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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Dinar depremine ilişkin gün

dem dışı konuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Tunç Bilget'in cevabı 

2. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Türkiye'nin trafik so
runuyla ilgili gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin ce
vabı 

3. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, tarım arazilerindeki tahribat
la ilgili gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Nafiz Kurt'un 
cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Başbakan Tansu Çiller tarafından teşkil olunan Bakanlar Kuruluna 

seçilenlerin atandıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1993) 
IV. - HÜKÜMET PROGRAMI 
1. — Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Hükümet Programının 
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V. -ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — Açık bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için yapılacak 
seçimin gününe; Hükümet Programı üzerinde yapılacak görüşmeler ile güvenoy-
lamasının günü ve gündemdeki yeri ile Hükümet Programı üzerindeki konuşma 
sürelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Erzincan-Kemaliye-

Başbağlar Köyüne saldıran teröristlere ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Ba
kanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/7104) 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ncvşehir-Gülşehir-Tuzköy 
Havaalanı inşaatına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı 
cevabı (7/7125) 

3. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Yenihisar'da yapımı 
planlanan VLF istasyonuna ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı 
cevabı (7/7172) 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, ülkemizde pancar tarımının bugünü ve geleceğine, 
İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, işçi grevlerine, 
İlişkin gündem dışı konuşmalarına Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe, 
Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin gündem dı

şı konuşmasına da Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan; 

Cevap verdiler. 
(10/218, 219) Esas numaralı Meclis Araştıraması Komisyonu Başkanlığının, komisyonun gö

rev süresinin 2.10.1995 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 
10 Ekim 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 16:23'te son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

İlhan Kaya Cengiz Üretmen 
İzmir Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

9.10.1995 PAZARTESİ 
Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Fener Rum Patrikhanesinin statüsüne 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7321) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

2. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevcn'in, petrol kokunun ısınma amaçlı kullanımının ya
saklanmasına dair genelgeye bazı il ve ilçelerde uyulmadığı iddiasına ilişkin Çevre Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/7322) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

3. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevcn'in, Bilecik -Osmaneli -Selimiye Köyünde aşağı 
kum ocağına kadar inen yolun Karayolları tarafından asfaltlandığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7323) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

4. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Osmaneli - Dereyörük Köyünün köprü 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7324) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.10.1995) 

5. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Adapazarı Belediyesi Mücavir alanından ge
çen Pancar Çevre Yolunun bakım ve onarımı için gerekli ödeneğe ilişkin Maliye Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/7325) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

6. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ant Elektronik Firmasına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/7326) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Mardin - Midyat Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7327) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara - Bala Spor Salonu inşaatına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7328) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara - Güdül Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7329) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara - Nallıhan Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7330) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

.11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzurum - Oltu Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7331) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Giresun -Tirebolu Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7332) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul - Şile Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7333) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Trabzon - Merkez Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7334) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tokat - Pazar Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7335) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

16. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas - Yıldızeli Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7336) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

17. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas - Suşehri Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7337) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

- 3 7 1 -



T.B.M.M. B : 5 10.10.1995 0 : 1 
18. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas - Gürün Spor Salonu inşaatına iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7338) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

19. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Diyarbakır Yüzme Havuzu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7339) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul - Ataköy Açık Yüzme Havuzu in
şaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7340) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

21. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir - Foça Spor Eğitim Merkezi inşaatı
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7341) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

22. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul -Ataköy Kapalı Yüzme Havuzu 
inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7342) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

23. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Amasya Güreş Eğitim Merkezi inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7343) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

24. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Stadyumu tribün inşaatına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7344) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

25. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul - Altunizade Spor Salonu inşaatı
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7345) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1.995) 

26. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kastamonu - İnebolu Spor Salonu inşaatı
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7346) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

27..— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Konya - Merkez Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7347) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

28. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çankırı -Çerkeş Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakjsndan yazılı soru önergesi (7/7348) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Amasya - Merkez Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7349) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

30. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sakarya İl Hizmet Binası inşaatına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7350) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

31.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kocaeli İl Hizmet Binası inşaatına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7351) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

32. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzurum - Hınıs Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7352) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri -Merkez Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7353) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

34. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Mardin Gençlik Merkezi inşaatına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7354) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

35. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kırıkkale - Merkez Kapalı Yüzme Havuzu 
inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7355) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

36. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzincan - Refahiye Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7356) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

37. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Aydın - Kuyucak Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7357) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 
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38. ~ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Manisa Gençlik Merkezi inşaatına ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7358) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

39.—İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Manisa İl Hizmet Binası inşaatına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7359) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

40. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Trabzon Kamp Eğitim Merkezi inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7360) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

41. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Manisa - Demirci Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7361) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

42. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Denizli - Acıpayam Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7362) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

'43. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara- Elmadağ Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7363) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

44. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara -Merkez Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7364) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

45. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kars - Selim Spor Salonu inşaatına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7365) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

46. — İstanbul-Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çanakkale Kapalı Yüzme Havuzu inşaatı
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7366) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

47. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya - Alanya Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7367) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

48. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep - Kâmilocak Stadyum inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7368) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

49. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Samsun - Merkez Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7369) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

50. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul - Pendik Kapalı Yüzme Havuzu 
inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7370) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

51. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bayburt - Demirözü Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7371) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

52. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara Güreş Eğitim Merkezi inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7372) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

53. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gümüşhane - Torul Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7373) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

54. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Nevşehir - Ürgüp Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7374) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

55. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Eskişehir Spor Salonu inşaatına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7375) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

56. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İsparta - Merkez Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7376) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

57. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kırşehir -Mucur Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7377) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 
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58. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kars - Akkaya Spor Salonu inşaatına iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7378) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 
59. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep Spor Salonu inşaatına ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7379) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

60. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep - Merkez Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7380) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

61. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzincan Yüzme Havuzu inşaatına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7381) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

62. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bingöl - Karlıova Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7382) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

63. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Güreş Eğitim Merkezi inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7383) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

64. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hakkâri - Yüksekova Spor Salonu inşaatı
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7384) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

65. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gümüşhane - Merkez Spor Salonu inşaatı
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7385) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

66. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzurum - Aşkale Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7386) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

67. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzurum - Horasan Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7387) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

68. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara - Haymana Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7388) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bingöl - Genç Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7389) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

70. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Artvin - Arhavi Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7390) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

71. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ağrı - Merkez Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7391) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

72. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Manisa - Turgutlu stad tesisi inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7392) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Muğla -Dalaman Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7393) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

74. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya - Merkez Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7394) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

75. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şanlıurfa stad inşaatına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/7395) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

76. -— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzurum Güreş Eğitim Merkezi inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7396) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

77. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van - Merkez Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7397) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 
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78. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adıyaman Gençlik Merkezi inşaatına iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7398) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

79. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Siirt - Merkez Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7399) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

80. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tunceli - Pertek Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7400) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

81. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kırıkkale - Merkez Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7401) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

82. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzincan Kamp Eğitim Merkezi inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7402) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

83. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Uşak - Banaz Spor Salonu inşaatına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7403) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

84. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kahramanmaraş - Göksün Spor Salonu in
şaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7404) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

85. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ardahan Spor Salonu inşaatına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/7405) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

86. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Denizli İl Hizmet Binası inşaatına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7406) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

87. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hatay İl Hizmet Binası inşaatına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7407) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

88. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ordu - Kumru Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7408) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

89. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Rize - Ardeşen Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7409) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

90. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Samsun - Vezirköprü Spor Salonu inşaatı
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7410) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

91. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sinop - Gerze Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7411) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

92. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çorum - Alaca Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7412) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

93. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Amasya - Taşova Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7413) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

94. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çankırı Güreş Eğitim Merkezi inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7414) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

95. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Burdur - Bucak Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7415) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

96. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Niğde İl Hizmet Binası inşaatına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7416) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

97. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Aksaray -Merkez Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7417) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 
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98. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Niğde - Merkez Spor Salonu inşaatına iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7418) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 
99. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Karaman - Merkez Spor Salonu inşaatına 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7419) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 
100. — İstanbul. Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Afyon - Şuhut Spor Salonu inşaatına iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7420) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

101. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sakarya - Merkez Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7421) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

102. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep - İslahiye Spor Salonu inşaatı
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7422) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 

103. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şanlıurfa - Birecik Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7423) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

104. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Muş - Merkez Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7424) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

105. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın; İstanbul - Maslak Binicilik Tesisleri inşa
atına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7425) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

106. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Ahlat Spor Salonu inşaatına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7426) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1995) 

İ 07. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Afyon - Dinar'da meydana gelen depremden 
önce alınan önlemlere ve depremde zarar görenlere yapılacak yardımlara ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/7427) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1995) 

108. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, basında yer alan Devlette MHP - RP kadro
laşması olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7428) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 5.10,1995) 

109. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, günlük bir gazetede yayınlanan "Eğitimde Skan
dal" başlıklı haberde yer alan iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7429) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.1995) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

— © _ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Dönem Beşinci Yasama Yılının 5 inci 
Birleşimini açıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşundan bugüne, 75 yıl gibi uzun 
bir süre geçti. Bu 75 yıl içerisinde, ilk defa, bir dönem, beş yasama yılını idrak etmiş oluyor; bu, 
Beşinci Yasama Yılının, inşallah, ülkemiz için, milletimiz için hayırlara, hayırlı hizmetlere vesile 
olmasını Cenabı Allah* tan niyaz ediyorum. 

Bu vesileyle, Dinar'da tabiî afet sonucu hayatını kaybedenlere Cenabı Allah' tan rahmet dili
yorum; bütün milletime başsağlığı diliyorum. 

Bugün, Sumatra'da, Çin'de ve Meksika'da, kürei arz sallanıyor; onlara da geçmiş olsun diyo
rum ve düşünüyorum ki, acaba bizler -insanlar- şöyle biraz kendimize dönüp bakmalı mıyız. Bazı 
beşerî afetler bile -ki, Sayın Ergüder bunun üzerinde çok duruyor- tabiî afetler haline gelmiştir. Yü
ce Kurulumuz, bütün bunları inşallah bu son yasama yılında çözecektir diye umuyorum ve Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Bravo Başkan; girişiniz çok güzel. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımızın olduğunu görüyorum; toplantı ye
tersayımız vardır, çalışmalara başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'in, Dinar depremine ilişkin gündem dışı konuşması ve 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Tunç Bilget'in cevabı 
BAŞKAN - Gündeme geçmeden önce, üç sayın üyeye gündemdışı söz vereceğim. (ANAP sı

ralarından "Ooo" sesleri) 
Efendim, tabiî, şimdi zamanı mı diye düşünen arkadaşlarımız var; ama, talepte bulunanların 

telefonda söylediklerini bir dinleseniz... 
Sayın Baki Durmaz, Dinar depremiyle ilgili olarak gündemdışı söz istemiştir. 
Size tekrar geçmiş olsun diyorum; buyurun efendim. 
BAKİ DURMAZ (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1 Ekim 1995 günü saat 

17.57'de Afyon-Dinar İlçemizde meydana gelen deprem, aralıklarla ve değişik şiddetlerde hâlâ de
vam ediyor. , 

Deprem günü meydana gelen hasar hakkında, 15 dakika önce Afyon Valisinden aldığım son 
bilgileri, Genel Kurula arz etmekte fayda görüyorum; böylece, Meclisimizin değerli üyeleri, hepi
mizin yüreklerinin kanatan Afyon-Dinar depremi hakkında bilgi edinmiş olacaklar. 

Deprem, Dinar, Dazkırı, Başmakçı, Kızılören ve Evciler İlçelerine bağlı 100 köyümüzde 22 
643 konutta yaşayan 95 500 vatandaşımızı etkilemiştir; hasar durumu son rakkamlara göre şöyle
dir: 
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Dinar İlçe merkezinde 34 990 vatandaşımız yaşamaktadır; 8 000 konut, 23 mahalle ve 103 res

mî konut vardır. Konutlardan 1 278'i yıkık ve ağır, 139'u orta ve 330'u az olmak üzere, 1 747 ko
nut hasar görmüştür. Resmî binaların 1 l'i yıkık ve ağır, 3'ü orta ve 8'i az olmak üzere, 22 resmî bi
nada hasar görülmüştür. 

Köylerdeki hasar durumuysa şöyledir: 60 köyümüz vardır, konut sayısı 6 365, toplam nüfus 
24 510 dur. 53 köyde tamamlanan hasar tespiti sonucuna göre, resmî binaların 12'si yıkık ve ağır, 
14'ü orta ve 28'i az hasarlı olmak üzere, 54 hasar görülmüştür. Konutların 943'ü yıkık ve ağır, 990'ı 
orta, 1 558'i az olmak üzere, toplam 3 491 konut hasar görmüştür. 

Ölü ve yaralı sayısına gelince, şu ana kadar Dinar merkezinde, maalesef, 88 ölümüz vardır, 
240 vatandaşımız yaralıdır. 

Depremden hasar gören bir diğer ilçemiz Başmakçı'dır. 6 547 nüfusa sahip olan Başmakçı'da 
2 150 konut, 15 resmî konut vardır; konutlardan 43'ü yıkık, 113'ü orta ve 292'si az olmak üzere, 
448'i hasar görmüştür. Resmî binalardan 2'si az hasarlıdır. 

1 206 konut vardır, 6 748 nüfus yaşamaktadır. Tespiti tamamen tamamlanan 2 köyde, 28 yı
kık ve ağır, 18 orta, 10 az olmak üzere, 56 konut hasar görmüştür; ölü ve yaralı yoktur. 

Dazkırı İlçesi 6 677 nüfusa sahiptir, 1 600 konutta yaşanmaktadır, 40 resmî konutumuz var
dır. Konutlardan 448'i az, resmî binalardan 3'ü orta, 15'i az olmak üzere hasar görülmüştür. 

Dazkırı'da 15 köyümüz vardır, 7 176 nüfus yaşamaktadır, konut sayısı 1 257'dir. 5 köyde ta
mamlanan tespitlere göre, 19 yıkık ve ağır, 164 orta ve 573 az olmak üzere, 756 konutumuz hasar 
görmüştür. *""".-..• 

Evciler İlçesinde 5 576 nüfusumuz yaşamaktadır. 1 400 konuttan 14'ü resmî binalardır. Tespi
ti yapılan konutlardan 14'ü ağır ve yıkık, 130 orta, 323'ü az olmak üzere, toplam 467 konut ve 19 
resmî binadan l'i ağır, 2'si orta, 8'i az hasar görmüştür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -Sayın Durmaz, size 3 dakika daha süre verdim, lütfen toparlar mısınız. 
BAKİ DURMAZ (Devamla) - Bu ilçemizde 7 köyümüz vardır, 957 konut, 4 799 nüfus var

dır. Tespiti yapılmış 5 köyde 661 yıkık ve ağır, 356 orta, 104 az olmak üzere, toplam 1121 konut 
hasar görmüştür. Baraklı Köyümüzde 2 ölümüz vardır maalesef. 

