelen bu çalışmayı yine durdurmuş. Son Hükü
mette, Ersin Faralyalı Enerji Bakanı oldu; yine, belli gayretler olduğu, Meclis kürsüsünden ifade 
edildi; ama, ne yazık ki, bugüne kadar, nükleer teknoloji, ülkemize getirilmedi. 

Ülkemizdeki enerji kaynaklarına bakıldığında, 2000 yılında elektrik sıkıntısı çekileceği aşikâr
dır. 2010 yılına gelindiğinde, Türkiye'deki tüm termik ve hidrolik kaynaklar kullanılmış olsa dahi, 
mutlaka, kaynak sıkıntısı çekilecek, ithalat yapılması gerekecek, enerjide dışa bağımlı halimiz git
tikçe artacaktır. 1991 yılında yüzde 51 olan yerli üretimle karşılama oranının 2000 yılında yüzde' 
47'ye, 2005 yılında yüzde 40'a, 2010 yılında yüzde 39 veya 37'ye düşeceği görülmektedir. 

Bugün, en ucuz -belki, tesis edilirken, termik santralların iki misli pahalı olmasına rağmen-
dışa bağımlılık açısından en avantajlı olduğumuz, yüz yıllık hammaddesi mevcut olan, en ucuz 
elektrik üretiminin yapılabildiği santrallardır nükleer santrallar. Dünyayla entegrasyonda -rekabet 
etme noktasında- bizi şanslı bir duruma getirebilecek elektrik enerjisinin üretilmesinde; ülkemizde, 
bilgi ve malzeme teknolojisinin, uzay teknolojisinin oluşmasında ve hatta, gerektiğinde silah sana
yiinin oluşmasında elzem olan, 2010 yılından sonra âdeta mecbur olacağımız bu teknolojinin, nük
leer santralların, geciktirilmeden, bir an önce kurulması lazımdır ve bu teknolojinin ülkemize trans
feri ve adaptasyonunu, bu dönemde, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, mutlaka... . 

(Mikıofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, size 2 dakika daha süre veriyorum; konuşmanızı rahatça bağlayın. 
AHMET DERİN (Devamla) - ...gerçekleştirmek mecburiyetinde olduğumuzu da ifade etmek 

istiyorum. 
Hidrolik santraller dört-beş yılda, termik santraller altı-yedi yılda kurulur; ama, nükleer sant

ralların on ondört yıl arasında bir kuruluş süresi vardır. Bugün yapımına başlamadığımız takdirde, 
bu Beş Yıllık Plan döneminde bu teknolojinin adaptasyonunu sağlamadığımız, bu teknolojiyi ger
çekleştirmediğimiz takdirde, 2010 yılından sonra, Türkiye'nin tüm kaynaklarını kullansak dahi, dı
şarı bağımlı olacağımız aşikârdır. 

Dışarı en az bağımlı olduğumuz santralların nükleer santrallar olduğunu ifade ediyor; bu nok
tada, önergemize olumlu oy vereceğinizi düşünerek, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. j 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar 
yetersayısı bulunamamıştır. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.42 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.55 

BAŞKAN: Başkanvckih Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Işılay SAYGIN (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 142 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. •• ' • • • 

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

I. - Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 

" 98 inci sıradaki önergenin oylamasında kalmıştık. Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir; karar yetersayısı vardır. 

99 uncu sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının Üçüncü Bölümünün 
"Temel Yapısal Değişim" anabaşlıgı altındaki 1 inci alt başlığının 1 inci maddesinin (b) bendinin 
(27 nci sayfasındaki) "Kültür" başlığının birinci paragrafının sonuna "eğitimde ve harcamalarda 
millî kültür varlıklarına öncelik verilecektir" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 
Van Konya Kayseri 

. ,• Cevat Ayhan Kâzım Ataoğlu İbrahim Halil Çelik 
Sakarya Bingöl Şanlıurfa 

Ahmet Remzi Hatip Hüsamettin, Korkutata 
Konya Bingöl 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. , 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Sayın Çelik konuşacaklar efendim. , 

'BAŞKAN.- Buyurun Sayın Çelik.. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Bosna'yı görüşmek istemiyor musunuz?!. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Nasıl görüşmek istemiyoruz... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-İstemiyorsunuz... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Anayasa değişikliğini aradan çekin, Bosna'yı görüşe-
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MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Bırakın yahu!.. Biraz samimî olun. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 
olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının kültürle ilgili olan bölümüne "eğitimde ve harcamalar
da millî kültür varlıklarına öncelik verilecektir" ibaresinin eklenmesini istiyoruz. 

Kültür politikası, demokratikleşmeyi gerçekleştirmiş ve insanı daha özgür kılan bir toplum 
oluşturmayı hedef aldığına göre, gelin, eğitimde ve harcamalarda millî kültürümüze ve onun var
lıklarına öncelik verelim diyoruz. Burada, kastettiğimiz, kalkınmayı, çağdaşlaşmayı ve dışa açılı
mı oluşturan millî kültürün korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması temel ilkesi olan bizler, bu 
nedenle, kültür zenginliklerimizi kalkınma hamlesinin aslî unsuru saymamızın yanında, bunun için 
ne yapıyoruz diye kendi kendimize düşünelim... 

Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasının gereği üzerinde -eski Kültür Bakanları
nın çoğu burada, karşımdaki sıralarda oturuyorlar- yurtdışında kültür müşavirlikleri ve kültür ata
şeliklerinin, iletişimi sağlayan, yurdumuz ile diğer ülkeler arasındaki varlıkları halkımıza ve orada 
bulunan inşalarımıza sergileyen, bu küİtür iletişimini sağlayacak olan -Yedinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planına- bu paragrafın eklenmesindeki ana gayemiz, kendi varlıklarımızı yurtdışında da tanıt
maktır. Bunun için ne yapılıyor; "hiç" diyorum. Ne yapıyoruz; Ayasofya'da dansöz oynatıyoruz; 
İsabey Camii örümceklerle örtülü; Selçuklular, Artukoğulları, Eyyubîler ve Osmanlılardan kalan 
eserlerimiz bakımsız; Bosna-Hersek'te, Mimar Sinan'ın şaheserleri, Sırpların vahşi bombalarıyla 
yerle bir edilmekte; atalarımızın göznuru ve elemeğiyle hazırladıkları kitaplar, raflarda çürümek-
te... Bunlara üzülen bir insan, bir eğitimci ve eğitime önem veren bir kişi olarak huzurlarınızda bu
nu söylerken, milletvekili kardeşlerimiz olarak ne olur söyleyin; yeryüzünde, bizim milletimizden 
başka, ecdadının geçmiş kültürüne sırt çeviren hiçbir millet var mı? Şöyle bir düşünelim; Japonla
ra bakalım, İbranilere bakalım, Ermenilere bakalım, Yunanlılara bakalım; hepsi, kendi atalarının 
kültür varlıklarını, üniversitelerinde, liselerinde ders olarak okutmaktadırlar. Yani, ne olur; biz, li
selerimizde... , 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Atatürk'ü de unutma!.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Yahu, Atatürk kalksa, şimdi sizi kovalardı; bu Mec

lise bile sokmazdı sizi! Ne "Atatürk... Atatürk..." İstismar ediyorsunuz yani. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Çarpar; ağzına alma!.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Vallahi, kalksa, samimî olarak söylüyorum, sizi bu 
Meclise sokmazdı. Yani, arkasına sığınarak... -

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Seni ihraç ederler... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Müsaade edin de, bir şey arz edeyim. 
BAŞKAN - Sayın Çelik, devam edin; vaktiniz geçiyor. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) -Yani , bizim milletimizden başka kendi atalarının 
meydana getirdiği eserleri inkâr eden bir millet yok; Japon yok, Ermeni yok, Rum yok, Yunan yok. 
Liselerimize, kendi atalannın mezartaşları üzerindeki Osmanlıcayı okuyabilmeleri için, Seçmeli 
Osmanlıca dersi koysak, ne olur; kıyamet mi kopar! İngilizler... 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Senin ataların kim? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Benim atam, Osmanlıdır; Salâhaddin Eyyübî'dir be

nim atam. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Atatürk değil midir? 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Değildir. 
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MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Değil midir?! 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Değil, atam değil. O da bir insandır. Değildir... Mü
saade et... Senin atan bakalım ne yapmış? (CHP sıralarından gürültüler) Müsaade edjn... 

Şimdi, liselere, Osmanlıcayı, seçmeli ders olarak koysak, kıyamet mi kopar! İngilizce eğitim 
veren anadolu liseleri açıyorsunuz. İngilizler İstanbul'u işgal ettiği zaman, Fransızları, İtalyanları, 
İngilizleri Anadolu'dan kovan, Atatürk. Siz, millî eğitimin, Tevhid-i Tedrisat Yasasının arkasına sı
ğınarak, İngilizce eğitim veren okullar açıyorsunuz, üniversitelerde İngilizce eğitim öğretim yaptı
rıyorsunuz, televizyonda İngilizce haberler okutuyorsunuz; Osmanlıca söyleyince... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Çelik, sen kendi çocuklarını göndermiyor musun? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - İngilizce... 
BAŞKAN - Sayın Çelik, siz, lütfen, bağlayın efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla)-Bağlıyorum... 
BAŞKAN - Buyurun. ' 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Artık, bu çağdışı kafayı bir tarafa bırakalım. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) -Refah Partililerin yüzde 90'ı, çocuklarını İngilizce okutmu

yor mu, okutmuyor mu?.. ' 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Aydınlık kafalara... 

BAŞKAN - Efendim, vakit kaybediyorsunuz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Aydınlık kafalara ihtiyacımız var. Yüreğini insanla

rımızın uğruna açacak siyasetçilere ihtiyacımız var; istismarcı siyasetçilere değil. Yüreğini halka 
açacak insanlara ihtiyacımız var. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Bravo... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Bakın, burada samimiyetle söylüyorum; yarın, tarih 

sizi affetmeyecektir, biz de sizi affetmiyeceğiz. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının bu progra
mına bu ibareyi eklemeniz lazım ve dedelerimize sahip olabilecek, onların asil torunları olarak, biz 
geleceğiz ve siz koymazsanız, Osmanlıcayı da temel ders olarak biz koyacağız. 

Arz eder, saygılar sunarım. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, 100 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının bölümünün "Temel 
Yapısal Değişim" anabaşlığı altındaki 1 inci altbaşlığının birinci maddesinin (c) bendinin 1 inci pa
ragrafının "zorunlu temel eğitim, asgarî sekiz yıla çıkarmak, bunun beş yılı ilkokul, üç yılı ise va
tandaşın tercihiyle (ortaokul, meslek okulu, çıraklık okulu ve Diyanet İşleri Başkanlığınca ortaokul 
seviyesinde düzenlenmiş Kur'an kursu gibi) bir öğretim kurumunda yapılır. Temel eğitimin ikinci 
kademesinden itibaren etkin bîr yönlendirme sistemi oluşturmak, eğitim programlarının günün ih
tiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlenmesini sağlamak, ailenin, işletmelerin ve yerel yönetim
lerin eğitim harcamalarına güçleri nispetinde katılımını sağlamak amacıyla 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanunu ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda gerekli değişiklikler yapılacaktır" 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Fethullah Erbaş Mustafa (İnaldı . Salih Kapusuz 

Van Konya Kayseri 

Cevat Ayhan Kazım Ataoğlu Ahmet Remzi Hatip 

Sakarya Bingöl Konya 

Hasamettin Korkutata İbrahim Halil Çelik 

Bingöl Şanlıurfa 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başka

nım. 

BAŞKAN-Sayın Erbaş, söz istiyor musunuz? 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Ataoğlu konuşacak efendim. 
BAŞKAN - Sayın Ataoğlu, buyurun. 

KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önerge üzerinde söz al
mış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Temel Yapısal Değişim Projeleri" anabaşlığı altındaki 
"Hukukî ve Kurumsal Düzenlemeler" bölümünde "Zorunlu temel eğitimi asgarî 8 yıla çıkarmak, 
temel eğitimin ikinci kademesinden itibaren etkin bir yönlendirme sistemi oluşturmak..... amacıy
la 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda gerekli 
değişiklikler yapılacaktır" denilmektedir; yani, denilmek istenmektedir ki: İlköğretim 8 yıla çıkarı
lacak ve ikinci kademesinde birtakım yönlendirmeler yapılacak. Bir kere "ilköğretimin ikinci ka
demesinde, yani son 3 yılında, birtakım yönlendirmeler yapılacaktır" cümlesinden hiçbir şey anla
şılmamaktadır. Bu, tamamen, muğlak ve ne anlama geldiği belli olmayan bir ifadedir. Bu bakım
dan, hem bu ifadenin ne anlama geldiği hem de bu muğlaklığın giderilmesi açısından, vermiş ol
duğumuz önerge dikkate alınırsa, sanıyorum, mesele daha iyi anlaşılacaktır. 

Biz, verdiğimiz önergede şunu söylüyoruz: İlk 5 yıldan sonra -temel eğitim 8 yıla çıkarılacak-
yani, ikinci kademe denilen kısımda, öğrenci, kendi tercihiyle, istediği okula, herhangi bir meslek 
okuluna, bir çıraklık okuluna, İmam hatip okuluna ya da Diyanet İşlerinin açmış olduğu ortaokul 
seviyesindeki bir Kur'an kursuna gidebilmelidir 

MEHMET CEBİ (Samsun) - 8 seneden sonra; doğru... 

KÂZIM ATAOĞLU (Devamla) - Zaten, burada, ilköğretimin, bize göre, 8 yıla çıkarılmasının 
altında yatan temel sebep... 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Tüm dünyada öyle; 11 yıla çıkıyor... 
KÂZIM ATAOĞLU (Devamla) - Efendim, tüm dünyada öyle de; burada, İmam hatip okul

larının orta kısmı tasfiye edilmektedir. Biz, bu muğlak ifadenin, bu anlaşılmaz ifadenin yerine, böy
le bir şey teklif ediyoruz, önergemizde de bunu belirtmiş bulunmaktayız. 

Şimdi, burada, ilköğretimin 8 yıla çıkarılmasına bir şey demiyoruz; ama, ilk 5 yıldan sonra, 
yani ilk kademesinden sonra, eğitimde ilme, eğitimde özgürlüğe saygımız varsa, öğrenciyi serbest 
bırakmalıyız. Yönlendirmeyi, devlet, okullarda yine yapar; ama, öğrenci, ilk 5 yıldan sonra, hür 
iradesiyle, istediği bir okula gidebilmelidir. 

İlköğretimin 8 yılından sonra, öğrencinin, imam hatip okullarının orta kısmına gitmesi müm
kün değildir; bir öğrencinin 7 yaşında okula gittiğini kabul edersek; 15 yaşından sonra, bir öğren
cinin, Kur'an okumayı öğrenmek istese bile, o yaştan sonra, bunu öğrenmesi çok zordur. 
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MEHMET ÇE0İ (Samsun) - Yaz tatilinde... 

KÂZIM ATAOĞLU (Devamla) - Yani, bu işi bilenler çok iyi bilir, o yaştan sonra öğrencile
re bir şey öğretmek, temel bir şey öğretmek çok zordur. Bu bakımdan, öğrencilerimiz, ilk kademe
den sonra. Diyanetin açtığı -Diyanet resmî kurum- Kur'an kurslarına, keza, imam hatip liselerinin 
orta kısmına gidebilme imkânım bulabilmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

KÂZIM ATAOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MEHMET CEBİ (Samsun) - İmam hatip okulu, bir ortaöğretim kurumudur. 
KÂZIM ATAOĞLU (Devamla)-Evet. 

2000 yılını hedeflemiş bir Plandır bu. Bu Plan, toplumun gelmiş olduğu noktanın gerisinde 
kalmamalıdır. Ben öyle ümit ediyorum ki, bu Planda ne yazılmış olursa olsun, bizim toplumumuz, 
2000'li yıllarda, ne kadar sınırlama getirilirse getirilsin, zaten bunu aşacaktır; hedeflenen yılda, bu 
Plan, toplum şuurunun gerisinde kalacaktır; bizim kanaatimiz budur. Toplumun geldiği noktayı ve 
2000 yılında gejeceği noktayı da göz önünde bulundurarak planların yapılması lazım. 

Bir kez daha söylüyorum: Burada, imam hatip okullarının Ve Kur'an kurslarının önüne geçil
mesi gibi bir durum söz konusudur; önergemiz kabul edilirse bunun önü açılacaktır ve hayırlı bir 
iş olacaktır. 

Bu düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

101 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına, Muş-Bulanık çimento fabrikası kurulmasını proje ola
rak dahil edilmesini arz ederiz. 

Muzaffer Demir Sinan Yerlikaya Salih Sümer 

Muş Tunceli Diyarbakır 
Mehmet Sevigen Salman Kaya Ali Dinçer 

İstanbul Ankara Ankara 

Gerekçe: 
Bölge, eğitim, sağlık, altyapı itibariyle Türkiye ortalamasının çok çok altında olduğu gibi, ko

nut ihtiyacı ve konut kalitesi açısından da Türkiye ortalamasının altındadır. 

Ayrıca Muş İli, merkezi Varto olmak üzere, bir fay hattı üzerinde olup, şimdiye kadar sayısız 
depremler yaşamış, mal ye can kaybı verilmiştir. Bu nedenle sağlıklı ve depreme dayanıklı konut
lara ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkanım, bu, proje 

bazında bir önergedir; Planda yer alması, teknik olarak mümkün değil; programlarda Hükümetimiz 
bunlara yer verecektir; bu itibarla katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet katılmıyor. 
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Sayın Demir?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

102 nci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı programına, Muş Meyankökü Fabrikası, Müş Sigara Fab
rikası, Muş Bulanık Yün Fabrikası, Muş Entegre Et Kombinası projelerinin alınmasını arz ederiz. 

Muzaffer Demir Sinan Yerlikaya Salih Sümer 
Muş Tunceli > Diyarbakır 

Mehmet Sevigen Salman Kaya Ali Dinçer 
İstanbul Ankara Ankara s 

Gerekçe: 
15 milyon dekar araziye sahip ve Alparslan 11 Sulama Projesiyle tamamen sulu tarım alanına 

dönüşecek Muş Ovası, Muş için GAP kadar bir öneme sahiptir. Sulu alanların tarıma açılmasıyla 
birlikte, başta tütün, şekerpancan, ayçiçeği gibi tarımsal sanayi ürünlerinin yanında, buğday, arpa 
meyve ve sebze üretimi, beş misli, on misli artacaktır. Bu nedenle, Muş İli, Doğu Anadolu Bölge
sinin ekonomik potansiyel ilidir. Ayrıca, hayvancılık, arıcılık, kümes hayvancılığı konusunda da 
potansiyel bir ildir. Başta, Bulanık, Malazgirt ve Varto ilçeleri, tarım ve hayvancılık konusunda, 
potansiyel ilçelerdir. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz?DEVLET BAKANI ABDULLAH 
AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, bu da proje detayında olduğu için katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

103 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Programına, Bulanık, Malazgirt, Varto, Hasköy ve Korkut ilçe
lerine bir anadolu lisesinin; ayrıca, Muş Merkez ve yukarıda belirtilen ilçelerde bir süper lise ku
rulmasının, proje olarak alınmasını arz ederiz. 

Muzaffer Demir Sinan Yerlikaya Salih Sümer 
Muş Tunceli Diyarbakır 

Mehmet.Sevigen Salman Kaya Ali Dinçer 
İstanbul ^ - Ankara Ankara 

Gerekçe: 
Bir toplumun kalkınmasının temel koşulu, yetişkin beyingücüne bağlıdır. Kültürlü, yetişkin 

bireylerin oluşturduğu toplum, çağdaş ve modern bir toplumdur. Böyle bir toplum yapısıyla, refah, 
iç barışı yakalamak mümkündür. Bölgenin eğitim durumu göz önüne alındığında, bu tür eğitim 
projelerine ihtiyaç vardır. • "> 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Proje detaymdadır; katılamı

yoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 
104 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: ,, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının üçüncü bölümünün 
"Temel Yapısal Değişim Projeleri" anabaşlığı altındaki 3 üncü altbaşlığmın 15 inci maddesinin 
"B.Enerji" bendinin (b) fıkrasındaki "Amaçlar, İlkeler ve Politikalar" başlıklı (117 nci sahife) bö
lümüne son paragraf olarak aşağıdaki metnin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

"1980'li yıllardan sonra üretim kapasitesi 80 milyon ton/yıla ulaşan linyit madenciliğimiz, sa
tış krizinden kurtarılması için, mevcut olan temiz kömür teknolojilerine ilaveten, tüketim planla
ması yapılarak, linyit ve petrokok ithaline son verilecek, çalışmalara ehemmiyet verilecektir. 

Ahmet Derin Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 
Kütahya Konya Kayseri 

Cevat Ayhan Hüsamettin Korkutata Ahmet Remzi Hatip 
Sakarya Bingöl Konya 

• ' • ' • • - . ^ • ' \ ' • 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Derin, buyurun efendim. 
AHMET DERİN (Kütahya) - Sayın Başkanım, ben daha konuşmama başlamadan 14 saniye 

geçti. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Planın "Te

mel Yapısal Değişim Projeleri" anabaşlığı altında, enerjiyle ilgili 117 nci sayfaya, son paragraf ola
rak "1980'li yıllardan sonra üretim kapasitesi 80 milyon tona ulaşan linyit madenciliğimiz satış kri
zinden kurtulması için, mevcut olan temiz kömür teknolojilerine ilaveten, tüketim planlaması ya
pılarak, linyit ve petrokok ithaline son verilerek, çalışmalara ehemmiyet verilecektir" şeklinde met
nin ilavesiyle ilgili bir önergemiz mevcut. 

Bugün, linyit açısından, 8,5 milyar ton, görünür rezerve sahibiz. Bunun 3 milyar tonluk bölü
mü, teshinde kullanılabilecek kaloride ve kükürtoksit açısından da, kullanılabilecek temizlikte; fa
kat, çok enteresan olan bir mesele var ki, DYP ve CHP iktidarı mensupları, muhalefette iken, 1987 
yılında Anavatan iktidarınca kömür ithal edilmeye başlandığında, Mecliste, Meclis araştırması 
önergesi vererek, kömür ithal edilmesinin durdurulması için Meclis araştırması açılmasını istemiş
ler ve Meclis kürsüsünden, kendi kömürümüzün, Güney Afrika'dan ithal edilen kömürden daha ka
liteli olduğunu, kendi standartlarımıza uygun olduğunu, hava kirliliğine mani olmak için kendi kö
mürlerimizin rahatça kullanılabileceğini, temiz kömür teknolojileri oluşturulduğu takdirde hiç ithal 
kömüre ihtiyaç kalmayacağını ifade eden konuşmaları olmuş. O gün, Anavatan Partisi çoğunlukta 
olduğu için, bu önergeyi reddetmiş. Nihayet, DYP ve CHP bugün iktidarda; şahsım itibariyle, bun
dan da ümitlenerek, Meclis araştırması önergesi vermiştim; ne yazık ki, muhalefetteyken söyledik
lerinin tersine bir icraatla, ithal kömüre devam edilmektedir. 

Bugün, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 11.7 nci sayfasında, Devlet Planlama Teşkilatı
nın, yurtiçi enerji kaynaklarının miktar ve kalite olarak yetersiz ve yüksek maliyette olması ile it
hal enerji kaynaklarının gerekliliği noktasında bir hüküm koyması beni üzmüştün İncelemeden, ge
rekli etütler yapılmadan bu hükme varılmış olması, kendi kömürlerimiz açısından korkunç bir de
zavantajdır. 

Yapılan ölçümlere göre, Güney Afrika'dan gelen kömür dışındaki tüm kömürler -Rusya'dan 
gelen- hele petrokoklar, yüzde 5 ilâ 8 arasında kükürtdioksit içerirler. Bunlar, Avrupa'da Ameri
ka'da yakılması yasak olan kömürlerdir, petrokoklardır; bunlar petrol ürünleridir, kömür değildir. 
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Eğer, gümrükteki gözetim firmalarının tahlili ile MTA'nın tahlilleri karşılaştırılacak olursa, 

Güney Afrika'dan ithal edilen kömürün, Soma, Zonguldak ve Tunçbilek kömürlerinden daha fazla 
kükürtdioksit içerdiği görülecektir. Bunu, bizzat hava Ölçüm raporlarıyla, ta 1986'dan bugünlere 
kadar, rüzgâr oranlarını da tespit ederek -elimde belgeler mevcuttur-görüyoruz. Soma kömürü, 
Zonguldak kömürü, Tunçbilek kömürü, en temiz dediğimiz Güney Afrika kömürlerinden çok da
ha temiz kömürlerdir ve kendi öz kaynaklârımızdır. 

Sadece bir yılda -bavul ticareti adı altında, Karadeniz'den gemilerle gelen kömürler hariç ol
mak üzere- ithal kömüre ve petrokoklara verdiğimiz döviz miktarı 500 milyon dolardır ki, Türk pa
rasıyla 22 trilyon lira yapar, 22 trilyon lira da, kendi kömürlerimizi satamadığımızdan dolayı kay
bımız vardır. İşte, ekonomik kriz içerisinde olan ülkemizde, her yıl, bugünkü değerlerle bu 44 tril
yon lirayı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- 14 saniyelik o süreyi veriyorum efendim. 
AHMET DERİN (Devamla) - ...kendi ülkemizde, Kütahya'nın, Zonguldak'ın, Manisa'nın iş

çilerine, insanlarına vereceğimiz yerde, götürüyoruz, Güney Afrika'da ırkçı rejime teslim ediyoruz, 
Rusya'ya teslim ediyoruz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bunun için böyle bir önerge verilmiştir. Bu noktadan... 

M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) - Ahmet, kömürün bavul içinde geldiğini ilk defa senden 
duyuyorum! 

AHMET DERİN (Devamla) - Bavul ticareti adı altında, gemilerle giren kömürler mevcuttur; 
bunu, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığıyla ilgili verdiğim bir soru önergesine, TKİ Genel Mü
dürünün cevabındaki ifadesi olarak burada kullanıyorum, aynı ifadeyi, TKİ Genel Müdürü de kul
lanmıştır. 

Bu yönde oy kullanmanızı istirham ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. , 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
105 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının üçüncü bölümünün 
"Temel Yapısal Değişim Projeleri" anabaşlığı altındaki 3 üncü altbaşlığının 15 inci maddesinin 
"ulaştırma" bendindeki "amaçlar ve ilkeler, politikalar" kısmında, 126 ncı sahifenin ilk pragrafının 
sonundaki "ayrıca, toplam 80 kilometre yeni demiryolu hizmete verilecektir" cümlesinde "80 kilo
metre" nin "800 kilometre" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Derin Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 
Kütahya Konya Kayseri 

Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Hüsamettin Korkutata 
Sakarya Konya Bingöl 

İbrahim Halil Çelik Kazım Ataoğlu. 

Şanlıurfa Bingöl . 
BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Sayın Derin, buyurun. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Yedinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planının 125 inci sayfasında "Mevcut demiryolu şebekesinden en üst düzeyde yararla
nılmasını sağlamak üzere modernizasyon.ve iyileştirme yatırımlarına ağırlık verilecek, toplam 2 
000 kilometre yol yenileme ve 1 300 kilometre elektrifikasyon çalışması, 60 adet elektrikli anahat 
lokomotifi ve 250 adet yolcu, 2 500 adet yük vagonu temini gerçekleştirilecektir" denilmektedir. 
Bunun devamındaki "Ayrıca, toplam 80 kilometre yeni demiryolu hizmete verilecektir" cümlesin
deki "80 kilometre" nin "800 kilometre" olarak değiştirilmesini arz ve talep etmiştim. 

Gayem şu idi: Bugün, örnek alınan Batı ülkeleri incelendiğinde, görülecektir ki, taşımacılıkta 
ağırlık demiryoluna verilmiştir. Ne yazık ki, bizim gibi az gelişmiş ülkelere, sömürge tipi kalkın
ma modeli diyebileceğimiz bir model empoze edilmiş ve demiryolu yerine, karayolu taşımacılığı 
esas alınmış; çünkü, burada, ithalat kalemleri daha fazladır. Kamyonu ithal edeceğiz, yedek parça
yı ithal edeceğiz, petrolü ithal edeceğiz. Halbuki, gelişmiş ülkeler örnek alınsaydı, ülkemizde, de
miryolları gelişecek, hatta -bırakalım gelişmiş ülkeleri- bugüne kadar, Sultan Abdülhamit Han'ın 
politikası tatbik edilmiş olsaydı, Atatürk'ün 1940'lara kadar ulaşımda tatbik etmiş olduğu sistemler 
uygulanmış olsaydı; bugün, şu trafik denen bela olmayacaktı, daha âz maliyetle, daha fazla, üç mis
li "demiryolu ağına sahip olacaktık; dünyayla entegrasyonda, bütünleşmede, Gümrük Birliğine gir
mek üzere bulunduğumuz Batı ile rekabette nakliye'avantajını elde etmiş olacaktık. Bugün, demir
yolu, otobanlarla mukayese edildiğinde, görülür ki, maliyet açısından en az üçte bir daha ucuzdur, 
üçte bir daha dayanıklıdır, üçte bir daha az nakliye maliyeti vardır; kazalar açısından değerlendiril
diğinde de büyük avantajları vardır; her şeyden önce çevre dostudur. Yurtiçinde vagon ve lokomo
tif imalatı gerçekleşebildiğinden dolayı da dışa bağımlı olmama konusunda en güzel avantaj sağ
lanmaktadır. 

Şunu da ifade etmek istiyorum: Etibanka bağlı, Mardin Mazıdağı fosfat yataklarının işletme
sini tamamen durdurduk; orada çalışan 400 işçiyi, Etibankın diğer kuruluşlarına dağıttık. 

Ülkemizde çok sayıda fosfat yatakları var. Tarım ülkesiyiz diyoruz ve tarımın anagirdilerin
den olan gübrenin üretiminde en büyük hammadde olan fosfat yataklarını bugün çalıştıramıyoruz. 
KİT Komisyonunun hesap denetimlerinde, fosfatı niçin satamıyorsunuz diye sorduğumuzda, genel 
müdürün ifadesi şu idi: "Eğer, Mardin Mazıdağına kadar 40 kilometrelik demiryolu ağı döşenmiş 
olsa, biz, ithalatı yapılan fosfatın karşısında avantaj elde edebileceğiz ve bunu, Kütâhya'daki, Sam
sun'daki, Mersin'deki, İstanbul'daki gübre fabrikalarına satabileceğiz; ama, ne yazık ki, karayolu ta
şımacılığıyla nakliye çok pahalı olduğundan, dışarıdan 35 dolara getirilen fosfat karşısında, bizim 
maliyetimiz 42 dolara ulaşıyor ki, devlet, kendi kuruluşundan, kendi gübre fabrikalarına fosfat ala
mıyor, almıyor ve rekabet edebilme şansını kaybediyor. 

40 kilometrelik o bölgeye bir demiryolu yapılabilmiş olsaydı, bu tesis kapatılmayacaktı; -bu
gün, belki, 1 milyar dolara yakın fosfat ithalatı yapılacak, buğday ithalatı yapılacak- ve anamadde 
fosfat, ülkemizde olduğu için, daha fazla gübre üretme imkânımız mevcut olacaktı; ne yazık ki, bu 
imkânı da kaybetmiş bulunmaktayız/' Bu açıdan, önergemizin yine reddedileceğini biljyorum; 
ama, zabıtlara geçmesi açısından ifade etmek istedim. 