Kızılörcn İlçesinde 3 876 nüfus vardır, 1 300 konut vardır. Tespiti yapılan konutlardan 50'si 
yıkık ve ağır, 77'si orta ve 107'si az olmak üzere, 234 konut hasar görmüştür. Köylerinin sayısı 
4'tür. Bu 4 köyümüzde 66 yıkık ve 81 orta olmak üzere bazı konutlar hasar görmüştür. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü üzere, Dinar ve çevresi, Dinar merkez olmak üzere, 1 Ekim
de meydana gelen depremler sonunda büyük hasar görmüştür. Dinar'ın nüfusunun aşağı yukarı ya
rısı, diğer illere göç etmiştir. Şu anda göç etme imkânı olmayan vatandaşlarımız çadırlarda barın
maya çalışmaktadırlar. Ayrıca, Dinar ve köylerinde ve Başmakçı ve Evciler'in bazı köylerinde, halk 
yine sokaklarda ve çadırlarda yaşamaktadır... 

BAŞKAN - Sayın Durmaz, bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Durmaz, bölgesindeki -bizim de paylaşmamız gereken- acı ve ıs

tırabı ifade ediyorlar; sükûnetle dinlemenizi rica ediyorum. 
Buyurun. 
BAKİ DURMAZ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Şimdi, bir kriz masası kurulmuştur. Bu kriz masası, değişik kurumlardan, Kızılaydan ve ya

bancı ülkelerden gelen yardımları, Dinar merkezinden göç etme imkânı olmayan merkez nüfusuna 
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ve köylerimizde yaşayan halkımıza yetiştirmeye çalışmaktadır. Ancak, içerisine girdiğimiz kış 
mevsiminde, bu kriz masasının almış olduğu acil tedbirler, günlük olarak geçerli olabilir; ama, önü
müzdeki kış mevsimi düşünülecek olursa, bu kriz masasının daha üstünde, daha etkin tedbirlerin 
alınması gerekmektedir. En azından konut ihtiyacını karşılayacak prefabrik evlerin süratle yapıl
ması, gerek Dinar merkezinde, gerek çevresindeki ilçe merkezlerinde ve köylerde, konutlarına gir
mekte tedirgin davranan vatandaşlarımızın, bir an evvel bu prefabrik evlere yerleştirilmeleri ve kı
şı geçirmeleri sağlanmalıdır. 

Ayrıca, her şeyini kaybetmiş olan bu vatandaşlarımızın konut ihtiyacı görüldükten sonra, gıda 
yardımları, çocuklarının okul ihtiyaçları ve devletle olan ilişkileri, köylerdeki tarlalarının ekimi, to
humluk ihtiyaçları, gübre ihtiyaçları ve buna benzer yaşamla ilgili diğer ihtiyaçlarının süratle kar
şılanması gerekmektedir. 

Acil kriz masasının elinde bulunan imkânlarla, günlük yaşamı tanzim eden davranışları ve ça
lışmalarının dışında -bakanlardan oluşan- Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Dinarımızı yeniden 

, yapılandırması için projeleri hemen üretmesi lazımdır; çünkü, Dinar merkezi ve köyleri haritadan 
silinmiştir. Şu halde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Durmaz, 4 dakika daha ilaveten konuşmuş oldunuz; lütfen, son cümlenizi 

ifade eder misiniz, lütfen efendim... 
Buyurun. 
BAKİ DURMAZ (Devamla) - . . . daha etkin tedbirleri alacak bir üst kurulun oluşturularak, sü

ratle projelerin üretilmesi ve önümüzdeki yıl içerisinde Dinar'ın ve köylerinin daha emin bir yerde 
yeni baştan inşa edilmesi, imar edilmesi gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar, gerek devletimizin gerek Kızılayımızm gerekse belediye
lerimizin, diğer kurumların ve vatandaşlarımızın, Dinarımıza büyük ölçüde yardımları olmuştur. 
Dış ülkelerden gelen yardımlarla desteklenen bu yardımlardan dolayı, Dinarımıza yardım eden tüm 
kurum ve kuruluşlara, hemşerilerim adına teşekkür ediyorum ve bir an evvel, Dinarımızın, bu acı 
gerçek karşısında kalan halkımızın ıstırabını dindirecek, acil çözümleri üretecek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Durmaz, efendim, 10 dakika oldu... Lütfen... 
BAKİ DURMAZ (Devamla) - Bitiriyorum efendim... Bitiriyorum... Teşekkür ederim. 
... tedbirleri alarak, Dinarımıza gerekli yardımın sağlanılmasını, hem Hükümetimizden hem de 

ilgilenen tüm Meclis üyesi arkadaşlarımızdan hassaten rica ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Durmaz, teşekkür ediyorum. 
Sayın Durmaz'ın gündemdışı konuşmasından sonra, Hükümet adına, Sayın Bilget; buyurun. 

(DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Bilget, buyurun efendim; ayrıca, sizi kutluyorum. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI TUNÇ BİLGET (Aydın) - Çok teşekkür ederim Sayın 

Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Afyon Milletvekili, değerli arkadaşımız Baki Bey'in, Di

nar depremiyle ilgili olarak yaptıkları gündemdışı konuşma, bana, bu konuda, Yüce Meclise ayrın
tılı bilgi arz etme imkânını veriyor. Sayın Başkanın, bu konuda, bana hoşgörülü davranacaklarını 
temenni ediyorum; çok teşekkür ediyorum. 
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1 Ekim 1995 günü, yerel saatle 17.57'dc meydana gelen ve aletsel büyüklüğü 6 olan Dinar 

depremi, maalesef, 90 vatandaşımızın ölümüne, 250 vatandaşımızın da yaralanmasına neden oldu. 
Bu yaralıların bir kısmı, hâlâ, civar il ve ilçe hastanelerinde tedavi edilmektedir. 

Afyonumuzun Dinar İlçesi, 3 kilometreye 10 kilometrelik bir fay hattına yakındırmama, üze
rinde değildir. Deprem, 50 kilometreyle 20 kilometrelik, başka bir deyişle, 1 000 kilometrekarelik 
arazi şeridi üzerinde, çeşitli şiddetlerde etkili olmuştur. Yıkık, ağır hasarlı, orta hasarlı ve hafif ha
sarlı yapıların dağıldığı alanlardaki 6 ilçe ve asgarî 37 köyde yaşayan, kabaca, 100 bin kişilik yöre 
nüfusu, ya depremden etkilenmiş ya da etkilendiği kanaatindedir. 

Söz konusu ilçeler, Afyon'un Dinar, Evciler, Başmakçı, Dazkırı, Kızılören İlçeleri ve Deniz
li'nin Çivril İlçesidir. Dinar'a ek olarak, Baraklı, Günce, Sütlaç, Çevik Köyleri ağır hasara uğramış
tır. Hasar tespitleri devam etmektedir; her dakika değişmektedir. Şu ana kadar, önhasar tespitleri
ne göre, 2 123 yapı ve 78 işyeri yıkılmış veya ağır hasara uğramış; 631 yapı orta hasara uğramış
tır. Ayrıca, 78 işyeri de yıkılmıştır. Hafif hasarlı yapı sayısı 548'dir. 

Bu rakamlar, hasar tespit çalışmaları sürdükçe yükselebilecektir ve muhtemelen, yıkılma ve 
ağır hasarlı yapı sayısı 4 000'e, orta hasarlı yapı sayısı 2 500'e, hafif hasarlı yapı sayısı yine 4 000'e 
yükselebilecektir. 

Depremin, kurulu bulunan deprem kayıt şebekeleri aracılığıyla öğrenilmesini takiben, aynı ge
ce, yani 1 Ekim gecesi saat 18.30'dan itibaren devletin tüm güç ve kaynakları kurtarma ve ilkyar
dım çalışmaları için seferber edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın 
Başbakan Yardımcımız ve 6 bakanımız 2 Ekim sabahı deprem bölgesine gitmişlerdir. Sayın Cum
hurbaşkanımız, bu pazar günü yine -ben de kendilerine refakat ettim- deprem bölgesine gitmişler
dir. 

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne ait modern araç gereçlerle donanmış 45 
kişilik özel kurtarma timi, aynı gece saat 22.00'de bölgeye hareket etmiş, sabah saat 01.30'dan iti
baren kurtarma çalışmalarına fiilen başlamıştır. Bu süre içerisinde, Afyon, İsparta, Uşak ve bunun 
gibi yakın illerden sivil savunma timleri ile askerî birlikler bölgeye sevk edilmiş ve kurtarma çalış
malarına başlamışlardır. ' 

2.10.1995 günü, İsviçre'den 7 kişilik bir ekip, 3.10.1995 günü Almanya'dan 9 kişilik bir ekip, 
yine aynı gün Yunanistan'dan 2 kurtarma aracı, 2 ambulans ve 31 personelden oluşan bir kurtarma 
ekibi bölgeye ulaşmıştır. 

6 Ekim tarihine kadar beş gün süren kurtarma çalışmaları süresinde, yıkıntılar arasından, ilk 
gün Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ekiplerince 9 canlı vatandaşımız kurtarılmış ve 15 ceset çı
karılmıştır; daha sonraki günlerde, yabancı ekiplerin de katılmış olmasına rağmen, enkaz altından 
canlı insan kurtarmak, maalesef, mümkün olamamıştır. Kurtarma çalışmaları 6 Ekim 1995 tarihin
de son bulmuş, yerli yabancı bütün ekipler merkezlerine dönmüşlerdir. 

Depremin ilk gecesinden itibaren, bölgeye, Sağlık Bakanlığınca, civar il ve ilçelerden 212 
doktor, 34 hemşire, 30 sağlık memuru, 79 ambulans, 2 seyyar hastane, 1 jcnaratör, 2 su tankı, 10 
çadır, 228 battaniye ve çeşitli miktarlarda klor, kireç, formal cerrahî aletler, kan ve bunun gibi sağ
lık malzemeleri sevk edilmiştir. Yaralılar, ilk tedavileri yapıldıktan sonra civar il ve ilçe hastanele
rine sevk edilmişlerdir. Halen koruyucu hekimlik ve çevre sağlığı çalışmaları devam etmektedir. 
Şu anda 2 seyyar hastane, 42 doktor ve yeterli sağlık personeli, Dinar'ın içinde hizmet etmektedir. 

Kızılayın yardım çalışmalarına gelince, depremi takip eden ilk saatlerden itibaren, Afyon, Ma
nisa, İstanbul ve Ankara Etimesgut'taki depolardan, bölgeye, çadır, battaniye, giyecek, yiyecek, 
seyyar mutfak ve yardım malzemesi sevk edilmiştir. Aynı gün, Bakanlığımızca, Dışişleri Bakanlı-
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ğımız kanalıyla, Birleşmiş Milletler însanî Yardım Teşkilatı ve NATO'dan 2 500 adet yalıtımlı ku
tup tipi çadır istenmiştir. 

10 Ekim 1995 tarihi itibariyle, Kızılayın bölgeye sevk ettiği yardım malzemelerinin dökümü
nü veriyorum: Kızılay özkaynaklarından, 7 748 çadır, 13 925 battaniye, 1 200 ton muhtelif gıda, 5 
adet seyyar mutfak, 5 jenaratör, 1 tonluk su tankı, 24 bin adet muhtelif kışlık giyecek, 4 adet bü
yük çadır; yurtdışı kaynaklardan, 2 500 adet çadır, 5 bin adet battaniye, 20 ton süttozu ve ilaç; çev
re illerden, 1 500 ton çeşitli gıda, 252 bin ekmek, 150 ton kışlık giyecek sevk edilmiştir. 

Çadır sayısı, dün akşam itibariyle 10 248'dir. Kızılay, dün geceye kadar, seyyar mutfakları ara
cılığıyla, bölgede 85 bin kişiye yemek ve 16 bin kişiye kumanya dağıtmıştır. Yiyecek, giyecek ve 
çadır sevkiyatı devam edecektir ve etmektedir. Çok açık bir şekilde arz ediyorum. Teknik yönden 
makul olsun veya olmasın, doyum noktasına gelinceye kadar çadır sevkiyatı devam edecektir. 

Enkaz kaldırma çalışmalarına gelince: Depremin ilk anlarından itibaren, bölgeye, Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü bölge 
ve şube müdürlüklerinden iş makineleri ve kamyonlar sevkedilmiştir. Halen* bölgede, 150 iş ma
kinesi, 200 kamyon ve 400 personel, enkaz kaldırma çalışmalarında görev almaktadır. Amacımız, 
enkaz kaldırma işleminin en geç iki ay içerisinde bitirilmesidir. 

Teknik çalışmalar hakkında da biraz bilgi arz edeyim. İlk günden itibaren, İl Kurtarma ve Yar
dım Komitesine yardımcı olmak ve -ki, şunu arz edeyim, orada, merkezde, bir Afetler Merkez Ko
ordinasyon Komitesi vardır, 6 Ekim tarihinde toplanmıştır; bir de İl Kurtarma ve Yardım Komite
miz vardır- hasar tespitlerinde kullanılabilecek yapıları tespit etmek üzere, Afet İşleri Genel Mü
dürlüğü ve civar illerden 72 teknik ve idarî personel, 1 genel müdür yardımcısı ve 2 daire başkanı 
gönderilmiştir. Dün, genel müdür yardımcılarının sayısını 2'ye çıkardım. 

Resmî yapılar ile Dinar merkezinde, yıkılması ve enkazlarının kaldırılması gereken yapıların 
hasar tespitleri bitirilmiş ve listeler valiliğe verilmiştir. Halen, 30 ekip, ilçe merkezleri ve köylerde 
hasar tespiti yapmaktadır. Bölgede devam eden artçı depremler, konut sahiplerinin ve muhtarların 
bulunamaması, hasar tespit çalışmalarını biraz aksatmıştır; ancak, buna rağmen, 16 Ekim tarihine 
kadar bunları bitireceğiz. 

Bölgede, araştırma çalışmaları yapıyoruz; Japon uzmanlar da buna katılıyor. 

Şehir elektrik şebekesinin onarım çalışmaları, 2 Ekim günü TEDAŞ Müessese Müdürlüğü 
ekiplerince başlatılmış ve aynı günün akşamı Dinar'ın bir kesimine elektrik verilmiştir. 10 Ekim ta
rihi itibariyle, İlçe merkezinde; yani, Dinar İlçe merkezinde 24 trafo çalışır hale getirilmiştir; dev
rilmiş direkler ve hatlar onarılmıştır. Şehrin yıkılmış evleri dışında -ki, oraya elektrik veremiyoruz; 
çünkü, yangın tehlikesi var- tüm bölgelere elektrik verilmektedir. 10 köyünde sorunumuz vardı; so
kak aydınlatmasını bitirdik; çalışmalara devam ediyoruz. 

Elektrik enerjisinin kesilmesi ve evlerin.yıkılması nedeniyle İlçe merkezinde su kesilmişti; an
cak, İller Bankası Genel Müdürlüğü, belediye ve diğer kuruluşların da destekleriyle, 4 Ekim tari
hinden itibaren, Dinar'ın bazı bölümlerine su verilmeye başlanılmıştır. İller Bankasından boru te
min ettik, yüzeyden döşenecek hatlarla İlçenin birçok yerinde çeşmeler kuruyoruz ve yıkılmış ev
lerin bağlantıları kesildikten sonra, İlçenin tamamına su vereceğiz. Bütün bu çalışmaları, aslında, 
bugün bitirmiş oluyoruz. 