Bu tip bir kalkınma modeline, ancak, sömürge tipi kalkınma modeli denilebileceğini ifade edi
yor, önergem istikametinde oy kullanmanızı istirham ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

106 ncı sıradaki önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Üçüncü Bölümünün 
"Temel Yapısal Değişim Geliştirmesi 2" "Tarım, Sanayileşme ve Dünya ile Bütünleşme" anabaş-
lığı altındaki sekizinci altbaşlığının (b) (sayfa 72) paragrafına ikinci fıkra olarak "ülkemiz Yedinci 
Plan dönemi süresince dışarıya karşı ciddî, şahsiyetli, güvenilir; fakat, kendi menfaatlarını da titiz 
bir şekilde gözetip kollayan politikalaryürütecektir. Bu politikaları sırasında coğrafî durumumuzu, 
tarihî ve kültürel bağlarımız da daima göz önünde tutulacaktır" cümlelerinin eklenmesini arz ede
riz. 

Saygılarımızla. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 

Van Konya Kayseri 
Cevat Ayhan Hüsamettin Korkutata Ahmet Remzi Hatip 

Sakarya Bingöl Konya 
İbrahim Halil Çelik Zeki Ünal Ömer Faruk ekinci 

Şanlıufra Karaman Ankara 
BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
Sayın Erbaş... 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Ahmet Remzi Hatip konuşacak efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hatip, buyurun. 

AHMET REMZt HATİP (Konya) - Sayın Başkanım, yarım dakikaya yakın bir süre işlemiş 
vaziyette. 

BAŞKAN - Efendim, o kadar güzel, ahenkli yürüyorsunuz ki; o yürüyüşü seyrettirmek için, 
konuşma süremden iki dakika kesseler dahi razı olurum. 

Buyurun. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sağ olun. 
Yüce Meclisin kıymetli üyeleri, Beş Yıllık Kalkınma Planının 72 nci sayfasında işlenmiş bu

lunan dış siyasetimizle ilgili "Amaçlar, İlkeler ve Politikalar" kısmına eklenmek üzere bir önerge 
vermiş bulunuyoruz. 

Burada, şunu ifade etmek lazımdır ki, bu Plan, Türkiye gerçeğinden uzak, nazarî bir plandır; 
çünkü, Plan, AB'ye girmek varsayımına, hayaline, gerçekmiş gibi sarılmak suretiyle hazırlanmış, 
strateji ve hedefler de hayali olmuştur. Tek kutuplu dünyanın hakim unsurlarının menfaatlarını, 
Türkiye'de nasıl daha iyi koruma altına alırız endişesiyle hazırlanmış bir Plan burada müzakere 
edilmiştir. Plan, Türkiye insanının huzur, saadet ve refahını artıracak bir tedbirler paketi olması ge
rekirken, ancak, globalleşen dünyaya, acaba nasıl daha iyi entegre olurum ve Türkiye'yi, egemen 
dünyanın kontrol, idare ve egemenliğine nasıl devredebilirim endişesiyle hazırlanmıştır. Türki
ye'yi, globalleşen dünyaya, Batı'ya, Avrupa Birliğine entegre etmenin altyapısını hazırlama endişe
siyle kaleme alınmış olan bu Plan, içeriği itibariyle, hakikaten ibret verici bir plandır. Bu gerekçe
lerle, takdim ettiğimiz değişikliği, biz, memleket menfaatimi uygun bir değişiklik olarak görüyo
ruz. 

Muhterem milletvekilleri, Batı, asla, bizim en ufak bir meselemizde dahi müsamahakâr değil
dir ve katiyen, bizim menfaatımıza bir şey düşünmemektedir; işte, bugün akşam üzeri ısrarla bura-
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da dile getirilen Bosna- Hersek'teki faciaya sessiz sedasız kalması tesadüf değildir. Ta başlangıçta, 
ingiliz Başbakanı Majör ne diyordu: "Biz, Avrupa'da bir İslam devletinin kurulmasına asla müsa
ade edemeyiz." Kendi Dışişleri Bakanı oraya vardığı zaman, kısmen tarafsız bir rapor yolladığın
da kendisini tekdir etmiş "Biz orada jenosit istiyoruz, sen orada sulhu selametten bahsediyorsun" 
diyebilmiştir; aynı sözleri, Sırp Karadziç de tekrar etmekte "biz, Batı namına, Haçlılar namına, bu
rada, jenosit yapıyoruz; bizi takviye etmeniz ve cesaretlendirmeniz gerekir" diyordu. Fransız yet
kilileri ne diyor "Türkiye'deki menfaatlarımızı, mutlaka ve mutlaka, korumamız için, mevcut yö
netimi desteklememiz lazım. Eğer, bunu desteklemezsek, Türkiye'de, işbaşına köktendinciler ge
lir... " 

Burada, bir menfaat konusu var. Amerikan yetkilileri, Türkiye ile olan münasebetlerini, Ame
rika'nın çıkarları doğrultusunda yürüttüklerini, bunun için Türkiye'yi desteklediklerini, yardım et
mek gerektiğini açıkça dile getiriyorlar. 

Avrupalı devletler de, Batı çıkarları için, çıkarlarının devamı için Türkiye'yi desteklemek ve 
onunla iyi geçinmek gerektiğini dile getiriyorlar. Mesela, Jacgues Chirac "Ey Avrupa devletleri, 
Gümrük Birliği hakkında alacağınız karar, Türkiye'nin cesaretini kırmamalıdır. Eğer, Türkiye'yi, 
istediği istikametten başka şekilde rencide ederseniz, reddederseniz, Türkiye'de aşırı dinciler işba
şına gelir ve de Türkiye, kalkar, başka ülkelerle işbirliğine girmeye çalışır" diyor. Yani, kendileri
ne bağlamak, kendi emirlerinde bir Türkiye gerçekleştirmek için gayret ediyorlar. Türkiye'nin po
litikası da aynı istikamette tecelli ediyor. Batı ne diyorsa, Türk yöneticileri, devlet adamları da ay
nı şeyi söylüyor "bize destek olmazsanız, Türkiye'de, iktidara, köktendinciler gelir, bize destek ol
mazsanız, kapıyı aralamazsanız, başka alternatifler aramak icap eder" diye. 

Muhterem milletvekilleri, böyle, Batı'ya uydu politikası ve Batı çıkarlarının Türkiye dış poli
tikasında temel olması yanlıştır. Nitekim, Körfez'de, Filistin'de, Kıbrıs'ta, Kafkasya'da ve Bosna-
Hersek'te bu görülmüştür. 

Evet, Batı ile tamamen tecrit edilmemiz mümkün değildir, onlarla ortak çıkarlarımız olabilir; 
ama, Batı ile her durumda çıkarların buluşamayacağı, onun için dış politikayı Batı'ya endekslemek, 
bunu, ilke haline getirerek, Türkiye politikasını inşa etmek yanlış olur. Türkiye, şahsiyetli olarak, 
bugün, Bosna-Hersek'te sergilenen jenosidi... • • . • < • ' ' . ' . • • 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, bağlayınız. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Bağlıyorum efendim. 

... Batı'ya sorgulamalıdır. Batı, niçin suskundur? Batı, burada, Batı çıkarlarıyla Türkiye çıka
rını buluşturuyor mu? Filistin'de, İsrail'in cinayetleri, Batı'nın içine sınıyor mu? Fiilî durum, niye, 
Amerika politikasına uygundur? Kıbrıs, Batı çıkarı ile Rum çıkarının buluştuğu bir gölgedir, Kıb
rıs Türkü, bu, birleşen menfaatlar karşısında Rumların insafına bırakılmaktadır, devletimiz, bunu 
sorgulayabilmelidir. Rusya'nın, Kafkaslar ve Çeçenistan'da yaptığı zulme Batı niçin ses çıkarma
maktadır? En temel değerimiz olan İslamı, bizim, bu milletin muhtemel bir sığınma alanı olarak 
gören Batı, tehdit odağı olarak göstermeye çalışmaktadır, Türk politikası, bunu da sorgulayabilme
lidir. Batı çıkarları eşittir Türkiye çıkarı olmadığını, biz, bu, yaptığımız değişiklikle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Hatip, bağlayınız. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - ... tescil etmek ve Türkiye'nin, ciddî, şahsiyetli, güve

nilir ve kendi menfaatlarını örtplanda tutan coğrafî, tarihî, kültürel durumunu mutlaka değerlendir-
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mesi icap eden bir dış politikaya ihtiyacı olduğunu ve bunun Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına 
işlenmesini arzu ediyor ve bunu desteklemenizi talep ediyoruz. 

Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

107 nci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 3 üncü bölümünün 
"Temel Yapısal Değişim Projeleri" ana başlığı altındaki 3 üncü alt başlığının 15 inci maddesinin 
(f) bendinin (b) fıkrasının sonuna gelmek üzere "Yedinci Beş Yıllık Plan döneminde" Konya Ova-v 

sı ve Orta Anadolu Projesi, "Doğu Anadolu Projesi" ve "Karadeniz Projesi" hızlandırılıp, birkısım 
hizmetlerin devreye sokulması için gayret edilecektir" ibaresinin metne eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılaramızla. 
Mustafa (İnaldı Salih Kapusuz Cevat Ayhan 

Konya Kayseri Sakarya 

Hüsamettin Korkutata İbrahim Halil Çelik 
Bingöl Şanlıurfa 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Ünaldı, konuşacak mısınız? 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Salih Kapusuz konuşacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz; buyurun 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Tabiî, arkadaşlarımız, gece çalışmalarında, belki, hakikaten kendiler} açısından pek rahatları

nı yerinde bulamayabilirler; fakat, hiç kusura bakmayın, bu çalışmaları sürdürmek mecburiyetin
deyiz. Özellikle, Yedinci Beş Yıllık Planla ilgili olarak, Türkiye'de, sanayi deseniz, orta yerde yok, 
tarım da bitirilmek üzere. 

MEHMET KERİMOGLU (Ankara) - Müslümana gâvur eziyeti... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, bu Planda da birçok alanda eksiklikler söz ko
nusudur. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Yalan konuşma, doğru konuş ;Salih. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen, zaman kazanalım... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkan, arkadaşlarım galiba aşağıdan bir şeyler söyle

mek istiyorlar; ama, kürsüyü de onlara verebiliriz, buyursunlar buradan söylesinler. 
Bizim söylemek istediğimiz olay şu: Bakınız, burada Güneydoğu Anadolu Projesiyle ilgili bir

takım tespitler var. Doğru, yapılması lazım, hatta geciktirilmiştir. Fakat, burada eksiklikler var. Biz, 
önergemizde, eksiklikleri tespit edip size arz ediyoruz. Diyoruz ki, bakın bu Planda ne yok; Kon
ya ve Orta Anadolu Projesi yok... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Var, var; haberin yok. 
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SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ...Karadeniz projesi yok, Doğu Anadolu projesi yok. Dolayı

sıyla, bunlarla ilgili eksiklikler tamamlanmalı. Sonra, var olan GAP'la ilgili de birkaç şey söylemek 
lazım. 

Bakınız değerli arkadaşlar; müteaddit defalar açılışına gittiniz, GAP'ta davullar çaldırdınız, 
düğünler yaptırdınız, her şey yaptınız; fakat, elan, GAP'la ilgili çalışmalarınız yetersiz. Ne olacak; 
bu kadar çok arz etmeye çalıştığınız çalışmalarda 34 bin hektar alan, sulama alanına girecektir. 

Bakınız, sizlere, Orta Anadolu'dan, Kayseri'den Develi Ovası İkinci Merhale Projesini misal 
vermek istiyorum: Birinci kısım yapılmış, iki baraj tamam; şu anda, ana taşıyıcı kanallar da tamam; 
sadece, 9 kilometrelik bir tünel açılacak. Su, Zamantı'dan Develi Ovasına akıtılacak. Ne kadar alan 
sulanacak biliyor musunuz; 34 bin hektar alan... Yani, bugün, sulamayı düşündüğünüz, bitiremedi
ğiniz -zaten bitirmekte de acze düştünüz ya- GAP Bölgesindeki sulanacak alandan daha fazla alan 
Develi Ovasında mevcuttur. Dolayısıyla, sizden istediğimiz şudur: Bu Plana, bu Önergemizle, bun
ları da ekleyin; bunların eklenmesi zarurîdir. Siz diyeceksiniz ki: "Biz, bunları ekliyoruz; çok şey 
yazdık; kaynak bulamıyoruz..." Doğru; en güzel Planı da yapsak, bu bizim tekliflerimizi de bu Pla
nın içerisine yazıp size emanet etsek, sizin zaten bunu yapmaya takatiniz yok. Keşke yâpabilseniz... 
Biz, o zaman size minnet duyarız, sizi alkışlarız; fakat, siz ancak, zamanı tüketmeye, yakaladığınız 
koltuklardan hiç inmemeye gayret sarfediyorsunuz. Ama, şunu unutmayın ki, bu mesele, Türki
ye'nin çok önemli meselelerinden birisidir; hayvancılık sektörü, tarım ve sanayi ürünleri açısından 
Orta Anadolu'yu ihmal edemezsiniz; bunu ihmal etmemenin gereğini de burada yapmanız icap 
ederken, maalesef yapmamışsınız. Biz görevimizi yapıyoruz, sizlerden de oy bekliyoruz. 

Teşekkür ederim, hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. ' 
• 108 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Üçüncü Bölümünün 

"Temel Yapısal Değişim Projeleri" ana başlığı altındaki 1 inci alt başlığının 4 üncü maddesinin (b) 
paragrafının (sayfa 49) "Çalışma Hayatı" ikinci paragrafından sonra gelmek üzere "çalışma saatle
ri, din ve vicdan hürriyetinden kaynaklanan ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde düzenlenir" 
fıkrasının eklenmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. , 
Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz Cevat Ayhan 

Konya Kayseri Sakarya 
Hüsamettin Korkutata Ahmet Remzi Hatip İbrahim Halil Çelik 

Bingöl Konya Şanlıurfa 
Zeki Ünal Ömer Ekinci 
Karaman Ankara 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz ? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hatip, siz mi konuşacaksınız? 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Evet. 
BAŞKAN - Buyurun. 
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.AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; takdim ettiğimiz 

önerge de, Plana " Çalışma saatleri din ve vicdan hürriyetinden kaynaklanan ibadet hürriyetini en
gellemeyecek şekilde düzenlenir' fıkrasının eklenmesini talep ediyoruz." Bu önergemizle, 49 un
cu sayfadaki "Çalışma Hayatı" başlığını taşıyan bölüme bu fıkranın ilave edilmesini teklif ediyo
ruz.,. 

Anayasamız, vicdan, dinî inanç ve ibadet hürriyetini teminat altına aldığı halde, uygulama
da, gerek resmî gerek özel işyerlerinde, başta, cuma namazı ve diğer namaz ve iftar vakitleri, ça
lışma süreleriyle çakıştığı savı ile, ibadetine gitmek isteyenler ile amir ve işverenler arasında lü
zumsuz sürtüşme ve hatta işten çıkarmalara varan tatbikatlara şahit olunmaktadır. Plana tüm insan
larımızın haklarının teminat altına alındığını gösteren hükmün konulması lüzumludur kanaatiyle, 
bu değişiklik önergesini takdim etmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, eğer.Türkiye'de, gerçek manada, herkes inanç ve düşüncelerinde hür 
ise, bu ters tatbikatın, bir an evvel ortadan kaldırılması gerekmektedir. İmam-hatip okulları, bu
gün, yeni Cumhuriyet Halk Partisi olarak birleşmiş olan CHP'nin iktidarında -1950 yılından evvel-
.Demokrat Partinin iktidara gelmesinden evvel açılmıştır; ikinci dönem imam-hatiplerin açılması 
Şemsettin Günaltay zamanında başlamıştır. Böyle olduğu halde; devlet okulları arasında resmî ye
ri olduğu ve de müfredat programları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlandığı halde, o gün 
bugün, imanvhatiplilere ikinci sınıf bir muamele yapılmakta, onların başka yüksekokullara, fakül
telere girmemesi için Önleri tıkanmaktadır. Birtakım hilelerle orta kısımları kapatılmış, sonra, hal
kın baskısıyla açılmıştır. İmam-hatip okullarım halk yapmaktadır. Neden; çünkü, kendi evlatlarının 
oraya gitmesini ve bu tarzda manevî bilgilerle mücehhez olmasını, ondan sonra da, istediği fakül
teye gönderilmesini halk istemektedir. Bunlarla yapılan mücadele, imam-hatiplerle eş durumda 
olan milletle yapılan mücadeledir. Bu, bir zulümdür. 

Kurban derisi zulmü, seneler senesi, bu milleti işgal etmiştir. Karayoluyla haccı yasaklamayı, 
iktidarlar, marifet bilmektedirler. Vaktiyle, kolera dendi; döviz sıkıntısı dendi; güvenlik, Körfez 
Savaşı vesaire dendi; bütün bunlar ortadan kalktığı halde, hâlâ, maddî durumu uçakla gitmeye mü
sait olmayanların karayoluyla gitmelerine engel olmak; işte, seyahat hürriyetini de, ibadet hürriye
tini de engelleyen bir husustur. •., • > 

Başörtüsü zulmü, artık, ayyuka çıkmıştır. Bunun affedilecek bir tarafı yoktur; mutlaka ve mut
laka halledilmesi, bu şerefli Millet Meclisinin vazifelerinden birisidir. 

Kim samimî dindarsa, kim Allah'ın Peygamber'in emirlerini yerine getirmek istiyorsa, kök-
tendinci damgasını yemektedir. Köktendincilik, Hıristiyanlık tabiri olduğu halde, bunu, mukaddes 
dinimizin mensuplarına yakıştırmak kadar abes bir iş kadar abes bir iş yoktur. Namaz kılan veya 
dinî ibadetini yapmaya gayret eden subaylarımızın, assubaylarımızın, askerî talebelerimizin -ma
alesef- ordudan atıldığı, bu kürsüden, onlarca defa söylenmiştir. Cuma zulmü başlıbaşına bir zu
lümdür; bu konuda verilen bir kanun teklifi, aman kabul edilmesin diye, her türlü tedbir alınmıştır. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Yalan söylüyorsun, yalan!.. 
BAŞKAN - Lütfen bağlayın. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Halbuki, bu memlekette, Yahudiler... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - ...cumartesini, ellerini kollarını sallayarak kullanmak-

, tadırlar; Hıristiyanlar, pazarı, ellerini kollarını sallayarak, iftiharla kullanmaktadırlar; bu memleke
tin çoğunluğunu teşkil eden Müslümanlar, bu azınlıkların hakkına sahip kılınmamakta, kendileri
nin, bir cuma vakti işten ayrılmaları dahi mesele yapılmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlar, bunlarjn hepsi, Anayasamızda mevcut olan 24 üncü maddenin son fık

rasından kaynaklanmaktadır. Bu değişmedikçe ve partiler, söz verdikleri halde, bunu, anayasa de
ğişikliği paketi içerisine sokmadıkları müddetçe, memlekette millet-devlet kaynaşması ve huzurun 
olması mümkün değildir; Büyük Millet Meclisinin başlıca vazifesi de, milletin huzurunu ve raha
tını temin etmek olduğundan, önümüzdeki teklifin; yani, çalışma saatlerinin ibadet saatleriyle eş 
hale getirilmesi şeklinde bir düzenlemenin kabulünü istirham eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

109 uncu sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının üçüncü bölümünün 
"Temel Yapısal Değişim Projeleri" ana başlığı altındaki 2 nci alt başlığının 8 inci maddesinin (b) 
bendindeki "Türk Cumhuriyetleriyle İlişkiler" alt başlığı altındaki ilk paragrafından önce gelmek 
üzere "Kan ve din bağları ile en önemli kültürel ortaklıklara sahip olduğumuz Türk Cumhuriyetle
ri ile bu yönden en iyi ilişkiler içinde olunacaktır." 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 
Van Konya Kayseri 

Cevat Ayhan Hüsamettin Korkutata İbrahim Halil Çelik 
Sakarya Bingöl Şanlıurfa 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan-

BAŞKAN - Buyurun Sayın Erbaş. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemizde "Türk 

Cumhuriyetleriyle İlişkiler" başlığı altındaki bölümün ilk paragrafına gelmek üzere "din bağlarıy
la en önemli kültürel ortaklıklara sahip olduğumuz Türk cumhuriyetleriyle bu yönden en iyi ilişki
ler içinde olunacaktır" ibaresini eklemek istiyoruz. Bundan kastımız şudur: Şu anda, Sovyetler Bir
liğinin yıkılışıyla ortaya çıkmış olan cumhuriyetlerde, yetmiş yıllık Sovyet ve Rus baskısı altında 
kalan bu insanlarımız, hakikaten dinlerini unutmuşlardır. Aynı zamanda, komünizm altında inim 
inim inleyen bu insanlarımız, din duygularını kaybettikleri gibi, dillerini de kaybetmişlerdir. Orta 
Asya cumhuriyetlerine gidip gelen arkadaşların hepsi bilir, şu anda, bu cumhuriyetlerin hepsinde 
Rusça konuşulmaktadır; yani, şu anda cumhuriyetler arasındaki ortak dil Rusça'dır, ortak eğitim 
Rusça'dır, ortak alfabe Rusça'dır, hatta Sovyetler Birliğine dahil olmayan Moğolistan da bile bu ay
nıdır. Şimdi, kültür emperyalizmi altında kalmış oları, ezilmiş olan bu kardeşlerimize, dinleri unut
turulmuş, dilleri unutturulmuş, kültürleri unutturulmuş olan bu kardeşlerimize Türkiye sahip çık
mak zorundadır. Nasıl sahip çıkacaktır?!. 

Değerli arkadaşlarım, bütün dünyada uydudan yayın yapan televizyon istasyonları var; bizim 
de var. Gidip gördük; Moğolistan'da yok, Kazakistan'da gecenin geç bir saatinde, herkes yattıktan 
sonra -belki 10-15 dakika- Avrasya Televizyonu veriyor; ama, çok az, hiç kimse de dinleyemiyor, 
seyredemiyor. Bu televizyonun yayın saatlerini, orada yaşayan insanlara göre ayarlayamıyoruz. 

İkincisi, TGRT oraya -bir televizyon istasyonuyla müştereken- paket yayın yapıyor ve bu ya
yın orada beğeniliyor; ama ondan da bir şey anlamak mümkün değildir. Hükümetimizin, bunları 
ele alması ve oranın kültürünü bizim İslam kültürüyle birlikte yoğurup, ona uygun bir yayın yap
ması lazımdır. Yoksa, Avrasya Televizyonunun verdiği gibi, sabahtan akşama kadar Amerikan 
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filmlerini oynatıp, bir yandan Rus kültürünü, öbür taraftan da Amerikan kültürünü dayayarak ya
yın yapmak, onları tamamen bozmaktır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, ikinci husus, biz Kazakistan Televizyonuna müracaat ettiğimiz zaman, bi
ze dediler ki: Arkadaş, bire, hiç olmazsa, bir Kur'an bantı verin, sabahleyin televizyonumuzun açı
lışını bu Kur'an bantıyla yapalım. Bu konuda, sadece, Tayyar Altıkulaç'ın bir bantını verebildik. 
Burada şu anda teknoloji gelişmiş; 30 cüzü birden video bantı olarak versek daha iyi olmaz mı; bu, 
öyle, çok da büyük bir şey değildir; ama, Hükümetimiz ve kültür ataşelerimiz buna da el atmamış
tır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Laiklik elden giderse ne olacak(!) 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Oralarda, Türkiye'nin açtığı hiçbir okul yok, yalnız Ka
zakistan'da bir tane okul açmış, o da kapanmış; ama, beğenmediğimiz, özel sektör dediğimiz, Fet
hullah Gülen Hoca'nm, sadece, Kazakistan'da 19 yerde kolejini gördük; 19 yerde, onlara bedava 
hizmet veriyor. 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) - Cebinden mi karşılıyor onları? 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Diğer Türk cumhuriyetlerinde ise, onlara dinlerini, kül

türlerini öğreten ve Türkiye'nin kültürünü oraya taşıyan bir özel sektöı1 var; onlardan tek kuruş pa
ra almadan, oralarda yüzlerce okul açmıştır. Biz Hükümet olarak, bunu yapamazken, bir Fethullah 
Hoca cemaati, orada, bu okulları açmıştır. Hakikaten, devletimizin buraya el atması, bu eğitimi ora
ya götürmesi lazımdır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - 24 üncü maddenin zulmü oraya da ulaşır. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Moğolistan'da gezdiğimiz zaman gö

rürüz ki, buraya, bundan 100 yıl önce, Tibet'ten Buğdihan isminde, bir adam gelmiş bütün Moğol-
ları Budist yapmış; şu anda, Moğolistan'ın yüzde 80'i Budist olmuş. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Biz, Müslümanlar olarak, oraya el atmış olsaydık, o in
sanların, şu anda, bizim inancımıza göre, müşrik olmalarını önlemez miydik... Şu anda, devletimiz, 
Moğolistan'a el atıp, oraya bir tek din ataşesi göndermiş, başka hiçbir şey yapmamış. Ulan-Bator 
Şehrinde bir cami bile yok. , 

Değerli arkadaşlar, orada, 300 binin üzerinde Kazak Müslümanı var. Bizim devletimiz, Kazak 
Müslümanlarına bir cami açmamış, oraya el atmamıştır. Onlar, Rusya döneminde, Budizmi de 
unutmuşlar, Buğdihan'ı da unutmuşlar, Cengiz Han'ı da unutmuşlar, tamamen, başıboş bir cemaat 
haline gelmişler; bunlara el atmamız lazım. 

Ben, bu önergemizle bu satırların eklenmesini arzu ediyorum ve sizden de destek bekliyorum; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN—- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedil
miştir. 

110 uncu sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Üçüncü Bülmünün 
"Temel Yapısal Değişim Projeleri" ana başlığı altındaki 2 nci alt başlığının, 7 nci maddesinin, al
tıncı bendinin, birinci paragrafının sonuna "ülkemiz ihtiyacı olup da, ülkemizde üretilemeyen ma-
kina-teçhizatın ülkemizde üretilebilmesi için, üretilenlerin de yüzde 100 yerli üretim haline dönüş-
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türülebilmesi için, gerekli bilimsel ve teknolojik çalışmalara ağırlık verilecektir" ibaresinin eklen- , 
meşini arz ye teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 

Van Konya Kayseri 
Ce'vat Ayhan Hüsamettin Korkutata İbrahim Halil Çelik 

Sakarya Bingöl Şanlıurfa 

BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye katılıyor musunuz? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılamıyoruz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN - Sayın Erbaş?.. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van)-Sayın Ayhan konuşacak. 

BAŞKAN - Buyurun, Sayın Erhan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; vermiş olduğumuz öner

geyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum. 
Muhterem arkadaşlar, önergemizde, Türkiye'de imal edilmeyen ve ithal edilen makine ve sı

naî teçhizatın yüzde yüz yerli imalini gerçekleştirmek için tedbirler alınmasını hedef alan bir iba
renin, Plana ilave edilmesi için; teklifte bulunduk. Tabiî, Hükümet katılmıyor, Komisyon katılmı
yor. 

Zaten, başlangıçta da söyledik, bu Plan, Türkiye'yi Avrupa Topluluğuna teslim etme planıdır. 
Nitekim, Planın hemen 2 nci sayfasında yazılmış, ne deniliyor burada "uluslararası firmaların yer
li üretimden payını artırmayı kolaylaştıracağız" Yani, bu Plan, millî sanayii gerçekleştirecek ve 
güçlendirecek bir plan değil, Türkiye pazannı yabancılara peşkeş çekecek bir plandır. 

Burada -1994 yılını almıyorum; Hükümet, 1994 kriz yılı diyecek-1995 yılına bakıyorum; bü
tün tedbirler alındı denilen 1995 yılında, Türkiye'nin ocak-mayıs dönemindeki dışticaretine; yani, 
ithalat ve ihracatına bakıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu rakamlara baktığımızda görüyoruz ki, ihracatın artışı giderek geriliyor. 
En son, mayıs ayı ihracat istatistikleri yayımlandı; 1994 yılına göre, artış yüzde 23' e düşmüş; ni
sanda yüzde 51, mayısta yüzde 23'e düşmüş. Buna karşılık, ithalat ise tırmanmaya devam ediyor. 
İthalattaki artış ise yüzde 78'e yükselmiş. 

Beş aylık dönemde, ihracatın ithalatı karşılama oranı; ocak ayında yüzde 74, şubat ayında yüz
de 68, mart ayında yüzde 67, nisan ayında yüzde 62 ve mayıs ayında yüzde 58'e düşmüş; yani, ya
rı yarıya düşmüş. İhracat, ithalatın ancak yarısını karşılayabiliyor. Bu gelişmelere göre, 1995 için, 
bu Planda hedef alman 6 milyar dolarlık dışticaret açığı, en azından 10 milyar doların üzerinde ola
caktır. Daha beş aylık dönemde, yıllık 6 milyar dolar olan dışticaret açığının 4,5 milyar dolan ger
çekleşmiş bulunmaktadır. Yani, Türkiye sanayie önem vermedikçe, bu dışticaret açıkları, 1993'te 
karşılaştığımız gibi, fevkalade vahim noktalara gidecektir. 

Bakınız, 1994'te, doların, markın fiyatının bu kadar artmasına, ithalatın çok pahalanmasına 
rağmen, ihracat, ithalatın yüzde 78'ini karşılamıştı, şimdi yüzde 58'e kadar düşmüş bulunuyor. 

Bizim söylediğimiz nedir; Planda, kanun olarak, bir emir olarak bu ifadenin yer alıp, yerli sa
nayiin geliştirilmesidir. 

Değerli arkadaşlar, bakın, seçim çevremden, İsviçre'de çalışan sanatkâr işçiler var; Zürih'te 
Escher- Wyss ve Brown Boveri Firmalarında aşağı yukarı otuz yıldan -67'den- beri çalışıyorlar. So-

• ' • • ' • . • ' ' • • 
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ruyorum onlara; ne yapıyorsunuz "efendim, Karakaya Barajının türbinlerini imal ediyoruz." Ne ya
pıyorsunuz "Kralkızı Barajının türbinlerini imal ediyoruz." Ne yapıyorsunuz "Atatürk Barajının 
türbinlerini imal ediyoruz." O memleketler, demirin kilosunu, hurdayı 2 000 liraya alıyor, türbin 
haline getiriyor, makine haline getiriyor; size, kilosunu milyonlara satiyor; tabiî, onlar zengin olu
yor, biz de fakir kalıyoruz. Yani, Türkiye'nin zenginleşmesi, kalkınması insanların iş ve aş bulma
sı, yoksulluktan kurtulması, işsizlikten kurtulması buna bağlıdır. Ama, sanayileşme hedefinin de bu 
Planda olmadığını Ve bu Planın önümüzdeki beş yılda Türkiye'yi batıracak bir Plan olduğunu söy
lemek istiyoruz, inşallah, Refah Partisi gelecek, bunları kökten düzeltecek. Zaten, bu İktidar, ilk se
çimde tezkereyi alacak; millet, bu îktidan boşayacak, hem de talâkı selâseyle boşayacak, bir daha 
geri gelemeyeceksiniz. (RP sıralarından alkışlar) 

'-•••- BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

11.1 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: - . . 
Türkiye Büyük Millet meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının üçüncü bölümünün 
"Temel Yapısal Değişim Projeleri" ana başlığı altındaki 3 üncü altbaşlığının 13 üncü maddesinin 
(B) paragrafına (sayfa 104) Nc) Hukukî ve Kurumsal Düzenlemeler" başlığından sonraki ilk parag
rafından sonra gelmek üzere 

"Kişilerin din ve vicdan hürriyetinden kaynaklanan inancına göre yaşama, giyinme hakkını 
kullanmalarını engelleyen baskı yapılamayacağı gerçeğini göz önünde bulundurarak, bunları en
gelleyen mevzuat taranacak ve yürürlükten kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır." 