Haberleşme, depremin ilk dört saatinde kesilmiş olmasına rağmen, daha sonraki saatlerde PTT 
görevlileri tarafından kısmî olarak işletilir hale getirilmişti. İlk gece, PTT binası önüne kurulan 7 
hatlı telefonla halka ücretsiz haberleşme imkânı sağladık, ikinci günden itibaren, Antalya'dan geti-
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rilen uydu haberleşme sistemi aracılığıyla haberleşme imkânını genişlettik; onarım çalışmalarına 
devam ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, Dinar'la ve çevresiyle ilgili hedeflerimizi özetle 
arz edeceğim: Hükümetimizin ve devletimizin hedefi, 1 Mart 1996 tarihine kadar, hasar tespiti ve 
hak sahipliği çalışmalarının bitirilmesi ve yeni imar planlarının ve istimlakların yapılması ve iha
lelerin tamamlanmasıdır. Bu zaman zarfında, konutlar bitirilene kadar, tahminen 6 500 aileye ayda 
7 milyon lira kira yardımı yapmayı düşünüyoruz; tabiî, bu yöntem, diğer geçici iskân yöntemleriy
le de desteklenecektir. Ayrıca, evleri az hasar gören 4 bin,civarındaki aileye de konut başına 20 mil
yon lira civarında onarım yardımı yapmayı düşünmekteyiz. 

Niye bu yaklaşımı seçtik; bunun nedeni, yöre iklim koşullarının, özellikle aralık ayından iti
baren, kaba inşaata olanak vermemesidir. Mart-ekim döneminde ise, kesin hasar tespit çalışmaları 
sonuçlarına göre, depreme dayanıklı 4 500 - 5 000 civarında konut, 800 civarında dükkân inşa ede
ceğiz. Dükkânların inşa edilebilmesi için ve başka nedenlerle, ya Dinar yasa tasarısının veya cum
huriyet hükümetlerine, özel yasa çıkarılmasını gerektirmeyecek yetkiler tanıyan, Afetler Kanunun
da değişiklik içeren yasa tasarısının Meclisten süratle geçirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, yine mart-ekim döneminde, 2 500 orta hasarlı konutun onarımının ve güçlendirilme
sinin sağlanacağını arz etmeyi unuttum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çalışmalarımızı, planlarımızı, eğer Sayın Başkan uygun 
görürlerse, biraz daha ayrıntılı olarak arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN-Sayın Bilget, 5 dakikalık süreniz var, lütfen toparlayın. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI TUNÇ BİLGET (Devamla) - Başüstüne efendim. O 

zaman, bu kısmını kayıtlara geçireceğim. 
Burada, belki, söylemem gereken şey şu: Dinar'ın, yeniden, yerinde, depreme dayanıklı şekil

de onarımı için büyük kaynaklar sarf edeceğiz. Rakam vermek istemiyorum. Hasar tespitleri tam 
ortaya çıkmış değil. Neyse bu kaynaklar, aynen harcanacak; kendi kaynaklarımız da harcanacak; 
ama, aynı zamanda dışfinansman için de girişimlere başladık. Acil yardımlar için en ufak bir para 
sınırımız yoktur. Geçici iskân için, ilk 6 ayda asgarî 300 milyara yakın bir para sarf edeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dinar depreminin ilk gününden bu yana, bazı basın ve 
yayın organlarında, ısrarla, kamu yapılarının yerle bir olduğu ve bu yapıların, halkın kendi imkân
larıyla yaptığı yapılardan daha çok hasar gördüğü yolunda yayınlar yapılmaktadır. Açık söyleye
yim, böyle bir konunun siyasî polemik konusu haline getirilmesinden dolayı ben biraz üzgünüm. 

Şimdi, size, bilgileri arz edeceğim: Dinar İlçe merkezinde toplam kamu binası 47; bunlardan 
5'i, ilgili kuruluşlarca, belediye ve özel sektörden satın alınmış. Maalesef, bu yapılardan 3'ii yıkıl
dı; 2'si ise ağır hasar gördü. Bayındırlık ve İskân Bakanlığının denetiminde yapılan yapı sayısı 42; 
bunların 2'si yıkıldı, 4'ii ağır, 2'si orta, 8'i ise hafif hasar gördü; 26 yapı ise hiç hasar görmedi. Yı
kılmış ve ağır hasar görmüş kamu yapılarının, toplam kamu yapıları içerisindeki payı yüzde 15; or
ta hasarlı yapıların payı yüzde 4; hafif hasarlı yapıların payı yüzde 20; hiç hasar görmemiş yapıla
rın, kamu yapılarının toplam sayısı içindeki payı ise, yüzde 61'dir. Daha açık bir ifadeyle, Dinar'da, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılmış yapıların yüzde 60'ı, depremi, hiç hasar görmeden at
latmıştır. Buna karşılık, özel sektör yapılarının, maalesef, yüzde 60'ı yıkılmış veya ağır hasar gör
müştür. Bunların büyük bir kısmı da 1985 yılından sonra inşa edilmiş, çok katlı betonarme binalar
dır; ölüler de buradan çıkmıştır. 

Arz ettiğim bu tespitler, yalnızca Bakanlığımızın teknik elemanları tarafından değil -hepinizin 
televizyonlardan izlediği gibi- İstanbul Teknik Üniversitesinden 2 profesör ve 3 doçentten oluşan 
bir ekibin de katılımıyla gerçekleşmiştir. 

- 3 8 2 -



T.B.M.M. B : 5 10 .10 .1995 O : 1 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu açıklamayı, sadece Dinar depremiyle ilgili olarak ba-

sında^çıkan yanlış yorumlan düzeltmek amacıyla değil, ülkemiz topraklarının yüzde 92'sini oluştu
ran deprem bölgelerinde, kamu binalarında çalışan veya onları kullanan milyonlarca vatandaşımı
zın, kamu yapılarının deprem güvenlikleri hakkında tercddüte kapılmamaları ve bu yapılarda em
niyet ve huzurla yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz coğrafyasının, Konya Ovası ve Güneydoğu 
Anadolu düzlükleri hariç yüzde 92'si deprem bölgesindedir. Bunun yüzde 44'ü bir ve ikinci dere
cede deprem bölgesidir. Şiddetli depremlerle sıkça karşılaşabiliyoruz; Dinar depremi bunların so
nuncusudur. Erzincan'da, Senirkent'te ne yapılmışsa Dinar'da da aynı şeyi en süratli şekilde yapa
cağız, Dinar'ı depreme dayanıklı şekilde yeniden inşa edeceğiz. Milletimiz, Yüce Meclisimiz ve 
Cumhuriyet Hükümeti, Dinar'da da hiçbir fedakârlık ve gayretten kaçınmayacaktır; milletimiz 
müsterih olsun. Tabiî, her depremden, her diğer doğal afetten, yerleşim yerlerimiz ve yapılaşmala
rımızla ilgili olarak ders almamız, birbirleriyle çelişen arzu ve isteklerimizi gözden geçirmemiz ge
rekecektir. Allah, milletimizi bu tür doğal afetlerden korusun. 

Dinar Depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağ
lığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tekrar ediyorum, yöre halkı müsterih olsun, elden ge
len her türlü çabayı hem Yüce Meclis gösterecektir hem de Hükümet göstermektedir, gösterecek
tir. 

Çok teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum efendim. 
2. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Er güder'in, Türkiye'nin trafik sorunuyla ilgili gündem 

dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin cevabı 
BAŞKAN - Beşerî afetlerden söz ederek birleşimi açmıştım, trafik bunlardan birisi. Bu konu

da, Sayın Ergüder, gündemdışı söz talebinde bulundu. 
Sayın Ergüder, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Yalnız, lütfen, İstanbul'un trafik sorunları dediniz; ama, biz, Türkiye'yi konuşuyoruz ve ben o 

şartla size söz verdim. Tabiî, İstanbul'u da bu arada söylersiniz, bölgeniz olması hasebiyle. 
Buyurun. 
HALİE ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın üyeler; 17 Mayıs günü saat 

15.00'te, mayıs ayı içerisinde vuku bulan trafik kazaları sebebiyle, fevkalade üzüntüyle huzurunu
za gelmiştim. Geçtiğimiz bayramda, 229 Türk evladı -yaşlısı, kadını, çoluğu çocuğu, hamile kadı
nı dahil olmak üzere- hayatını kaybetti, 504 de yaralı vardı. 

Türkiye'de, ciddî olmayan istatistiklere göre 7 milyon özürlü insan var. Demek ki, bu trafik ka
zaları da özürlü insan membaı haline geliyor; gün geçtikçe, Türkiye'de, özürlü insanların adedi, hü
kümetlerin ihmali sebebiyle çoğalmaya başlıyor. 

Bendeniz konuşmamı yaparken üzüntülüydüm ve belki biraz ileri gittim; ama, nezaket dahi
linde... Arkasından, değerli İçişleri Bakanım kalktı ve cevaben -tutanak önümde, hatta bir fazlası 
var* verebilirim- aynen şöyle söyledi: "Efendim, gayret ediyoruz. Tedbir aldık, kamyonları sefer
den men ettik. İstanbul-Ankara asfaltı üzerinde, 20 kilometrede bir trafik polisleri koyduk, çok gay
ret ettik. Ben, bu kanun tasarısını da verdim; fakat, tasarı uzun müddet İçişleri Komisyonunda ve 
Plan ve Bütçe Komisyonunda bekletildi; ancak, kanun çıkacak, merak etmeyin" dedi. 

Sayın Bakanın bu sözlerinin beni tatmin etmesine imkân yoktu; çünkü, kamyonları seyrüse
ferden kaldırmak suretiyle bir trafik reformu, ciddî bir şey değil. O zaman, Türkiye'deki bütün oto
mobillerin yarısını trafiğe çıkarın, yarısını da istirahate çekin... 
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Demek ki, Sayın Bakanın ileriye ait fikirleri yoktu. Tabiî, kendisine biraz tarizde bulundum; 

hatta, dedim ki "sizinle bir içtimai mukavele yapalım; ben partime gideyim, diğer parti liderleriyle 
konuşalım. Apolitik bir kanun tasarısı olduğu için, siyasetle alakalı olmadığı için, Türkiye Cumhu
riyeti vatandaşlarının canları ve mallarıyla alakalı olduğu için, komisyon başkanına gideriz -zatı 
âliniz bakansınız- komisyon başkanı alaka gösterir, birer çay içeriz, azaları toplarız ve bu görüşme
leri iki günde bitiririz." Bir İçişleri Bakanının, İçişleri Komisyonu Başkanından yahut Plan ve Büt
çe Komisyonu Başkanından bir ricası olmaz mı; olur. 

Tabiî, Sayın Bakanım çok yoruluyor; bu ara, seçimlerde sarf ettiği mesainin dörtte birini bu 
kanun tasarı ve tekliflerinin tekevvün etmesine sarf etse, çoktan biterdi bu işler. 

Allah'ın lütfuna bakın; şu, biraz sonra okunacak Hükümet Programıdır. Aslında, Hükümet 
Programını yazanlar, maziyle alakalı doküman almadıkları için sıkıntıya düşmüşler ve bir de yan
lışlık yapmışlar; bu Program kitapçığının üzerine "saat 18.00'e kadar ambargolu" demeleri lazım
dı. Eğer, 18.00'e kadar yahut 17.00'ye kadar ambargolu denilseydi, ben bunu okumazdım. Binaena
leyh, bu bizim elimize geçtiğine göre, okumaya hakkımız var. 

Kitapçığın baş sayfasında "Hükümet Programı" denilmiş. Trafik sorunu "Altyapı" başlıklı pa
ragrafta ele alınmış ve aynen şöyle deniliyor: "Trafik sorununu çözecek nitelikte devlet politikası
nı tespit etmek..." Demek ki, devletin, trafik konusunda, henüz bir politikası yok; dört seneden be
ri, bu İktidarın, trafik politikası tespit edilmemiş. Okumaya devam ediyorum: "...ve bu maksatla, 
karayolu güvenliği konusunda hedefler belirlemek ve etkinliği artırmak amacıyla bakanlıklararası 
koordinasyonu sağlayacak yeni bir kurulun oluşturulması ve bu konuda mevcut mevzuatta gerekli 
değişikliğin yapılması sağlanacaktır." 

Hayrettir!.. Bu kanun tasarısı geldi efendim. Bu tasarı, Meclisimizde, 860 sıra sayısıyla, tam 
altı aydan beri bekliyor. O kadar hayatî bir kanun ki, neredeyse Türk ırkının, Türk vatandaşının so
yu temizlenecek... Uydurma birtakım plakalar asılmış... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Ne buyurursunuz efendim?.. . 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Bana mehil verir misiniz beyefendi; çok mühim bir 
mesele. İstirham ediyorum... 

BAŞKAN - Efendim, mehil derseniz, çok ileri tarihleri de kapsar. 

Peki, size 2 dakika daha veriyorum, lütfen efendim... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Şimdi bu kanun tasarısı altı aydan beri gündemde. 
Sayın Bakanım niye çıkarmıyorsunuz bu kanunu? Siz, zannediyor musunuz ki, ben ileride trafik 
kazasına uğramam. Trafik tarihini tetkik ediniz, ne bakanlar, ne genel müdürler, ne hâkimler, ne 
doktorlar, çiftçiler, işçiler, emekliler, köylüler, o. sert, soğuk demirler arasında hayatını vermiştir. 
Belki de buradan çıktıktan sonra -Allah vermesin- üç beşimiz bir trafik kazasına uğrayacağız... 

BAŞKAN - Allah korusun demek bize düşüyor galiba. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Neden ihmal ediyorsunuz, niçin ihmal ediyorsu

nuz? İşte, size, Emniyet Genel Müdürünün bir raporunu okuyorum: Türkiye'de sekiz ay içerisinde 
175 bin kaza olmuş; 4 bine yakın ölü, 70 bin sakat insan... Yani, sizler, bizim sakat olmamızı ve
ya hayata veda etmemizi istiyorsunuz... Bu kanun her türlü kanunun üzerindedir; çünkü, hayatımız
la alakalı bir meseledir. 

Sayın Bakanım, biraz sonra çıkacaksınız, yine diyeceksiniz ki, bu kanun tasarısını hazırladık, 
komisyonlardan geldi, sırasına girdi... Ne münasebet; zatı âliniz Türkiye Cumhuriyetinin İçişleri 
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Bakanısınız; komisyona gideceksiniz, Sayın Başbakanın selamını götüreceksiniz yahut kendi sela
mınızı "bu kanunun çıkması lazım" diyeceksiniz. Hangi parti buna hayır der... Herkes memnun 
olur, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı, hayatı ve aynı zamanda mal varlığı mevzubahis. 