MustafaÜnaldı , SalihKapusuz CevatAyhan 
Konya Kayseri Sakarya 

Ahmet Remzi Hatip Hüsamettin Korkutata İbrahim Halil Çelik 

Konya Bingöl Şanlıurfa 
Zeki Ünal Ömer Faruk Ekinci 
Karaman Ankara 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başka

nım. '. 
BAŞKAN - Sayın Erbaş... 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Zeki Ünal konuşacaklar. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ünal. 
ZEKt ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Yedinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planıyla ilgili olarak vermiş olduğumuz önerge üzerindeki görüşlerimizi arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önergemizle Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına eklemeyi teklif etti
ğimiz paragraf aynen şöyledir: "Kişilerin din ve vicdan hürriyetinden kaynaklanan, inancına göre 
yaşamak, giyinmek hakkını kullanmalarını engelleyen mevzuatın kaldırılması için gerekli çalışma
lar yapılacaktır" 

Değerli arkadaşlarım, bundan daha makul, daha masum bir teklif tasavvur edemiyorum. Aynı 
zamanda, bu anayasal hakkımızın da bir tescili durumundadır. Nitekim, Anayasanın 24 üncü mad-
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desinin birinci fıkrasında "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir." denilmekte
dir. Yine aynı şekilde 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasında "... dinî inanç ve kanaatlerinden dola
yı kınanamaz..." denilmektedir. Ancak, gelin görün ki, Türkiye'deki uygulama tamamen farklıdır. 
Bu uygulama farklı olduğundan dolayı,'Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına böyle bir paragrafın 
girmesinde fayda mülahaza ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hukukçular çok iyi bilirler ki, Anayasaya aykırı bir yasa, kesihlikleçıka-
rılamaz; ancak, burası Türkiye'dir, Anayasaya aykırı yasa çıkarılamaz; ama, yönetmelik çıkarıla
bilir. Nitetim, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının değiştirilen ek madde 17 ile -ki, bu madde 
ANAP döneminde değiştirilmişti- üniversitede okuyan kız öğrencilere başını örtme hakkı vermiş
ti; fakat, bilahara bir yönetmelik çıkarılarak bu hâk ortadan kaldırılmıştır; şu anda üniversitedeki 
sıkıntılar da maalesef budur. Bizzat kendi kızım, bu sıkıntıyla karşı karşıya kalmıştır. Diş hekimli
ği fakültesinde okuyan kızım, başı örtülü olduğundan dolayı bir sene kaybetmiştir ve mezun olduk
tan sonra da iki sene kendisine diploma verilmemiştir. Bilahara YÖK, diplomalara resim yapıştır
ma mecburiyetini kaldırmak yönünde bir karar alarak; ancak, konuyu bu şekilde halletmiştir. An
cak, bunun yanında, diğer bir kızım, şu anda Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde okumaktadır ve 
sırf başı örtülü olduğu için kendisine kimlik verilmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda imam hatip lisesi, dinî eğitim, dinî öğretim yapan bir kuruluş ol
masına rağmen,imam hatip okullarında okuyan kız öğrenciler, Kur'an dersleri dışında, başlarını ka
patma resmen hakkına sahip değildirler. Bununla ilgili bir yönetmelik 7.12.1981 tarih ve 17 537 sa
yılı Resmî Gazetede neşredilmiştir. 

Değerli kardeşlerim, aynı zamanda, devlet dairelerinde, okullarda, yani, resmî kurum ve kuru
luşlarda çalışan bayan memurlar, aynı şekilde, örtünme hakkına ve hürriyetine sahip değildirler. 
Yine, ilgili yönetmelik, 25.10.1982 tarihinde çıkarılmıştır ve 17 849 sayılı Resmî Gazetede neşre
dilmiştir. Bunun dışında, maalesef, resmî kurum ve kuruluş olmadığı halde, bugün, mimar odaları
na, başı örtülü bir mimar, gidip, kaydolamamakta ve mimarlık yapamamaktadır. Aynı zamanda, ba
şörtülü bir avukat hanım, gidip baroya kaydını yaptıramamaktadır; yaptırmış olanlar da, mahkeme 
salonlarına, maalesef, kabul edilmemektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda, hepimiz, elhamdülillah, Müslüman olduğumuzu söylüyoruz ve 
şu anda, beni dinleyen bütün milletvekili... 

BAŞKAN - Efendim, lütfen, bağlayalım.1 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Tamam, bağlıyorum Sayın Başkan. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım -sizler de Müslüman olduğunuzu söylediğinize göre- bir 
Müslüman bayanın, İslamın gereği olan örtünme farziyetini rahat bir şekilde.... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - . . . yerine getirebilmesi için bu önergeyi verdik; bu vesileyle, hepi

nize saygılar sunuyorum; teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

112 nci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının üçüncü bölümünün 
"Temel Yapısal Değişim Projeleri" anabaşlığı altındaki 2 nci altbaşlığının 8 inci maddesinin B ben
dinin "İslam Ülkeleri İle İlişkiler" başlığı altındaki bölümün, ilk paragrafından önce gelmek üzere 
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"tarih ve inanç bağları ile önemli kültürel ortaklıklara sahip olduğu İslam ülkeleriyle her yönden en 
iyi ilişkiler içinde olunacaktır" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 
Van Konya Kayseri 

Cevat Ayhan Hüsamettin Korkutata İbrahim Halil Çelik 
Sakarya Bingöl Şanlıurfa 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor musunuz? ı 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkanım, Türkiye, İs

lam Konferansı kurucu üyesidir; İslam ülkeleriyle olan gelişmeleri yürüten, lokomotif bir ülkedir. 
Bu itibarla, bu konumda olan bir ülkenin durumunun, Planda, bir de, bu şekilde, Plan ilkelerine ay-
kırı olarak yer almasını gereksiz buluyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Sayın Erbaş, konuşacak mısınız? 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Cevat Ayhan konuşacak, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayhan. 
Sinektan yağ çıkarmaya büyük gayret ediyorsunuz; dakika dakika kullandınız. j 
Efendim, lütfen... Son önergedir... I 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Biliyorsunuz, şairin "Gül devrini göreydim, bülbül kesilirdim / 

Gördüm de hazanını bu cennet yurdu" diye devam eden mısraları var. Onun için, siz, Hükümet ola
rak iyi şeyler yapsanız, biz, gelir, burada size teşekkür ederiz. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Etmiyorsunuz... 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bizim vazifemiz, iyiliği çoğaltmak; kötülüğü, zararı azaltmak

tır. • • • | 
. . . i 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Sizin vazifeniz engellemek... 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Şimdi, bakın, İslam ülkeleriyle olan dışa açılmada, münasebet

lerin geliştirilmesiyle ilgili bir kısımda, ilave bir cümlemiz vardı. Sayın Bakan "biz, zaten, İslam 
Konferansı çerçevesinde İslam ülkeleriyle münasebetleri geliştirmede lokomotif ülkeyiz" dediler. 
Doğrudur; ama, bu lokomotif nasıl bir lokomotifse, ileri değil geriye gidiyor. Bunu, ben söylemi
yorum; bakın, burada, Türkiye'nin dışticaretinin dağılımı var -DPT neşriyatına da, başka doküman
lara da açın, bakın- 1980'li yıllarda, İslam ülkelerinin dışticaretimizdeki payı -Sayın Kaya Erdem 
de burada, iyi hatırlarlar; o dönemde bu işleri yöneten arkadaşımızdı- yüzde 48'e kadar yükselmiş
ti. Bugün, yüzde 15'e düşmüştür. Bunu niye söylüyorum; bunu, şunun için söylüyorum: Bugün, 
evet, bir Gümrük Birliği karasevdasıyla, bütün dışticareti, Avrupa'nın ipoteğine sokuyorsunuz; 
ama, yarın, münasebetler bozulduğu zaman, tek pazara ipotekli bir dışticaret, Türkiye için büyük 
bir risktir. 1974 yılında, Kıbrıs Barış Harekâtını yapmaya mecbur kaldığımız zaman eteklerimiz tu
tuştu ve aman uluslararası kuruluşlarda bizi destekleyin diye derhal İslam ülkelerine sarıldık. Ta
biî, şimdi, Kıbrıs'ı da Rumlar'a vermeye hazırlandığımız için, Karabağ'ı Ermeniler'e teslim ettiği
miz için, Filistin'i Yahudi'ye teslim ettiğimiz için, Bosna'yı Sırplar'a teslim ettiğimiz için, maalesef 
Çeçenistan'da da Müslümanların Ruslar'a kırdırılmasına seyirci kaldığımız için, bütün bu büyük fe
laketlerin arkasında olan Avrupa'ya da teslim olmaya hazır olduğumuz... 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Ne yapacaktık?.. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Ne mi yapacağız; Sultan Fatih'in yaptığını yapacağız; onu, ik
tidara geldiğimiz zaman görürsünüz... 
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BAHATTÎN ALAGÖZ(Gaziantep) -Bırakonu, bırak... 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Buna, sizin ne aklınız ne ufkunuz yeter.(RP sıralarından alkış
lar) •.';.'. ' ' 

Muhterem arkadaşlar, onun için, yarın, siz, Türkiye'yi bunalıma sokacaksınız... 
MELİKE HAŞEFE (istanbul) - Biz, Türkiye'yi düzlüğe çıkaracağız. Cumhuriyeti biz muha

faza edeceğiz. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - ...Şimdi, ihtar ediyoruz, hatırlatıyoruz ki, bunu yapmayın; Tür
kiye içiri büyük felakete mucip olursunuz... 

MELİKE HAŞEFE (istanbul) - Olmayız. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Dışticarette dengeli dağıtın; dünyanın muhtelif bölgelerine da
ğıtın ki... Biliyorsunuz, Yavuz gemisi çok kompartımanlıydı; top mermisiyle üç tane hücreyi del-
seniz bile gemi batmazdı; bu, onun dizayn özelliğiydi; dışticaret de budur; dış politika da budur. 

Türkiye, Kıbrıs meselesinden sonra, 1964'te tsmet Paşa döneminde, çok yönlü dış politikaya 
yönelmişti. Şimdi, siz, bütün bağları kestiniz. Türkiye'yi alabanda Avrupa'ya teslim ediyorsunuz. 
Sanki, Mondros Mütarekesini imzalıyorsunuz; "Allah akıl fikir versin" diyorum. 

Son konuşmayı yaptım; hepinize teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde verilen önergelerin işlemi 

tamamlanmıştır. 
3067 sayılı Kanun gereğince, Planın tümü, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda belirtilen ve 

Genel Kurulca kabul edilen önergelerdeki değişiklikler istikametinde açık oylannıza sunulacaktır. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsüye konacak oy kutusuna oy pusulası

nı atması suretiyle yapılmasını oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak, kabul, ret oyu vererek oy
lanmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, kupalar sıralar arasında dolaştırılarak yapılması 3 üncü şık olarak kalıyor. 
Kupalar dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN-Oyunu kullanmayan sayın üye kaldı mı? Yok. 
Oy verme muamelesi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının oylamasına 342 sa

yın üye katılmış; 265 kabul, 70 ret, 3 çekinser, 4 geçersiz oy kullanılmış; böylece, Yedinci Beş Yıl
lık Plan, Yüce Meclisimiz tarafından kabul edilmiştir; memleketimize milletimize hayırlı olsun. 

Sizlere ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. (DYP, CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
Efendim, Sayın Bakan bir teşekkür konuşması yapmak istiyor. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; Planın kanunlaşması dolayısıyla, Yüce Meclise teşekkür etmek üzere huzurlarınızda bu
lunuyorum. 
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Dış olayların ağırlık kazandığı, doğal afetlerin büyük mal ve can kaybına sebep olduğu bir haf

ta içerisinde, Yüce Meclisimiz, Plan görüşmelerini tamamlamış bulunmaktadır. Bir taraftan, Planı 
kanunlaştınrken; bir taraftan da, Parlamento olarak, Bosna-Hersek'te yaşanan insanlık dramına, 
milletimizin duygulanna tercüman olacak tepkileri gösterdik. 

Yurtiçinde, geçen hafta içerisinde, pek çok vatandaşımız doğal afetler sebebiyle hayatını kay
betti. Huzurlarınızda, hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralıla
rımıza acil şifalar diliyorum. Hafta içerisinde yaşanan doğal afetler dolayısıyla, büyük maddî hasar 
meydana gelmiştir, hasar büyüktür; ancak, devletimizin gücü de büyüktür ve devletimizin şefkatli 
eli bu acılarımızı saracaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Plan görüşmeleri dolayısıyla, Plan ve Bütçe Komisyonun
da 20 önerge kabul edilmiştir, Genel Kurulda ise 13 önerge kabul edilmiştir. Plan ve Bütçe Komis
yonunda, Mecliste grubu olan bütün siyasî partilerin kabul edilmiş önergeleri söz konusudur. Ge
nel Kurulda, Cumhuriyet Halk Partisi, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi ve Milliyetçi Hareket 
Partisinin önergeleri kabul görmüştür. 112 önergeden 13'ünün Genel Kurulda kabul edilmesi, Plan 

, üzerinde genel bir uzlaşımn olduğunu göstermektedir. Kabul edilmeyen önergeler, esas itibariyle, 
Planda yer alan ilkeleri içerdiği için, Hükümetimiz, kabul yönünde görüş beyan edememiştir. Pek 
Çok önergede de tekrar söz konusu olmuştur. Bir örnek vermek gerekirse; Refah Partisinin, Orta 
Anadolu sulamasıyla ilgili olarak verdiği önerge, daha önce başka bir siyasî parti grubu tarafından 
verildiğinden, tekrara sebebiyet vermemek için kabul görmemiştir. Bu itibarla, geçen hafta ve bu 
hafta genel bir uzlaşı havası içinde cereyan eden Plan görüşmeleri dolayısıyla, bütün siyasî parti 
gruplarına, huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Plan, 5 000 uzmanın, yirmiyedi ayı aşkın bir süre emek verdiği, değişik 
yapıda, değişik bir felsefede ve Türkiye'yi 21 inci Asra taşıyacak çok değerli bir belgedir. Dünya
da özgürlük ve demokratikleşme alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır; bireyin özelliği önp-
lana çıkmıştır, piyasa sisteminin ve rekabetin hâkim olduğu bir dünyaya süratli bir gidiş vardır. Bu 
çerçevede, küreselleşme ve bölgesel entegrasyonlar meyanında, Türkiye de Gümrük Birliğine ha
zırlanmaktadır; ancak, hemen ifade etmek istiyorum ki, Gümrük Birliğine doğru önemli adımlar 
atan Türkiye, kendi bölgesinde ve islam dünyasında da ilişkilerini güçlendiren bir Türkiye'dir. 
Plan, bütün bu saydığım hususlara da önemli yer vermiştir. 

Değerli milletvekilleri, Plan, yeni bir anlayış getirmiştir. Bu anlayış, dünyadaki değişime pa
ralel olarak, eski planlardaki sektörel üretim, ihracat, yatırım hedefleri ve projeksiyonlarından so
yutlanarak, daha çok, ekonomik gelişmenin ortamını ve kurumlarını hazırlamaya yönelmiştir. 

1996 yılında yürürlüğe girecek olan Plan, rekabet ortamının kurumsallaştırılması, ülkenin, 
ekonomik rekabet gücünün artırılması ve bütün dünyayla entegrasyonu hedef almıştır. İyi yetişmiş 
bir insangücü ve yeterli bir altyapıyla, Plan, önümüzdeki günlerde, bu hedeflerini gerçekleştirecek
tir. 

Plan, her ne kadar, beş yıllık bir zamana yönelmişse de, Plandaki kurumları dikkatli inceledi
ğimiz zaman, uzun bir süreyi hedeflediğini de huzurlarınızda söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Planın makroekonomik büyüklüklerine de kısaca değinerek sözlerimi 
tamamlamak istiyorum. Planda, beş yıllık dönemde, ortalama, 5,5 ve 7,1'lik bir büyüme, 217 mil
yar dolarlık bir yatırım, yüzde 3'lük bir kamu borçlanma gereği; dönem sonu itibariyle de, yüzde 
6 ilâ 8'lik bir enflasyon, 43 milyar dolarlık bir ihracat, 69 - 70 milyar dolarlık bir ithalat, fert başı
na 3 500 dolarlık bir gelir öngörmektedir. 

Önümüzdeki zaman içinde, 1992 yılından 2000 yılına kadar, dünyanın gayri safî millî hâsıla
sında, 23 trilyon 275 milyar dolardan 29 trilyon 684 milyar dolara bir gelişme; dünya ticaret hac-
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minde de, 7 trilyon 361 milyar dolardan 12 trilyon 914 milyar dolara doğru bir gelişme beklenmek
tedir. ' 

Önümüzdeki beş yıl içinde, Türkiye'nin gayri safî millî hâsılasının, dünya gayri safî hâsılası . 
içindeki payının, binde Tden, binde 8'e, dünya ticareti içindeki payının da binde 5'ten binde 9'a 
yükselmesini, bu Plan, öngörmektedir. 

Bu Plan, Türkiye'nin dünyadaki gayri safî millî hâsıladaki payını artıran, dünya ticaretindeki 
payını artıran, insan unsurunun gelişmesinden hareketle, büyümeyi hedefleyen bir Plan olarak, Tür
kiye'yi, 2000'li yıllara taşıyacak bir Plandır, Büyük katkılarınızla olgunlaşan ve bu noktaya gelen 
Planın, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi gecenin bu saatinde sevgi ve saygıy
la selamlıyor ve teşekkür ediyorum. (DYP, CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, alman karar gereğince "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle, Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" devam ediyoruz. 

Önce, yarım kalan işlerin görüşülmesine başlıyoruz. 

2. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde 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) 

3. - Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (1/160) (S. Sayısı: 111) 

4. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 
1/155) (S. Sayısı: 112) 

5. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl
masına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sa
yısı : 116) 

6. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa Ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 

7. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanunu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 

8. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfi İşlemleriy
le Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddele
rine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılması
na İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9111) (S. Sayısı : 337) 
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9. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Ka

nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı : 394) 
10. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka^ 

rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 

11. -Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (11591) (S. Sayısı: 404) 

12. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen 
Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları İşın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş-
leri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

13. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. 
Sayısı: 554) , 

14. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606) 

15. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 

16.-Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/579) (S. Sayısı: 624) 

17. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/336) (S. Sayısı : 690) 

18.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İddialarının Üzeri
ne Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) 

BAŞKAN-Şimdi, 58 ve 58'e 1 inci ek, 111,112,116,193,322,337,394,395,404,373,554, 
606, 609, 624, 690 ve 779 sıra sayılı, kanun tasarı ve teklifleriyle, soruşturma komisyonları rapor
larıyla ilgili komisyon yetkilileri hazırlar mı? Yoklar. 

Ertelenmiştir. 
19. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) 
BAŞKAN - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle il

gili tasarının maddeleri daha önce ilgili Komisyonca geri alındığından, müzakeresi ertelenmiştir. 
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20. - İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile Gaziantep Milletvekili Hikmet Çetin ve 228 Arkada

şının; Anayasanın 175 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/1468) (S. Sayısı: 878) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 
Gaziantep Milletvekili Hikmet Çetin ve 228 Arkadaşının; Anayasanın 175 inci Maddesinin Değiş
tirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporunun görüşmelerine geçiyoruz. 

Besmeleyle başlayayım; inşallah, hayırlı olur. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Teklifin tümü üzerinde, gruplar adına... 
ALI OĞUZ (istanbul) - Refah Partisi Grubu adına konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz; şahıslan adına Sayın Emin Kul, Sa

yın ibrahim Kumaş, Sayın Muharrem Şemsek, Sayın Abdullah Gül, söz talebinde bulunmuşlardır. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun. 
RP GRUBU ADINA ALI OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; müzake

re konusu, 878 sıra sayılı, İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile Gaziantep Milletvekili Hikmet Çe
tin ve 228 Arkadaşının; Anayasanın 175 inci Maddesininin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu üzerinde, Refah Partisinin görüşünü ve şahsî görüşümü arz etmek 
üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum efen
dim. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin de malumu olduğu gibi, neredeyse, üç yıla yaklaşan bir za
mandan beri, Anayasa üzerinde çalışmalarımız var. Aşağı yukarı her grup, kendisine göre bir ana
yasa değişiklik taslağı hazırladı ve özel hazırlanan tasan ve teklifler de geldi. Netice itirabiyle de, 
partilerin lider seviyesindeki iştirakleriyle, anayasa değişikliği üzerinde, aylarca çalışmalar yapıl
dı. Bu çalışmalar neticesinde bir mutabakatın hâsıl oldu; Anayasanın değiştirileceği, özellikle de, 
bir ihtilal anayasası mahiyetinde görülen Anayasanın bir an evvel değiştirilerek, daha demokratik, 
insan haklanna daha çok yer veren bir Anayasanın hazırlanması hususunda, bütün partilerimizin 
bir mutabakatı vardı. 

Zaten, tüm dünyada çıkarılan kanunlar gözden geçirilirse, bir İsviçre Medeni Kanununun da
hi, on yıla yaklaşan bir çalışma ve mutabakatla, uzun yıllar çalışılarak; gerek üniversitenin gerek 
basının gerek adliyelerin, barolann mütalaası alınarak çıktığını hatırlarsak, bir anayasa değişikliği
nin ondan daha mühim olduğu hemen ortaya çıkar. Bunun da, memleketimizdeki ilim erbabının, 
üniversitelerin, Özel olarak fikirlerini serdeden özel şahıslann beyanları, Mecliste grubu olan ve ol
mayan bütün partilerimizin görüşleri alınarak, bir mutabakat çerçevesinde, bir konsensüsle çıkanl-
ması, tabiî ki, kaçınılmazdı, zaruretti; ama, böyle olmadı. Aylarca çalışıldıktan sonra, bir de baktık 
ki, Refah Partisi dışlandı. Üzerinde ısrarla durduğumuz ve değiştirilmesini istediğimiz, 141 ve 142 
nci maddelerin değiştirilmesiyle birlikte, daha önce, geçen senelerde kaldırılmış olan 163 üncü 
maddenin paraleli hükmün, Anayasada aynen baki kaldığı; özellikle, Siyasî Partiler Kanununda 
muhafaza edildiği; Dernekler Kanununda, Askerî Ceza Kanununda halen muhafaza edildiği husu
su hatırlanırsa, bu maddenin Anayasada elan bulunmasının bir hukuk ayıbı olduğu hepinizce tes
lim edilir. Bu husustaki ısrarlarımız kabul görmedi; 24 üncü maddede biz dışlandık. Nihayet, 3 
partinin ittifakıyla çıkacağı hususu gündeme geldi ve Anayasa Komisyonunda, bizim de iştiraki
mizle, haftalarca çalışıldı, bir alt komisyondan rapor alındı ve Meclisin huzuruna geldi. 

(1) 878 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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Buradaki safahatı yine tekrar etmeyeceğim; oylamalar yapıldı, 21 inci madde, bazı geçici mad

deler ve ilave maddelerle 25 maddeye iblağ edildi ve bütün gayretlere rağmen, ancak, birkaç mad
de Meclisimizden geçti. Zaman zaman maddelerin geri çekilmesi, üzerinde rötuşlar yapılması, yi
ne partilerarası bir mutabakat aranması gayretlerine rağmen, maalesef, anayasa değişikliği teklifi 
çıkmadı; çıkmadı ve sonra el, konuldu, askıya alındı. Aradan yine günler geçti; alt komisyon ve Hü
kümetin ve Hükümeti teşkil eden partilerin ve Anayasa Komisyonumuzun yine müzakereleri baş
ladı ve getirilen -şimdi huzurunuzda müzakere edilen- bu teklifle, yeniden, hatta bir tekriri müza
kereyle tekrar elden geçirilerek, şu zikrettiğimiz Komisyon raporu huzurunuza gelmiş oldu değer
li arkadaşlarım. 

Peki, bu huzurlarınıza gelen teklif ne acaba? Bu teklif huzurlarınızda müzakere edilecek; ama, 
bizim kanaatimiz odur ki, bu teklif de geçmeyecektir. Neden, Meclisimiz, bu Anayasanın değişti
rilmesi hususunda bir mutabakata varmamıştır ve Meclisimiz bu hususta gayret, bu hususta zaman, 
bu hususta emek harcayarak, bütün partilerin, hatta, grubu olmayan partilerimizin de görüşüyle tam 
bir mutabakat temin etmemiştir ve biraz sonra -müzakerelerden sonra çıkacak netice- tahminim 
odur ki, yine gizli oyla, istenilen oy noktasına gelinmeyecek ve çıkmayacaktır. Biraz sonra görece
ğiz. Niye böyle olmuştur; değerli arkadaşlarım, hemen şunu ifade etmek isterim ki; bu, defalarca 
deneme ve gayret, dediğim gibi, aranılan mutabakatın tam temin edilmemesi sebebiyle, şu nokta
ya kadar, başarısızlıkla neticelenmiştir ve bugünkü gayretlerimiz de, stenilen çoğunluğun elde edi
lememesi gibi bir neticeyle noktalanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, zamanında, 175 inci maddenin müzakeresi sırasında ileri sürülen fikir
ler Ve o gizli oy müzakereleri ve teklifleri ile eski zabıtlar okunduğu zaman görülür ki, bugün ileri 
sürülen hususların ve özellikle de huzurunuzda bulunan şu teklifin, gerek genel gerekçesinde ge
rekse madde gerekçelerinde ileri sürülen hususların tam aksi zikredilmiştir. 

Bugün, deniliyor ki: "Efendim, milletvekilinin oyu, açık ve kesin olmalı; milletimiz de bunu 
bilmeli." Peki, siz, bu milletvekillerinin kanaatine, görüşlerine inanmıyor musunuz? O milletvekil
leri buraya gelir de görüşlerini ve kanaatlerini gizli olarak izhar ederlerse, daha rahat bir kanaat ve 
görüş izharı olmaz mı, daha samimî olmaz mı, daha baskılardan uzak olmaz mı?.. Siz diyorsunuz 
ki: "Efendim, biz açık olarak görelim, millet de görsün, seçtiği insanların kanaatini ve verdiği oyu 
bilsin. Bu, fevkalade yanlış bir şey değerli arkadaşlarım. Bu, milletvekilinin iradesine, kanaatine, 
oyuna ipotek koymak, baskı yapmak ve hatta bir bakıma siyasî terör mahiyetinde zulümdür. Onun 
için, bunu istemeye hakkınız yok. Burada göreceksiniz, şu gizli oylamada, milletvekilleri "biz oy
larımızı açıkça izhar etmek istemiyoruz, bunun gizliliğinde fayda vardır; çünkü, görüşlerimizi ra
hatça ifade ediyoruz" diyecekler. Bu konuda, eğer gerek görüyorsanız grup kararı alın ve elinizden 
geliyorsa grubunuzdaki arkadaşları zorlayın; bunu yapamayacaksınız, yapmaya da hakkınız yok; 
öyleyse, bu açık oylamayı istemeye de hakkınız yok. Onun için geçmeyecek, benim kanaatim bu; 
ama, bunda, biz ısrar edeceğiz derseniz; bu, insan haklarına da, vicdana da, milletvekilinin hür ira
desine de aykırı olacaktır, zulüm olacaktır ve siyasî terör mahiyetinde bir baskı olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, anayasa değişikliği bu kadar önemliydi de, siz üç seneden beri neredey
diniz; üç sene evvel, 175 inci maddeyi getirip de, açıkça, rahat bir oylamayla, kısaca, alelade bir 
kanunun geçişi gibi değiştirip geçirseydiniz olmaz mıydı; olurdu; ama, yapmadınız; niye?!. 

Şimdi, artık, devrenin sonuna geldiğimiz bir günde, siz, siyasî şov yapıyorsunuz "bak, biz ana
yasa değiştirmeye de muktediriz ve bunu yaparız" diyorsunuz. Halbuki, biz de diyoruz ki, memle
ketin çok acil ve çok sıkıntılı, çok dertli, acı meseleleri var. Bunların hemen başında, memleketin 
açlık meselesi var. Hele şu günlerde, bir sel felaketiyle, memleketin birçok şehri yıkılmış, birçok 
insanı ölmüş; ben, onlara Allah'tan rahmet diliyorum; ama, Hükümet olarak size çok büyük işler 
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düşüyor. Gelin, böyle fantezi şeylerle Uğraşmayın; memleketin her yerinden, ah ü eninin yükseldi
ği, memleketin dışında Bosna-Hersek'te ve Çeçenistan'da yüzbinlerce insanın kesilip sürüldüğü in
sanlara zulmedildiği bir dönemde onlarla uğraşacağınıza, ısrarla, biz, Anayasa değişikliği yaparız 
diye, etrafa boyuna baskılar yapıyorsunuz; kimine "kaçak" diyorsunuz, kimine "iktidarsız" diyor
sunuz, kimini tehdit edip, tahkir ve tezyif ediyorsunuz; bunlarla bir yere varamazsınız arkadaşla
rım. Çünkü, şu ana kadar tatbik ettiğiniz siyaset fevkalade apolitik bir siyaset, bununla bir şey ya
pacağınızı zannediyorsunuz, kavgayla, dövüşle bir şey elde edeceğinizi zannediyorsunuz; ama, 
bunda aldanıyorsunuz. Aç ve biilaç insanlar, işsiz insanlar, enflasyonun had safhada olduğu mem
leketimizde, hiç kimse, sizden Anayasa değişikliği istemiyor, bir an evvel, ekmek ve aş istiyor, iş 
istiyor. 

Memuru coplatıyorsunuz, köpeklere ısırtıyorsunuz, işçiye ancak bir karpuz alacak kadar yar
dım veya ilave yapabiliyorsunuz, onu da işçi kabuletmiyor. Memur, vaatettiğiniz şeylerin hiçbiri
sini bulamadı; ille de Anayasa diye ısrar ediyorsunuz; ama, bunu da elde edemiyorsunuz; çünkü, 
elde etmek için kullandığınız vasıtalar yanlış. Onun için, biz diyoruz ki, bu değişiklik gayretleriniz 
de, takip ettiğiniz yol da Anayasaya aykırıdır. Ne yapıp yapıp, bir an evvel, Meclisin bütün parti
lerini -grubu olan veya olmayan partilerini- bir mutabakata çağırarak, bu arkadaşlarımızın da fikir
lerini alarak, biraz da fedakârlık yaparak bu işi halletmeniz lazım. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Ceza Kanunundan 163 üncü madde kalktı da kıyamet mi koptu; 
Anayasanın dibacesi kalksa, 24. üncü maddenin son fıkrası da kalksa, hatta 14 üncü madde dahi 
kalksa, hiçbir şey değişmez. 