Sizden istirham ediyorum Sayın Bakanım; üç ay var önümüzde, bir sene var; başka mesele; 
fakat, bir an evvel bizi ölümden kurtarın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - O garip köylüyü, emekliyi, diplomatı, avukatı, dok

toru, esnafı lüzumsuz bir ölümden kurtarın; kurtarmadığınız takdirde, ben, size ne yapabilirim; en 
nihayeti burada konuşurum. İleri hukukta, ihmal sebebiyle soruşturmalar başlayacaktır bütün dün
ya hukukunda... Sizin bu kanunu zamanında çıkarmamanızdan mütevellit mağdur plan aileler, 
mensup olduğunuz Hükümete ve size tazminat davaları açacaktır; ama, bunun istihsali çok zordur. 
Ben, olsa olsa ne diyebilirim size!.. Tabiî, üzülürüm; diplomatik bir laf değil bu; teeddüb ederim; 
biraz daha kibar söylemem lazım; ne demem lazım "rica ediyorum" demem lazım; ama, siz rica
dan anlamıyorsunuz! O zaman, sizi Allah'a şikâyet ediyorum! Bu trafik kanununu bir an evvel çı
karmalısınız. 

Saygı ve sevgiler efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sizi kim şikâyet edecek?!. 
BAŞKAN - Sayın Ergüder, teşekkür ediyorum. 
Sayın Ergüder'in gündemdışı konuşmasına cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın Mente

şe; buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstan

bul Milletvekili Sayın Ergüder'c, İstanbul'un trafik sorunlarını ve genelde trafik sorunlarını dile ge
tirdiği için teşekkür etmek isterim; ancak, müsaade ederse, bir sitemde de bulunmak istiyorum: Sa
yın Orhan Ergüder," sanki, Parlamentonun üyesi değil dışarıdan bir kimse gibi bu konuşmayı yap
tılar. Kendileri, daha görevi deruhte ettiğim andan itibaren trafik sorununa eğildiğimi ve trafik ka
nunu tasarısını, derhal, Bakanlar Kuruluna, Başbakanlığa sevk ettiğimi biliyorlar. Ondan sonra, iki 
bakanlıkta çok uzun süre incelemeye tabi tutulduğunu da, kendilerine, defaatle anlattım; ondan 
sonra, İçişleri Komisyonuna geldi. 

İçişleri Komisyonu, bu Parlamentoya niyabeten görev yapan bir komisyondur. Kendileri o Ko
misyonun üyesi olmamış olmayabilirler; gelip de şu konuşmalarını orada yapmak suretiyle Komis
yonu biraz daha itebilirlerdi. 

Komisyonda, bir alt komisyon kurulmasına karâr verildi; uzun münakaşalar cereyan etti -bun
lar basına intikal etti, Sayın prgüder bunları bilmiyor mu; biliyor; ama, dertli; bir şey demiyorum; 
hepimiz dertliyiz- ondan sonra,Plan ye Bütçe Komisyonuna gitti. Plan ve Bütçe Komisyonunda da 
alt komisyon kurulmasına karar verildi. Gerçekten, alt komisyon, geceli gündüzlü çalışmak sure
tiyle, kanun tasarısını Plan ve Bütçe Komisyonuna getirdi, Komisyonda görüşüldü ve son şeklini 
aldı. Ondan sonra da kanun tasarısı Parlamentoya intikal etti. 

Sayın Ergüder, bu kanun tasarısının kanunlaşması için nasıl çırpındığımı bilmez mi; ama, ha
len gündemdedir bu. "Geliniz, bunu takaddümen (öncelikle) görüşelim" deselerdi, kendisini yü
rekten alkışlardık; ama, Sayın Ergüder, sanki, Parlamentonun üyesi değil, bu Parlamentonun dışın
da bir kimse, ondan sonra, burada, geliyor, bizi eleştiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyon üyesi olan Anavatan Partili arkadaşlarım var. Trafik sorunu 
ne bugünün sorunu, ne de yarının sorunu; dün de vardı bu sorun. Burada, daha önce İçişleri Bakan
lığını deruhte eden arkadaşlarımız var; hepsi ıstırap duymuşlardır. 
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Kanun tasarısına son şeklini vermeye çalıştık, İnşallah, katkılarınızla bu kanun tasarısı tezei-

den kanunlaşır. Benim yürekten temennim ve arzum budur değerli arkadaşlarım; hep bunu söyle
dim. 

Gerçekten, üzülmemek mümkün değil. Trafik sebebiyle ölenlerin sayısı, terör sebebiyle ölen
lerin sayısını aştı; ıstırap duymamak mümkün mü... O televizyonların her gün gösterdikleri manza
ra karşısında hepimizin yüreği parça parça oluyor. 

Bakınız, İstanbul'da yaşanan sorunun, trafik sorunuyla birlikte ulaşım sorunu olduğunu da el
bet takdir ederler. 1994 yılı istatistiklerine göre, ülkemizdeki trafik kazalarının yüzde 71,56'sı, İs
tanbul dahil 10 büyük ilimizde meydana gelmiştir. 

Büyük şehirlerde görülen kazalara, daha çok kırsal bölgelerden göç ederek gelenlerin karışma
larında, bu kimselerin oturdukları bölgelerdeki altyapı yetersizliği yanında, motorlu taşıt trafiğinin 
tehlikesini yeterince kavrayamamış olmalarının, bir başka deyişle, motorlu taşıtlarla birlikte yaşa
manın gerektirdiği bilgi ve kültüre erişememiş olmalarının rolü bulunmaktadır. 

Bugün İstanbul kentinde bulunan araç sayısı 1 258 748'e varmıştır. Bu, ülkemizdeki toplam 
araç sayısının yüzde 20,21'ini oluşturmaktadır. Yine İstanbul'da meydana gelen trafik kazası oranı, 
ülke. genelinin yüzde 32,03'Une ulaşmaktadır. İstanbul'da bulunan 1 038 906 adet hususi araç, hem 
kendi akan hem de duran trafiğini olumsuz olarak etkilemekte, bunun yanı sıra, taşınan yolcu ade
di açısından da verimli olmamaktadır. 

İstanbul kentinde yaşanan trafik ve ulaşım sorunlarının çözümüne yaklaşırken üç anaunsurun 
birlikte hareket etmesi gerektiği gözardı edilmemelidir. Bu unsurlar, sırasıyla, mühendislik, dene
tim ve eğitimdir. 

İstanbul kentinin trafik ve ulaşım sorununun çözümü, altyapı ve toplutaşımacılıkta yatmakta
dır. Yüksek kapasiteli toplutaşımacılık araçlarının çalıştırılması ana hedef olmalıdır. İstanbul ken
tinde toplutaşımacılık filosu yetersizdir. Örneğin, nüfusu 10 milyonu aşan Paris'te, yaygın metro 
ağına rağmen 4 bin, Londra'da ise 4 500 otobüs hizmet vermektedir. Nüfusu 10 milyonun üzerine 
çıkan İstanbul'da toplutaşım, İETT otobüsleri ve halk otobüsleriyle yürütülmektedir; ancak, araçla
rın eski ve yıpranmış olması sebebiyle günlük sefere çıkan araç sayısı azalmakta, bu da zaten ye
tersiz olan taşıma hizmetini olumsuz olarak etkilemektedir, 

İstanbul kentinin trafik ve ulaşım sorunlarına kısa vadede acil önlemler getirebilmek için: 

1. Toplutaşımacılık konusunda ulaştırma koordinasyon merkezinin güçlendirilmesi, 

2. Denetim müessesesinin güçlendirilmesi, 

3. Yol ağının trafik yönetimi önlemleriyle iyileştirilmesi önerilmektedir. 

Hızla alınacak köklü kararlar ve seri uygulamalar, sorunu önemli ölçüde hafifletecektir. Birin
ci başlık, 3030 sayılı Yasanın bazı maddelerine açıklık getirmekten ve teknik güç katmaktan iba
rettir. İkinci başlık ise denetim müessesesinin eğitilmiş insan gücü ve araç gereçle takviyesi demek
tir. ' 

Şimdi, Sayın Orhan Ergüder arkadaşımızın yüreği yangın, takdir ediyorum; elbette hepimizin 
yüreği yangın; ama, sanki, bu sorun benim omuzlarıma yüklenmek istenilmektedir. Elbette, güç gö
rev deruhte ettik, gerek asayiş yönünden gerekse trafik yönünden; zile basıp da veyahut sihirli değ
neği sallamak suretiyle meseleyi halletsek yine bir şey değil. Bu kanunu çıkaracağız, elbette çıka
cak, desteklerinizle çıkacaktır; ama... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ne zaman?.. 
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İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - İşte değerli arkadaşım, sizlerin gayre

tiyle çıkacaktır. Parlamentonun gündemine girmiştir. 

İşte, ben koşturdum; ama, Anayasa görüşmeleri araya girdi, ondan sonra, gece yarılarına ka
dar, bir gün 3'e, 4'e kadar bekledim, grup başkanvekillerine yalvardım yakardım gelin şunu alı ve
rin; ama, hepiniz, başka kanunları öne koydunuz. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Bakan, sizin partiniz koydu; yapmayın... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Şimdi, ben onu bunu suçlamıyorum. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ama Sayın Bakan, orada oturmazsanız olmuyor ki. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Bakınız Sayın Dumankaya, beni, han
gi gün Parlamentoda görmediniz?., ben, Parlamentonun en devamlı kimselerinden birisiyim... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Doğrudur... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Her gün gelmişimdir, gündemdışı ko
nuşmaları cevaplandırmışımdır; her zaman da gelmişimdir... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ama, Komisyon başkanı gelmedi. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Ben, her zaman geldim, burada bekle
dim; ama, görüşülmedi, gelmedi. Gündemin başında... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Kim gelmedi; sizin Komisyonunuz gelmedi. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Siz, Parlamentonun nasıl çalıştığını 

sanki bilmiyor musunuz, kaideleri bilmiyor musunuz, burada birden bire gelişen hareketi görmü
yor musunuz?! 

SALİH ERGÜN (İstanbul) - Gümdemi kim yapıyor Sayın Bakan?!. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Gündemi... Gündemi... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Gündemi iktidar yapar Sayın Bakan! 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Bakınız, ben görevimi, yapmışım; ben 
buraya gelmişim, kanun tasarısını sevk etmişim. Bu, Parlamentonun malı; bunu, hep beraber çıka
racağız, onu bunu suçlamak suretiyle değil. 

Değerli arkadaşlarım, kaldı ki, kanunu, sihirli bir değnek olarak da kabul etmeyiniz; bir eği
tim meselesidir, uzun süreçte halledilmesi gereken bir eğitim meselesidir. Babyorsunuz, yüksek 
tahsil yapmıştır -hep söyledim, sadece tahsil yapmak da yetmiyor- fevkalade kültürlüdür; fakat, tra
fik eğitimi bakımından yoksundur. Sollayacak, dikiz aynasına bakmaz -yahu, iki tarafta ayna var 
ve bugün otomobillerdeki sistem fevkalade geliştirilmiş- ondan sonra, içkili araba kullanır; ondan 
sonra, çok sürat yapar... Bunları hep görüyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, devamlı şekilde ikaz edebilmek için, sanki trafik memuru gibi, zaman 
zaman yola çıkıyoruz; bizzat denetliyorum, bizzat kemeri takmak suretiyle -bu, demonstrasyon de
ğil eğitim meselesidir- televizyon yayınlarıyla ikaz olsun diyoruz. Onun için, kanunu da çıkaraca
ğız, gayretlerinizle çıkacaktır; ama, Sayın Ergüder -elini vicdanına koysun- burada, haksız bir eleş
tiride bulunmuştur. Kendisine karşı fevkalade saygı duyarım; yüreği yangındır, belki onun için -he
pimizin yüreği yangın- olanları ve gayretleri bir tarafa itmiş, burada bir haksızlık yapmıştır. 

O bakımdan, değerli arkadaşlarım, hem bu konuyu gündeme getirdiği için, hem de bu konu
nun Yüce Mecliste görüşülmesine vesile olduğu için kendisine tekrar teşekkür ediyor, Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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3. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan 'in, tarım arazilerindeki tahribatla ilgili gündem dışı 

konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı 
BAŞKAN - Sayın Cevat Ayhan, tarım arazilerindeki tahribatla ilgili olarak gündemdışı söz is

temiştir; buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; tarım arazilerinin tahriba
tı muhtelif şekillerde olmaktadır. Bunlardan bir tanesi, bilhassa nehir ve çaylarımızın etrafındaki 
verimli tarım arazilerinin kum ocakları için tahribini dikkatinize arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Konum, Sakarya Nehri... Kendi seçim bölgemden geçen, Türkiye'nin Fırat ve Kızılırmak Ne
hirlerinden sonra, en uzun nehri -824 kilometre boyunda- olan bu nehirT ortalama 134 metreküp sa
niye su akıtan ve zaman zaman debisi 1 162 metreküpe kadar çıkan; Afyon-Kütahya-Ankara-Eski-
şehir-Bursa, Adapazarı bölgesinden Porsuk, Ankara, Kirmir, Göksu ve Mudurnu çaylarını da ala
rak Karadeniz'e dökülen bu nehrin kıyısında bulunan Adapazarı Bilecik bölgesindeki fevkalade ve
rimli tarım arazileri, maalesef, uzun bir süreden beri kum ocakları işletmesi sebebiyle tahrip edil
mektedir. 

Sakarya Nehrinin bir başka problemini daha, 16 Eylül 1994'te, kitle halinde, balıkları ani ölü
mü sebebiyle konuşmuştuk. Bunu, gündemdışı bir konuşmayla burada, 20 Eylül 1994'te dile getir
miştim. Maalesef, bu kirlilik devam ediyor. 

Nehirlerin feyezanla (taşkınla) çevrelerini, tarım arazilerini tahrip etmeleri, büyük ölçüde, ba
rajlarla önlenmiştir. Sakarya Nehrinde de Sarıyar ve Gökçekaya barajları* nehir debisini kontrol al
tında tutmakta ve tarım arazilerini korumaktadır. Ancak, Sakarya Nehri, maalesef, sulama işinde 
kullanılamaz hale gelmiştir; zira kirlenme sebebiyle, tarım sulamasında, kendi seçim çevremde kul
landığımız nejıir suları, sulamanın bitkiye getireceği hayat yerine, kurumaya ve sebze, meyve ve 
diğer zirai ürünlerin verimsiz olmasına sebep olmaktadır. 

Şimdi bütün bu felaketlere ve gelişmelere ilaveten -balıkların ölümü ve nehir kirlenmesi gibi-
bir de kum ocakları sebebiyle nehir çevresindeki tarım arazilerinin mahvedilmesi meselesiyle kar
şı karşıya bulunmaktayız. Sakarya Nehri civarında bulunan köylerimizi tek tek ziyaret ettiğimde, 
hep önüme getirilen mesele bu olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, Sakarya Nehri civarında Geyve'de, Pamukova'da, Adapazarı'nda fevka
lade verimli, yer yer mikroklimayı da haiz, tarımın yapıldığı, çok güzel meyvelerin, sebzelerin ye
tiştiği bu bölge, maalesef, kum ocakları sebebiyle, onbinlerce dönüm tarım arazisinin mahvına, yok 
olmasına sebep olmaktadır. 