Dünyanın hiçbir yerinde anayasalarda, bizde olduğu gibi, 175 madde, bilmem kaç tane mu
vakkat madde, on sene, yirmi sene devam eden muvakkat madde yoktur. Ortada duran bu Anaya
sa on yılda bir eskiyor ve kimse de onu beğenmiyor; bugün yaptığınızı da bir müddet sonra beğen
meyeceksiniz. Hiç olmazsa, gelin, Meclisteki bütün milletvekillerinin, partilerin ve grupların mu
tabakatını alarak, bunu herkesin ittifakıyla çıkaralım; çünkü sizin iki yolunuz var, ikisi de bir neti
ce vermedi: Bunlardan biri baskı, tehdit ve sindirme, ikincisi de hile; 

Eğer çıkarabilirseniz size hayırlı olsun, milletimize hayırlı olsun. 
Saygılar sunuyorum efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz, 

Gruplar adına başka söz talebi ?..Yok. 

Şahıslar adına Sayın Emin Kul, buyurun. 
EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasanın 175 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili 
kanun teklifi üzerindeki şahsî görüşlerimi arz etmeden önce, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Önce belirtmek isterim ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin Meclisidir; hükümetin Mec
lisi değildir, hükümetin emrinde de değildir. Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisinin emrinde 
ve denetiminde bir icra organından ibarettir; Meclisin kararlarının ve yasalarının dışında hiçbir iş
lem yapmaya da hakkı yoktur. 

Bu açık gerçeğe rağmen, anayasa değişiklikleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere 
edilmekteyken, Sayın Başbakan Meclise gelmeyerek ve görüşmeleri "askıya aldık" buyurganlığı 
içinde, Anayasa Komisyonunun DYP'li Sayın Başkanı ile Bakanlar Kurulunun bir üyesinin Komis
yon sıralarına oturmasını engellemek suretiyle, Yüce Meclisi, şahsî tasarruflarının ipoteği altına al
maya yönelmiş, görüşmelerin durmasının bizzat düzenleyicisi olmuştur. 
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Başbakanın "askıya aldık" açıklamasından sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmaları

nı sürdürürken, Genel Kurulda, Meclis Başkanınca yapılan sürekli çağrılara rağmen, Anayasa Ko
misyonunun DYFli Sayın Başkanı ve Sözcüsüyle Hükümet Temsilcisi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde kendilerine ayrılan komisyon sıralarına oturmaktan kaçındıkları için, anayasa değişik
likleri görüşmeleri, bilindiği gibi kesilmiştir. Bu noktada, DYP Grup Başkanvekillerinin yaptığı 
önerilerle ve İktidar Gruplarının oylarıyla, anayasa değişiklikleri, müzakerelerden çıkarılmıştır. 

Sayın Başbakanın, bu gerçeği yansıtmayan beyanlarını haber ve yorumlarına kaynak yapan 
medyanın perdelemesiyle örtülmek istenen bu durumun açıklığa kavuşması aşamasında, bu defa, 
anayasa değişiklikleriyle ilgili oylamanın açık oyla yapılması hakkında, Anayasanın 175 inci mad
desinin değişikliğiyle ilgili tek maddelik bir kanun teklifi, Başbakan ve arkadaşlarınca devreye so
kulmuştur. Önce, herşeye rağmen, bu kanun teklifine, şahsen, beyaz oy vereceğimi belirtmek iste
rim. (ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) Bu teklifte, gerekçe, açıklık ve demokrasi olarak sunul
muştur. İlk bakışta üstü cilalı bir sunuşun cilasını biraz kazıyıp, bu tarihî kürsüden açıklık ve de
mokrasi cilasının altına bakmayı ve açıklık istemindeki içtenliği, ülkemizde, yaşamın her alanında
ki birkısım gizliliklerle karşılaştırarak, sorgulamayı görev sayıyorum. Geliniz, şu gizliliklerin bir
kaç tanesine bir bakalım: 

Asıl sebebi gizli tutulan kararlarla, terfiyle, tayiniyle, azliyle, atılmasıyla, çalışan insanlarımı
zın işi ve aşıyla oynandığı; tahsisiyle, kotasıyla, gümrük indirimiyle, devlet bankalarından dağıtı
lan kredileriyle, yani halkın parasıyla, yandaşların gizlice zengin edildiği, karşıtların gizlice batırıl
dığı; gizlilik adına, vergi ve sigorta borçlarını ödemeyerek devleti dolandıranların saklandığı; kay
nağı belirsiz mal varlıklarının halktan gizlendiği ve gizli yollarla yurtdışına kaçırıldığı, gizli yollar
dan sağlanan kazançların, yurtdışında, şifreli, gizli banka hesaplarında tutulduğu; Sosyal Sigortalar 
Kurumu gibi, 100 trilyonluk bir bütçesi olan büyük bir kurumun zarar nedenlerinin ve faaliyetleri
nin araştırılmasının engellenerek, halktan bü gerçeklerin gizlendiği; kapalı ihale zarflarının içi me
rak edilerek, bu zarfların açılıp, ihale gizliliğinin bozulduğu, birkısım basın ve televizyon kuruluş
larıyla bunların ortak olduğu şirketlere devlet bankalarından açılan krediler ve verilen teşviklerin 
halktan gizli tutulduğu; belediye meclisi üyesi, belediye başkanı ve hatta, milletvekilleri transfer
lerini sağlama yolunda, gizli pazarlıklar yapanların bulunduğu; yüzlerce vatandaşın katilleriyle, 
kaybolan vatandaşların akıbetlerinin kamuoyundan gizlendiği; bir avuç oy uğruna, cuma günü ca
mi, cumartesi günü sinagog, pazar günü kilise kapılarında dolaşıp, halkın karşısına zaman zaman 
başını örterek inanç ye imanlarını gizleyenlerin siyaset yaptığı; (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" 
sesleri,' alkışlar) bardaklara özellikle konulan suyla, yandaşların kadehi erindeki viskinin, cinin, vot
kanın ve kanyağın gizlenmeye çalışıldığı; ayda bir, parti il başkanlarının ve il yöneticilerinin, ne
deni gizli kararlarla görevlerinden alındığı; yasal olarak zamanında yapılması gereken Odalar Bir
liği genel kurulunun bir yıl süreyle uzatılmasının, Gümrük Birliği mevzuatı içerisine gizlendiği; kur 
ve faiz oyunlarıyla, ayarlamalarıyla ilgili gizli kararlardan vurgun vuranların palazlandığı; pahalı
lık, yoksulluk ve enflasyon altında ezilen halktan gerçeklerin gizlenmesi uğruna Devlet İstatistik 
Enstitüsü Kurumu Başkanının değiştirildiği; bütün bunların halktan saklanması için olağanüstü bir 
çaba sarf ederek, gazetelerde yazan, televizyonlarda konuşan birkısım medya eyyamcısının aldığı 
aylık ve yıllık gelir tutarlarının da herkesten gizlendiği ve bunlar gibi, birtakım gizli konuların, de
falarca yazıldığı, çizildiği, söylendiği ülkemizde, açıklık arayanlar ve bu yoldan demokrasi arayan
lar, önce, bu gizlilikleri açıklığa kavuşturmalıdırlar. Böylesine, gizlilik içerisinde, halktan kaçırıla
rak, bu yapıldığı söylenen ve yazılanlar asıl, açıklığa, açık olmaya muhtaçtır; ülkenin, asıl, başta 
gelen, önde gelen sorunu budur. / 

Seçim Kanunu, Siyasî Partiler Kanunu ve birkısım parti tüzüğü engellemeleri yanında, yine, 
birkısım, parti MKYK'larının ve parti genel başkanlarının buyurgan sultalarıyla, siyaseti, âdeta, bir 
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oligarşinin tekelinde oyun haline getirerek halka politikayı kapalı tutan yollar önce açılmalı, açık
lık ve demokrasi önce burada aranmalıdır. Açıklığa kavuşturulması her gün yazılan, söylenen ve 
böylesine bir garabet arz eden gizlilik ortamının varlığı gerçekse, açık oy zorlaması, vicdanlarda 
baskı kurma eğilim ve kararının eseri olmanın ötesinde hiçbir anlam taşımaz. Açıklık, vicdanları 
baskı altında tutmak amacıyla, zorlanarak kullanılmak istendiğinde hiçbir olumlu işlev yapmaz; 
vicdanları baskı altında tutabilmenin gizli kararı ise, açıklığa sığınılarak örtülemez. 

İşte, ben, bir milletvekili olarak, bu anlayış içinde, her şeye rağmen bu teklife beyaz oy vere
ceğim; ama, hayatın bütün alanlarında süren saydığım gizlilikler, açıklığa kavuşturulmadıkça, kur
tuluş felah yoktur. 

Arz eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo"sesleri alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kul. 

Sayın İbrahim Kumaş?.. Yok. 

Sayın Muharrem Şemsek, buyurun. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 

üyeleri; görüşmekte olduğumuz 878 sıra sayılı, Anayasa Değişikliği Teklifi üzerinde, görüşlerimi 
ifade etmek üzere söz aldım; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, anayasa değişikliği konusu, bugün, Türkiye'de, en önemli gündem madde
lerinden birini teşkil etmektedir. Bilindiği gibi, 1982 Anayasasının değiştirilmesi lazım geldiği, 
1982 Anayasasının, olağanüstü şartlarda yapıldığı ve kamuoyunun görüşlerinin alınmadan, halko
yuna, olağanüstü şartlarda sunulduğuna dair, bütün siyasî partilerimizin yoğun eleştirileri ve görüş
leri olmuştur. Neticede, 19 uncu Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisimizde, çeşitli safhalarda, 
Anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmalar yapılmış ve Genel Kurul gündemine 21 maddelik bir paket 
getirilmiştir. Ancak, bu Genel Kurul çalışmaları sırasında, meydana gelmiş olan arzu edilmeyen tu
tumlardan dolayı, Anayasa değişikliği çalışmaları tıkanmış ve belli bir süre ara verilmek mecburi
yeti doğmuştur. 

Değerli arkadaşlar, bugün gelinen noktada, Anayasada yapılacak değişikliklefdeki öz, muhte
va, fevkalade önemlidir; ama, değiştirilecek maddelerdeki muhteva kadar, Anayasanın, şeklen de
ğiştirilmiş olması da önemli hale gelmiştir. Anayasanın, Türkiye Büyük Millet Meclisimizce değiş
tirilmiş hale gelmesi, sivillerin de Anayasa değiştirebilir hale gelmesi de, Anayasada değiştirilecek 
maddelerin muhtevası kadar önemji hale gelmiştir. 

Bu bakımdan, bugün görüşeceğimiz, Anayasaya'geçici bir madde ilavesi ile ilgili kanun tekli
fi, eğer, şeklen bile, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde, Anayasanın değiştirilmesine imkân vere
cek bir durumu ortaya çıkarıyorsa, buna Tartılmak, her milletvekilimiz için, demokratlık görevi ha
line gelmiştir ye millete karşı sorumluluğunun icabı bir davranış haline gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasada değiştirilecek olan maddelerin muhtevası da fevkalade 
önemlidir. Biz, parti olarak, sivil bir anayasadan, demokratik ve çağdaş bir anayasadan, millî bir 
anayasadan fert, toplum ve devlet ilişkilerinde dengeyi kurmuş olan bir anayasadan yanayız* 

Milletimizi, Türkiye Gummhuriyeti Devletini* ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün te
minatlarını bulunduran bir anayasa değişikliğinden yanayız; Türkiye'nin idaresine, yabancıların et
kisini azaltacak bir anayasa değişikliğinden yanayız; gençlere, kadınlara daha çok siyaset yapma 
imkânı veren, üniversite öğretim Üyelerine siyasete katılma imkânı tanıyan, memurlarımıza toplu
sözleşme ve grevli sendikal hakların verilmesinin imkânını getirecek anayasa değişikliğinden ya
nayız; mahallî idarelerle, milletvekili seçimlerinin beraber yapılmasından yanayız. Ancak, getirilen 
değişiklikler, bizim arzu ettiğmiz değişiklikleri tamamen kapsamamaktadır. Buna rağmen, demin 
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de arz etmeye çalıştığım sebeple, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde, Anayasanın, şeklen bile de
ğiştirilmesinin, muhteva kadar önemli olduğu gerçeğinden hareketle, bu anayasa değişikliğinin, 
birlik ve beraberlik içinde yapılmasında fayda olduğu kanaatindeyiz. 

12 Eylül öncesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıla
mamış, uzun turlar sonucunda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden netice alınamamış; bilahara, tıka
nan rejimin önü açılır düşüncesiyle, bir erken seçim teklifi /Anayasa Komisyonuna getirilmiş. Ana
yasa Komisyonunda, bugün, Meclisimizde, temsil edilen bir siyasî partinin o günkü temsilcisi olan 
siyasî parti mensuplarınca tıkanmış; Meclisimizde erken seçim kararı da alınamamış ve Parlamen
tonun başına bela gelmiştir. 

Dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ve siyasî partilerimizin çok değerli yönetici 
ve üyelerinin, Parlamento geçmişimizdeki, deneyimimizdeki gelişmelerden de ders alarak, bugün, 
ufak tefek teferruatları bir tarafa bırakarak, birlik ve beraberlik içinde, hiçbir partinin kendi anaya
sasını yapmadığı gerçeğinden haraketle, uzlaşılacak şekliyle değişebileceği anlayışıyla, bu Anaya
sa değişikliklerinin, uzun tartışmalara da meydan yermeden Parlamentomuzdan çıkarılmasını dili
yor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum.(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesinin oylaması, gizli oy usulüyle yapılacaktır. Kabul için, üye tamsayısı
nın en az beşte üçü, yani 270 oy şarttır. Kabul oyu 270'in altında çıkarsa, kanun teklifin tümü red
dedilmiş olacaktır. 

Sayın milletveklleri, anayasa değişikliği ile ilgili tekliflerin oylamalarının bugüne gelişi üze
rinden pek uzun bir zaman geçmedi; ama, oylamanın şeklini bir kere daha tarif edeceğim: 

Bildiğiniz gibi, oy verme hücresi iki kısımdan oluşmuştur ve iki kısımda da ıskarta kutuları 
vardır. Oradan 3 pul alan arkadaşımız, bir zarfa, kullanacağı oyun rengini belirten pulu koyacak
tır. 2 pulu, ıskarta kutusuna attıktan sonra diğerini zarfa koyup, yapıştırıp hem de katlayarak, zarfı 
buradaki oy kutusuna atacaktır. 

ismi okunan arkadaşlardan başka arkadaşlarımızın kürsü önünde yığılmamalarını rica ediyo
rum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, sandığın içini de gösterin. Bazı arkadaşlarımız iti
raz ediyorlar; ona da meydan vermeyelim. 

BAŞKAN - Sayın Genç, arkadaşlar itimat ederek seçtiler bizi. v 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bazen laf ediyorlar da, Sayın Başkan... 
BAŞKAN - İtimatları kaçtığı gün ayrılırız. 
Sandığın içini gösterin. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, her şey usulüne göre yapılsın. 
BAŞKAN-Zabıt da tutalım mı Sayın Genç! 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, arkadaşlarımız çok itiraz ettiler de, onun için arz ettim. 
BAŞKAN - Sayın Genel Başkanlar oylarını öncelikle kullanabilirler. 

Oylamaya başlıyoruz. j 
(Oyların toplanmasına başlandı) j 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, biraz önce, zatı âliniz, oy kullanma muamelesi 

başlarken,* oyların zarf içinde bir kutuya atılacağını' ıskartaların da§ diğer kutuya atılacağını ifade 
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buyurdunuz; ama şu anda, bazı sayın milletvekillerinin, ıskartaları kutuya atmadıklarını ve grup 
başkanvekillerine verdiklerini tespit ettik. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Sana ne! 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bu hususun zabıtlara geçirilmesini istiyorum ve bu nedenle, ıs
kartaların da'sayılmasını istirham ediyorum. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Oylamaya hile karıştırılıyor. 
(Oyların toplanmasına devam edildi) 

BAŞKAN-Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir; oy sandığını kaldıralım. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) -Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Şener, geçen haftaki nöbetimde de dedim ki, Anayasa, gizli oy kullanma 
hakkını benim rahatım için vermiş. Anayasada "genel başkanından, grup başkanından, partinden . 
korkma, oyunu orada rahatça kullan" deniliyor. Ben bunu kabullenmiyorsam, zorla kullandıramam 

• k i . . . . ; ; ; . • • ' . ' • . . • 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas),- Sayın Başkan, bu yorumunuz sağlıklı bir yorum değil. Eğer, 
milletvekilleri gizli oylamayı ihlal ederlerse, bu takdirde,hiçbir sonuç alınamaz ve hiçbir oylama 
sağlıklı bir şekilde yapılamaz; çünkü, Anayasanın 175 inci maddesi açık, "gizli oy" deniliyor. Bu, 
sadece Başkan açısından gizlilik değildir; hem Parlamento açısından gizliliktir hem genel başkan
larına karşı gizliliktir ve hem de gruplarına karşı gizliliktir. Eğer, bazı sayın milletvekilleri ıskarta 
oyları götürüyor, gruplarına teslim ediyorlarsa, psikolojikman baskı altındadırlar, kendilerine açık 
oy vermeleri yönünde baskı yapılmış demektir; bu da, açık oylamanın, yani 175 inci maddenin ih
lalidir. ' \ 

BAŞKAN-Psikolojik savaş bile önlenemiyor, psikolojik baskıyı nasıl önlerim?.. 
Benim burada görevim, orada, zarf verilirken işaretlenmiş sayı ile sandıktan çıkan sayıyı tut

turmaktır. Öbür türlü, şeytanın avukatlığını yaparsam, sizin korktuğunuz yerlerden daha çok yerler 
vardır; onu söylemiyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, kimin korktuğu anlaşılıyor. Iskarta oyları gö
türüp, grubuna teslim edenler, bir baskı ve korku altındadırlar. Baskı ve korku altında oylama ol
maz; ama, siz "anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz" diyorsanız; o, farklı bir şey. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim; zabıtlara geçti. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, biraz önceki tefsiriniz bile, yani, bu maddenin, 

bu şekliyle geçmiş olması bile Anayasaya aykırıdır, bozmak için bir sebeptir. Sizin de burada gö
reviniz, İçtüzüğe göre bu oylamanın yapılmasını temindir. Yoksa, kişisel yorum yaparak, hem İç
tüzüğü hem de Anayasayı ihlal etmek, sizin göreviniz değildir. 

BAŞKAN - Efendim, arkadaşlarımızın, ıskartaları, bundan sonraki oylamada ıskarta kutusu
na atması gerekir... 

Arkadaşlarımız, eğer ıskartayı vercceklcrsc, bu salonun dışında da verebilirler, ben ona nasıl 
mâni olurum... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, zabıtlara geçmesi açısından bir hususu açıkla
mak durumundayım. 

BAŞKAN - Buyurun. 
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NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Refah Partisinin sayın sözcüleri, anayasa değişikliği görüşme

lerinin hem tümü üzerinde hem de maddelerinde, anayasa değişikliklerine her halükârda ret oyu ve
receklerini, buradan, kürsüden defaatle, açıkça ifade ettiler; gizlilik bunun neresinde?.. O halde, 
gizlilik dedikleri şeyi, peşinen ihlal etmişlerdir. Kürsüden bunu açıkça ifade ettiklerine göre, elbet
te ki, Refah Partisi, doğrudan doğruya bunu ihlal etmiş bulunmaktadır. Kaldı ki, Refah Partisinin 
ıskarta oyların kutuya atılmadığı şeklindeki iddiasının hiçbir geçerliliği yoktur. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim; sizin söyledikleriniz de zabıtlara geçti efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Iskartacı mısınız? 
(Oyların ayırımına devam edildi) 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkanım, orada ıskartalar sayılıyor. Çeteleyi oradan alaca
ğız ıskartalar sayıldığı için!.. 

Sayın Başkanım, orada ne sayılıyor acaba!.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - O zarflar nereden çıktı?! (RP sıralarından gürültüler) 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ne oluyor... Ne oluyor... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Pes etme İlhan. 

BAŞKAN - Efendim, ıskarta kutusundan 1 tane boş zarf çıktı. O, orada olmadığı için, tabiî, 
hesap tutmadı. Hani,,demin "şeytanın avukatlığı" dediğimin biri bu. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - O zaman ilan etmeyin Sayın Başkan, oylamayı yenile
yin. . - . . , ' ' ' . • • • ' 

BAŞKAN - Sayın Grup Başkanları, eğer bu titizliği gösterecekseniz. -buradaki sayımda kati
yen hile yoktur- titizliği, birazcık, 383 rakamı üzerinde gösterin. Biz bu işe başladığımız, zaman, bu 
rakam 400'ün üzerindeydi; 404,406 idi; şimdi 383'le yürüyoruz. (RP sıralarından "Bravo Başkan" 
sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 175 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tekli
finin maddelerine geçilmesinin gizli oylama sonuçlarını arz ediyorum: 

Katılan üye sayısı: 383 
Kabul : 270 
Ret .-.: 100 
Çekinser ": 4 
İptal: : 9 
Böylece, maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. < 
BAŞKAN - Bu 383, iştirake, bir daha, Grup Başkanlarının dikkatini çekiyorum. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Iskartaları yine toplayacaklar mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN - 1 inci maddeyi okutuyorum: 

7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir: 

Geçici Madde 17. - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu yasama döneminin son bulduğu 
tarihe kadar Anayasa değişikliğine ilişkin kanun tekliflerinin maddelerine dair değişiklik 
önergeleri, maddeleri ve tümü üzerindeki oylamalar açık oyla yapılır. 

.' 
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BAŞKAN-Gruplar adına, madde üzerinde söz talebi var mı? 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Var efendim. 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdullah Gül; buyurun efendim. (RP sıraların
dan alkışlar) '•'.,. 

RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerime başlamadan Önce, bu oylamanın üzerine gölge düştüğünü burada açıklamak durumunda
yım. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Ne gölgesi ya!.. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Bu, bir şüphedir; bu şüpheyi kaldırabilmeniz için, aslında, 
daha önce de rica ettik, arzu ettik, yazı yazdık; daha önceki oylamalarda da, her partiden müşahit 
istediğimizi söyledik. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Her tarafınız şüphe... 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Evet. Bu şüpheyi kaldırabilmeniz için, bunu yapmanız gere
kirdi. 

Ayrıca, ikaz ettik, ıskartaları da sayın dedik; çünkü, ıskartaların bir kısmının, burada, baskı 
yapmak için, nasıl teslim edildiğini herkes gördü; iki. ^ 

Daha başka bir şey; işte, Sayın Başkan da söyledi, kendileri de, açık olmasa da, ima ederek 
söylediler, ıskarta kutusundan çıkan zarfları gösterdiler. Onun için... 

BAŞKAN - Zarflar değil, bir tek zarf... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Evet, 1 zarf; ama, Sayın Başkan, o İ zarf neticeyi etkileye

bilirdi. 270'Ie... Kaç kere sayıldı bilmiyoruz; hepimiz, buradan şüpheyle takip ettik; bunu, belirt
mek durumundayım; gölge düşmüştür... 

Şimdi, şunu söylemek istiyorum: Başından beri ısrarımız, böyle anayasa değişikliği olmaz. 
(RP sıralarından alkışlar) -

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) -Olur, olur... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Burada, Türkiye'nin en çok konuşulan, kavgalı konusu olan 

141, 142 ve 163 üncü maddeler, geçen dönem, bu Mecliste herkesin alkışlarıyla nasıl kaldırıldıy-
sa, anayasa değişikliği de herkesin alkışlarıyla yapılabilir; ancak o zaman, bu millet, bu anayasa be
nim anayasam diyebilir; fakat, başından beri gösterilen çabalar, bütün uğraşlar, bu antidemokratik 
Anayasayı, milletine güvenmeyen Anayasayı, "millet hâlâ rüştüne ermedi" zihniyetindeki Anaya
sayı korumak içindir. Onun içindir işte, şimdi, nihayet, sanki, sendika kongrelerini, dernek kongre
lerini andıran birsürü ayak oyunlarıyla, geçen ay, bu Meclisteki manzaraları hatırlarsanız, bunu sil
mek için, açık oy teklifini getirdiniz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Böyle anayasa de
ğişikliği olmaz. 

Değerli arkadaşlar, aslında, bu anayasa değişikliği teklifinin, bu millet için getirilmediğini de 
başından beri söyledik; yine söylüyoruz. . s 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Şeriat mı gelecek?.. 
ABDULLAH GÜL (Devamla)- Bakın, ben, size söyleyeyim; bunu, siz, Batılı sefillerin bas-' 

kısrkarşısında getirdiniz. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Ne alakası var!.. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Batılı ülkelerin baskısı karşısında getirdiniz. Halk için getir

mediniz bunu, onu söylüyorum. Evet, halk için getirmediniz; halk için getirdiğiniz hiçbir şey yok. 
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Halk için getirseydiniz, daha çok demokrasi, daha çok hürriyet, daha çok özgürlük, daha çok hak 
getirirdiniz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Oy ver o zaman... Gazel okuma, oy ver, o zaman. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Başından beri ısrar ediyoruz; sizin, bütün yapmak istediği
niz, tek parti devrinin zihniyetini, hâlâ, bü Anayasayla korumaktır. (RP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) Bu anayasa değişikliğinin mimarları, bu zihniyettedir. Doğru Yol Partisinin de misyo
nuna aykırıdır bu; bunu açıkça söylüyorum. Doğru Yol Partisinin milletvekillerini baskı altına al
mak için açık oy teklifi getirilmiştir; çünkü, Doğru Yol Partisinin milletvekilleri de, Anavatan Par
tisinin milletvekilleri de biliyor ki, kendilerine oy verenler, daha çok hürriyet istiyor, daha çok de
mokrasi istiyor, 24 üncü maddenin kalkmasını istiyor. (RP sıralarından alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Demokrasi istiyorsan, niye oy vermiyorsun? 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Bakın, size söyleyeyim; bu Meclis, 163 üncü maddeyi alkış

layarak kaldırdı. 163 üncü maddede yazılı olan her şey, kelimesi kelimesine, virgülü virgülüne, 
noktası noktasına 24 üncü maddede yazılı. Niçin bunu kaldırmak istemiyorsunuz; iki gün önce Si
vas'ta meydana gelen olaylar hâlâ Türkiye'de devam etsin diye. (RP sıralarından alkışlar, CHP sı
ralarından gürültüler) 

Evet, tabiî... 
ÎBRAHÎM GÜRSOY (istanbul) - Sivas'ta yaktıklarınız mı aklınıza geliyor?.. Sivas'a söyleye

cek lafınız mı var sizin?.. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Üniversitede birinci olmuş başörtülü kızın başörtüsüne uza

nan eller; Maraş'ta, Sütçü İmam'ın, Fransızlara karşı İstiklal Harbini başlatmasına sebep olan olay
larla aynıdır. (RP sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - 30 insanı yaktınız; utanmadan, Sivas'tan bahsediyorsunuz! 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - İşte, Doğru Yol Partililer de, ANAP'lılar da, MHP'liler de, 

onlara oy Verenler de biliyorlar, bu kalkmalı; ama, maalesef, bu partilerin başındakiler, bu millet
vekillerini baskı altına almak için, bu açık oylama teklifini getirdiler. 

Demokratikleşme paketi getiriyorsunuz, antidemokratik bir uygulama yapmak istiyorsunuz; 
bu ikiyüzlülüktür. (RP sıralarından alkışlar) Bırakın, herkes vicdanına göre karar versin. Niçin kor
kuyorsunuz milletvekillerinin Vicdanından? Neye inanıyorsa, kabine girsin, öyle oy versin. 

Onun için değerli arkadaşlar, demokratikleşme paketi diye getirilen teklifi, siz, usulen antide
mokratik yapıyorsunuz ve ayrıca, bunu öyle bir anda yapıyorsunuz ki -Sayın Mümtaz Soysal'in da 
buradaki muhalefet şerhinde açıkça belirtildiği gibi- bir sürece girmişsiniz... İşte, başka bir ayak 
oyunu: Bu süreci nasıl geçeriz diye düşünerek "19 uncu Dönemin sonuna kadar gizli oy hükmü 
kalksın" diyorsunuz. Böyle anayasa değişikliği olmaz. Bu tip Anayasa değişikliği, ancak, geri kal
mış ülkelerde olur. 

Saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)'.'. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, yasalar, İçtüzük, burada, kanunların çıkmasına karşı direnmeyi hoşgör-

müştür; direnebilirsiniz; son dakikasına kadar direnebilirsiniz... 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Meclise hakaret ediyorlar ama!.. 
BAŞKAN - Aslında, bu direnmelere, ben de direnebilirim burada. Önerge veriyorsunuz; öner

geler matbu, üstü yazılmış, hepsi aynı... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sizi alakadar etmez!.. 
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BAŞKAN - Ondan sonra, arada maddeler dolaşmış... "Bu ne biçim önerge" diye muameleye 

bile koymam; ama, şu Mecliste, her şey, alenî, açık, hilesiz olduğu için, önergelere itiraz etmedim. 
Hatta, bu Meclisin karikatürü bile çıkabilir. Alıyor önergeyi "konuşacağım" diyor. Ben de "o öner
ge altında senin imzan yoktur" diyorum; birisi kapıyor oradan aynı kâğıdı* geliyor, burada konuşu
yor... 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Kapkaççı bunlar, kapkaççı!.. 
BAŞKAN - Bunlara da itiraz etmedim; ama, burada, hile yapıldığı yolundaki iddiaya, şiddet

le itiraz ederim... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Hile var, hile!.. 
BAŞKAN - Neden; otuzdört sene evvel ben orada oturuyordum; tam on sene burada grup baş-

, kanlığı yaptım. Burası benim evim; hepinizden fazla, buranın müdafaası, bana düşer. Bu kürsünün 
hilesini reddediyorum, zabıtlara geçmiştir... 

SALİH KAPUSUZ(Kayseri)-Boşa reddediyorsun!.. 

BAŞKAN - Eğer, şüpheniz varsa, o zaman güvenoyuna giderim... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Evet, var!.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Var!.. 
BAŞKAN - Olur mu! Ben otuzbeş senemi verdim; çocuk oyuncağı değil... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Elli seneni ver istersen !.. 
BAŞKAN - Ne Meclisi ne kendimi kirletmem. 
Devam ediyorum... 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, ben "Meclise gölge düştü" dedim; gölge düş
müştür. "Hile yaptınız" demedim kesinlikle; zabıtlara bakınız. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Efendim, Parlamentoya hakaret ediyor!.. "Batılı sefiiler için demok
rasi istiyorsunuz" dedi. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Böyle bir önerge getirmekle, siz, hakaret ediyorsunuz!.. 
BAŞKAN-Gruplar adına başka söz talebi yok. 
Şahısları adına, sözü, Sayın Esengün'e verdim.. 

Efendim, lütfen, salonda oturalım, rica ederim... 

Buyurun Sayın Esengün. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, şu anda, basmayazının üzerinde "Anayasanın 175 inci Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu" yazmasına rağmen, Komis
yonun -muhteva bakımından- Anayasaya geçici bir madde eklenmesiyle ilgili raporunu görüşüyo
ruz: ' ' . 

Sayın milletvekillerinin 150'den fazla imzayla verdikleri kanun teklifi, 175 inci maddenin de
ğiştirilmesine ilişkin ve bu teklif, Anayasa Komisyonunda görüşüldü; ANAP'lı sayın üyeler mu
halif kaldılar; biz, Refah Partili üyeler olarak muhalif kaldık ve CHP'li Sayın Mümtaz Soysal da, 
yine, bu değişikliğe muhalif kaldı. Sonuçta, ne oldu, ne düşünüldüyse, bu defa, ondan vazgeçildi, 
Anayasa Komisyonu, tekriri müzakere talebi üzerine, yeniden toplantıya çağrılmış, 175 inci mad
de bir tarafa bırakılmış, geçici 17 ncİ madde... 
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Bakınız, bu anayasa değişikliğinin şu Genel Kurula, şu Meclise geldiği günden beri, ne kadar 

enteresan olaylarla, ne kadar Anayasa ihlalleriyle, yasa ihlalleriyle, İçtüzük ihlalleriyle karşılaştık. 
Baştan sona, Anayasa, yasalar, İçtüzük ihlal edildi ve buna da, en başta, Anayasayı koruma görevi 
olan, Anayasayı koruma durumunda olan ve Meclisten çıkan yasaların Anayasaya uygunluğunu de
netleme durumunda plan Anayasa Komisyonu alet edildi. (RP sıralarından alkışlar) Anayasa Ko

misyonunun, özellikle, DYP'li üyeleri alet edildi. 

Ne oldu; burada, madde önergelerle birlikte geri çekildi. Komisyon toplantıya çağrılmadan, 
burada, toplantı yapılmış gibi, rapor tanzim edilip, kürsüye iletildi. Sonra, Komisyonun çektiği 
maddeler üzerinde yapılan değişikliklerden sonra, yeniden, yeni bir madde şekliyle müzakare edil
mesi lazımken, o müzakerelerden sarfı nazar edildi; Anayasa ihlal edildi. İçtüzüğün 89 uncu mad
desinde "...bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir" denilmesine rağmen, bu açık hükme rağmen, 
birçok madde Anayasa Komisyonu tarafından iki defa geri çekildi ve bütün bu Anayasa ve İçtüzük 
ihlalleri, Genel Kurulun ve milletin gözü önünde açık açık yapıldı. 

Sonra ne oldu; Anayasanın 175 inci maddesindeki gizli,oy şartı, açıkça ihlal edildi. Burada oy 
veren birtakım sayın üyeler, kendi, mahremiyeti erine saygısız davranarak, verdikleri oyları alenen 
gösterdiler. (RP sıralarından alkışlar) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Sen de gösteriyorsun; Erbakan seni azleder. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Bu, insanın, Anayasal hakkını, kendi mahremiyetini kendi
sinin izale etmesidir, kendi hakkına saygısızlıktır. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Şeriat gelsin istiyorsunuz, şeriat... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sonra ne oldu; birinci tur oylamada 270 oy almayan mad

deler, ikinci tur oylamada tekrar müzakereye alındı; halbuki, Anayasa Mahkemesinin apaçık kara
rı var; birinci tur oylamada 270 oy almayan madde, ikinci turda görüşülemez. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Öyle bir Anayasa Mahkemesi kararı yok. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Anayasa Mahkemesi kararı da bir tarafa atıldı, Anayasa da 
bir tarafa atıldı. Nedir; ille de bu anayasa değişikliği geçecek. 

Sonra, işte, bu teklif huzurumuza getirildi. Şimdi ne deniliyor; 19 uncu Dönem süresi içerisin
de yapılacak olan anayasa değişiklikleri, açık oyla yapılsın. Biraz evvel, bunun çirkin bir örneğine 
daha şahit olduk; burada oy veren sayın üyeler, ıskarta oylarını, orada bir başka ıskarta kutusu var
mış gibi, götürüp o ıskarta kutularına attılar. (RP sıralarından alkışlar) 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Yakışıyor mu söylediğin laflar?! 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Anayasa Komisyonu, kendi raporu

na, kendi yaptığı, Genel Kurulun huzuruna getirdiği teklife sahip çıkmak durumundayken, bir an
da, Sayırt Başbakanın "askıya aldım" sözü üzerine, direktifi üzerine, yerlerine gelmediler, geleme
diler ve kayboldular; anayasa değişikliği askıya alındı. Böyle anayasa değişikliği olmaz; bu, bir ko
medidir; aslında, komedi değil, trajedidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . • ' * . • 
BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlayalım. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Milletimiz inim inim inlerken, böyle içi boş paketlerle mil

leti aldatmaya, milleti oyalamaya, Meclisi oyalamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Gelin, gerçekten 
el ele yerelim; 24 üncü madde başta olmak üzere, şu milletin isteğine, arzusuna kulak verip, ger
çekten sivil bir anayasa yapalım. Milletvekili sayısını 450'den 600'e çıkarmakla neyi halledeceksi
niz'? •• • ' ':•• ' '• . ' ' • • ' • 
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BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Demagoji yapma... Demagoji yapma... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Demagoji değil, işin doğrusu bu... 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Resmen yapıyorsun. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - İşin doğrusu bu; şu getirdiğiniz paket, anayasa değişikliği 
diye millete yutturmaya çalıştığınız paket bomboştur, içinde, ne demokratikleşme var ne insan hak
larına saygı var ne de bunu getirenlerin kendilerine saygı var; maalesef... (RP sıralarından alkışlar) 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve bu anayasa değişikliğini geçiremeyeceksiniz, ya milletin 
dediği çizgiye geleceksiniz veyahut da burada bir defa daha hüsrana uğrayacaksınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sayın Başkan, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkış
l a r ) •'• ; •;"•'':. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Efendim, 1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde Üzerinde önergeler vardır; önergeleri okutmadan evvel bir talebiniz varsa Sayın Ko

misyon...' • ;/'•'" ••'".• 
Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Teşekkür ederim Sayın 
Başkanım. . 

Sayın Esengün'ün Anayasa Komisyonuyla ilgili açıklamaları gerçek dışıdır. Anayasa Komis
yonu, anayasal ve tüzüksel görevini harfiyen yerine getirmiş bulunmaktadır; üstelik, Sayın Esen
gün'ün ifade ettikleri denetleme görevi, Anayasa Komisyonuna ait değil, Anayasa Mahkemesine ait 
bir görevdir. Bu açıklığı ortaya koymak, Yüce Meclisin bilgilerine sunmak, görevimiz olduğu ka
naatindeyim. 

Saygıyla arz ederim efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Komisyon Başkanı. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 7. önerge verilmiştir; madde bir fıkradan ibaret olduğu 

için, geliş sırasına göre önergelerin 4'ünü okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

878 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinde yer alan 17 nci geçici maddede yer alan "19 
uncu" kelimesinin "20 nci" olarak değiştirilmesini 

Arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Süleyman Ayhan Mustafa Kaçmaz 

Adana Çanakkale Van 
Ali Eser İsmail Kalkandelen Tevfik Türesin 

Samsun Kocaeli Bolu. 
Türkiye BüyükMillet Meclisi Başkanlığına 

878 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinde yer a,#ın 17 nci geçici maddede yer alan " 19 
uncu" kelimesinin "21 inci" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Süleyman Ayhan Mustafa Kaçmaz 

Adana Çanakkale Van 
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İsmail Kalkandelen Tevfık Türesin Âli Eser 

Kocaeli Bolu Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
878 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesindeki 17 nci geçici maddede yer alan "açık oy

la" ibaresinin "işarî oyla" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Süleyman Ayhan Mustafa Kaçmaz 

Adana Çanakkale Van 

Ali Eser İsmail Kalkandelen Tevfık Türesin 
Samsun Kocaeli ' Bolu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

878 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin, ilk teklifin 1 inci maddesi metniyle değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Süleyman Ayhan Mustafa Kaçmaz 

Adana Çanakkale Van . 

Ali Eser İsmail kalkandelen Tevfık Türesin 
Samsun Kocaeli Bolu 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, biraz önce, matbu olduğunu ve aslında işle
me konulmaması gerektiğini belirtiğiniz önergeler bunlar mıydı acaba?! 

BAŞKAN-Hayır efendim, bu matbu değil, bu elyazısı. 

Şimdi, önergeleri, aykırılık derecesine göre okutup, oylarınıza sunacağım... 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Sayın Başkan, hangi önerge aykırı değil ki; hepsi aykırı! Kanun

la ne ilgisi var bunun! 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Sen geç kürsüye, sen idare et! 

BAŞKAN - Buyurun, okuyun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
• " V ' • 

878 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin, ilk teklifin 1 inci maddesi metniyle değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

1 ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Önerge sahipleri niçin oy vermiyor Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Veriyorlar efendim. İşte,, o kadar, yani, imza sayısı kadar oy çıkıyor. 
2 nci önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

878 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesindeki 17 nci geçici maddede yer alan "açık oy
la" ibaresinin "işarî oyla" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN-Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

878 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinde yer alan, 17 nci geçici maddede yer alan "19 
uncu kelimesinin" "21 inci" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN - Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. -

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir., 

Diğer önergeyi okutuyorum: , . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
878 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinde yer alan 17 inci geçici maddede yer alan " 19 

uncu" kelimesinin "20 nci" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

(Adana) 
" • ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde verilen önergeler... (DYP sıralarından 
"önergeyi oylamadınız" sesleri). 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki önergeler kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunacağım. Biliyorsunuz, madde, gizli oya tabidir; hazırlıklar yapılsın. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Başkan, açık yapalım!.. 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Yarı açık mı, gizli mi?!. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Biraz sonra zarf verilirse ne olacak?!. 
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BAŞKAN - Efendim, bu, vicdanınıza kalmış bir şeydir; burada, dürüst oy kullanılmasını sağ

lamak benim görevimdir. Oradan l'er zarf verilmesi; o da benim görevimdir. Ondan sonraki görev 
size düşüyor; onu yapın. 

SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Efendim, sayımda bulunmak istiyoruz. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)-Iskarta kutusundan zarf çıkarsa ne olacak?!. 

BAŞKAN-Efendim, daha oylamaya başlanmadı... Bir dakikanızı rica edeceğim. 
Sayın Bakanların vekâletleri var : Sayın Ekinci Sayın Rıza Akçalı için, Sayın Daçe de Sayın 

Abdülbaki Ataç için oy kullanacaktır. 

Oylamaya, Adana ilinden başlıyoruz: 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye kalmasın. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
. Oy toplama muamelesi bitmiştir; sandığı kaldıralım. 
Sayın milletvekilleri, tasnif esnasında, lütfen, Divandan bir şey sorulmasın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 

SALİH ERGÜN'(İstanbul) - Sayın Başkan, açılmadan önce, zarfların sayılması lazım. 
ABİT KIVRAK (Konya) - Sayın Başkan, günlerden çarşamba; saat 01.00 oldu. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - İkinci tur görüşmeler cumartesiye kayar. 
(Oyların ayırımına devam edildi) - . - ' . . 

BAŞKAN - Sayın Komisyon lütfen yerini alsın... 

Şimdi, Sayın Komisyon, 1 inci maddenin tasnifi devam ederken -2 nci maddeye geçmeden ev
vel- Divan olarak aydınlanmak istiyoruz: "Bu anayasa değişikliği halkoyuna sunulduğu takdirde, 
yukarıdaki madde tek başına oylanır" deniliyor. Madde bir tane zaten; bu ifade burada haşiv değil 
mi? Yani, bunu buraya koymasanız, madde nasıl oylanacak; tek maddedir, tek başına oylanacak. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Fıkra fıkra oylanması da öngörülebilir. 

BAŞKAN - Efendim, madde birdir, bir fıkradır. Zaten, madde iki fıkra olsaydı başka türlü oy
lardık. Hatırlarsanız, 133'te de buna benzer bir şey olmuştu; iki maddeydi, madde çıkınca bu ora
dan çıktı. Bir düşünün, daha oraya gelmedim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Sayın Başkanım, bu hu
sustaki tereddütünüzde haklısınız efendim. Biz, eksiklik olmasın diye bu maddeyi bu şekilde dü
zenledik. Haddizatında bunun bir defaya mahsus olmak üzere oylanmasında yarar vardır: Nitekim, 
bundan önceki paket uygulamamızda, bu, böyle bir esasa bağlanmıştır efendim. 

BAŞKAN - Zaten bu maddeyioylamayacağım, görüşülmesi ikinci tura kalacak; ama, bir aca
yiplik var burada, ben kavrayamadım, bilmiyorum; yani metinden çıkması lazım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Kanun yapma tekniğinin 
gereği olarak düzenlenmiştir. Düşüncelerinizde haklısınız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Üzerinde görüşmeler yapılmayacak son görüşmelerde oylaması 
yapılacak. Daha önce, geçen anayasa değişikliği konusunda burada bir tartışma açıldı, referandu
ma sunuluş biçimi birinci müzakerede müzakere edilmedi; "ikinci turda müzakere edilecek" diye 
karar verildi efendim. 
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BAŞKAN - Sayın Genç, onu kabul ediyorum; fakat, bu 2 nci maddeyi burada fazla buluyo

rum ben; yani, bu maddeyi çekin, 1 inci madde zaten tek fıkra ve oylamaya kendi başına gidecek; 
yanında bir arkadaşı yok ki bunu koyalım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERlF ERCAN (Edirne) - Kanun yapma tekniğinden 
kaynaklanan bir düzenlemedir. 

BAŞKAN - Bu, zaten ikinci müzakereye kalıyor. 133'ü oylarken de böyle bir konu olmuş; si
ze gönderiyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Evet Sayın Başkanım, ka
nun yapma tekniğinden kaynaklanan bir düzenlemedir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gizli oylama sonuçlarını arz ediyorum: 

Katılan üye sayısı: 385 

-Kabul ':••"'.''•; 270 

' • • ' . : Ret, ; . •:• 105 .. •• -.'' } / • • . 

Çekinser : 7 

Geçersiz : 3 

Böylece madde kabul edilmiştir; anayasal sayıya erişilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, madde 2; ikinci turda, müzakeresi ve oylanması gerekir; ama, ikinci tu
ra kadar, Komisyon aydınlanır ise, metinden çıkarılır. 

Şimdi, madde 3... 

, SABRI YAVUZ (Kırşehir) - O da oylanmaz Sayın Başkan. . 

BAŞKAN-Efend im, madde 3'ü okuyalım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan,.isterseniz, 2 nci maddenin oylanmasının, ikinci 
müzakereden sonra yapılması konusunda Genel Kurulun oyunu alırsanız daha iyi olur; çünkü, ora
da, bir tartışma çıkmıştı. 

H A Ü L ORHAN ERGÜDER (istanbul) - Nedir o madde? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, referandumun biçimini kurala bağlıyor. 

Siz, Genel Kurulun oyunu alırsanız, daha iyi olur; çünkü, geçmişte, Anayasanın birinci müza
kereleri bitmemişti diye tartışma açılmıştı. Onun için, oylamaya başvurursanız daha sağlıklı olur 

' efendim; yani, uygun görürseniz, bunun, ikinci müzakerede oylanması... , 

B A Ş K A N - B e n i m tatbikim doğrudur. , 

KAMER GENÇ (Tuncel i ) -Peki efendim. ' 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Madde 3 de oylanmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Madde 3'ü okutuyorum: 

MADDE 3.-Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kazan; buyurun efendim. (RP 
sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu 
anda, Anayasanın 175 inci maddesini değiştiren bir çerçeveyi müzakere ediyoruz ve son maddesi
ne gelmiş bulunuyoruz. , 
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175 inci maddeyi ne için değiştiriyoruz? 175 inci maddedeki, anayasa değişikliklerinin gizli 

oylamayla yapılması hükmünden rahatsız olduk; bunu, "açık oylamayla yapılması" şeklinde değiş
tirmek istiyoruz. 

Bir anayasa değişikliğini görüşmeye başladık; müspet, menfi görüşler bu kürsüden dile geti
rildi ve milletvekilleri, bundan önceki anayasa değişikliği görüşmelerinde hür iradelerini kullandı
lar; ama, bu hür iradelerin kullanılması ve hür iradelerin kullanılması neticesinde çıkan sonuçlar, 
parti yöneticilerini rahatsız etti; çünkü, o sonuçlar, beklenilen sonuçlar değildi. Mutlaka, ret oyu 
kullanan milletvekillerinin iradesi üzerinde baskı yapılması gerekiyordu, bunun yolunun açılması 
gerekiyordu ve geçtiğimiz oylamalarda, bir başka husus daha açığa çıktı; o da, gizli oylamayla ya
pılması gereken oylama sırasında dahi, oylar, parti yöneticilerine bu kürsüden gösterildi. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Maddeyle ne alakası var bu konuşmanın?!. 

BAŞKAN - 10 dakika hakkı var efendim... Bir dakika... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Bu, neyi gösteriyor; bu, milletvekillerinin, birbirlerine itimat 

etmediklerini gösteriyor. 
NİHAT MATKAP (Hatay)-Maddeyle alakalı değil... 

) ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Bu Parlamentoda, milletvekilleri birbirine itimat etmiyorsa, 
bu milletvekillerine millet nasıl itimat edecek?!. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ben, yaptığımız işin yanlış olduğunu ortaya koymak için konuşuyorum. 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, maddeyle ilgili konuşmuyor. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Siz, birbirinize güvenemiyorsunuz, bir de milletten güven 

bekliyorsunuz... işte, yaptığınız iş budur. 

Şimdi, niye değiştiriyorsunuz... 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Lütfen, maddeye gelin... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - iki husus için değiştiriyorsunuz; bir tanesi, ret oyu veren mil
letvekillerini baskı altına almak istiyorsunuz ve alacaksınız. Peki, o zaman hukuk ne olacak! Hu
kukun bir anlam ifade etmesi için, hür irade esastır; milletvekilinin serbest iradesine müdahale edil
memesi lazımdır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) - Ne alakası var?.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - O nedenle, siz, her şeyden önce, hukukun temel prensipleri

ni çiğniyorsunuz. Milletvekillerinin hür iradesine yönetici baskısı yapmak suretiyle, yapmak iste
diğiniz hareket, hür iradeye baskı yapmaktır ve siz, açıkça, hukuku çiğniyorsunuz, hem de Anaya
sayı değiştirerek hukuku çiğniyorsunuz. Bir Parlamento için ne büyük şanssızlıktır; bu bir... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Oyunuzu açık oyla mı kullandınız?.. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - ikincisi; siz, bu Anayasada bu değişikliği, hile yapmak için 
istiyorsunuz; neden... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - O hile size özgüdür. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)-Lütfen dinleyin. 
Neden; çünkü, malum olduğu üzere, açık oylama, üç şıktan biriyle yapılacak. Birinci şık, bir 

milletvekilinin, oturduğu yerden, kalkıp "kabul", "ret" veya "çekinser" demesi suretiyle kayda ge
çecek. Bunda, elbette hile olmaz. İkinci şık... 

SABRI YAVUZ (Kırşehir) - O zaman, siz "evet" deyin, onu yapalım. 
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ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Evet, önergelerle tıkadınız. "Onu yapalım" demenin manası 

yok. Önergeleri verdiniz, tıkadınız... 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Önergeyle ne ilgisi var?!. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)"- ikinci şık nedir?.. 

Şimdi değişiklik önergesi var mı; yok; geçmişsiniz, önergelerinizle doldurmuşsunuz. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sizin bir teklifiniz var mı? 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Şimdi, ikinci şık nedir; kupalar buraya konulacak. Ee, onu da 

reddedeceksiniz. Geriye ne kalacak; geriye kupalar sıralar arasında dolaştırılacak İşte, kupaların sı
ralar arasında dolaştırılması sırasında, burada olmayan milletvekilinin oyunu, arkadaşı çekmecesin
den alıp, atacak... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Nasıl bildin... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Bu, bu Parlamentoda defalarca gerçekleşmiş bir husustur. Bu
nun aksini kimse iddia etmesin. (RP sıralarından alkışlar) Hepimizin gözü var, hepimizin kulağı 
var, hepimizin uygulamanın nasıl olduğuna dair kanâati var... O nedenle, siz, birbirinize güvensiz
likten bu Anayasayı değiştirdiğiniz için, millet de size güvenmediğini ilk seçimde inşallah ortaya 
koyacaktır ve siz, kaderinizle başbaşa kalacaksınız. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Bir husus daha var; müsaade eder misiniz Sayın Başkanım?.. 
BAŞKAN - Ben, bitirdiniz zannediyorum efendim... 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Bitirdi... Saygılar sundu... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Sayın Başkanım, usulle alakalı... 

BAŞKAN - Bir dakikanızı rica ediyorum efendim. 
Buyurun. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Biraz önce, zatı âliniz, Komisyona bir soru tevcih ettiniz ve 

"bu değişiklik tek maddeye mütealliktir, dolayısıyla, bu 2 nci madde haşivdir" dediniz "sehivdir" 
dediniz. 

Şimdi, anayasa değişikliği, malum oy çoğunluğuyla yapılıyor; yürürlük maddesi de bu deği
şiklik çerçevesi içerisindedir. Nitekim, yürürlük maddesini de şimdi oylarken zannediyorum gizli 
oyla oylayacaksınız. 

BAŞKAN-Tabiî efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Gizli oyla oyladığınıza göre, o da Anayasaya dahildir. Dola

yısıyla, bu 2 nci maddenin, bendeniz, haşiv olmadığı kanaatindeyim. 

Saygıyla arz ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Başkan, haşiv ne demek?., 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Kazan'a bir uyarıda bulunacak mısınız diye bek
liyordum da... 

BAŞKAN - Bulunacağım efendim. 
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Şahsı adına, Sayın Ergezen. (RP sıralarından alkışlar) 
Buyurun. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; böyle anayasa değişikliği olmaz. 
Bu, ancak, vakit kazanmak, milleti, Parlamentoyu oyalamak içindir. Böyle bir değişikliği ancak 
krallar, diktatörler ister, demokrasi adına böyle bir değişiklik isteyemezsiniz. İnsanların vicdanla
rını baskı altında tutarak, burada anayasa değişikliği talebinde bulunmak, sözde demokrasi adına, 
diktatörlerin talebi olabilir. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Refah Partisinin önseçimi var mı?.. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Siz, demokrasiden yanaysanız, özgürlükten yanaysanız, fikir 

hürriyetinden yanaysanız, insanların oylarını kapalı olarak kullanmalarına niçin engel oluyorsu
nuz?!. Eğer, siz, gerçekten kendinize güveniyorsanız, gerçekten yiğitseniz bırakırsınız burada her
kes oyunu kullanır, kırmızıysa kırmızı, beyazsa beyaz; ama, beyler, efendiler; milletinin inancın- -
dan korkanların, 24 üncü maddeyi değiştirmeyi cesaret edemeyenlerin demokrasi adına burada 
oturmaya hakları yoktur; bir... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Hadi canım, Hoca ne derse siz onu yapıyorsunuz. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Demokrasi diktatörlerinden korkanların, bazı mahfillerden 
korkanların, yine demokrasi adına burada oturmaya hakları yoktur; iki. 

Ben, hemen, buradan, solcu kardeşlerime sesleniyorum. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Senin kardeşin değiliz biz. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Ben, kardeş kabul edenlere sesleniyorum. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Senin kardeşin olamayız biz. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Yıllardır, özgürlükten, demokrasiden, insan haklarından bah

seden kardeşlerimizin, insanlarımızın demokratik haklarını rafa kaldıran böyle bir uygulamaya gö
nülleri nasıl razı oluyor?!. Hükümet olma pahasına bunu yapmanın, ne demokrasi adına, ne hükü
met olma adına, ne de parti adına yakıştığını hatırlatmak isterim. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - O seni ilgilendirmez. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Kaldı ki, şu Meclise yakışan, sivil bir anayasa yapmaktı. As
kerler geldi, bir anayasa yaptı. Milletin iradesiyle buraya gelenlerin, askerler kadar cesur olup, si
vil bir anayasa yapmamaları, demokrasi,adına utanç vericidir. (DYP ve CHP sıralarından gürültü
ler) insan hakları adına utanç vericidir, fikir hürriyeti adına utanç vericidir. 

BAŞKAN - Sayın Ergezen, sözünüzü bağlayın efendim. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Ben, sizin yerinizde olsaydım şu Anayasayı iptal eder, sivil bir 

anayasa yapardım. Bu Anayasa, toplumun ana unsurunun değerlerini rafa kaldıran, özel nitelikleri 
ön plana çıkaran; şefkatten, merhametten yoksun; bölücülüğü teşvik eden, bir dönemin suçluları
nın affedilmesini sağlayan insan haklarını rafa kaldıran, din düşmanlarına cesaret veren bir Anaya
sadır. Siz bu Anayasayı koruyamazsınız; bir. 

İkincisi; bu Anayasa, anayasaya benzemiyor, Türk Ceza Kanununa benziyor, yurttaşlık dersi
ne benziyor; bir, boyumuzun uzunluğunu, bir de omuzlarımızın genişliğini yazmamış; yani yazıl
madık başka hiçbir şey kalmamış. 

Siz, 125 inci maddeyi değiştirmeden, Anayasanın başlangıç metnini yeniden ele almadan, 131 
inci maddeyi değiştirmeden, 15 inci maddeyi kaldırmadan, 174 üncü maddeyi kaldırmadan, kendi 
kendini inkâr eden 90 inci maddeyi değiştirmeden, sizin, demokrasi adına, insan haklan adına, 

- 3 6 1 -



T.B.M.M. B:142 18.7.1995 0 : 3 
inanç adına, toplumun ana unsuru olan Müslümanlar adına burada oturmaya, Anayasa değiştirme
ye hakkınız yoktur. 

Beyler, efendiler, bir şey söylüyorum; bakınız, 174 üncü... 

BAŞKAN - Yürürlük maddesi... Lütfen... 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Başkan, sözümü kesmezseniz, cümlelerimi bağlıyorum. 
Anayasanın 175 inci maddesi... Askerî şûranın vermiş olduğu kararlara yargı önü kapalı. Bir 

insan haksızlığa uğramış; hakkmı aramak için hukuka gidemiyorsa, yargıya gidemiyorsa, böyle hu
kuk devleti olur mu!.. Üçüncü dünya ülkelerinde bile böyle bir anayasa yoktur. (RP sıralarından al
kışlar) ' 

Ben, sizlere sesleniyorum. Batı'da, Hıristiyanların ordularında, Hıristiyanlığı bihakkın yaşadı
ğı için Hıristiyan subayların ordudan atıldığını gördünüz mü!.. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Mademki, demokrasinin beşiği Batı, demokrasinin beşiği Amerika, beyler, efendiler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) / 

BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlayalım. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla)-Bağlıyorum Sayın Başkan. 

...hiç moraliniz bozulmasın.; ben de sizin gibi burada bekliyorum. Beyler, efendiler, seçmen 
de yatmış, seçmene selam da yoktur burada; ama, yürekten gelen bir gerçeği burada seslendirmek 
istiyorum. Bu Anayasanın karakteri bozuktur. Bu Anayasanın karakteri bozuk olduğu için, bu Ana
yasaya dayalı kanunların da karakteri bozuktur. Bu Anayasa da, bu yasa da milletin karakterini 
erozyona uğratmıştır. 

s BAŞKAN -Efendim, lütfen bağlayın... 
ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) - Evet, beyler, efendiler, bu Anayasa bozuktur. Sizler söylüyor

sunuz, ben söylüyorum. < 

BAŞKAN-Efendim, lütfen bağlayın. Zaten sözünüzü kestim. 
ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) - Bu anayasa değişikliğinin, demokrasi adına:, bu şekilde yapıl

ması, meycut Anayasayı muhafaza etmeye... 
BAŞKAN-Sayın Ergezen... 

ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) - Hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Vefa Bey, müsamahanız Meclise hakarete sebebi

yet veriyor; çok üzüldüm. İdare etmesini bilmiyorsunuz. Esas maddeden çıkıyor ve bize hakaret 
ediyor; ona da müsaade ediyorsunuz. Sizin adınıza üzüldüm efendim... Üzüldüm... (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başkanın sık sık araya girmesini ben kabullenmem; doğru 
da değildir; ama, öyle bir müzakere yapıyoruz ki, mecbur oluyoruz. (."• 

Şimdi, bir canlı yayın içerisindeyiz. Sizi dinleyenler, sanki cumhuriyet kurulduğundan beri var 
olan anayasalarda gizili oylama vardı da, şimdi kaldırıyoruz zannediyor; yanlış izlenim veriyorsu
nuz. 1987 yılına kadar hiçbir anayasada, anayasa değiştirilmesinin gizli oyla yapılacağı kaydı yok
tur. Şimdi, bu Meclisteki anayasacılara soruyorum: Dünyanın hangi devletlerinde anayasaların oy
laması gizlidir; kaç tanesinde?!. ("Yok" sesleri) Ee, o zaman, nedir buradaki çığlık, yıkıp gitme... 
(DYP sıralarından alkışlar) Yeni bir usul getirmiyoruz ki. 1987 yılma kadar açık oylamayla gelin
miş, 1987 yılında, ne maksatla, niçin alındığını yorumlayamadığımız bir gizli oylama getirilmiş. 
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Buraya çıkan herkes, 82 Anayasasının değişmesini kabul ediyor, sonra da bu değiştirmeyi zorla
mak istiyor. Hem değişmeyi kabul edeceksiniz hem kolaylaştırıcıyı getirmeyeceksiniz... Burada te
zat içerisindesiniz. 

Şimdi, Sayın Kazan'ın konuşmasını da kesmek istemedim. Yüce Meclisin üyeleri, saygın ki
şilersiniz; çünkü, yüce milleti temsil ediyorsunuz. Sizin, herhangi bir oylamada, bir başka türlü 
davranacağınızı, riyaset hiçbir zaman kabul etmez. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Olay gözünüzün önünde oldu. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, buyurun. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, biz söz istedik, vermediniz; Sayın Kapu-

suz'a neden veriyorsunuz? 

BAŞKAN - Efendim, o, madde üzerinde çok evvel söz istedi. Ben araya girdiğim için oturt
tum. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, ikaz edin, madde üzerinde konuşsun. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hiç, öyle, tan
siyonunuzu falan yükseltmeyin; sadece, akşamın bu saatinde, belki son konuşmacı olarak görüşle
rimi kısaca arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Akşam değil, gece yansı. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Akşam değil, sabah oldu. . . , . . " 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Lütfen sakin dinleyin. Şayet öyle bir sıkıntınız varsa, buyu

rur, konuşursunuz Sayın Maruflu. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Konuşurum... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Öyle bir derdiniz varsa, gelir, konuşursunuz. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Senden mi izin isteyeceğim!.. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... Lütfen... ' 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bizim size söyleyeceğimiz sadece şu: Benim İçtüzükten ge
len bir hakkım var; bunu da Sayın Başkan verdi ve kullanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir defa, her şeyden önce, bazı şeyleri doğru tespit etmek lazım. Şayet siz 
bu değişiklik teklifini, şu anda gelen teklifi, başlangıçta, hazırlanmış olan paketin içerisine koymuş 
olarak gelseydiniz, bunu herkes kabul ederdi ve uygun da olurdu; ama, ne oldu; olan şey şu: Çalış
malar başladı; birinci tür oylandı, ikinci tura geçildi, 3 madde de görüşüldü, iş tıkandı; ondan son
ra çözüm aramaya başladınız, o fiyaskoyu aşabilmek için bir gayret içerisine girdiniz. Dolayısıyla, 
bunun bu şekliyle getirilmiş olması, öncelikle bu Parlamento açısından ve milletvekili arkadaşla
rım açısından, şahsımız açısından ve sizler açısından hiç de uygun değil. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Bize göre uygun. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Hiç uygun değil. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Sana ne... Bizim için uygun olan uygundur. 
BAŞKAN - Efendim, 5 dakikası var; ne olur laf atmayın. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Arkadaşlar, eğer siz bunu içinize sindiriyorsanız, ben o arka

daşlarıma bir şey söylemiyorum. Ben, bunu içime sindiremiyorum. Böyle bir sürecin içerisine gir
dikten sonra.... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Lütfen sadet!.. 
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BAŞKAN - Sayın Kapusuz, size, 3 üncü madde, yani yürürlük maddesi için söz verdim. Ya

ni, tümü üzerinde bir söz vermiş değilim ki. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkanım, dikkat ederseniz... 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) - Bizini adımıza niye konuşuyor Sayın Başkan, kendi adına konuş
sun. 