Bu olay, şu şekilde cereyan etmektedir: Kum ocağı ruhsatı alan veya ruhsatsız çalışan kum çı
karıcıları, kum istihraç eden şahıslar, firmalar, nehir yatağını, kum almak maksadıyla oymaktadır
lar ve bunu yaparken de, DSİ tarafından taş tahkimatıyla takviye edilmiş olan nehrin kenarlarında, 
taşların dibine kadar inmekte, taş tahkimatını bozmakta; ayrıca, nehrin hemen kenarındaki verimli 
tarım arazilerinin nehre doğru kaymasına, çökmesine sebep olmaktadırlar. Ayrıca, yine, nehir ya
tağında yeterli miktarda kum bulamayınca, tapulu olan arazileri, pancar, mısır, sebze, meyva yeti
şen birinci sınıflarım arazilerini satın almakta, bu arazilerin üzerindeki 2 ilâ 5 metre kalınlığında
ki verimli toprağı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CEVAT AYHAN (Devamla) - ... kaldırmakta, altında 8 ilâ 10 metre kalınlığındaki kumu çı
karmakta ve buraları, gölcükler, tepecikler, çukurlar halinde terk etmektedirler. Bu bölgeye yolu 
düşenler -ki, ben, en son dün Adliye Köy ündeydi m, eylül ayında Kumbaşı Köyünü ziyaret ettim, 
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Pamukova'nın, Geyve'nin, Adapazarı Merkezinin diğer köylerini ziyaret ettim- Osmaneli'den, Ka
rasu'ya kadar, 120 kilometrelik bu güzergâhta, fevkalade verimli tarım topraklarının, bazı yerlerde 
genişliği 300-500 metre, hatta 1 kilometreye varan genişlikler halinde mahvedilmiş, perişan edil
miş; kum tepecikleri, çukurlar ve gölcükler halinde olduğunu göreceklerdir. İşte, bu hususu dikka
tinize getirmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu kum ocakları sebebiyle, aynı zamanda, civardaki tarım arazilerinde 
taban suyu çekilmekte, tarımla meşgul olan köylerimiz artezyenlerden su alamamakta ve tarımda, 
giderek, kuraklığa maruz kalmaktadır. On binlerce dönüm tarım arazisinin bu şekilde mahvedilme-
si, perişan edilmesi, memleket tarımı için elem verici olan bu hazin manzara, sessiz gelen bir fela
kettir. Bu, sadece Sakarya Nehrinde değil, Kızılırmak'ın da, Yeşilırmak'ın da, memleketin birçok 
nehir ve çaylarının civarında olmaktadır. Fevkalade verimli tarım toprakları bu şekilde perişan edil
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu hazin manzara, sessiz gelen bir felakettir dedim. Evet, deprem, sel, 
yangın büyük afattır; ama, bu da, sessizce gelen bir afettir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Müsamahanızla tamamlamak istiyorum Muhterem Başkan. 

BAŞKAN-Sayın Ayhan, efendim, lütfen, cümlenizi tamamlar mısınız. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Evet, teşekkür ederim. 

Memleketimizi besleyen tarım topraklarının bu şekilde mahvedilmesi, hiçbir şekilde, müsama
hayla karşılanamaz; ama, maalesef, devlet yönetiminin, bu olaylar karşısında, her kademede, ma
hallî yöneticilerinin ilgisizlik, bilgisizlik, yetki ve sorumluluk zafiyeti, hatta hatta -maalesef, üzü
lerek ifade edeyim- rüşvet, menfaat temini ve bazı kimselerin de bunları yağma etmesine göz yu
mulması ve bunun da arkasında, partizan ve siyasî baskının olması affedilebilir bir husus değildir. 
Maalesef, bu bölgelerde, bizzat gördüğüm, müşahede ettiğim, birinci sınıf tarım arazisine, kum 
ocağı ruhsatı almak için "burası tarım arazisi değildir" diye, baskıyla ruhsat verilmekte ve buralar
da ocaklar açılmakta, birbuçuk dönüm bir yer için, 1 500 metrekare bir yer için... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CEVAT AYHAN (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 

...ruhsat aldıysa, kaçak olarak, işletmelerle, onu misli misli genişletmektedir. Bunun, süratle 
önlenmesi gerekir. 

Yapılması gereken şudur: Bir kere, buralarda, kum ocağı ruhsatı verilmemeli. Mevcut, heder 
olan onbinlerce dönüm arazi -miktarı ne olursa olsun- önce, DSİ tarafından, nehir yatağı, kıyı tah
kimatı, şedde ve mahmuzlarla kontrol altına alınmalı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da, bu bölge
lerde arazi ıslahıyla, düzeltmeyle, ağaçlandırmayla, bu bölgeleri, tekrar, verimli arazi haline geti
recek tedbirleri geliştirmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, bakın, burada, dosyada dilekçeler var; 1992, 1993, 1994 ve 1995 yılla
rında, daha önceki dönemlerde, muhtarların, köylülerin, defaatle, ilgililere, mahallî yöneticilere şi
kâyet dilekçesi vermesine rağmen, maalesef, bu istikamette hiçbir tedbir alınmamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) , 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, efendim, lütfen... Rica ediyorum... 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
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Muhterem Tarım ve Köyişleri Bakanımız, yeni Bakanımızdır, başarılar dilerim ve bu mesele

ler için de tedbirler geliştireceğini umut eder, hepinizi hürmetle selamlarım. (RP ve ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, zatı âlinize söz vereceğim; bir dakikanızı rica edeyim... 
Başkanlığa gelen bilgiye göre, zannediyorum, Sayın Başbakan, hükümet programını okuya

caklar biraz sonra; ancak, daha önce, basılı programı dağıttırmak istiyorum; görevliler basılı prog
ramı dağıtsın sayın üyelere. 

Gündemdışı konuşmaya cevap yermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Kurt; buyurun 
efendim. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Refah Partisi Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan Beyin, tarım alanlarının, kum 
ocakları alanı yapılarak yağma edilmesiyle ilgili gündemdışı konuşmasına cevap vermek için hu
zurlarınızda bulunuyorum. Kendisine, çok nazik bir noktaya değindiği için çok teşekkür ediyorum. 

Her ne kadar, kum ocakları ruhsatı verilmesi, benim Bakanlığıma ait değilse de, bu mevzuda 
almış olduğum bilgiye göre, 1989 senesinde çıkan bir yönetmelikle, kum ocakları ruhsatı için özel 
idare ihale yapıyor; Köy Hizmetleri, Devlet Su İşleri ve aynı zamanda Tarım ve Köyişleri Bakan
lığına; bu alan tarım alanı mıdır, değil midir diye sorulmak şartıyla. Bizim, Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı olarak yetkimiz bu kadar. 

Yalnız, ben, Sayın Gcvat Ayhan'ın, burada, dosyasında ve ifadelerinde belirttikleri bu şekilde 
verilmiş ruhsatları ihbar kabul ederek, derhal, yarın, kendisinden de bu dosyayı almak suretiyle mü
fettişlerime talimat vererek, Türkiye çapında işletilen kum ocaklarının ne şekilde işletildiğini Ta
rım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tarım alanlarına elverişli olup olmadığını soracağım ve aynı 
zamanda da kendisine ayrıca bilgi vereceğim. 

Tekrar huzurlarınızda ifade etmek istiyorum ki, bu da bir tabiî afettir; Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı olarak, Devlet Su İşleri olarak, aynı zamanda valilikler olarak, İçişleri Bakanlığı olarak bu
nun önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Varsa bir hata, elbette, düzelteceğiz. 

Bunun için söz almış bulunuyorum; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı görüşmeler tamamlanmıştır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Başbakan Tansu Çiller tarafından teşkil olunan Bakanlar Kuruluna seçilenlerin atandık

larına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1993) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar 

Kurulunun atandığına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle tezkereye bağlı Bakanlar Kurulu listesi
ni okutuyorum: , 5 Ekim. 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 21 Eylül 1995 tarihli ve Kan. Kar: 39-08-2-95-537 sayılı yazımız. 
Başbakanın teklifi üzerine; 
1. 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesi 

uyarınca, 12 Devlet Bakanının görevlendirilmesi onaylanmıştır. 
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2. Yeni Bakanlar Kurulunda yer alan bakanlıklara, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 un

cu maddesi gereğince ekli listede gösterilen zevat atanmıştır. 
Bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirci 

Cumhurbaşkanı 

1. Başbakan 
2. Devlet Bakanı 
3. Devlet Bakanı 
4. Devlet Bakanı 
5. Devlet Bakanı 

6. Devlet Bakanı 

7. Devlet Bakam 

8. Devlet Bakanı 

9. Devlet Bakanı 

10. Devlet Bakanı 
11. Devlet Bakanı 
12. Devlet Bakanı 
13. Devlet Bakanı 

14. Adalet Bakanı 
15. Millî Savunma Bakanı 

16. İçişleri Bakanı 

17. Dışişleri Bakanı 
18. Maliye Bakanı 
19. Millî Eğitim Bakanı 
20. Bayındırlık ve İskân Bakanı 

21. Sağlık Bakanı 
22. Ulaştırma Bakanı 

Bakanlar Kurulu 
Prof. Dr. Tansu Çiller 
Necmettin Cevheri 

Cavit Çağlar 

Münif İslamoğlu 
Abdullah Aykon Doğan 

Esat Kıratlıoğlu 

Refaiddin Şahin 

Ayvaz Gökdemir 
Ömer Barutçu 

Mehmet Batal lı 

Baki Tuğ ' 
Işılay Saygın 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Bekir Sami Daçe 
Vefa Tanır 

Nahit Menteşe 
Coşkun Kırca 
İsmet Attila 

Turhan Tayan 
Tunç Bilget 

Doğan Baran 

Ali Şevki Erek 
Nafiz Kurt 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 

Abdiilbaki Ataç 

23. Tarım ve Köyişleri Bakanı 
24. Çalışma ve S. Güvenlik Bakanı 
25. Sanayi ve Ticaret Bakanı 
26. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Şinasi Altıner 
27. Kültür Bakanı Koksal Toptan 
29. Orman Bakanı Hasan Ekinci 
30. Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkanım, söz istiyorum... 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Söz istiyorum Sayın Başkan... 
ALİ ER (İçel) - Sayın Başkan, söz istiyorum... 

İstanbul Milletvekili 
Şanlıurfa Milletvekili 
Bursa Milletvekili 
Kastamonu Milletvekili 
İsparta Milletvekili 
Nevşehir Milletvekili 
Ordu Milletvekili 
Gaziantep Milletvekili 

Zonguldak Milletvekili 
Gaziantep Milletvekili 
Ankara Milletvekili 
İzmir Milletvekili 
Diyarbakır Milletvekili 
Adana Milletvekili 
Konya Milletvekili 
Aydın Milletvekili 
İstanbul Milletvekili 
Afyon Milletvekili 
Bursa Milletvekili 
Aydın Milletvekili 
Niğde Milletvekili 
Tokat Milletvekili 
Samsun Milletvekili 
Çorum Milletvekili 
Balıkesir Milletvekili 
Zonguldak Milletvekili 
Bartın Milletvekili 
Artvin Milletvekili 
Çanakkale Milletvekili 
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BAŞKAN - Sayın Dumankaya, Sayın Er, bir dakika efendim; söz isteyenleri tespit edeceğim, 

müsaade buyurun... 

Sayın Göktaş... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hayır, Sayın Başkan, ilk önce ben istedim; işte, zabıtlar
da vardır. 

BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... 
Sayın Göktaş, Sayın Er... 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Yazılı müracaatımız var bizim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Tespit edeceğim efendim; müsaade buyurun... 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Nasıl tespit edeceksiniz? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; hepsini yazacağım. 
Sayın Göktaş, Sayın Er, Sayın Baş... Sayın Dumankaya... 

HALtT DUMANKAYA (istanbul) - Sayın Başkan, ilk önce ben söz istemişdim; burada za
bıtlarda vardır. 

BAŞKAN - . . . Sayın Köylüoğlu, Sayın Ertekin, Sayın Şendiller... 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkan, yazılı müracaatımız var orada bizim. 

ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Kahramanmaraş) - Başkanım, dilekçe de verdik yani... 

BAŞKAN - Sayın Şendiller, şimdi arz edeceğim efendim... 
...Sayın Kırış, Sayın Tez, Sayın Dağcı, Sayın Çelik, Sayın Esengün, Sayın Dikici, Sayın Ku

maş, Sayın Karakaş, Sayın Ural Köklü 
AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Tunç, yazdık efendim, yazdık... Sayın Tunç, söz istiyorsunuz, sizi de yaza

lım; kâğıt müsait, kalem müsait, zaman müsait... 
Efendim, hükümet programıyla ilgili olarak, kişisel görüşlerini ifade etmek üzere söz talebin

de bulunan arkadaşlarımı sırasıyla okuyorum; yazılmamış arkadaşım varsa, lütfen, işaret buyursun, 
yazayım. 

Sayın Göktaş, Sayın Er, Sayın Baş, Sayın Dumankaya... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, yalnız, sırasıyla değil... 
BAŞKAN - ...Sayın Köylüoğlu, Sayın Ertekin, Sayın Esengün, Sayın Şendiller, Sayın Kırış, 

Sayın Tez, Sayın Dağcı, Sayın Çelik, Sayın Dikici, Sayın Karakaş, Sayın Köklü, Sayın Kumaş. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, sırasıyla değil,.. Sırayı, burada tespit ede

riz. İlk sözü isteyen benim burada. 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, orada taraflı davranamazsınız, taraflı dav

ranıyorsunuz... 
BAŞKAN - Müsaade buyurun Sayın Dumankaya... Müsaade buyurun... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Söz isteğimizi, burada, stenograflar tespit etmiştir. İlk 

söz isteyen benim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Çiller hükümetinin Bakanlar Kurulu listesine ilişkin 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgilerinize sunuldu. Yeni kurulan sayın hükümetin, ülkemi
ze, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
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Sayın Başbakan burada mı?.. Buradalar. 

Sayın Başbakan, 5 Ekim 1995 Perşembe günü hükümetiniz kuruldu. Anayasanın 110 uncu 
maddesine göre, hükümet programını Genel Kurula sunmak için, 12 Ekim 1995 Perşembe gününe 
kadar süreniz var; ama, arzu ederseniz, şimdi okuma imkânınız da var. 

Şimdi mi okuyacaksınız?.. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Evet efendim. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, söz istemiştik... Ayıp denen bir şey 
var!.. 

IV. - HÜKÜMET PROGRAMI 
7. — Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Hükümet Programının okunması 
BAŞKAN - Sayın Başbakan, hükümet programını şimdi okuyacağını ifade ettiler. 
Sayın Başbakanı, programı okumak üzere kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun. (DYP sıralarından ayakta alkışlar) 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye 

Cumhuriyetinin 51 inci hükümeti olarak huzurunuzdayız. Türkiye'nin zor bir döneminde ağır so
rumluluk üstlenen çalışma arkadaşlarım adına, Yüce Meclisimizi en derin saygılarımla selamlıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, 1991 genel seçimlerinden sonra kurulan DYP-SHP/CHP Koalisyon Hü
kümeti, 20 Eylül 1995'e kadar görevde kalmıştır. İki yıl iki ay da, benim, Başbakan sıfatıyla bulun
duğum o 50 nci Koalisyon Hükümeti, Türkiye'de, önemli kararlara imza atmış, önemli sorunların 
üstesinden gelmiş, görev alan her arkadaşım, üstün bir feragat duygusuyla çalışmıştır. Bu arkadaş
larımla birlikte hükümet sorumluluğu yüklenmekten duyduğum onuru huzurlarınızda dile getirmek 
ve her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, DYP'nin dört yıldır sürdürdüğü Koalisyon Hükümeti, Türk siyasî tari
hinin anlamlı bir birlikteliğini ifade etmiştir. Cumhuriyeti kuran partiyle, demokrasiyi kuran parti, 
farklı siyasî prensiplere ve farklı kimliklere sahip olmalarına rağmen, uyumlu ve verimli bir işbir
liği gerçekleştirmiştir. Yıpratıcı sorunların altına birlikte girmiş ve büyük bir sorumluluk duygu
suyla hareket etmişlerdir. DYP-SHP/CHP koalisyonlarıyla geçen bu dört yılın, tarihimizde başa
rıyla verilmiş bir demokrasi sınavı olduğuna inanıyorum; hükmü, tarih verecektir. 

CHP'nin yeni lideriyle koalisyonu sürdürme arzumuz gerçekleşememiştir. Yeni CHP yöneti
minin bu doğrultudaki tercihini saygıyla karşılamak durumundayım; ancak, Türkiye'nin acil sorun
ları, bir hükümet boşluğuna tahammül edemeyecek durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 51 
inci hükümeti kurma görevini bana vermesini, bu endişeyle değerlendirdim. Bazı partiler ve parti 
liderleri ile milletvekillerinin, sorumluluk bilinci ile DYP azınlık hükümetine verdikleri destek,- bu
günkü Meclis aritmetiği içerisinde, demokratik bir çözüm imkânını yaratmıştır. 

Demokrasiye ve parlamenter sistem içerisinde çözüm bulunabileceğine dair inancı kuvvetlen
diren bu partiler ve parti liderleri ile milletvekillerine, hükümetimize verdikleri destekten dolayı, 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu desteğe layık olmak ve gösterdikleri güveni hak etmek, Hü
kümetimizin birinci sorumluluğu olacaktır. 

Bu Parlamentonun çatısı altında bulunan her milletvekili arkadaşım, millî iradenin temsilcisi
dir. Bu Parlamentoda temsil edilen her siyasî parti, yüce milletimizin eğilimlerini, tercihlerini ifa-
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de etmektedirler. Türk Milletinin ortak çıkarları, sosyal ve ekonomik refahı, huzurlu ve güvenli bir 
toplum özlemi, itibarlı ve güçlü bir Türkiye, insan haklarına riayetkar, ileri, demokratik bir düzen, 
hepimizin ortak paydalarını teşkil etmektedir. Farklı siyasî tercihler, demokratik düzen içinde, say
gıyla ve hoşgörüyle karşılanmalıdır; ancak, 51 inci hükümet olarak biz, mevcudiyetimizi, yukarıda 
sıraladığım ortak paydalara dayandırırken, hiçbir şekilde vazgeçemeyeceğimiz temel ilkemizin, ül
kenin bölünmez bütünlüğü, üniter devlet yapımız ve vatandaşlarımızın birlik ve beraberliği oldu
ğunu ifade etmek isterim. 

51 inci hükümet, bu ilkelere dayalı bir uzlaşma ve hoşgörü anlayışına sahip olacaktır. Bu yüz
den, bir azınlık hükümeti olarak kurduğumuz bu hükümetin, Yüce Meclisimizden aldığı büyük bir 
destekle varlığını sürdüreceğine inanıyoruz. 51 inci hükümet, tarihe, hoşgörü ve uzlaşma hüküme
ti şeklinde geçmek arzusundadır. Bu konuda Yüce Meclisimizde oluşacak hoşgörüye dayalı bir uz
laşma ve sağduyu anlayışına güveniyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu hükümet, gerçekten ağır bir sorumluluk yüklenmiştir. Ekonomik 
dengelerin hâlâ hassas olduğu, içerde ve dışarda hayatî sorunların bulunduğu bir dönemden, Tür
kiye, bu hükümet ile çıkacaktır. 

Demokratikleşme yolunda tarihî adımları bu hükümet atacaktır. Bu noktada ağır sorumluluk
lar yüklenen hükümetin, sizden, geniş bir uzlaşmaya dayalı olarak destek beklemek hakkı vardın 
Demokratik değerlerden, açık toplumun faziletlerinden güç alarak bu desteği sağlayacağınıza ina
nıyoruz. 

Kurduğumuz azınlık hükümeti, bir mecburiyetin ve "demokrasilerde çare tükenmez" inancı
nın ürünüdür. Ülkeyi hükümetsiz bırakmamak, acil sorunlar karşısında siyasî irade boşluğuna mey
dan vermemek azminin sonucudur. 

Burada açıklıkla ifade ediyorum: Geniş tabanlı, ancak, kolay karar alamayacak şekilde oluş
muş hükümetlerle, Türkiye, siyasî kararlılık gösteremez. Önemli siyasî kararların ertelendiği geçiş 
hükümeti ile Türkiye, üzerinde bulunduğu sırat köprüsünden geçemez. Hükümetimiz, bir azınlık 
hükümeti olsa da, aldığı ve alacağı tüm kararların sahibidir. Ateşten gömleği, bütün sonuçlarına 
katlanarak giymiştir. Türkiye'de bir geçiş hükümeti veya seçime endeksli bir icraat hükümeti değil, 
siyasî kararları süratle alan ve icraata geçen sorumlu, yetkili bir hükümet vardır. 

Kısaca, bu hükümet, en küçük bir siyasî irade zaafı göstermeyecek olan kararlı bir hükümet
tir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 49 uncu ve 50 nci hükümetler "Hizmet Hükümeti" ol
muştur. 

49 ve 50 nci hükümet döneminde yapılan bazı hizmetleri belirtmekte yarar görüyorum. 

1992-1995 döneminde toplam 346 bin hektar alan sulamaya açılmıştır. Bu, bundan önceki hü
kümetlerin rakamının çok üstünde bir rakamdır. Atatürk Barajında depolanan suyu Şanlıurfa Ova
sına ileterek, bölgedeki ekonomik hayata ivme kazandırılmasını sağlayacak olan Şanlıurfa Tüne
linden su akıtılmış ve Harran Ovasının suya olan bin yıllık hasreti sona ermiştir. 

Aynı dönemde, enerji sektöründe, üretim kapasitesinde önemli artış sağlanmıştır. 4 071 mega
vat kurulu güç yaratılmış, böylece, Türkiye'nin toplam elektrik enerjisi kurulu gücü 21 277 mega
vata, üretim kapasitesi yılda 103,8 milyar kilovata yükseltilmiştir. Bu dönemde, Atatürk Barajı ve 
Hidroelektrik Santralı, Menzclet Birinci Merhale, Adıgüzel Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Orha
neli Termik Santralı, Soma-B 6 ncı Ünite, Gezende Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Kemerköy 
Termik Santralı gibi Önemli projeler tamamlanmıştır. 

- 3 9 4 -



T.B.M.M. B : 5 10 .10 .1995 O : 1 
Karayollarında 3 827 kilometre asfalt ve 2 435 kilometre stabilize yol yapımı; köy yollarında 

24 bin kilometre asfalt ve 35 bin kilometre stabilize yol yapımı gerçekleştirilmiştir. Bunlara ilave
ten, 807 kilometrelik otoyol kesimi hizmete açılmıştır. Bu dönemde, karayolu iyileştirme, Baladız-
Isparta-Antalya, Ankara-Polatlı-Sivrihisar ve Antalya-Alanya projeleri başlatılmış, bunlardan Ba-
ladız-Isparta-Antalya karayolu hizmete alınmıştır. 

Demiryollarında toplam 700 kilometre yol yenilemesi ile 288 kilometre yol elektrifikasyonu 
yapılmış, bu çerçevede, Ankara-Eskişehir elektrifikasyonu tamamlanmıştır. 

Havayolu ulaştırmasında, aynı dönemde, İsparta Havaalanı yatırımı ile Atatürk Havalimanının 
trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik olarak Çorlu Askerî Havaalanı ve Kocaeli Cengiz Topel As
kerî Havaalanlarının tevsi yatırımları başlatılmıştır. 

Türk Hava Yollan, daha önceki yıllarda başlattığı modernizasyon ve standardizasyon çalışma
ları sonucunda, 1994 yılında, dünyanın en genç filolarından birini oluşturmuş, toplam uçak sayısı 
-1995'te- 64'e, koltuk kapasitesi ise 9 860'a ulaşmıştır. 

Haberleşme sektöründe, çağdaş teknolojilerin ülkemize kazandırılması çalışmalarına devam 
edilmiş, TÜRKSAT 1-B uydusu yörüngeye oturtularak, Avrupa'dan Asya'ya kadar, Türk dünyası
na iletişim imkânı getirilmiştir. 

Telefon santral kapasitesi, 1995 yılında, 14,5 milyon hata, telefon abone yoğunluğu ise yüzde 
21'e yükselmiştir. Ayrıca, cep telefonu sistemi ülkemize kazandırılmış ve abone sayısı kısa sürede 
280 bine ulaşmıştır. 

Eğitim sektöründe, toplam 30 234 ilkokul ve ortaokul dersliği yapılmıştır. Ayrıca, genel lise 
ve çeşitli meslek lisesi olarak toplam 456 okul hizmete açılmıştır. 22'si devlet üniversitesi, 2'si yük
sek teknoloji enstitüsü, 4'U vakıf üniversitesi olmak üzere, toplam 28 yeni üniversite kurulmuştur. 

Sağlık sektöründe, çeşitli büyüklükte toplam 89 adet hastane açılmış, hizmete sunulan hasta 
yatağı sayısı, toplam 6 061 adet olmuştur. Aynı dönemde, toplam 447 sağlık ocağı ve 1 281 sağlık 
evi hizmete sunulmuştur. 

Bu dönemde, 545 belediyenin içme suyu tesisi bitirilmiştir. Hizmete açılan belediye kanalizas
yon tesisi sayısı ise, 21'dir. 27 411 ünite köy içme suyu tesisi işletmeye alınmıştır. 

Bu dönemde, 3 792 hektar alana sahip 18 adet organize sanayi bölgesi tamamlanmıştır. Ayrı
ca, çeşitli büyüklükte 13 694 işyerine sahip 60 adet küçük sanayi sitesi hizmete açılmıştır. Bunlar, 
daha önceki iktidar dönemlerinde yapılanlardan birkaç misli fazladır. 

Ayrıca, 49 uncu ve 50 nci hükümetlerimiz, bu ülkenin zor günlerinde, vatandaşlarımızın des
teği, birlik ve beraberlik içinde neler yapılabileceğini, ülkemizin talihsiz köşesi Erzincan'da ispat
lamıştır. Erzincan, devletin, halkına sahip çıkmasının en güzel ve anlamlı bir belgesi olarak tarihe 
mal olmuştur. Üçbuçuk yıl önce yerlebir olan ve 1 000'e yakın vatandaşımızın hayatını kaybettiği 
Erzincan'ın yaraları hızla sarılmış, yıkılanların yerine yenisi konulmuş, Erzincan, eski canlılığına 
kavuşturulmuştur. Erzincan, devletin halkına sahip çıkmasının en önemli simgesi olarak ortadadır. 

Erzincan'ı yeniden yaratma yolundaki kararlılığımızı Senirkent depreminde de göstererek, bu 
yöremizin yaralarının da kısa sürede sarılması için özel bir kanun çıkardık. 

51 inci hükümetin kurulduğu gün, Dinar afet bölgesi için hazırladığımız kanun tasarısı da 
Meclise sevk edilme sürecine girmiştir. 

Bu özel yasalar, bu yörelerimizi ve insanlarımızı kucaklayacak, onların acılarını dindirmesi 
için planlanan işlerin kısa sürede yapılmasını sağlayacaktır. Hükümetimiz, zorda kalan vatandaşı
mızı sahipsiz ve yalnız bırakmaz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 49 ve 50 nci hükümetler, birer hizmet hükümeti olmuş

lardır. Terörle mücadelenin üzerine kararlılıkla gidilmeye 49 uncu hükümet zamanında başlanmış
tır. Birçok sorunun aşılması için, altyapı, bu Hükümet döneminde oluşturulmuştur. 

50 nci hükümet, terörü sindirmiştir. 50 nci hükümetin kurulduğu günlerde, terör, güneydoğu
yu, hatta ülkenin birçok köşesini kan gölüne çevirmişti. Güvenlik kuvvetlerimizin arkasına, siyasî 
kararlılığımızı koyduk; terör, ya bitecek ya bitecek dedik. Güvenlik güçlerimizin büyük fedakârlık
larla, canı pahasına bir görev aşkıyla sürdürdüğü mücadeleyle, terörü, sınırlarımızın dışına attık, 
dar bir alana mahkûm ettik. 

Vereceğim şu rakamlar, bu konudaki bazı gelişmeleri yansıtacaktır: 1984'ten Ekim 1995 başı
na kadar, toplam 22 892 terörist ele geçirilmiştir. Sadece 50 nci hükümetin göreve başladığı Hazi
ran 1993'ten bugüne kadar -bu sürede- ele geçirilen terörist sayısı 16 800'dür; yani, hükümet etti
ğimiz 2 yıl 2 ay 15 gün içinde ele geçirilen terörist sayısı, ondan önceki on yıllık dönemde ele ge
çirilen terörist sayısının, yaklaşık iki katından fazladır. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

Bu bölgemizde, artık, vatandaşlarımız, huzur ve güven içinde yaşamaktadır; hayat, büyük öl
çüde normale dönmüştür. Halkımız, âdeta bir "Çanakkale ruhu" anlayışıyla, bu mücadeleye ve bir
lik ve beraberliğe destek vermiştir. Bu, gözbebeğimiz kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin, glivenlik 
kuvvetlerimizin, vatandaşlarımızın, kısaca devletimizin başarısıdır. 

Hızla terörden arman bu bölgemizi, batıdan veya diğer yörelerden farksız bir vatan toprağı ha
line getirmeye kararlıyız. 