SALlH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, dikkat ederseniz, ben de madde üzerinde bir ilgi 
kurmak istiyorum. Bakın, 3 üncü madde diyor ki: "Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer." Ne 
demektir bu... 

BAŞKAN - Siz de deyin ki: "İki ay sonra yürürlüğe girer." 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu, bu kanunun tamamını içine alır; çünkü, yürürlüğe gire
cek olan sadece 1 inci madde veyahut da 2 nci madde değil; bu getirilen teklifin tamamının adı, bu 
kanundur. Onun için, bu kanun üzerinde son bir değerlendirme fırsatı elime geçmiştir. Bu, gayet 
normal. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Nasıl olur beyefendi?!. Beyefendi, bu kültürü nere
den aldınız siz?!. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, hiç rahatsızlık duymayın. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, müdahale etmiyorsunuz... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, bir başka yanlışı daha tespit etmek istiyorum: Siz, 
ne yapıyorsunuz; almış olduğunuz yetkiyi de, 19 uncu Dönem milletvekilleri için alıyorsunuz; buy
sa, hiç doğru değildir. Ne demektir bu; 20 nci Döneme girildiği takdirde, onlar da kendileri için bir 
şeyler isteyecek demektir. Ondan sonraki dönem, bir başka çıkış yolu arayacaktır. Anayasa deği
şikliği gibi, belirli bir oy oranıyla değişmesi istenilen bir anakanun konusunda eğer, siz, kendi dö
neminizle ilgili bir yetki alırsanız, bunun uyum. ve uygunluğunu kimseye kabul ettiremezsiniz. 

Zaten, açık ve net söylüyorum; şekil yönünden, bunun Anayasa Mahkemesine gitmesi için bir
çok arkadaşımla bir çaba içerisine gireceğiz; arkadaşlarımızın da desteğini aldığımız takdirde, da
ha Önceki yetki kanunlarında ve Anayasa Mahkemesinden dönen birçok konuda olduğu gibi, bu da 
Anayasa Mahkemesinden dönecektir. Onun için, şimdiden hatırlatıyoruz; yapılan bu çalışmalar, bu 
şekliyle uygun değil; bu kanunun bu şekliyle yürürlüğe girmesini şahsım adına tasvip etmiyorum, 
benim gibi içine sindiremeyen arkadaşlar olarak sizlere de son bir hatırlatma yapmak istiyorum. 
Yaptığımız işi doğru yapalım, uygun yapalım; aksi takdirde, yarın bu yapılanlarla ilgili değerlen
dirmelere, kanaatim o dur ki, siz de kabul göstermeyeceksiniz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri 3 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önergeler vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum: 

8 önerge vardır; 4'ünü muameleye koyacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

878 sıra sayılı kanun teklifinin 3 üncü maddesindeki "yayını" kelimesinin "yayınlama" olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Süleyman Ayhan Mustafa Kaçmaz 
Adana Çanakkale Van 

Ali Eser İsmail Kalkandelen Tevfik Türesin 
Samsun Kocaeli Bolu 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

878 sıra sayılı kanun teklifinin 3 üncü maddesindeki "Kanun" kelimesinin "Yasa" olarak de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

Turgut Tekin Süleyman Ayhan Mustafa Kaçmaz 
Adana Çanakkale Van 

Ali Eser İsmail Kalkandelen 

Samsun Kocaeli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

878 sıra sayılı kanun teklifinin 3 üncü maddesindeki "Kanun" kelimesinin "Anayasa değişik
liği" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Süleyman Ayhan Mustafa Kaçmaz 

Adana Çanakkale Van 
Ali Eser İsmail Kalkandelen Tefvik Türesin 
Samsun Kocaeli Bolu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

878 sıra sayılı kanun teklifinin 3 üncü maddesindeki "yürürlüğe" kelimesinin "meriyete" ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. (RP sıralarından alkışlar [!]) 

Turgut Tekin Süleyman Ayhan Mustafa Kaçmaz 
Adana Çanakkale Van 

Ali Eser İsmail Kalkandelen Tefvik Türesin 
Samsun Kocaeli Bolu 

BAŞKAN - Efendim, zabıtlara geçsin, lazım olur; 8 önergenin 4'ü elimde; veriliş sırasına gö
re, sonra verildiği için okutmadım. Burada da diyor ki "yayımı tarihinden iki ay sonra girer" öbü
ründe diyor ki "yayımı tarihinden bir ay sonra girer..." hangisini alıp, hangisine vurayım ben bu
nun. (RP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ÜNÂLDI (Konya) - Meriyete vur„meriyete... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Kim vermiş Sayın Başkan, bunu?.. 

BAŞKAN-O taraf da, bu önergeleri vermiş. 
Şimdi, önergeleri, aykırılık derecelerine göre okutup işleme koyacağım. 

Buyurun. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

878 sıra sayılı kanun teklifinin 3 üncü maddesindeki "kanun" kelimesinin "Anayasa değişikli
ği" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 
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BAŞKAN - Önerge sahiplerinden söz isteyen var mı? Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler;.. Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
878 şıra sayılı kanun teklifinin 3 üncü maddesindeki "yayını" kelimesinin "yayınlama" olarak 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

TurgutTekin 

(Adana) 
ve arkadaşları . 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahiplerinden söz isteyen var mı? Ypk. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Üçüncü önergeyi okutuyorum: ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

878 sıra sayılı kanun teklifinin 3 üncü maddesindeki "Kanun" kelimesinin "Yasa" olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

TurgutTekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
. ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz Sayın Baş

kanım. , 
BAŞKAN - Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

• Son önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

878 sıra sayılı kanun teklifinin 3 üncü maddesindeki "yürürlüğe", kelimesinin "meriyete" 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

TurgutTekin ! 

(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahiplerinden söz isteyen?,. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Madde üzerinde verilen önergelerle ilgili işlemler tamamlanmıştır. 
Şimdi, maddeyi gizli oya sunacağım. 
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Divan Kâübi arkadaşlanmız yerlerini aldılar; oylamaya başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Oy sandığı kaldırılsın., 
(Oylann ayınmı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletveldlleri, yapılan oylamaya 384 sayın üye katılmış; 271 kabul, 105 

ret, 8 geçersiz oy kullanılmış ve böylece, anayasal sayı bulunmuştur. 
Sayın milletvekilleri, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın milletvekilliğinden istifası nedeniyle 

üyeliğinin düşmesinin oylanmasını ve Bosna-Hersek konusundaki genel görüşme önergelerinin 
görüşmelerini yapmak ve kanun tasan ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri görüşmek 
için; alınan karar gereğince, 19 Temmuz 1995 Çarşamba günü, yani bugün saat 10.30'da toplan
mak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 0238 

— ® — ' 
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VII . - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVÂPLARI 
1.-İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 
- Gübre Sanayii A.Ş:'ne, 
-Türkiye Petrolleri A.O.'ne, 
- Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri'ne, 
- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 'na, 
-Türkiye Gübre Sanayii AŞ.'ne, 
- Türkiye Zirai Donatım Kurumu'na, 
- Çay İşletmeleri'ne, 
-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ne, 
- Toprak Mahsulleri Ofisi'ne, 
-TEDAŞ'a, 
-TEAŞ'a, 
- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na, 
-Türkiye Taşkömürü Kurumu'na, 
-Etibank'a, 
- Çinko-Kurşun Metal Sanayii A.Ş. 'ne, 
-SEKA'ya, 
- Devlet Hava Meydanları İşletmesine, 
-PJT'ye, 
-T.C. Devlet Demiryolları İşletmeler i'ne, 
—T.C. Ziraat Bankası 'na, 
-Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ne, 
- T.K.B.'nin yurtdışına ihraç ettiği bonolara, 
- Emlak Konut A.Ş.'ne, 
- Güven Sigorta T.A.Ş.'ne, 
- İlişkin Başbakandan soruları ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'in yazılı cevabı 

(7/6313, 6310,6302, 6309, 6289, 6288, 6285, 6286, 6287,6290, 6291,6296,6297, 6325, 6326, 
6308,6282,6324,6300,6304,6306,6337,6328,6305) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

17.2.1995 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru 1. 1994 yılı itibarı ile istanbul Gübre Sanayii A.Ş.'nin kâr veya zararı nedir? Bu kâr ve

ya zarar içinde amortisman payı nedir? 
Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş

tur? 
Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 
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Soru 4. 1994 yılı sonu itiban ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si

gortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranlan nedir? 

Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl so
nu itiban ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 

Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itiban 
ile kaç çalışanı vardır? • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırma

sına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

17.2.1995 
Halit Dumankaya 

istanbul 
Soru 1. 1994 yılı itibarı ile Türkiye Petrolleri A.O.nın kâr veya zararı nedir? Bu kâr veya za

rar içinde amortisman payı nedir? • 
Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş

tur? ; ' ' 
Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 

Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadan Maliye ve Sosyal Si
gortalar Kurumunadır? Ne kadan bankalaradır? Borç faiz oranları nedir? 

Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl so
nu itiban ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 

Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 
' ile kaç çalışanı vardır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

17.2.1995 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru 1. 1994 yılı itibarı ile Türkiye Demir Çelik İşi etmeleri'nin kâr veya zararı nedir? Bu kâr 

veya zarar içinde amortisman payı nedir? 
Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş

tur? 
Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 
Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si

gortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranları nedir? 

Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl so
nu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 

Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 
ile kaç çalışanı vardır? 
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Türkiye Bİlyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

. . ' '.- ' 17.2.1995 
Halit Dumankaya 

istanbul 
Soru 1. 1994 yılı itibarı ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun kâr veya zaran nedir? 

Bu kâr veya zarar içinde amortisman payı nedir? 
Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş

tur? ' 
Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 
Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si

gortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranları nedir? 
Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl so

nu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 
Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 

ile kaç çalışanı vardır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
• " """ . ''..17.2.1995 ' 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Soru 1. 1994 yılı itibarı ile Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.'nin kâr veya zarar durumu nedir? Bu 
' kâr veya zarar içinde amortisman payı nedir? 

Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu iti ban ile ne olmuş
tur? -

• • • ' " • • \ 

Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 
Soru 4. 1994 yılı sonu itiban ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si

gortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranları nedir? 
Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl so

nu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 
Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 

ile kaç çalışanı vardır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim; 

Saygılarımla. 
, 17.2.1995 • 

Halit Dumankaya 
İstanbul 
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Soru 1. 1994 yılı itiban ile Türkiye Zirai Donatım Kurumu'nun kâr veya zarar durumu nedir? 

Bu kâr veya zarar içinde amortisman payı nedir? 
Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itiban ile ne olmuş

tur? 
Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 
Soru 4. 1994 yılı sonu itiban ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si

gortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranlan nedir? 
Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl so

nu itiban ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 
Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 

ile kaç çalışanı vardır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılanmlâ. 
17.2.1995 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Soru 1. 1994 yılı itibarı ile Çay İşletmeleri'nin kâr veya zarar durumu nedir? Bu kâr veya za
rar içinde amortisman payı nedir? 

Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktan nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş
tur? ' .'•• • 

Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? * 
z Soru 4. 1994 yılı sonu itiban ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si
gortalar Kurumunadır? Ne kadan bankalaradır? Borç faiz oranlan nedir? 

Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl so
nu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 
1 Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 
ile kaç çalışanı vardır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delâletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

17.2.1995 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru 1. 1994 yılı itibarı ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin kâr veya zarar durumu nedir? 

Bu kâr veya zarar içinde amortisman payı nedir? 
Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş

tur? : 
Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 
Soru 4. 1994 yılı sonu itiban ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si

gortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranları nedir? 
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Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl so

nu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 

Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 
ile kaç çalışanı vardır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

17.2.1995 
Halit Dumankaya 

İstanbul 

Soru 1. 1994 yılı itibarı ile Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kâr veya zarar durumu nedir? Bu kâr 
veya zarar içinde amortisman payı nedir? 

Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş
tur? 

Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 

Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si
gortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranlan nedir? 

Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl so
nu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 

Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 
ile kaç çalışanı vardır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından, yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

17.2.1995 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Soru 1. 1994 yılı itibarı ile TEDAŞ'ın kâr veya zarar durumu nedir? Bu kâr veya zarar içinde 
amortisman payı nedir? . ' ' ' . , . - . • , 

Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş
tur? ; 

Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 

Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si
gortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranları nedir? 

Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl so
nu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 

Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 
ile kaç çalışanı vardır? 

• ' . • ' . ' ' ' 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

17.2.1995 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru 1. 1994 yılı itibarı ile TEAŞ'm kâr veya zarar durumu nedir? Bu kâr veya zarar içinde 

amortisman payı nedir? 
Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş

tur? 
Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 
Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si

gortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranları nedir? 
Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl so

nu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 
Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 

ile kaç çalışanı vardır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
17.2.1995 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Soru 1. 1994 yılı itibarı ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun kâr veya zarar durumu ne
dir? Bu kâr veya zarar içinde amortisman payı nedir? 

Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş
tur? 

Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 
Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si

gortalar Kurumunadır? Ne kadan bankalaradır? Borç faiz oranlan nedir? 
Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl so

nu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 
Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 

ile kaç çalışanı vardır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
17.2.1995 -

Halit Dumankaya 
İstanbul 
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Soru 1. 1994 yılı itibarı ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun kâr veya zarar durumu nedir? Bu 

kâr veya zarar içinde amortisman payı nedir? 
Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itiban ile ne olmuş

tur? 
Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 
Soru 4. 1994 yılı sonu itiban ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si

gortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranları nedir? 
Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl so

nu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 
Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itiban 

ile kaç çalışanı vardır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
17.2.1995 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Soru 1. 1994 yılı itibarı ile ETtBANK'ın kâr veya zararı nedir? Bu kâr veya zarar içinde amor
tisman payı nedir? 

1 Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş
tur? 

Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 
Soru 4- 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si

gortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranlan nedir? 
Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne,kadar ödeme yapılmıştır? Yıl so

nu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 
Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itiban 

ile kaç çalışanı vardır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
, 17.2.1995 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Soru 1. 1994 yılı itibarı ile Çinko-Kurşun Metal Sanayii A.Ş.'nin kâr veya zararı nedir? Bu kâr 
veya zarar içinde amortisman payı nedir? 

Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı île ne olmuş
tur? 

Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 
Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si

gortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranları nedir? 
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Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl so

nu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 
Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 

ile kaç çalışanı vardır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. -

17.2.1995 
Halit Dumankaya 

İstanbul 

Soru 1. 1994 yılı itibarı ile SEKA'nin kâr veya zararı nedir? Bu kâr veya zarar içinde amortis
man payı nedir? 

Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş
tur? 

Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 

Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si
gortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranları nedir? 

Soru 5: 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl so
nu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 

Sora 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldiı? Yıl sonu itibarı 
ile kaç çalışanı vardır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına; 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

17.2.1995 
Halit Dumankaya 

1 İstanbul 

Soru 1. 1994 yılı itibarı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin kâr veya zarar durumu ne
dir? Bu kâr veya zarar içinde amortisman payı nedir? 

Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş
tur? 

Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 

Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si
gortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranları nedir? 

Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl so
nu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 

Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 
ile kaç çalışanı vardır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

17.2.1995 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru 1. 1994 yılı itibarı ile PTT'nin kâr veya zararı nedir? Bu kâr veya zarar içinde amortis

man payı nedir? 
Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş

tur? 
Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 
Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si

gortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranları nedir? 
Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl so

nu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 
Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 

ile kaç çalışanı vardır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
17.2.1995 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Soru 1. 1994 yılı itibarı ile T.C. Devlet Demiryolları îşletmeleri'nin kâr veya zararı nedir? Bu 
kâr veya zarar içinde amortisman payı nedir? 

Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile fıe olmuş
tur? 

Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 
Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal 

Sigortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranları nedir? 
Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl 

sonu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu .borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 
Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 

ile kaç çalışanı vardır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. , ' 
17.2.1995 

Halit Dumankaya 
İstanbul 
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Soru 1. 1994 yılı itibarı ile T.C. Ziraat Bankası'nın kâr veya zaran nedir? Bu kâr veya zarar 

içinde amortisman payı nedir? 
Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş

tur? 
Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? • 
Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal 

Sigortalar Kurümunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranları nedir? 
Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl 

sonu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 

Soru 6. 1994 yılj başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 
ile kaç çalışanı vardır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına _ 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

17.2.1995 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru 1. 1994 yılı itibarı ile Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin kâr veya zararı nedir? Bu kâr veya 

zarar içinde amortisman payı nedir? 
Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş

tur? 
Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 

Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal 
Sigortalar Kurümunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranları nedir? 

Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl 
sonu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 

Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 
ile kaç çalışanı vardır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

- 22.2.1995 
Halit Dumankaya 

i İstanbul 
1. TKB. Yurtdışına ne kadar sentetik bono (bull note) ihraç etmiştir? 
2. Bu bonoları ihraç işlemleri ile ilgili aracı kuruluş veya şahıs kimdir? Eğer şirket ise, şirket 

yönetim kurulu üyelerinin ve birinci derecede imza yetkileri olan kişilerin isimleri nedir? 
3. Halk Bankasının ihraç ettiği iki buçuk trilyonluk sentetik (Bull note) bonolar için aracı kuru

luşun ismi, şirket ise yönetim kurulu üyelerinin ve birinci derece imzaya yetkili yöneticilerinin 
isimleri nedir? 
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4. TKB'nin ihraç ettiği bonoların tahsili ile ilgili bir vade yapılmış mıdır? Yapılmış ise vade 

tarihleri nedir? 

5. TKB'de bu işle ilgili olarak kimler hakkında soruşturma yapılmıştır? Soruşturma sonucu 
nedir? Mahkemeye verilenler kimlerdir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

17.2.1995 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru 1. 1994 yılı itibarı ile Emlak Konut A.Ş'nin kâr veya zararı nedir? Bu kâr veya zarar için

de amortisman payı nedir? 

Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş
t u r ? ' '.'• 

Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? , 

Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal 
Sigortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranları nedir? 

Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl 
. sonu itibârı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 

Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 
ile kaç çalışanı vardır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

17.2.1995 
Halit Dumankaya 

İstanbul 

Soru 1. 1994 yılı itibarı ile Güven Sigorta A.Ş'nin kâr veya zararı nedir? Bu kâr veya zarar 
içinde amortisman payı nedir? 

Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş
tur? '"•' 

Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 

Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal 
Sigortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranları nedir?' 

Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl 
sonu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve Kuruluşlaradır? 

Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 
ile kaç çalışanı vardır? > 
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'' • : .'' V T.c. 

Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığı 

Sayı: B.02.I.HM.0.KİT-05-1-52340/07-25759 20.6.1995 
Komi: Soru Önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : (a) Devlet BakanlığVnın (Sayın Bekir Sami Daçe) 16.5.1995 tarih ve B.02.0.006.0/2-

01273, 01279, 01258, 01234, 01233, 01231, 01231, 01232, 01237, 01267, 01268, 01246, 01245, 
01259,01242,01250,01262,01277,01261, 01270, 01299,01276, 1387 sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve ilgide 
kayıtlı yazılanınız ekinde yeralan soru önergelerinin cevapları sektörler itibariyle düzenlenerek 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
A.AykonDoğan 

Devlet Bakanı 
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2. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon Tekel Baş Müdürlüğü Hizmet Binasına ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/6513) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için delalet
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

28.3.1995 
Dr. Gaffar Yakın 

Afyon 
1. Afyon Tekel Baş Müdürlüğü hizmet binası ne zaman ihale edilmiştir, ihale tutan nedir? 
2. Proje için şimdiye kadar ne kadar harcama yapılmıştır ve ne zaman bitirilecektir? 

• T.C. v:' 

Devlet Bakanlığı 
Sayı: B.02.0.009-31.2/0529 17.7.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
13670/49633-7/6513 

Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Bakanlığım bağlı kuruluşlarından Tütün, Tütün 
Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü Afyon Pazarlama ve Dağıûm 
Başmüdürlüğü İdare ve Ambar Binası inşaatı hakkında yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği 7/6513 esas nolu yazılı soru önergesinde yeralan sorulara ilişkin 
cevaplar yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nafiz Kurt 

Devlet Bakanı 
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın 7/6513 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesine İlişkin 

Cevaplar: 
1. Afyon Başmüdürlüğü İdare ve Ambar Binası 16.6.1992 tarihinde 4 238 944 586 TL. sına 

ihale edilmiştir. Ancak 4.5.1995 tarih ve 584 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile % 20 keşif artışı ile 
ihale bedeli 5 086 733 503 TL. sı olmuştur. 

2. Proje için şimdiye kadar, 4 436 447 984 TL. sı ihale bedeli olmak üzere, ödenek sarfı olarak 
toplam harcama 13 211 490 570 TL. sı harcanmıştır. Ödenek temin edildiğinde iş 1995 yılında 
bitirilecektir. 

Sene İçi Bilgi Kontrol Formu 
İşin dahil olduğu proje no : 900030120 
İşin adı : Afyon Başmüd. İdare ve Ambar Bin. İnş. 
Müteahhidi : Mustafa Akçı 

Birinci keşif bedeli : 4 547 248 000,00 TL. İhale bedeli : 4 238 944 586,00 TL. 
Toplam Keşif Bedeli : 5 456 697 600,08 TL. Toplam ihale bedeli : 5 086 732 503,20 TL. 
Gerçekleşen keşif tutarı : 4 759 116 052,53 TL. Gerçekleşen keşif tutarı : 4 436 447 984,00 TL. 

İlave keşif onay tarihi: 4.5.1995 Onay No : 584 
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Sözleşme süre sonu : 20.12.1993 

Son süre uzatımı : 31.10.1995 tarihine kadar 4.5.1995 gün 584 sayılı karar 

29.5.1995 itibar tarihli 12/0 sayılı hakediş dahil harcama durumu 

A) 1995 senesi hakedişleri : 

fM,NQ Söyleşme tutan 
12/0 192 768 890 

ıı/ı o 
11/0 434436 647 

Toplam 632 205 537 

Kararname f,F, 
850 797 998 

1431578 510 

684000 275 
2 966 366 783 

B) Senelere göre harcama durumu : 

Şçnç Sözleşme tutan 
1990 0 

1991 0 
1992 236 628 399 

1993 2 026 692 682 

1994 1540 921366 
1995 632 205 537 

Toplam 4436447984 

Kararname F.F. 

0 

0 
0 

1254 307 922 

2 371 104 667 
2966 366 783 
6591779 372 

Malzeme F.F. 

0 

0 
26 233 646 
26 233 646 

Malzeme F,F. 

o. 
0 

111595 887 

281 499 397 

142 725 018 

26 233 646 

K.P.Y, 
157 283 533 

214736 777 

171700 585 
543 720 895 

K,D,V, 
0 
0 

41785 714 

427499 999 

608 212 658 

543720 895 
562 043 948 1621219 266 

Ödenek Sarfı 
1205 840 421 

1646 315 287 
1316 371 153 
4 168 526 861 

Ödenek Sarfı 

o 
0 

390 000 000 
3 990 000 000 

4 662 963 709 
'4 168 524 816 
13 211490 570 

KY.N, 
666 

593 
521 

KYN, 
1578 
1735 

1886 
2028 

2161 

2248' 

Ana bilgi 4436447984 6 591779 372 562043 948 1621219 266 13 211490 570 

C) 1995 senesi Ödenek durumu : 

•Kod No. İsin Adı ödenek Sarfı Kalan Ödenek K-Y.N, 
D90C03012001 Afyon Başmüd. İd. ve Ambar Binası 4168526861 2248 
Senebaşı /Senesonu Ödeneği: 4 170 000 000 /170 000 000 4 168 526 861 1 473 138 . 

3. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Palu-Gökdere Nahiyesine bağlı Büyük 
Akbulut ve Küçük Akbulut köylerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente
şe 'nin yazılı cevabı (7/6652) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Soru : Elazığ-Palu-Gökdere Nahiyesine bağlı Büyük Akbulut ve Küçük Akbulut köyleri 
güvenlik nedeniyle boşaltılmıştır. Köy sakinleri Elazığ veya başka yerlere göç etmek zorunda 
kaldılar. Gittikleri yerlerde işsiz ve çaresiz bir durmdadırlar. Bunların çaresizliklerini giderebilmek 
sosyal devletin de anayasal ödevidir. Bu vatandaşlarımızın mağduriyetini giderebilmek için acaba, 
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1. Köylerine geri dönmeleri için tarafınızdan başlatılmış bir hazırlık veya böyle bir düşünce

niz var mıdır? Varsa ne zaman köylerine geri dönebileceklerdir. 
2. Köylerine geri dönmezlerse köyü kamulaştırmayı düşünüyor musunuz? 
3. Kamulaştırma da yapılmayacaksa acaba bunlar için toplu iskân yerleri hazırlamayı düşünü

yor musunuz? 

4. Bunların dışında bu yurttaşlarımız için düşündüğünüz bir şey var mı? 
T.C. . 

İçişleri Bakanlığı 
iller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Şb. B050İLİ00600001.21 İ/301-5602 17.7.1995 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 1.5.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/6652-13880/50163 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 16.5.1995 tarih ve B.02.0.KKG/106-9132/2172 sayılı yazısı. 
c)1 Devlet Bakanlığının 13.6.1995 tarih ve B.02.0.006.0/2.01662 sayılı yazısı. 
Güvenlik nedeniyle boşaltılan, Palu ilçesi Gökdere Bucağına bağlı Büyükakbulut ve Küçü-

kakbulut köyleri ile ilgili, Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un Sayın Başbakan'a tevcih etti
ği 7/6652 esas nolu yazılı soru önergesi incelenmiştir,! 

1. Elazığ İline bağlı Palu İlçesi Büyükakbulut ve Küçükakbulut köyleri Devlet tarafından gü
venlik nedeniyle boşaltılmamıştır. . 

Teröristlerin baskılan karşısında zorlanan ve ayrıca ekonomik yönden sıkıntıya düşen köy hal
kı rahat ve huzurlu bir ortamda hayatlarını sürdürebilmek için köylerinden göç etmişlerdir. Köylü
lerin göç etmesinden sonra lojistik desteği kesilen örgüt, köylülerden intikam almak için köydeki 
evlerin bir kısmını yakıp yıkmıştır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı Akbulut köylüleri göç etmiş olup, göç hususunda Dev
letin herhangi bir zorlaması sözkonusu olmamıştır. Bu bölgede örgütün tehdidi bittiğinde, huzurlu 
ve rahat bir yaşam ortamı sağlandığında Akbulut köylülerinin köylerine dönmelerinde bir sorun ol
mayacaktır. 

2. Akbulut köyü Devletçe boşaltılan köyler kapsamında bulunmadığından, kamulaştırma işle
mi yapılması düşünülmemektedir. 

3. Terör dolayısıyla değişik illerden ve Elazığ iline bağlı köylerden il merkezine Ve ilçelerine 
575 aile göç etmiş olup, bu ailelerin iskân edilebilecekleri toplu konut alanlarının tespit çalışmala
rı sürdürülmektedir. Akbulut Köyü halkı için ayrı bir çalışma yoktur. 

4. Elazığ İline terör nedeniyle göç eden vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Va
kıfları tarafından 1994 ve 1995 yıllarında önemli derecede giyecek ve yiyecek yardımları yapılmış-
tır. . 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Nahi t Menteşe 

, İçişleri Bakanı 
4.- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, özel birTV kanalında yayınlanan programda ye-

ralan iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in 
yazılı cevabı (7/6717) 

- 3 8 2 -



T.B.M.M. B:142 18*7 .1995 0 : 3 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 
Konya 

14.4.1995 gününü 15.4.1995'e bağlayan gece ATV'de canlı olarak yayınlanan Siyaset Mey
danı programında saat 01.40 sıralarında bir sendikacı: 

"Bir büyük siyasetçimizin İstanbul Bankasından emekli yakını SSK'nın 22 trilyonunu yazık 
etmiştir. Buna ne hakkı vardı" ifadesini kullandı. 

1. İfade edildiği gibi bir zayiat olmuş mudur? 
2. Olmuşsa sebebi nedir? 
3. Bu siyasetçi ve yakını kimdir? 
4. Bu konuda herhangi bir işlem yürütülmüş müdür? Yürütülmüş ise sonuç ne olmuştur? 

T.C. -
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı . 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı:B,13.0.SGK-0-13-00-01/6448-20744 ' 18,7.1995 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 1.5.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6717-14008/50695 sayılı yazınız. 
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Bakanlı

ğımca yanıtlanması uygun görülen, İstanbul Bankası personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı'nın 
Sosyal Sigortalar Kurumu'na devrinin, adıgeçen Kurumun zararına neden olduğu iddiasına ilişkin 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, banka ve sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, 
borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin sosyal güvenliklerini sağlayan sandık
lar 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine göre, bu Kanun yürürlüğe gir
dikten sonraki altı ay içinde Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre birer "Tesis" haline gelmiş
lerdir. 13.7.1967 tarihinde 903 sayılı Kanunla Medeni Kanunda yapılan değişiklikle tesisler vakıf 
statüsüne geçirilmişlerdir. Bu statüdeki sosyal güvenlik sandıkları müstakil kuruluşlardır. 

Sandıkların, en az Sosyal Sigortalar Kanununda Öngörülen hak ve menfaatleri sağlamakla yü
kümlü müstakil birer kuruluş oldukları hususu Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Bölümü Genel 
Kurulu'nun 1983/1 Esas, 1983/1 sayılı Karan ile kesinlik kazanmıştır. 

Ayrıca 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştiril-
mesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) fıkrasında, 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci mad
desine tabi sandıklar, sosyal güvenlik kuruluşları olarak sayılmışlardır. 

Özel sandıkların idarî yapılanmaları Vakıflar hakkında Tüzük hükümlerine göre oluşmaktadır. 
Banka veya şirket personeli ve emekli üyeler vakıf yönetimine iştirak etmektedirler. 

Ayrıca, 25.4.1985 tarih 3182 sayılı Bankalar Kanununun 41 inci maddesinin (2-c) fıkrası; ban
kaların, banka mensuplarının kurduğu sandık, dernek veya vakıflarına her ne şekil ve suretle olur
sa olsun kredi veremeyecekleri, kefaletlerini kabul edemeyecekleri ve tahvil ve benzeri menkul 
kıymetlerini satın alamayacaklarını içermekte, bu hükümlere uymayanların ise aynı Kanunun 79 
uncu maddesine göre ağır para ve hapis cezası ile cezalandırılacakları öngörülmektedir. 