Bu konudaki çalışmalarımızı "Onarım Projesi" adıyla başlattık. Bu proje çerçevesinde, doğu 
ve güneydoğudaki illerde, hayvancılığı geliştirmek amacıyla açılan yüzde 20 faizli kredinin limiti 
2 trilyon liradır. Bu kredi, hemen 10 trilyon, arkasından 20 trilyon liraya çıkarılacaktır. 

Aksiyon p|anıyla da, bu bölgelerdeki altyapı yatırımlarına öncelik verilmiş, bu yatırımlar, ta
sarruf tedbirlerinin dışında tutulmuştur. 

Konut, bu bölgeye yoğun olarak götüreceğimiz bir başka faaliyet alanıdır. Bu amaçla, Diyar
bakır, Şırnak, Hakkâri illerinde başlatılmış olan 2910 adet konut projesine, 1995 yılı sonuna kadar, 
1,5 trilyon lira harcanmış olacaktır. 

Yöreye götürülen büyük sulama projeleri sonucunda, bölgede, pamuk üretiminde büyük artış
lar kaydedilmiştir. Bu yörede üretilen pamuğu değerlendirmek amacıyla, tekstil sanayii, hayvancı
lık ve konutun yanı sıra, üçüncü sektör olarak desteklenecektir. 

50 nci Hükümetin karşılaştığı bir diğer önemli sorun, ekonomik dengeler olmuş ve 5 Nisan 
1994 kararları bu nedenle alınmıştır. Yıllardır aşırı iç ve dış borç birikimiyle bütçe kontrolünü kay
betmiş ve son ondört yıldır ciddî bir istikrar programı uygulanmayan Türkiye, bir krizin eşiğine 
gelmişti. 1994 yılının ilk aylarında para, sermaye ve döviz piyasalarında oluşan dengesizliklerin, 
ekonomiyi, hiperenflasyon ve durgunluğun birlikte yaşandığı bir konjonktüre sürüklemesini engel
lemek ve ekonominin orta ve uzun vadede sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme temeline oturtul
masını sağlamak amacıyla 5 Nisan kararları yürürlüğe konmuştur. 

Memnuniyetle belirtmek isterim ki, 5 Nisan kararları, başarılı sonuçlar almıştır. İç ve dış den
gede sürdürülemez boyutlara ulaşan açıklar, bu kararlarla daraltılarak, ekonomik dengeler yeniden 
tesis edilme aşamasına gelmiştir. 1993 yılında 6,4 milyar dolar açık veren cari işlemler dengesi, 
1994 yılında 3 milyar dolar civarında fazla vermiştir. 1994 yılında ihracatın ithalatı karşılama ora
nı yüzde 52'den yüzde 78'e yükselmiş ve dışticaret açığı 14,1 milyar dolardan 5,2 milyar dolara 
gerilemiştir. 
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1988 yılından beri sürekli artan kamu açıkları, ilk kez 1994 yılında daraltılmıştır. 1993 yılın

da yüzde 12 olan kamu açıklarının gayri safî millî hâsılaya olan oranı, 1994 yılında yüzde 8'e dü
şürülmüştür. Kamu açıklarının hızla düşürülmesi amacıyla alınan tedbirler sonucunda, 1993 yılın
da yüzde 6,7 olan bütçe açığının gayri safî millî hâsılaya olan oranı 1994 yılında yüzde 3,8'e indi
rilmiş ve faiz dışı bütçe fazlası verilmiştir. 

1994 yılında dışborç ödemeleri, hiç dışborç kullanılmadan zamanında yapılmıştır. 
5 Nisan öncesinde 3,3 milyar dolar olan Merkez Bankası döviz rezervleri, bugün 15 milyar do

ları aşmış bulunmaktadır. Bu, cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşanmaktadır. 

Türkiye, dışyardım almadan, radikal bir istikrar programı uygulayan nadir ülkelerden birisi ol
muştur. 1993 yılında 10,7 milyar dolar net dışborç kullanılırken, ortalama olarak da 8-9 milyar do
lar, aşağı yukarı, her yıl, dışborç kullanılırken, 1994 yılında 8,5 milyar dolarlık net dışborç ödeme
si yapılmıştır; yani, hiç borç alınmamış, üstelik dışarıya bir borç ödemesi yapılmıştır; yani, 1994 
yılında, 1993'e kıyasla 19,2 milyar dolarlık daha az dış imkân kullanılmıştır. İlk kez, 1994 yılında, 
dışborç stokunda azalma meydana gelmiştir. 

1995 yılının ikinci çeyreğinde, gerek üretimde gerekse kapasite kullanımında gözlenen artış
lar, ekonominin tekrar büyüme sürecine girdiğini göstermektedir. Nitekim, 1995 yılının ikinci çey
reğinde gayri safî yurtiçi hâsıla yüzde 13,5 oranında artmıştır ve bu da yine, cumhuriyet tarihinin 
en büyük artış rakamıdır. 

Dışarıdan hiç kaynak kullanmadan uygulanan bir istikrar programından sonra, büyümeye bu 
kadar çabuk geçilmesinin örneğini başka hiçbir ülkede göremezsiniz. 

İhracattaki artış, bir önceki yıla göre yüzde 30'lara çıkmıştır ve bu eğilim devam etmektedir. 
İhracatın yıl sonunda 21 milyar doları aşması beklenmektedir. Ekonomideki canlanmanın etkisiy
le ithalat da artış sürecine girmiş bulunmaktadır. 

1993 yılında yüzde 12,9; 1994 yılında yüzde 28,7 olan rcel faiz oranı, 1995 yılının ocak-ağus-
tos döneminde yüzde 8,2'yc gerilemiştir. 

1994 yılı ocak-eyliil döneminde, yani ekime kadar olan dönemde yüzde 102,5 olan toptan eş
ya fiyatları artış hızı, 1995'in ocak-eylül döneminde yüzde 45,5'e gerilemiştir. Bu, gönlümüzde olan 
bir olay değildir, daha fazlası gereklidir; ancak, bu kadar, yani yüzdel02'den yüzde 45,5'e gerile-
yebilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, onsekiz ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkan ve dünyada uygulanan is
tikrar programlarında pek görülmeyen bu olumlu gelişmeler, ekonomimizin gücü ve dinamizmi ya
nında, aldığımız tedbirlerin doğruluğunu da yansıtmaktadır. Bütün ekonomik göstergeler, Türki
ye'de, 5 Nisan kararlarının getirdiği önemli yapısal değişikliklerin de başlamış olduğunu göster
mektedir. Bununla beraber, hassas dengeler devam etmektedir. 

Ekonomideki mevcut iyileşmenin devam etmesi ve halkımızın fedakârlıklarının boşa gitme
mesi için, istikran bozacak her türlü davranıştan kaçınmak gereği vardır. 

Bilindiği gibi, 5 Nisan kararlarıyla toplumun herkesimi belirli ölçüde fedakârlık göstermiştir. 
Nitekim, memur maaş artışları sınırlı tutulmuş, yüksek gelir gruplarından yaklaşık 90 trilyon lira 
ek vergi alınmış ve tarımsal destekleme alımları sınırlandırılmıştır. Böylece, istikrar paketinin yü
kü, toplum kesimleri arasında eşit dağıtılmaya çalışılmıştır. 

5 Nisan kararlarının bir yıllık uygulama döneminde, Merkez Bankasının daha özerk bir yapı
ya kavuşturulması, özelleştirme, sosyal güvenlik, teşvikler, tarımsal destekleme, birlikler, mahallî 
idareler ve kamu istihdamı alanlarındaki yapısal reformlarda önemli adımlar atılmıştır. 
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Ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde, dolayısıyla kamu açıklarında azalma sağla

mak amacına yönelik olarak hazırlanan Özelleştirme Kanunu, Anayasa Mahkemesinden döndük 
ten sonra, tüm engellemeler aşılarak yürürlüğe girmiştir. Yüce Meclisimizin de yakından bildiği gi
bi, büyük güçlüklerle çıkardığımız bu kanunla, özelleştirme uygulamalarını yürütmek üzere, Özel
leştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme îdaresi Başkanlığı kurulmuş ve Özelleştirme Fonu oluştu
rulmuş; özelleştirme uygulamalarında uyulacak ilkeler, özelleştirme yöntemleri, özelleştirme sonu
cu işsiz kalabilecek olanlara sağlanacak malî ve sosyal haklar, değer tespiti ve ihale yöntemleri be
lirlenmiştir. 

Yıllardır üzerinde uğraşılan yap-işlet-de-vret modelini sağlam bir hukukî tabana oturtmak ve 
böylece 30 milyar doların üzerinde bir proje paketini bütçe dışı imkânlarla özel kesim eliyle ger
çekleştirebilmek amacıyla gerekli olan mevzuat düzenlemeleri, 1994 yılı itibariyle tamamlanmış ve 
yürürlüğe girmiştir. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin, özel sektör kuruluşları gibi hacze, iflasa ve tasfiyeye açık ol
maları için gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Böylece,.KİT'lerin piyasa disiplini içe
risinde çalışmalarını sağlayacak bir ortam hazırlanmaya çalışılmıştır. Kamuya sadece yük olan ve 
özelleştirilmelerine imkân bulunmayan Etibank, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu ve Tekel Genel 
Müdürlüğüne ait bazı tesislerin üretim faaliyetleri durdurulmuştur. Karabük Demir-Çelik İşletme
leri, sembolik bir bedelle çalışanlara devredilerek, özelleştirmede önemli bir örnek uygulama ya
pılmıştır. 

5 Nisan kararlarıyla, tarımsal destekleme politikalarının yeniden bir düzene oturtulması ama
cıyla ürün fiyat desteklemelerinden vazgeçilerek dünya fiyatlarının sağladığı refahın çiftçiye akta
rılmasına imkân veren bir politika izlenmesine başlanmıştır. 

Çiftçiye destek diye verilen paralar çiftçimizin eline geçmiyordu. Bizim getirdiğimiz sistem, 
bunu önlemiştir. Fiyat desteklemeleri yerine, girdilere sübvansiyon veren bir uygulamayla, ödeme
lerin doğrudan çiftçilere yapılması uygulaması başlatılmıştır. 

Tarımsal ürünlerin borsalarda işlem görmesini teşvik amacıyla, borsalarda yapılan işlemlerin 
daha düşük oranlarda vergilendirilmesine başlanmıştır. Ayrıca, arz fazlası olan ürünlerde ekim 
alanlarının sınırlandırılması çalışmalarına devam edilmiştir. Böylece, çiftçinin eline daha iyi fiyat 
geçmesi olanağı yaratılmıştır. 

Sosyal güvenlik kurumlarının kaynak yaratmalarının sağlanması, bütçe üzerindeki yüklerinin 
azaltılması ve emeklilikte nimet-külfet dengesinin kurulması hedefi doğrultusundaki çalışmalar, 
halen sürmektedir. > . 

5 Nisan kararlarıyla öngörüldüğü biçimde, kayıtdışı ekonomiyi sisteme dahil etmek ve vergi
de etkinliği artırmak amacıyla hazırlanan kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçe
rek kanunlaşmıştır. 

Bu çerçevede, herkese bir vergi numarası verilerek, mükellef sayısı, 5 milyondan, bu yıl so
nunda 15 milyona ulaşacaktır. Herkesin vergi mükellefi olduğu bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Ayrı
ca, bu kanunla cezaî yaptırımlar artırılarak, vergi kaçakçılığının önlenmesi amaçlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de serbest piyasa sistemini tam ve sağlıklı bir şekilde işletmek 
ve rekabet ortamını sağlamak üzere, gerekli kurumsal ve hukukî altyapıyı oluşturmaya yönelik dü
zenlemelere hız verilmiştir. Bu bağlamda, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe konul
muştur; tüketicinin haklarını korumaya yönelik Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da yürür
lüğe girmiştir. Türkiye'de teknolojik gelişmeyi hızlandırmak amacıyla Türk Patent Enstitüsü kurul
muş; fikrî hakların korunmasında etkinliği sağlamak ve uluslararası standartlarda korumayı ülkc-
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mizde de gerçekleştirmek amacıyla Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sinema, Video ve Müzik 
Eserleri Kanununda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Daha önce hukukî düzenleme olmayan alanlarda, bu eksikliği gidermek ve mevcut mevzuatta 
Avrupa Topluluğu mevzuatına uyum sağlamak amacıyla kanun hükmünde kararname çıkarma yet
kisini veren yetki kanunu yürürlüğe konulmuş ve bu kanunun öngördüğü düzenlemeler, 9 adet ka
nun hükmünde kararnameyle gerçekleştirilmiştir. 

Sermaye piyasasında yapılan düzenlemelerle, sermayenin tabana yayılması ve uluslararası ya
tırımcıların piyasalara girmesi sağlanmıştır. 

Bütün bunların yanı sıra tabiî ki, 50 nci hükümetin en önemli icraatlarından biri gümrük birli
ği olmuştur. 6 Mart 1995 tarihli Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi kararıyla 22 yıl süren geçiş döne
mi tamamlanarak, 1996 yılı başında, gümrük birliği ve Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde 
önemli bir adım atılmıştır. 

Kısacası, 50 nci hükümet, 2 yıl 3 ay gibi bir sürede, terörle mücadelesini başarıyla sürdürür
ken, 5 Nisan kararlarını cesur bir biçimde almış, bu arada, Merkez Bankasını özerkleştirmiş, dış 
dengeleri tümüyle düzeltmiş, iç dengeleri belli bir düzeltme aşamasına koymuş, enflasyonu, kıs
men yukarı çıkış aşamasından duraklama ve aşağı inme aşamasına indirmiş, bu arada, bir büyüme
ye tekrar geçişi sağlamış, vergide büyük bir reform yapmış, Yedinci Beş Yıllık Planla, yepyeni bir 
değişim programı anlayışını ve yeni planlama anlayışını ortaya koymuş, gümrük birliğini, 32 yıl 
sonra, ilk kez, Ortaklık Konseyinde onaylatmış ve geçen günlerde, petrol boru hatlarının Türki
ye'den geçmesi gibi bir olguda çok önemli bir adımı atmıştır. 

Bunu, iki ayrı görüşe sahip iki partinin oluşturduğu bir Koalisyon Hükümeti başarmıştır. 

Ayrıca, bu arada, - bir tanesi genel mahallî seçim olmak üzere- 5 tane seçim geçirilmiş, Ko
alisyon ortağımız dört kez genel başkan değiştirmiş ve büyük bir özveriyle, dışarıdan hiç borç alın
madan, borç ödeme sürecinde, bir de önemli bir katılım devrimi yaşanmıştır. 

Televizyonların sayısı bu dönemde hızla artmış, mahallî televizyonlar yeşermiş ve büyük bir 
demokratik ve özgürlük ortamı içinde, bütün bunları başarma gibi bir nokta yakalanabilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, istikrarı korumada, uzlaşma ve değişim hükümeti olma kararlılığı içeri
sindeyiz. 

51 inci hükümet, bir hoşgörü ve uzlaşma hükümeti olacaktır; hoşgörüyü, uzlaşmayı egemen 
kılacaktır. 