' • " ' • • ' • ' • • • • . • • i .- • : • • ' ' . ' • ' • • • ' ' . • ' 
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İstanbul Bankası T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı da 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci 

maddesine tabi diğer sandıklar gibi bir sosyal güvenlik kuruluşu olarak, istanbul Bankası T.A.Ş. 
ile, sosyal güvenlik primlerinin tahsili, nemalandırılması, mali kaynakların sarfı ve-emekliliğe iliş
kin konularda doğrudan ilgili bir kuruluş değildir. 

Bu nedenle İstanbul Bankası T.A.Ş. 24.11.1983 tarih ve 18231 sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan 27.10.1983 tarih ve 83/7242 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile T.C. Ziraat Bankasına devre
dildiğinde, ayrı bir tüzelkişiliği olan banka çalışanlarının tabi olduğu Sandığa ilişkin herhangi bir 
hüküm bu Karar'da yer almamıştır. 

Devre ilişkin Bakanlar Kurulu Kararma ek "Karar"da devredilen banka personelinden uygun 
görülenlerin kadrolu olarak T.C. Ziraat Bankasına atanabileceği, görevlendirilmesine gerek görül
meyen diğer personelin yasal hakları ödenerek hizmet akitlerinin sona ereceği öngörüldüğünden, 
bazı personel işten çıkarılmış, bazıları ise T.C. Ziraat Bankası personeli olarak T.C. Emekli Sandı
ğı ile ilgilendirilmişlerdir. 

Banka personelinin hizmet akitleri, devir kararnamesi gereğince feshedildiğinden, Sandığın 
aktif üyeleri kalmamış, ayrıca yönetim organlarının oluşum koşulları da ortadan kalkmıştır. 

Hukukî varlığı devam eden Vakfın yönetimi, Beyoğlu 2 nci Sulh Hukuk Mahkemesince 
20.4.1984 tarihinden itibaren kayyımlara bırakılmıştır. 

İstanbul Bankası T.A.Ş. Sosyal Sigorta Sandığı, bu tarihten itibaren 10 yıl süre ile emekli üye
lerine ve diğer sosyal güvenlik kurumlarından aylık alan eski üyelerine karşı yükümlülüklerini ye
rine getirmeye devam etmiştir. Ancak aktif sigortalıları bulunmadığından prim gelirlerinin kesil
mesi ve mevcut varlıkların da büyük ölçüde tüketilmesi sonucu sigorta yardımlarını yapamaz hale 
gelmiştir. 

Anayasamızın 60 inci maddesi ile, sosyal güvenlik Devlet güvencesinde tanınan bir hak oldu
ğundan, 7.6.1994 tarih ve 21953 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3995 sayılı Kanunla 506 sa
yılı Kanuna eklenen Ek 36 nci maddenin birinci fıkrası ile; "... bankalar, sigorta ve reasürans şir
ketleri, ticaret odaları sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için 
kurulmuş bulunan sandıklardan 25.4.1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanununa göre birleşti
rilen, bir başka bankaya devredilen veya bankacılık faaliyetleri sona eren bankaların personeline ait 
olanlar ile mali durumları üyelerinin sosyal,güvenlik yardımlarını sürdürmeye elverişli olmadığı 
anlaşılanların yetkili organlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre fesih ya da devir için alacakları 
karar üzerine, bütün aktif ve pasifleri ile birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna devrine Bakanlar Ku
rulu yetkili" kılınmıştır. 

Bu çerçevede Sandık, Yasaya uygun olarak 17.6.1994 tarih ve 220/158 sayılı yazısı ile, aldığı 
devir kararını Bakanlığımıza bildirmiştir. 

Sözkonusu Sandığın devir işlemi, Ek 36 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan; "Devredi
len sandıklardan yararlanan personelin hizmet yılları ve primleri ödenmek veya ödenmiş olmak su
retiyle, 17.7.1964 tarihli, 506 sayılı Sosyal Sigotalar Kanununa göre emsallerine uygun olarak in
tibaklarının yapılması da dahil olmak üzere, devire ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Sana
yi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığınca müştereken belirlenir." hükmüne uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

Bu çerçevede; devre ilişkin aktuaryal hesaplar, Sosyal Sigortalar Kurumu aktüerleri ile Hazi
ne Müsteşarlığının konuyla ilgili uzmanlarından oluşan Aktuaryal Hesaplar Teknik Komitesi tara
fından belirlenmiştir. Bu konuda hazırlanan raporda; 

- Vakfın 4 personeli, 46 isteğe bağlı sigortalısı, T.C. Ziraat Bankasında çalışmakta olan 474, 
geçmişte İstanbul Bankasında çalışmış bulunan ancak halen çalıştığı yer belirlenemeyen 3 015 ki
şi olmak üzere 3 539 aktif üyesinin bulunduğu, 
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- Pasif üyelerin 150'sinin tüm aylık veya gelirinin Sandıktan ödenmekte olduğu, 24.5.1983 ta

rih ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanmış bulunan 212 kişinin aylığında diğer ku
ruluşların hissesi, başka kurumdan aylık alan 589 kişinin aylıklarında da Sandık hissesinin bulun
duğu, 

- Sandıktan sağlık yardımı almakta olanların sayısının da tahminen 800 kişi civarında olduğu, 

belirlenmiştir. 

Yapılan teknik hesaplamalar sonucu fiili ve teknik açık toplamı 17 734 597 782 400 TL. ola
rak bulunmuştur. 

Sandığın Sosyal Sigortalar Kurumuna devri, 16 Aralık 1994 tarih, 22143 sayılı Resmî Gaze
tede yayımlanan, 94/6231 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sağlanmıştır. 

Sandık, 9.1.1995 tarihi itibariyle Sosyal Sigortalar Kurumunca devralınmıştır. Kurum, Yasa
dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmektedir. 

Ek 36 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki; "Sandıkların devri sırasında yapılacak aktuaryal he
saplamalar sonunda tespit olunacak fiili ve teknik açıklar, bu sandıkların iştirakçilerini istihdam 
eden kuruluşlardan tahsil edilmek üzere, Bakanlar Kurulunun karar tarihinden itibaren 3 ay içinde 
Hazinece Sosyal Sigortalar Kurumuna nakden ve defaten ödenir." hükmüne göre, teknik hesapla
malar sonucu belirlenen 17 734 597 782 400 TL.'nin Hazinece Sosyal Sigortalar Kurumuna öden
mesi gerekmektedir. 

506 Sayılı Yasaya eklenen Ek 36 ncı maddenin birinci fıkrası, bir başka bankaya devredilen 
ya da malî durumları yükümlülüklerini yerine getirmeye yeterli olmayan, 506 sayılı Kanunun Ge
çici 20 nci maddesi kapsamındaki tüm sandıkların devrine olanak sağlamaktadır. 

Nitekim, Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.Ş.'nin 21.5.1992 tarihli ve 92/3067 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı ile Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ne devredilmesi ile tıpkı İstanbul Bankası T.A.Ş. 
personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı gibi aktif sigortalıları kalmayan bu banka sandığı da yü
kümlülüklerini yerine getirme konusunda zor durumda kalmış ve 28.6.1994 tarihinde yetkili organ
larınca alınan devir kararını Bakanlığımıza bildirmiştir. 

İstanbul Bankası Personeli Sosyal Sigorta Sandığı için yapılan çalışmalar paralelinde bir devir 
çalışması da Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.Ş. Emekli, Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı için 
yapılmıştır. Sandığın Sosyal Sigortalar Kurumuna devrine ilişkin 5.6.1995 tarih ve 95/6965 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı 8.7.1995 tarihli ve 22337 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ziya Halis 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

5. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan 'in, Bursa ikinci SSK Hastanesi projesine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in yazılı cevabı (7/6753) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki önergemin Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunu tensiplerinize arz ederim. 

2.5.1995 

Feridun Pehlivan 

Bursa 
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Bilindiği gibi, bir metropol olan Bursa'da, SSK'nm sağlık şemsiyesi altında bulunan kişi sa

yısı, yaklaşık 1-1,5 milyon civarındadır. Bursa'nın doğu yakası olarak adlandırılabilecek Yıldırım 
ilçesi ise nüfus yoğunluğu bakımından orta ölçekli bir Anadolu İli büyüklüğüne ulaşmıştır. Bu çer
çevede, 400 yatak kapasiteli Bursa SSK Hastanesi'nin ihtiyaçlara cevap verebileceğini söyleyebil
mek mümkün değildir. ANAP döneminde bu ihtiyaç gözetilerek çalışmalarına başlanılan Bur
sa'nın ikinci SSK Hastanesi projesinin istenen hızda yürümediği bilinmektedir. Koalisyon yöneti
minden önce, Yıldırım İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde İl Özel Idaresi'yle arazi sorunu çözül
müş, hastanenin tamamı için tüm fizibilite çalışmaları tamamlanmış proje için : 

1. Aldığım duyumlara göre başlangıç ödeneği olarak yalnızca 500 milyon lira ayırmışsınız. 
Böylesine büyük bir proje için 500 milyon liralık başlangıç ödeneği ayrılmasını ciddi buluyor mu
sunuz? •. 

2. Başlangıcına 500 milyon lira ayrılan bir projeye, iktidarınız aynı yaklaşımı sürdürecek olur
sa, projenin bitim tarihi için vereceğiniz süreyi telaffuz edebilir misiniz? 

3. yoksa, Bursa'ya ikinci SSK Hastanesi yapımı da, sayısını artık bizzat kendinizin de unut
tuğunuza inandığım klasik vaadlerinizin akıbetine mi uğrayacak? 

• • ' • •'. ' , , T . C . , •. • . : • : ' • . 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.13.0.SGK-0-13-00-01/6439-20592 17.7.1995 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük. Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 31.5.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.Ö2-7/6753-14109/51119 sayılı yazınız. 
Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Bakanlı

ğımca yanıtlanması uygun görülen Bursa Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesine ilişkin yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Bursa Hastanesi Projesi için 1995 Yılı Yatırım Programı Teklifine 
30 milyar TL. ödenek talep edilmiştir. Ancak 94/6107 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek olarak 
yayımlanan Kurum Yatırım Programında 2 milyar TL. ödenekle yeralan Bursa Hastanesi projesi
nin ihalesi henüz gerçekleştirilemediğinden/ödeneğin 1,5 milyar TL.'sı devam eden diğer projele
re aktarılmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Bursa Hastanesi Projesinin bu yıl içerisinde ihale edilmesi ve öde
neğinin üstünde harcama olması halinde, bu miktar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından ek 
ödenek talep edilerek karşılanacak, bunun tasarruf tedbirleri nedeniyle mümkün olmaması halinde 
ise, ödeneğini harcayamayacak durumdaki diğer projelerden aktarma yolu ile sağlanacaktır. 

Sözkonusu Proje, yapılacak olan ihale sözleşmesinin bitimi tarihinde sonuçlandırılacaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ziya Halis 
. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

6. - İstanbul Milletvekili Cem Kozlu 'nun, ders geçme ve kredi sistemine ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/6778) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Orta öğretimde uygulanan ancak aksaklıkları nedeniyle çeşitli sorunlara yol açan "ders geçme 

ve kredi" sistemi ile son haftalarda özellikle istanbul'daki orta öğrenim kurumlarımızda meydana 
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gelen ve lise öğrencilerinin ölümüyle sonuçlanan olaylar ile ilişkin olarak aşağıdaki sorulann Millî 
Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Cem Kozlu 
İstanbul 

Sorular: 
1. Millî Eğitim Bakanlığı'na göre "ders geçme ve kredi sistemi" başarıyla uygulanmakta 

midir? Gerekli altyapı tamamlanmış mıdır? 
2. Ders geçme kredi sistemindeki aksaklıkların tespiti ve düzenlenmesi için son 3,5 yıllık koal

isyon iktidarı döneminde ne gibi çalışmalar yapılmıştır. , 
3. Bu sisteme uygun öğretmenlerin yetiştirilmesi ve istihdamı için nasıl bir çalışma yapılmak

tadır? Bakanlık bütçesinden bu iş için ayrılan kaynak var mıdır? 
4. Söz konusu sistemin yapısı gereği, öğrencilerin okul saatleri içindeki boş vakitleri artmıştır. 

Bakanlık bu saatlerin gençlerin yararına ve okul disiplinine uygun biçimde geçirilebilmesi için 
düzenlemeler yapmış mıdır? 

5. Son haftalarda özellikle İstanbul'daki liselerde meydana gelen olaylarda, eğitim sisteminin 
rolü araştmlmış mıdır? Böyle bir araştırma yapılmış ise sonuçlan nelerdir? Yoksa Millî Eğitim 
Bakanlığı bu olayları polisin takip edeceği adi suçlar olarak mı görmektedir? 

6. Sözkonusu olaylarda okul yöneticileri ve onların görevlerini yerine getirip getirmedikleri ile. 
ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır? Sonuçlar nedir? 

;T.C. . ' ,:
 : 

Millî Eğitim Bakanlığı , 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.OaO.APK.0.03.01.00-022/1914 17.7.1995 

Konu: Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

v İlgi: TBMM Başkanlığının 31.5.1995 gün ve KAN.KAR.MD.7/6778-14154/51221, sayılı ya
zısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Cem Kozlu'nun "Ders Geçme ve Kredi Sistemine İlişkin" soru 
önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarında 1991 -1992 ders yılından itibaren ders geçme 
ve kredi uygulamasına geçilmiştir. 

Uygulamaya geçildiği yıldan günümüze kadar, alt yapı yetersizliği gibi bazı sorunlarla karşı
laşılmış, bunları asgarî düzeye indirmek için gerekli çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. 

2. Ders geçme ve kredi uygulamasındaki aksaklıkları gidermek için Bakanlığımızca iki kez 
yönetmelik değişikliğine gidilmiş, 12 adet genelge yayımlanmış ve bütün bu değişiklikler; 

- Ders Geçme ve Kredi Kılavuzu (1993) 
-Ders Geçme ve Kredi Kılavuzu (1994) -
- Ortaöğretim Kurumlarında Ders Geçme ve Kredi Uygulaması ile ilgili Meyzuat Kitabı 

(1994) 
İlgili öğretim dairelerinin okullarrhakkındaki mevzuatı ve programlan içeren kitapları (1992-

.1994) •' . •'. -
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- Danışman Öğretmenler için el kitabı (1995) 
şeklinde yayımlanmış ve illere, her okula dağıtılmak üzere gönderilmiştir. 
Uygulama ile ilgili problemlerin çözümünün mahallinde yapılması, çözülemeyenlerin ise tek

lifleri ile beraber Bakanlığımıza intikal ettirilmesi amacıyla, il ve ilçelerde okul müdürlerinden olu
şan danışma kurulları teşekkül ettirilmiş, bu kurulların faaliyete geçmesiyle problemler yerinde hal
ledilmiş, merkeze intikal eden problemlerde büyük ölçüde azalma meydana gelmiştir. 

Ayrıca, sorunlara çözüm aramak ve birimler arası koordineyi sağlamak üzere Bakanlığımızda 
"Ders Geçme ve. Kredi Sistemi Koordinasyon Kurulu" kurulmuştur. 

Zaman zaman illerde tanıtım çalışmaları yapılmış, paneller ve seminerler düzenlenmiştir. Tüm 
bu faaliyetler sonucu elde edilen veriler ışığında yeni bir yönetmelik taslağı hazırlanmış; illere, eği
tim sendikalarına görüşleri alınmak üzere gönderilmiştir. 

3. Bu sisteme uygun personelin yetiştirilmesi için, hizmetiçi eğitim kursları düzenlenmekte, 
formatör idareciler yetiştirilmekte, il ve ilçe danışma kurulları oluşturulmakta, Üniversiteye geçiş
ler ile uygulama arasında paralellik sağlanması yolunda çalışmalar yürütülmektedir. 

4. Bakanlığımız, 5.5.1992 tarih ve 29 sayılı Genelge'de; 
- Kütüphanelerin okul açık olduğu sürece öğrencilerin hizmetine sunulması, 
- Okullarda, bir dersliğin öğrencilerin derse hazırlanmaları için ayrılması, buralarda maaş kar

şılığı okutmakla yükümlü olduğu miktarda ders alamayan öğretmenler ile nöbetçi öğretmenlerin 
görevlendirilmesi, 

- Çeşitli sportif faaliyetlere öğrencilerin kanalize edilmesi ve öğrenci velilerinin bu boş saat
ler hususunda bilgilendirilmesi 

istenmiştir. 
Ayrıca, 1995/45 sayılı Genelge ile "Bakanlığımıza bağlı kurumların sahip oldukları derslik, la-

boratuvar, atölye, spor salonu, kütüphane vb. tesislerin, kurum hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, 
o yerleşim birimindeki öğrencilerin ortak kullanımına açık tutulması" Valiliklere bildirilmiştir. 

5. Bakanlığımız, "Ortaöğrenim Gençliğinin Sorunları Yaşama Bakış Biçimleri ve Şiddet Eği
limleri" konusunda, İstanbul İli de dahil olmak üzere değişik bölgelerden yedi ayrı ilimizde, 2 687 
öğrenci üzerinde yaklaşık % 70'i 16-17 yaş grubundan, % 40'ı kızlardan, % 60'ı da erkeklerden 
oluşan bilimsel bir araştırma yaptırmıştır. 

Bu araştırma; birkaç münferit olaydan yola çıkılarak kredili sistem uygulamasını suçlamanın 
uygun bir davranış olmadığını, hiçkimsenin de lise öğrencilerinin toplumun genelinden fazla suça 
yönelmiş olduğunu kanıtlayamadığını ortaya çıkarmıştır. 

6. Bu olaylarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturmalar yaptırılmış, getirilen teklifler doğrultu
sunda gereği yerine getirilmektedir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
7. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İline "Gazi" unvanı verilip verilmeyeceği

ne ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/6825) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Şerif Bedirhanoğlu 

Van 
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Van ve yöresini ziyaret eden iki Bakanın gezileri sırasında Van'lı hemşehrimize vaatlerde bu

lundukları ve bu arada Vah İlimize "Gazi" unvanının verileceğini müjdelediklerini öğrenmiş bu
lunmaktayım. 

Sorular: 
1. Van İlimize Gazi Unvanı verilmesi bilginiz dahilinde bir husus mudur? 
2. Bu konuda bir karar alınmış mıdır? 
3. Verilmesi istenilen Gazi Unvanı neticesinde Van İlinde ekonomik bir gelişme olacak mıdır? 
4. Maddî ve manevî sıkıntılar içerisinde olan neredeyse açlıktan kırılan bir İlimize Gazi Un

vanı bile az gelmeyecek midir? 
5. Gazi Unvanı samimi biri ifade midir, yoksa politik bir ifadenin dile getirilişi midir? 

• T l C - • 

İçişleri Bakanlığı 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
Şb. B050İLİ00600001.208/40-5601 17.7.1995 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 31.5.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6825-

14290/51517 sayılı yazısı. ' 
b) Başbakanlığın 5.6.1995 tarih ve B.02.0.KKG/106-9215/2621 sayılı yazısı. 
c) Devlet Bakanlığının 21.6.1995 tarih ve B.02.0.006.0/2-01969 sayılı yazısı. 
Van İline "Gazi" unvanı verilmesi konusunda, Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun Sayın 

Başbakan'a tevcih ettiği 7/6825 esas nolu yazılı soru önergesi incelenmiştir. ' 
1. Van İline Gazi unvanı verilmesi hakkında Van İl Genel Meclisinin temenni kararı ve vali

liğin bu konudaki talepleri Bakanlığımıza intikal etmiş bulunmaktadır. 
2. Valiliğin talebi değerlendirilmektedir. 
3. Gazi unvanı il halkının kurtuluş mücadelesinde gösterdikleri üstün kahramanlıklar karşılı

ğında TBMM'nin uygun görmesi halinde verilecek manevi değeri bulunan payedir. 
4. Van'ın ekonomik ve sosyal yönden kalkınması için bütün tedbirler hükümet tarafından alın

maktadır. 
5. Bir İl'e unvan veya isim verilmesi 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin A fık

rasına göre kanunla mümkün olmaktadır. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

8. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Konya-Ereğli-Yenigezen Yatılı İlköğretim Bölge 
Okulu Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in yazılı 
cevabı (716901) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
İbrahim Gürsoy 

İstanbul 

- 3 8 9 -



T.B.M.M. B:142 18 .7 .1995 0 : 3 
Kamuoyumuzda, Millî.Eğitim Bakanlığının ırkçı-gerici örgütlenmelerin kalesi haline getiril

diği düşüncesi gün geçtikçe iyice yerleşmektedir. Ülkemizin geleceğinin sahipleri çocuklarımızın 
yetiştirildiği okullarımızda ve bir bütün olarak Millî Eğitim Bakanlığında ırkçı-gerici örgütlenme
nin üçte iki oranına ulaştığı basınımızda sıkça yazılıp çizilmektedir. Laiklikten ve çağdaşlıktan, 
devletin temel ilkelerinden asla ödün vermemesi gereken bir kurum olarak Millî Eğitim Bakanlı
ğı'nın bu konuma düşürülmüş olması, beni ve Atatürk ilke ve devrimlerine sıkıca bağlanmış her
kesi rahatsız etmektedir. Okullarımızda meydana gelen birçok olay, bu kaygılarımızı kanıtlayacak 
niteliktedir. Aşağıdaki sorularıma konu olan olayın da bu içerikte olduğunu düşünüyorum. 

.1. Konya'nin Ereğli İlçesine bağlı Yenigezen Yatılı İlköğretim'Bölge Okulu Müdürü Mecit 
Bilgin, bir siyasal partinin organize ettiği konsere okulun öğrencilerini zorla götürdüğü iddia edil
mektedir, bu doğru mudur? 

2. Sözkonusu siyasal partinin adı nedir? 
3. Olay anfnda vatandaşlar tepki gösterdiğinde bu Müdür, "Gidin Millî Eğitim Bakanı Nevzat 

Ayaz'a şikâyet edin" demiş midir? Y 
4. Bu Okul Müdürü hakkında bu olay dolayısıyla herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1913 17.7.1995 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 13.6.1995 gün ve K A N . K A R . M D . 7 / 6 9 0 1 - 14399/51779 sayılı ya

zısı. " _ 
İstanbul Milletvekili Sayın İbrahim Gürsoy'un Konya-Ereğli-Yenigezen Yatılı İlköğretim 

Bölge Okulu Müdürü hakkındaki soru önergesinde yer alan iddialara ilişkin yapılan inceleme so
nucunda Okul Müdürü Mecit Bilgin'in; 

1. Bir siyasî partinin düzenlediği konsere öğrencileri zorla götürdüğü, 
2. Yurttaşların tepkisi üzerine "Gidin Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'a şikâyet edin" dedi

ği, 
iddiaları sûbuta ermediğinden, Okul Müdürü hakkında soruşturma açılmasına gerek görülme

miştir. 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

9. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın oğlu ve Kuşadası Marina eski 
Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan 'in yazılı ce
vabı (7/7000) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Gölhan tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. . 

Halit Dumankaya 
İstanbul 
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Soru 1. Komando Askeri Mert Çiller'in eli kırılıp platin takıldığı basında yer almıştır, bu olay 

asker de iken mi olmuştur? Eğer askerden Önce olmuş ise bu sakatlığı olan kişi hangi sağlık kurul 
raporuna dayanarak komando yapılmıştır? 

Soru 2. Komando Asker Mert Çiller askerden rapor almış mıdır? Almışsa hangi askerî hasta
neden ve hangi tarihlerde kaç gün almıştır? Rapor alış gerekçesi nedir? 

Soru 3. Mert Çiller raporlu olduğu dönemde yurt dışına çıktı mı? Çıktı ise hangi tarihte çıktı 
ve kaç gün kaldı? Asker olan ve hasta olan Mert Çiller askerî makamlardan yurdışma çıkmak için 
izin almış mıdır? 

Soru 4. Kuşadası Marina eski müdürü Haydar Mengi'nin asker kaçağı olduğu basında yer al
dı, doğru mudur? Eğer asker kaçağı ise Marina Müdürü olarak nasıl çalışmaktadır? Kimler bu ki
şiyi korumaktadır? Bu konuda ne gibi bir işlem yapmaktasınız? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Kanun: 1995/606-AÖ 17.7.1995 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
i lgi: TBMM. BŞk. lığının 13 Haziran 1995 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/7000-14504/51990 sayılı yazısı. • 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya tarafından verilen ve ilgi ile cevaplandırılması isteni

len "Başbakan'ın oğlu ve Kuşadası Marina eski Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin" Yazılı Soru 
Önergesinin cevabı Ek'tedir. 

/ . Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya tarafından verilen "Başbakan'ın oğlu ve Kuşadası Marina 

eski Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin" Yazılı Soru Önergesinin cevabı 
İ . Dz. Ord. Atğm. Mert Uçuran Çiller (239-DZ. 102/50)' in eline platin takılması askerlik hiz

metinden önce yapılmıştır. Anılan Yedeksubay, Karamürsel. Eğitim Merkezi Komutanlığındaki te
mel eğitimini tamamladıktan sonra Deniz Ordudonatım Asteğmen nasbedilmiş ve kur'a ile Kurtar
ma ve Sualtı Komutanlığına atanmıştır. Dz. Ord. Atğm. Mert Uçuran Çiller 21 Kasım 1994 - 13 
Ocak 1995 tarihleri arasında açılan Özel Maksatlı Patlayıcı Maddeleri Zararsız Hale Getirme ve 
Kurbağa Adam Kursuna iştirak etmiştir. Bu kursa iştirak için Kasımpaşa Deniz Hastanesinden he
yet raporu almak gerekmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Komando adı altında bir sınıf 
bulunmamaktadır. Anılan rapor ""Komando Olur" raporu olmayıp normal bir heyet raporudur. İla
ve olarak adı geçen Atğm. Basınç Testine de girmiştir. Dz. Ord. Atğm. Mert Uçuran Çiller halen 
Sualtı Savunma Grup Komutanlığı emrinde görev yapmaktadır. < 

2. Dz. Ord. Atğm. Mert Uçuran Çiller Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığından elin
deki platinin çıkarılması nedeni ile 8.2.1995 tarihinde birbuçuk ay, 31.3.1995 tarihinde bir ay ol
mak üzere toplam ikibuçuk ay istirahat almıştır. 

3. Dz. Ord. Âğtm. Mert Uçuran Çiller, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
127 nci maddesi ile İzin Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi gereğince yapmış olduğu başvuruya is
tinaden yasal çerçeve içerisinde 12-26 Nisan 1995 tarihleri arasında yurtdışı iznine gönderilmiştir. 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında gerekli şartları taşıyan personel bütün ülkelere izinli olarak gi
debilmektedir. i 

4. Yükümlü Haydar Mengi, 8 Temmuz 1994 tarihinde T.C. Paris Başkonsolosluğuna başvura
rak dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istediğini bildirmiş, bu başvurunun kabul edilerek 
kaynağa alınmasını takiben, anılan kişinin dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını taşı
madığının belirlenmesi üzerine, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmış ve takibinin ya
pılarak statüsüne göre asker edilmesi konusunda ilgili askerlik şubesine gerekli talimat verilmiştir. 
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Kuşadası Yat Limanı, Müdürü olduğu anlaşılan Haydar Mengi'nin üç aylık ücretsiz izin tale

binde bulunduğu, Turban Genel Müdürlüğünün 2 Şubat 1995 tarih ve 89 sayılı onayı ile isteminin 
uygun görülerek kadrosunun Genel Müdürlük Merkezine Birinci Kademe Uzman olarak çekildiği, 
yükümlünün durumunun Millî Savunma Bakanlığınca kurum merkezine bildirilmesi ve izin hita
mında kuruma katılmamış olması nedeniyle iş aktinin 3 Mayıs 1995 tarihinde fesh edildiği ve ku
rumla ilişiğinin kesildiği, Turban Genel Müdürlüğünün 29 Haziran 1995 tarih ve PEB.1363-4791 
sayılı yazısından anlaşılmaktadır. 

I 

Turban Turizm İşletmeleri Genel Müdürlüğündeki işinden çıkarılan ve takibinin yapılarak el
de edildiğinde, statüsüne göre asker edilmek üzere en yakın askerlik şubesine teslim edilmesi An
kara Valiliği ile Emniyet Genel Müdürlüğünden talep edilen yükümlünün; kendiliğinden başvur
ması veya mahallî kolluk kuvvetlerince askerlik şubesine getirilmesi durumunda derhal askere şev
ki yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
10. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sanayi ve Kalkınma Bankasının reklam büt

çesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan 'in yazılı cevabı (7/7039) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Sayln Aykon Doğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
- Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru 1. Sanayi ve Kalkınma Bankasının son beş yıllık reklam bütçesi nedir? Yılı içinde ne ka

darı harcanmıştır? 
Soru 2. 1995 yılı reklam bütçesi nedir, ilk dört ayda ne kadarı harcanmıştır? 

T.C. 
Başbakanlık 

Hazine Müsteşarlığı 
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 

Sayı:B.024.HM.0.BAK.02.04/52121-l-29651 10.7.1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.Ol.O.GNS.O.lÖ.00.02-7/7039-14596/52337 sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınızda, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Sanayi ve Kalkınma Ban

kası'nın son beş yıllık reklam bütçesine ilişkin soru önergesinin cevaplandırılması istenilmektedir. 
Türkiye'de Sanayi ve Kalkınma Bankası unvanı ile faaliyet gösteren bir banka bulunmamak

tadır. Mevcut bankalar arasında; unvanı, soru önergesinde belirtilen bankaya en fazla benzeyen 
kuruluş Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. olup, adıgeçen banka da özel sermayeli bir kalkınma 
ve yatırım bankasıdır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 

_ _ _ _ © ; •'• 
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Yedinci Beş Yıllık (1996 - 2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık 
Tezkeresine verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
342 
265 

70 
3 
4 

86 
22 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
ibrahim Özdiş 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin , 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztiirk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Hamdi Eriş 
Bilâl Güngör 

(Kabul Edenler) 

H.UluçGürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfı Coşkun 
Mehmet Cemal Öztaylan 
Sami Sözat 

BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
Tevfık Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
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T.B.M.M. 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Ekmen 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensanoğlu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 

' Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdülkadir Ateş 
Mehmet Batallı , 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan.Özüberk 
Mustafa Yılmaz 

BM42 18 . 7 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zey dan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
M, İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Hüsnü Doğan 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Mehmet Moğültay 
Hasan Hüsamettin Özkan 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Tunca Toskay 
Mehmet Bahattin Yücel 

1995 0 : 3 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
Ersin Faralyah 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
ErkutŞenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
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T.B.M.M. 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erancı 
AH Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümir Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer îlhan 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfı 

AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ömer Faruk Ekinci 
Mehmet Sağdıç 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Yüksel Yalova 
BAYBURT 
BahattinElçi 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 

B : 142 18 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Abdürrezak Yavuz 

(Reddedenler) 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Avni Akyol 
BURSA 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdülilah Fırat 
Şinasi Yavuz 
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7.1995 O : 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılniaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
İÇEL 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Kadir Ramazan Coşkun 
Halit Dumankaya 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Engin Güner 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Emin Kul 
Ali Oğuz 
Güneş Taner 



T.B.M.M. 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
İlhan Kaya 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa Ünaldı 

ADANA 
Uğur Aksöz 

BALIKESİR 
Melih Pabuçcuoğlu 

ADANA 
Ahmet Sanal 
ADIYAMAN 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
ANKARA 
Yücel. Seçki ner (İ.A.) 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ali Rıza Gönül 

B:142 18 .7 .1995 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
Nevşat Özer 
MUŞ 

v Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 

ORDU 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

(Çekinserler) 

ANKARA 
Mehmet Vehbi Dinçerler 

(Geçersiz Oylar) 
DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 

(Oya Katılmayanlar) 

BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BURSA 
Mehmet Gedik 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
DİYARBAKIR 
Salih Sümer 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 

0 : 3 
RİZE 
Mustafa Parlak 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Ersin Taranoğlu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
VAN' 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mahmut Orhon 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

KÜTAHYA 
İsmail Karakuyu 

GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İÇEL 
Ali Er 
İSTANBUL 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Mukadder Başeğmez 
Bedrettin Dalan 
Kemal Naci Ekçi . 
Cem Kozlu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdemir 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
Gürol Soylu 
Şadan Tuzcu 
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T.B.M.M. 
İZMİR 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Mehmet Özkan 
Süha Tanık . 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün v . 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
KAYSERİ 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Abit Kıvrak 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 

ADANA 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 
BURSA 

B:142 18 .7 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Yusuf Bozkurt Özal 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
MUĞLA 
Erman Şahin 
ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçarslan 
SAMSUN 
AdemYıldız 
SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR 4 
İSPARTA 1 
İSTANBUL 2 
MARDİN 3 

1995 0 : 3 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyid Eyyüpoğlu 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğl 
ŞIRNAK 
MaTımut Almak 
TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Koray Aydın 
Ali,Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ural Köklü , 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Necdet Yazıcı 

MUŞ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
VAN 

1 
2 
2 
1 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
142 NCt BİRLEŞİM 1 8 . 7 . 1 9 9 5 SALI Saat ; 15.00 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Yedinci Beş Yıllık (1996 - 2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı : 868) 
(Dağıtma tarihi : 29.6.1995) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
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7-
KANUN TASARI VE TEICLİFLERtYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER ÎŞLER 

1. — 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) 

2S Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji vs Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

3. — 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 : 
6,7.1992) . . ' , 

4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ye 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) 

5. -- ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi.-: 16.10.1992) 

6. .— Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri Ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7. —" Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Getvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanım Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Meddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 

— 2 — • 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN D16ER İŞLEM 

Mşkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. — 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) 

10. — 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) 

11. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 12. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı (Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

13. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8i2.1994) 

X 14. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve idaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

15. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkmda Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkmda Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

16. r— 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 17. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (St Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

18, — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 

„ 3 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN ötĞER İŞLER 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir ilave 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 19. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî ihracat 
iddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu iddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ismet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Bsiki Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kıırtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kam Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 1JJ995) 

X 20. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

22. — insan Hakları Bakanlığının Teşküat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

23. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

24. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

25. — 11 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^ 

26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24A1992) 

X 27. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 

— 4 — 
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Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 28. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) 

29. —Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

X 30. — 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
. Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1007, 
2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 861 ve 861'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 9.6.1995; 
3.7.1995) 

(Birinci Görüşme 29.6.1995 Perşembe günü tamamlanmıştır.) 

31. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şaoin'in; Yük
sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S.. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

X 32. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekilleri istanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 126 Arkadaşının; 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın; Ça
nakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan Dövize Endeksli 
Konut Kredisi Alan Kişilerin Ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1311, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı : 866) (Da
ğıtma tarihi : 20.6.1995) ~ 

33. — Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sun
gurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 
ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet ve Plan ve Büt
çe Komisyonları raporları (2/696, 2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma ta-
ritıi r 22.6.1995) 
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34. — Edirne Milletvekili Evren Bulut ye Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar'ın; 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Samsun Milletvekili Mehmet Cebi ve 
4 Arkadaşının, 30.4.1985 TariMi ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
liklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26,12.1993 Tarihli ve 3947 Sayılı Ka
nun ile 25.12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkın
da Kanun Teklifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1104, 
2/1127, 2/1479) (S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 14.7.1995) 

35. — İdarî Yargılama Usulü Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/888) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma ta
rihi : 11.7.1995) 

36. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can, Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar ile 3 Arkadaşının; 1.6.1995 Gün ye 4108 
Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanunun Yürürlük Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1457) (S. Sayısı.: 874) (Dağıtma tarihi: 14.7.1995) 

37. — 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
(S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 

38. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

39. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanım Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 40. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu. Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu ve 2 Arkadaşının, Karay olları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Milletvekili 
Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş, Teş-
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kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1995) 

41. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

42. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

43. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

44. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995) 

45. — Mera Kanunu, Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişlcri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

46. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Omıan ve Köyişleri komisyonları raporları (İ/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

47. — 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) 

48. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili, ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) , 

49. _ 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Rapom (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

50. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayılı. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi üe Çorum Millet-
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vekili Ateş Amikİioğlu'nun* 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 51. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
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 Halü Çul-
haoğlu'nün 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

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) 

53. — 1136 Sayıü 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) 

54. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanveki ileri Zonguldak Milletvekili Güne§ 
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 komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

55. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkmda Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

56. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici. Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

57. ~- 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) 

58. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Mületvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 SayıU Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği: 
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fildik 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) 

59. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Dikerin 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S, Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

60d — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

(Siy — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

62. - 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 Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı ! 

151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
X 63. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

64.— Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin. Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 65. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S£ Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

66. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657.Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

67. — Çocuk Mahlcemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

68. — 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) 
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69.-— Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl 
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı: 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

70. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütç* komisyonu. Rapora (1/303) (S, Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi .-15.1.1992) 

71 a.'— İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ye Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

72, — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25,2.1992) 

73? — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
. Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne. Milletvekili Hasan Basri Eîer'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

74. — 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) 

75. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir. Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yanın, 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) 

76. — 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) 

77. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk .Silahlı Kuvvetleri 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) 
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78.— Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapom (2/197) 
(Sj Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

79. — 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 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21,9.1992) 

80. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkmda Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

&L, — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, 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 : 2L9.1992) ' 

82. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S, Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

83. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi': 21.9,1992) 

84. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri tç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta* 
rihi : 23.9.1992) 

85. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

86. — - İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkmda Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

87. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, .24.-2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler vs 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka-
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nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş-
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

88. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'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 : 
5.10.1992) 

89. — 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) 

90. — 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) 

91. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

92. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

93. •— Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

94. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

95. — 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 ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma.tarihi : 10.11.1992) 

96. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11 1992) 

97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, 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) 
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98. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
imar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/3-65) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992). 

99. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve.Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

100. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi•':' 11.1.1993) 

101. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

102. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Say ıh Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) ' 

103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay 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) 

105. — 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) 

106. — 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) 

107. —Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askeri Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teldifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 
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108. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
ilci Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

109. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Rapora (2/100) (S. vSayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

110. — Aydın Milletvekili- Nahit Menteşe'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 Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

111. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut izdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
ilaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

112. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) .(S, Sayısı":. 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

113.-— Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu-Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) . 

114. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
.1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

115. — İki 11 ve Beş ilçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve iç
işleri Komisyonu Raporu (1/473)• (S. Sayısı : 318). (Dağıtma, tarihi : 4.3.1993) 

116. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, iskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı :' 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

117. — Kocaeli Milletvekili H. ibrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasma Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6,4.1993) 
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118. — Bazı Kurum ve .Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 

119. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Pian 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4;J 993) 

120. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi. : 13.4.1993) 

121. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993) 

122 — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

123. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye 
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. vSayısı : 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993) 

124. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun 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 tarihi .* 
22.9.1993) 

125. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici îşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara. Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) . • ' " 

126* — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

127. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da 
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 
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128. -r— Giresun Milletvekili Rasirn Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

129. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayisi : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

130. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

131.— Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi've Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

132. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Rapqru (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 
X 133. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bâzı 

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

134. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Baleüar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı: 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

135. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın imar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

136. ~ Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

137. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı: 553) (Dağıtma tarihi: 10.2.1994) 

138. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmes'i Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğraya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 
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139. — §ırnak MilletveMli Mahmut Almak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı -
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

140. ~~ Sumak Milletvekili Mahmut Almak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

141. — Yükseköğretim Kurumlan 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) . 

142. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S/Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23,2.1994) 

1433 — Türk Silahlı .Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

144. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

145. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

146. — icra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu R.aporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma tâ
rihi : 23.3.1994) 

147. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve YetkÜerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

148. — Bölge-İdare Mahkemeleri, idare 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) 

'149/.— İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi :, 
23.3.1994) / ' • • • • ' -. 
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150. —' 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) .'••.--' 

i5L — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(İ/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

152. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural. Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Rapora (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

153. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

154. —Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

155. —-Silahlı Kuvvetler ihtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin S itiş, 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 Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları {1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156, — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

157.— Erzurum Milletvekili İsmail Köse'niîi, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Rapora ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

158. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının .Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

.159.'— Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın 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) 
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..'- 160. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

161. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanım Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/644) (S. Sayısı •: 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

162. — Antalya Milletvekili Hasan Narnal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

163. — Ticaret ve Sanayii Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 
X 164. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 

Geçirilmiş) nin 'Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

165. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (î/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

166. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanım Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

X 167. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camimin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

168. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
.komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

169. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi.Teşvik Kanunu
nun i 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Haklanda Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

170. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'mm 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanım Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi-: .13.5.1994) 
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171. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm, i 7.7.1964 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) V 

172. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı .Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma.tarihi : 3.6.1994) 

173. —. İzmir Milletvekili-Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosya! İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3;6.1997) • • ' - • • . . . 

174. — 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) 

175. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

176. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişlerl 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

177. •— Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı,: 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

178. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'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) 

,179. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ye Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlâve 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) 
X 180. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak^ 

kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ye Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

181. — 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) 

182.— Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
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Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13,10.1994) 

183. — 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) (Dağıtma tarihi: 19.10.1994) 

X 184. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın-
de 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 185.'— 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) 

186. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık 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 187. — 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) 

X 188. - - Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'm; 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) 
X 189. — 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 190. — 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 : 3.11.1.994) 
X 191. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında 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 192. — 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 193. —- 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) 
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X 194. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ye 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) 

X 195. '— 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) 
X 196. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 

Bilim Alanında işbirliğine 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) 

X197. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı.ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 73.1) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 198. — 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) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
XI 199 .— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara-, 

smda 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) 

200. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 201'a -—• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.1.1,1994) 

X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

203. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (İ/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta-ı 
rihi : 28.11,1994) 
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X 204. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara^ 
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı: 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994) 
X 205. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
X 206.— Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği

şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi: 26.12.1994) 

207. — İstanbul Milletvekili Sabrı Öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

208/— Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

209 -— İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile 11 özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

X 210. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır, Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendinneyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 

'Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 211. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî-Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasınm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi: 
10.2.1995) ' 

X 212. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
.Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 213. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
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Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı- :767) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

214. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı : 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

215. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı : 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

216 — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa> 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı ; 774) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

217. :— tiler Banhası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

218. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) ' • • ' . . ' " • ' • . ; 
X 219. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö

rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/1079) (S, Sayısı :• 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995) 

220. —Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1995) 
X 221. — Uyuşturucu vePsikotrop Maddelerin Kaçakçılığına ICarşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 
X 222. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

223. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe" Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi • 16.3.1995) 
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X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Lİtvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20,3.1995) 
X 225. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve işbir

liği" Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 226. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı.: 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 227. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S, Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

228. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih 
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

229. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (İ/751) (S Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi••: 20.3.1995) 

230. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı ; 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

231. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
v<ı İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

232. •— Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

233. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/564) (S. Sayısı : 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 
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X234. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası İle İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995) 

235. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım 
Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci MaddesJine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

236.— Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi've İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme AUnrna önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

237. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

238. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

239. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihî .. 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 İnci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı: 816) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1995) 

240. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşımın, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporlar/ (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi : 7.4.1995) 

241. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 18.4.1995) 
X 242.'-— Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi

lim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sa
yısı : 819) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 
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243.— Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa tmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi için Geçici 
Kanun Teklifi, ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) . 

X 244. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile.Litvanya'Cumhuriyeti-Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/795) (S. Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

X 245. — Türkiye-Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/826) (S. Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi: 26:4.1995) 

246. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

247.— İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ-
lu'ınun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

248. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı : 
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

249. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna jBir Mad
de Eklenmesine Dair Kanım Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı : 
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

250. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin. Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1 /522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

251. — Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

252. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 
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253. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

254. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve il özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

255. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tarihi : 
26.4.1995) 

256. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Bele
diye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

257. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995) 

258. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ıri; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995) ' 

259. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/561) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

260. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'üh; Türk Ceza Kanununun 510 un
cu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

261. -—İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 1,6.1995) • 

262. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 ncı Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 1.6.1995) 
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263. — .Sakarya Milletvekili Ahmet Neidİm'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1İ77) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) ^ 

264. — Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'nın 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci 
Maddesine Bir Fıkra ilavesine İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

265. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ve 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mil
letvekili Uluç Gürkan ve 4 Arkadaşının 765 Sayılı ve 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza 
Kanununun 536 ve 537 nci Maddelerinin Birer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/593, 2/854) (S. Sayısı :. 846) 
(Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

266. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 uncu 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/958) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) ' 

267..— Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşının 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/İ332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995) 

268. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının 1.3.1926 Tarih ve 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) (S, Sa
yısı : 853) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 
X 269. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 

Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

X 270. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir vo Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması 
ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıtma tari
hi : 8.6.1995) 

271. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
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Hakkında İçtüzük Teklifi, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in İçtüzüğün 157 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü Kısım Çeşitli Hükümler Bölümüne 157 nci 
Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifleri, 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 36 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/931, 2/1105, 
2/1107, 2/1364) (S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995) 

X 272. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayısı : 856) 
(Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

X 273. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/810) (S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi: 13,6.1995) 

274. --- Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 28.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile-fDeğişik 2 nci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1181) 
(S. Sayısı : 864) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

275. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının.; Türk Silahlı Kuvvetleri 
Içhizmet Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1157) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 
22.6.1995) 

276-—• Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/858) (S. Sa
yısı : 863) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

277J — Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 9.1.1991 Ta
rih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Tokat Milletvekili Ahmet 
Feyzi înceöz ve -10 Arkadaşının; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 2/414) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) 

278. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 13 Arkadaşının Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Rapom (2/1344) (S. Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi: 11.7.1995) 
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279. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Halckında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı : 
870) (Dağıtma tarmt: 13.7,1995) 

280. — İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile Gaziantep Milletvekili Hikmet Çe
tin ve 228 Arkadaşının, Anayasanın 175 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1468) (S. Sayısı : 878) (Dağıtma tari
hi : 14.7.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem: 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 878) 

İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile Gaziantep Milletvekili Hikmet 
Çetin ve 228 Arkadaşının, Anayasanın 175 inci Maddesinin Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1468) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Anayasanın değişik 175 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifimiz ekli olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yerine getirilmesini müsaadelerine derin saygılarımızla arz ederiz. 

Hikmet Çetin 
Gaziantep 

Halit Dağlı 
Adana 

Muhammet Kaymak -
Adana 

Mustafa Küpeli 
Adana 

İbrahim Özdiş 
Adana 

Turgut Tekin 
Adana 

Abıızer Tanrıverdi 
Adıyaman 

Baki Durmaz 
Afyon 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Cemil Erhan 
Ağrı 

İsmet Gür 
Aksaray 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

Haydar Oymak 
Amasya 

Tansu Çiller 
İstanbul 

Bekir Sami Daçe 
Adana 

Veli Andaç Durak 
Adana • 

M. Selahattin Kılıç 
Adana 

Âli Yalçın Öğütcan 
Adana 

Timıırçin Savaş 
Adana 

Celâl Kürkoğlu 
Adıyaman 
İsmet Attila 

Afyon 
Ethem Kelekçi 

Afyon 
Mikail Aydemir 

Ağrı 
Halil Demir 

Aksaray 
Mahmut Öztürk 

Aksaray 
Mehmet Tahir Köse 

Amasya 
Ali D ince r 

Ankara 
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. Bilal Güngör 
Ankara 

Mehmet Kerimoğlu 
Ankara 

Sait Kemal Mimaroğlu 
Ankara 

Halil Şıvgın 
Ankara • 

Baki Tuğ 
Ankara 

Faik Altım > . 
Antalya 

Adil Aydın 
Antalya 

Ali Karataş 
Antalya 

Hasan Ekinci 
Artvin 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 

İsmet Sezgin 
Aydın 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Ömer Lütfı Coşkun . 
Balıkesir 

Melih Pabuçcuoğlu 
Balıkesir 

Hasan Akyol 
Bartın 

Mehmet Adnan Ekmen 
Batman 

Bahattin Şeker 
Bilecik 

Nazmi Çiloğlu 
Bolu 

Tevfik Türesin 
Bolu 

Ahmet Şeref Erdem 
Burdur 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Salman Kaya 
Ankara 

Orhan Kilercioğlu 
Ankara 

Mehmet Seyfı Oktay 
Ankara 

İbrahim Tez 
Ankara 

, Mustafa Dursun Yangın 
Ankara 

Veysel Atasoy 
Antalya 

Hayrı Doğan 
Antalya 

Hasan Namal 
Antalya 

Tunç Bilge t 
Aydın 

Nahit Menteşe 
Aydın 

Abdülbaki Ataç 
Balıkesir 

Ekrem Ceyhun 
Balıkesir 

Mehmet Cemal Oztaylan 
Balıkesir 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Koksal Toptan 
Bartın 

A bdülkerim Zilan 
Batman . 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Necini Hoşver 
Bolu 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Ahmet Sayın 
Burdur 

(S. Sayısı : 878) 



Fethi Akkoç 
Bursa 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Nevzat Ayaz 
Çankırı 

Cemal Şahin 
Çorum 

Arslan Adnan Türkoğlu 
Çorum 

Adnan Keskin 
Denizli 

NabiSabuncu 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Mahmut Uyanık 
Diyarbakır 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

Tuncay Şekercioğlu 
Elazığ 

Ali İbrahim Tutu 
Erzincan 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

M. Fevzi Yalçın 
Eskişehir 

Mehmet Batallı 
Gaziantep 

Ayvaz Gakdemir 
Gaziantep 

Şükrü Erdem 
Bursa 

Kadri Güçlü 
Bursa 

Turhan Tayan 
Bursa 

Rahmi Özer 
Çanakkale 

A. Haindi Üçpınarlar 
Çanakkale 

Mustafa Ateş Âmiklioğlu 
Çorum v 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

' Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

M. Halûk Müftüler 
Denizli 

Mehmet Salim Ensarioğhı 
Diyarbakır 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Evren Bulut 
Edirne 

Şerif Ercan 
Edirne 

Ali Rıza Septioğliı 
Elazığ 

Mustafa Kul 
Erzincan 

İsmail Köse 
Erzurum 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

Abdülkadir Ateş 
Gaziantep 

Mustafa Doğan 
Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 878) 



Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Esat Canan 
Hakkâri 

Fuat Çay 
Hatay 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Bestami Teke 
Hatay 

Ali Uyar 
Hatay 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Ahmet Bilyeli 

İÇel 

Ali Su 
İçel 

Bedrettin Dalan 
istanbul 

ibrahim Gürsoy 
istanbul 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Mehmet Sevigen 
istanbul 

Mehmet Bahattin Yücel 
İstanbul 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Ersin Faralyalı 
İzmir 

Mehmet Özkan 
İzmir 

Rıfat Serdaroğlu 
İzmir 

Cemal Tercan 
İzmir 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Ergun Özdemir 
Giresun 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Nihat Matkap 
Hatay 

Nurettin Tokdemir 
Hatay 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Y. Fevzi Arıcı 
İçel 

Asım Kaleli 
İçel 

Yıldırım Aktuna 
İstanbul 

Kemal Naci Ekşi 
İstanbul 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Coşkun Kırca 
İstanbul 

Gürol Soylu 
İstanbul 

Yıldırım Avcı 
İzmir 

Timur Demir 
İzmir 

Erdal İnönü 
İzmir 

Işılay Saygın 
İzmir 

ErkutŞenbaş 
İzmir 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

Recep Kınş 
Kahramanmaraş 
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Ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

S. Osman Sevimli» 
Karaman 

Abdülkerim Doğru 
Kars 

Atilla Hun 
Kars 

Münif İslamoğlu 
Kastamonu 
Seyfı Şahin 

Kayseri 
Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Ahmet Sezai Özbek 
Kırklareli 

Coşkun Gö'kalp 
Kırşehir 

Hilmi Yükselen 
Kırşehir 

M. Kâzım Dinç 
Kocaeli 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Musa Erarıcı 
Konya 

Osman Özbek 
Konya 

Vefa Tanır , 
Konya 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Ümit Canuyar 
Manisa 

Sümer Oral 
Manisa 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Mehmet Gülcegün 
Mardin 

Saffet Topaktaş, 
Kahramanmaraş 

Mehmet Alp 
Kars 

M. Sabri Güner 
Kars 

Zeki Nacitarhan 
Kars 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

M. Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 

Abdurrahman Ünlü 
Kırıkkale 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Sabri Yavuz 
Kırşehir 

Halil İbrahim Artvinli 
Kocaeli 

İsmail Kalkandelen 
Kocaeli 

Hasan Afşar 
Konya 

Ali Günaydın 
Konya 

Ömer Şeker 
Konya 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

Rıza Akçalı 
Manisa 

Tevfik Diker 
Manisa 

Yahya Uslu 
Manisa 

Muzaffer Ar ikan 
Mardin 

İrfettin Akar 
Muğla 
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Muzaffer İlhan 
Muğla 

Muzaffer Demir 
Muş 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

Doğan Baran 
Niğde 

Hasan Kılıç • 
Ordu 

Mehmet Gö'llıan 
Sakarya 

Cemal Atışan 
s Samsun 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Nafiz Kurt' 
Samsun 

İhsan Saraçlar 
Samsun 

Cafer Sadık Keseroğlu 
Sinop 

Ziya Halis 
Sivas 

Necmettin Cevheri 
Şanlıurfa 

. Halil Başol 
Tekirdağ 

Fethiye Özver 
Tekirdağ 

Mehmet Ali Yılmaz 
Trabzon 

Fahri Gündüz 
Uşak 

Nadir Kartal 
Van . 

Adnan Akın 
Zonguldak 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Latif Sakıcı 
Muğla 

Melihten Emin Sever 
Muş 

Osman Seyfı 
Nevşehir 

Rıfat Yüzbaşıoğlu 
Niğde 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Mehmet Cebi 
Samsun 
Ali Eser 
Samsun 

Hüseyin Özalp 
Samsun 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Yaşar Topçu 
Sinop - , . , . - • 

Azimet Köylüoğlu 
Sivas 

Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Şanlıurfa 

Muhtar Mahramlı . 
Tekirdağ 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

Vahdet Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

Ural Köklü 
Uşak 

Yaşar Erbaz 
Yozgat 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Ali Uzun 
Zonguldak 
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ANAYASANIN 175 İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 

KANUN TEKLİFİ GENEL GEREKÇESİ 
Anayasanın 175 inci maddesi, Anayasa değişikliklerinin gizli oyla kabul edilmesini gerektir

mektedir. 

Açıklık, demokratik rejimin başlıca kuralıdır. Böylesine önemli bir konuda, kamuoyu, her mil
letvekilinin oyunu hangi yönde kullandığını bilmek hakkına sahiptir. Parlamenter demokrasilerde 
Hükümetin düşürülmesi gibi çok önemli konularda açık oylama zorunluluğunun getirilmesi bu ih
tiyaçtan doğar. Anayasa değişiklikleri bu şıktan daha az önemli sayılamaz. 

Anayasa yapılırken milletvekillerinin değişik etkiler altında olmasını önlemek gerekçesiyle bu 
konuda gizli oylama yapılmasını zorunlu kılmak, halkta milletvekillerinin kamuoyu huzurundaki 
tutumları ile oyları arasında fark olabileceği ve bu yüzden dürüstlük kuralının zedelenmiş olabile
ceği kanaatini de uyandırabilir ki demokratik parlamenter rejimin sağlığı bakımından böyle bir ka
naatin yaygınlaşması büyük bir tehlike teşkil eder. 

Parlamenter rejimde milletvekilleri, vicdanlarından başka hiçbir baskı kaynağının etkisi altın
da kalmamaları için çeşitli teminata sahip kılınmıştır. Kaldı ki kamuoyundan gelen meşru beklen
tilerin milletvekillerini makul ölçülerde etki altında tutabilmesi çoğulcu ve katılımcı demokrasinin 
reddedemeyeceği bir süreçtir. Mecliste diğer bazı önemli şıklarda açık oylamayı mümkün ve hatta 
mecburî lalarken Anayasa değişikliklerini bu kaidenin istisnası olarak düşünmek kaabil değildir. 

Teklife göre, Anayasa değişikliklerinin kabulü milletvekili tamsayısının beşte üçünün oyuyla 
olacak; ancak, Cumhurbaşkanı bu metni halkoyuna sunup sunmamakta takdir yetkisine sahip ola
caktır. 

Teklif, bu gerekçelerle, Anayasanın 175 inci maddesinin tadilini öngörmektedir. 

' MADDE GEREKÇELERİ 

Birinci madde, Anayasanın değiştirilmiş 175 inci maddesinin genel gerekçede belirtildiği yön
de tadil edilmesini ve ayrıca, Anayasa değişiklikleri konusunda Meclisin iradesini açıklamasını 
zorlaştıran bazı uygulamaların kaldırılmasını sağlayacaktır. 

İkinci madde, Anayasanın 175 inci maddesinin yedinci fıkrasının emrini yerine getirmektedir. 

Üçüncü madde, yürürlüğe giriş tarihini belirlemektedir. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 14.7.1995 

A.OUANK 
Esas No. -.211468 

Rapor No.: 23 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca, 10.7.1995 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İstanbul Milletvekili Tan

su Çiller ile Gaziantep Milletvekili Hikmet Çetin ve 228 Arkadaşının; Anayasanın 175 inci Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 14.7.1995 tarihli toplantısında 
incelenmiştir. 

Komisyonumuz, partilerarasmda varılan mutabakata uymayı zorunlu saymış ve Anayasa de
ğişikliğine ilişkin oylamaların 19 uncu Yasama Döneminin sonuna kadar açık oyla yapılması için 
Anayasaya bir geçici madde ilave edilmesini uygun görmüştür. 

1 inci madde bu esasa göre yeniden düzenlenmiştir. Hukukun genel kurallarına göre usûl de
ğişiklikleri geriye yürümez. Bu sebeple, halen gündemde bulunan 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayı
lı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Da
ir Kanun Teklifi (S. Sayısı 861 'e 1 inci Ek) üzerinde daha önce yapılmış olan oylamalar geçerli ol
maya devam edecektir. 

Komisyonumuz, Teklifin 2 ve 3 üncü maddelerini aynen kabul etmiştir. 
1 inci maddede yapılan değişikliğe uygun olarak Teklifin başlığı da yeniden düzenlenmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Şerif Ercan < y M.SeyfiOktay 

Edirne Ankara 
Sözcü Kâtip 

Coşkun Kırca Rahmi Özer 
İstanbul Çanakkale 

Üye Üye 
Ali Dinçer M. Vehbi Dinçerler 

Ankara Ankara 
Müzakerelerde ve 

oylamalarda bulunamadı 
Üye . . Üye 

Mümtaz Soysal Ekrem Ceyhun 
Ankara Balıkesir 

(Muhalifim) 
Üye Üye 

B. Mehmet Gazioğlu Ali Oğuz 
Bursa • İstanbul 

(Muhalifim) 
Toplantıya katıldı. 

Oylamada bulunamadı 
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Uye 
Sadık Avunclukluoğlu 

Kırıkkale 
Üye 

Tevfik Diker 
Manisa 

Üye 
C. Sadık Keseroğlu 

Sinop 

Uye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Üye 

Osman Seyfı 
Nevşehir 

Kaşı Oy Açıklaması 

Anayasa değişikliği oylamalarının açık yapılması gereğine ilke olarak inanmakla birlikte, de
ğişiklik süreci sırasında kural değişikliği yapılmasına ve hâlâ bu kural değişikliğinin geçici düzen
lemelere hiç tahammülü olmayan 175 inci maddeye geçici hüküm eklenmesi biçiminde gerçekleş
tirilmesine karşıyım. 

Mümtaz Soysal 

Ankara 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TANSU ÇİLLER VE GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ 
HİKMET ÇETİN VE 228 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Anayasanın 175 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 
MADDE 1. -Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değişik 175 inci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

Madde 175. - Anayasanın değiştirilmesi, milletvekili tamsayısının en az üçte biri tarafından 
teklif edilebilir. -

Bu teklifin komisyon ve Genel Kurulda görüşülmesi ye işlem görmesinde genel kurallar uy
gulanır. Ancak, Anayasanın değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifinin tümünün Genel Kurulca ka
bulü üye tamsayısının beşte üçünün açık oyu ile olur. 

• Cumhurbaşkanı, Anayasa değişikliği hakkındaki kanun metinlerini 89 uncu maddenin bir ila 
üçüncü fıkraları uyarınca tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndere
bilir. Bu takdirde bu Kanun Teklifi yukarıdaki fıkrada yazılı kurallara tabidir. 

Bu şekilde kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun metnini halkoyuna sunmak Cum
hurbaşkanının takdirindedir. 

Cumhurbaşkanı, tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermeme
yi kararlaştırdığı Kanun Metinlerini, halkoyuna sunulmayacaklarda, Anayasa niteliği ile genel ku
rallara göre yayınlayarak yürürlüğe sokar. 

Halkoyuna sunulacak olan Anayasa değişikliğine ilişkin kanun metni Cumhurbaşkanınca ge
nel kurallara göre Resmî Gazetede yayınlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa değişikliği
ne ilişkin kanun tekliflerinin kabulü sırasında bu metnin halkoyuna sunulması halinde, hangi mad
delerinin birlikte ve hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar. Bu karar kanun yoluyla 
alınır. 

Halkoylamasına sunulan metnin kabulü, kullanılan geçerli oyların yarısından fazlasıyla olur. 
Halkoylamasında milletvekili genel seçiminde uygulanan kurallara uyulur. 

Halkoylamasının sonunda kabul edildiği Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen Anayasa deği
şikliği metni, Cumhurbaşkanınca üç gün içerisinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe soku
lur. • .'•'•_ 

MADDE 2. - Bu Anayasa değişikliği halkoyuna sunulduğu takdirde yukarıdaki madde tek ba
şına oylanır. 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasanına Bir Geçici Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
MADDE 1. - 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasanına aşağıdaki 

geçici madde e k l e n m i ş t i r : . . - ' - . 

Geçici Madde 17. -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu yasama döneminin sön buldu
ğu tarihe kadar Anayasa değişikliğine ilişkin kanun tekliflerinin maddelerine dair değişiklik öner
geleri, maddeleri ve tümü üzerindeki oylamalar açık oyla yapılır. 

MADDE 2. - Bu Anayasa değişikliği halkoyuna sunulduğu takdirde yukarıdaki madde tek 
başına oylanır. 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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