51 inci hükümet, aynı zamanda, bir çözüm hükümeti olacaktır. 
Bu hükümetin siyasî misyon olarak üstlendiği 6 öncelikli konu vardır. Bu önceliklerimiz şun

lardır: 
Terörle mücadele, içte ve dışta aynı kararlılıkla sürdürülecektir. 
Terörle mücadeleyi, kurulduğu günden bu yana büyük bir kararlılık ve cesaretle sürdüren Hü

kümetimiz, güvenlik güçlerimizin canı pahasına ortaya koydukları çabayla, bölgede ve büyük kent
lerimizde güvenliği sağlamıştır. Hükümetimiz, üniter devlet yapımızdan hiçbir şekilde taviz verme
den, bu yoldaki mücadelesini içte ve dışta sürdürmeye kararlıdır. 

îkinci önceliğimiz, terörden zarar gören Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz ve yöre
de yaşayan vatandaşlarımızın kucaklanması olacaktır. Güvenliğin sağlandığı yörede, şimdi, sıra, 
yaraların sarılmasına gelmiştir. Hükümet, bu yöremizdeki insanlarımızı, bölgeye refah getirici bü
tün ekonomik önlemleri alarak kucaklayacaktır. Harran Ovasına akan su, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi için atılım kaynağı olacaktır. 
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Bu bağlamda, konut, hayvancılık ve tarıma dayalı pamuk ve tekstil sanayii, öncelikle ele alı

nacak projelerdir. 
Yöre halkının terk ettiği, güvenliği sağlanmış köylerine dönmeleri için bir program hazırlanıp 

uygulanacak ve zararların giderilmesi için bütün imkânlar seferber edilecektir. Yöredeki istihdam 
sorununu aşabilmek için, devlet imkânlarının yanı sıra özel sektör de devreye sokulacaktır. 

Güneydoğuda boşaltılan köylerden, güvenlik yönünden uygun olanlarına, vatandaşlarımızın 
geri dönüşü sağlanacak ve bu köylerde, vatandaşlarımızın uğradıkları zararlar karşılanacaktır. 

Üçüncü önceliğimiz, ekonomideki istikrarı sürdürerek, dengelerin bozulmasına ve yeni bir 
ekonomik krizin yaşanmasına müsaade etmemek olacaktır. 

Ancak, aylardır sürüncemede kalan toplusözleşme tıkanıklığına çözüm bularak, işçilerimizi 
kucaklayacağız. Bunu yaparken, kamu kesimindeki net ortalama işçi ücretlerinin, ortalama memur 
maaşının 2,8 katı, memur emeklisinin 4,2 katı, işçi emeklisinin 5,9 katı olduğu dikkate alınarak, 
memur, memur ve işçi emeklisi ve bunların dul ve yetimlerine tatmin edici olanaklar sağlanacak
tır. Bu, Hükümetimizin en öncelikli meselelerinden biri olacaktır. 

Bütün bu iyileştirmeleri yaparken, verilecek paranın 60 milyon vatandaşımızın parası ve hak
kı olduğunu gözden ırak tutmayacağız. 

Ekonomik istikrarın sürdürülmesinde özelleştirmenin esas olduğu bilinciyle, bu alandaki uy
gulamaya da kararlılıkla devam edeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, hükümetler, her kesimin hükümetidir Parlamentoların ve hükümetlerin 
kullandıkları ülke kaynakları ise yalnız bir kesimin değil, bütün toplumun hakça ve adaletli yarar
lanacağı ortak varlıklardır. Hükümetlerin ve parlamentoların yapacağı iş ve hatta görev, bu hakka 
ve adalete uymaktır, haksızlık ve adaletsizlik yapmamaktır; bunu yapmaya hakları da yoktur; çün
kü, millet adına görev yapmaktadırlar, bütün millet adına görev yapmaktadırlar; yani, işçilerimizin 
yanında, memurlarımızın, diğer dargelirli kesimlerin, kamu kesimi dışında çalışan işçilerimizin, 
sanatkârlarımızın, esnafımızın ve çiftçinin; yani hepsi adına görev yapmaktadırlar. 

Parlamentoyu, hükümetlerin yapması gereken pek çok olayın yalnız bir tanesiyle etki altına al
maya çalışmak, millî irade kavramına uymaz. Bu parlamentoların üstün irade kavramına da genel 
temsil kavramına da ne ölçüde uygun düşer, bunu da ayrıca hesap etmek gerekir. Parlamentolar, 
krizlerin yaratıldığı değil, krizlerin çözüldüğü yüce kurumlardır. Türk Parlamentosunun da bunu 
yapacağına yürekten inanıyorum. -

Hükümetimizin bir diğer önceliği de şudur: Gümrük birliğinin, dünyayla bütünleşmenin çok 
önemli bir aşaması olduğunu kabul ederek, bu konudaki tüm adımları atarak, sonuca ulaşmak ama
cındayız. 

51 inci hükümet olarak bir diğer önemli önceliğimizle, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ön
celikli olarak, şu yasama çalışmalarını, uzlaşma içerisinde sonuca bağlamak hedefini güdüyoruz; 

Anayasa değişikliğiyle ilgili uyum yasalarının, seçimlerden önce çıkarılması, 

Adil bir seçim kanunu çıkarılması, 

Demokratikleşme standartlarının yükseltilmesini sağlayacak yasaların gerçekleştirilmesi, 
8 inci maddenin değiştirilerek, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde, 

düşünce ve ifade hürriyetinin önünde bir engel olmaktan çıkarılması, 

Özelleştirme uygulamalarının Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı veya özerk bir kurul ta
rafından denetlenmesini sağlayacak düzenlemenin yapılması, 
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Yolsuzluklara karşı etkin kurumsal önlemlerin alınması. 
Bu çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan, Mal Bildiriminde Bulunul

ması (ANAP sıralarından alkışlar) Rüşvet ve Yolsuzluklarla Miicadale Kanunu Tasarısı, Devlet 
İhale Kanununda değişiklik tasarısı ve Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Suçlarının 
KovuşturulmasrHakkında Kanun Tasarısının hızla kanunlaştırılması, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde bir uzlaşma ortamı yaratılarak sağlanacaktır. 

Ayrıca, Adalet Bakanlığınca, adaletin süratle ve sağlam zeminde tahakkuku için hazırlanan 
yedi kanun tasarısı da Parlamento gündemindedir. Bu tasarıların da hızla kanunlaştırılması hedefi
mizdir. 

Altıncı bir öncelik olarak, dışpolitika alanında, devlet yapısının dayandığı ilkeler bakımından 
Atatürk'ün çizmiş olduğu yoldan yürüyerek, ilişkiler, barış, dostluk, karşılıklı işbirliği esası çerçe
vesinde yürütülecektir. Hedefimiz ve amacımız, dünyada sulh, bölgede sulh, ülkede sulh olacaktır. 

Bu bağlamda, gümrük birliğinin tamamlanması ve Avrupa ile bütünleşme, Orta Asya ve Kaf
kaslarda bağımsızlığını yeni kazanmış ülkelerle ilişkiler, bu bölgelerdeki kardeşlerimizi ilgilendi
ren sorunlar, hampetrolün ve diğer doğalgaz hatlarının Türkiye üzerinden Akdeniz'e sevk edilme
si, Balkanlar ve Bosna meselesi, Ortadoğu barış süreci, Kuzey Irak'taki durum ve Kıbrıs sorunu gi
bi konular hassasiyetle izlenecektir. -

Sayın Başkan, değerli rnillelvekilleri; programımızdaki bu önceliklerin bir kısmını açmak is
tiyorum. 

Türkiye Devleti, üniter bir devlettir, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Devletin dili, 
bayrağı, simgeleri, sınırları ve Türkiye Cumhuriyetinin egemenlik hakları, her türlü tartışmanın 
üzerinde ve dışındadır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Ülke çıkarlarını ve milletin üstün değerlerini koruyan ve önde tutan Atatürk milliyetçiliğini, 
uygar dünyanın temel değerlerinden biri olarak görüyor ve benimsiyoruz. 

Bugün, insan hak ve hürriyetlerinin öne çıktığı bir çağdayız. Üç hürriyetin yaşamsal olduğu 
görüşündeyiz. Düşünce hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ve teşebbüs hürriyeti. Sağlam bir siyasal 
rejim, bu üç hürriyete dayanmak zorundadır. Çağdaş rejimler, devletin niteliklerini bozmadan bu 
üç hürriyeti bağdaştıran rejimlerdir. Hükümetimiz, bu üç hürriyeti de temel olarak görmekte ve ki
şilerin bu hürriyetlerin kapsamındaki farklı tercihlerinin hoşgörüyle karşılanması gerektiğine inan
maktadır. 

Seçime giderken, artık her sefer tartışılmayan, hem seçime katılan partilerin adaletli bir şekil
de Mecliste temsilini hem de siyasî istikrarın mümkün olduğu kadar kurulmasını amaçlayan bir nis
pî seçim sistemini hep beraber yerleştirmeliyiz. 

Seçim yasaları, parlamentoların ve parlamenter rejimlerin sağlıklı kuruluş ve işleyişini sağla
makta en etkin unsurlardan biridir. Bu gerekçelerle Hükümetimiz, seçim yasasıyla ilgili olarak, bu 
amaçların mümkün olan en uygun şekilde bağdaştırılmasını sağlayabilmek için, Mecliste temsil 
edilen bütün siyasî partilerle birlikte verimli ve ciddî bir çalışma sürecini başlatmaya kararlıdır. 
Böyle bir methe, olabildiğince geniş bir uzlaşmayla ulaşmak arzusundayız. 

Esasen, Anayasamızda seçim bahsinde yapılan değişiklikler, bu yönde bir seçim sistemini ge
tirmektedir. Türkiye, sistemlerin oturduğu ve değişimlerin evrim şeklinde gerçekleştiği bir ülke ol
malıdır. 

Siyasî akım, oluşum ve düşüncelerin'Mecliste mümkün olan en geniş şekilde temsilini, top
lumsal barışın ve siyasî istikrarın gereği sayarız. Tek veya çift turlu dar bölge sistemine gitmeyi 
doğru bulmuyoruz. 
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Bu reformun anahtarlarından biri, yine Anayasamızda yapılmış değişikliklerle öngörülmüş 

olan, yabancı ülkelerde oturan milyonlarca vatandaşımıza seçme hakkinin tanınmasıdır. Bunun gi 
bi, yeni seçim kanunu, 18 yaşını doldurmuş olan Türk vatandaşlarının da seçme hakkını kullanma
larını sağlayacaktır. 

Hükümetimizin seçimden önce Önemli görevlerinden biri, Anayasa değişikliğiyle ilgili uyum 
yasalarını kanunlaştırmaktır. Meclisteki tüm partilerle sağlanacak uzlaşmayla gerçekleştirmeye ça
lışacağımız kanunlar şunlardır: Siyasî Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, Sendikalar Kanunu, Der
nekler Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı YÖK Kanunu, 3069 sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğiyle Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun, 1163 sayılı Koopera
tifler Kanunu, 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu, Türk Tabipler Birliği Kanunu, Ec
zacılar Birliği Kanunu, Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Kanunu, Ticaret ve. Sanayi Odaları Bir
liği Kanunu. 

Son yıllarda büyük bir küresel değişimi gözlemekteyiz. Komünizm çökmüş ve demokrasi, he
men her yerde yükselişe geçmiştir; ancak, her şeyin yerine oturduğunu söylemek mümkün değil
dir. Böyle bir ortam, beraberinde riskleri ve imkânları da getirmektedir. Dış politikamızın ana ama
cı, bu imkânlardan azamî şekilde yararlanmaktır. 

Türkiye, coğrafî konumu itibariyle bir kavşak noktasındadır; zor bir bölgede bulunmaktadır. 

Türkiye, dışpolitikasında, devlet yapısının dayandığı ilkeler bakımından Atatürk'ün çizmiş ol
duğu yolda yürümektedir; Batı dünyasının ve Avrupa'nın bir parçasıdır; ama, coğrafî konumu iti
bariyle de, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya cumhuriyetleriyle de çok yakın ilişki için
dedir. İçinde bulunduğu sancılı coğrafya, Türkiye'yi, daima dikkatli olmaya yöneltmiştir. 

Bir asırdan fazla bir zaman dilimi içerisinde demokratikleşme sürecini yaşayan ülkemiz, bu
gün, Avrupa Birliği ile beraberlik yolunda önemli bir noktadadır. Gümrük birliği, Türkiye için ol
duğu kadar, Avrupa için de önem taşımaktadır. Türkiye ve Avrupa, önlerine gelmiş bulunan bu ta
rihî fırsatı yakalamak zorundadır. Gümrük Birliği Antlaşması, sırf, bir ticarî antlaşma değildir; Av
rupa ile beraberlik yolunda kuramsal ve kavramsal yönden de büyük önem taşımaktadır. Orta As
ya cumhuriyetleri de, gümrük birliğini desteklemekte ve Türkiye'yi, Batı'ya açılan pencereleri ola
rak kabul etmektedirler. Türkiye'nin, Avrupa ile beraberberliği, küresel biçimde bir barış misyonu
dur. 

Gümrük birliği, bir yasal zorunluluktur; en geç, 31 Aralık 1995 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
Gümrük birliği, Avrupa Parlamentosunca sözü edilen tarihten önce onaylanmalıdır, onaylanacak
tır. Bu itibarla, Türkiye, bu konuda, süratle, kendisine düşeni yapmak zorundadır. Yapmamız gere
kenleri; egemenliğimizden, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünden ve Türklü
ğün vazgeçilmez yüksek hak ve çıkarlarından ödün vermeden yapıyoruz ve yapmaya devam ede
ceğiz. . \ 

Dünyada, bölgesel kuruluşların, gerek siyasal gerek ekonomik alanda giderek önem kazandık
ları bir çağı yaşıyoruz. Böyle bir ortamda, Türkiye'nin, gerek siyasal gerek ekonomik ve savunma 
alanlarında, Avrupa'daki bütünleşme hareketlerine lakayt kalmasının, her bakımdan büyük sakınca 
taşıdığı görüşündeyiz. Türkiye, Avrupa kimliğinden vazgeçemeyeceği gibi, Avrupalı ortaklarımız 
da, Türkiye'yi Avrupalılık dışına itecek davranışlardan kaçınmalıdırlar. 

Avrupa ile beraberliğimizin gümrük birliğinin ötesindeki boyutlara taşınması, milletimizin ar
zusu ve tercihleri doğrultusunda olacaktır. 

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimiz, son yıllarda, son derece gelişmiştir. Bir
çok önemli konuda, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin görüşlerine destek vermiştir. 
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Türkiye'nin içerisinde bulunduğu sancılı coğrafya, getirdiği risklere karşı, önemli bazı imkân

ları da içermektedir. 

Teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda, enerji sorunu önemini muhafaza etmektedir. Bu bağ
lamda, enerji güvenliği kavramı, uluslararası planda önemli bir yer kazanmıştır. Hazar Denizi pet
rollerinin Avrupa ve dünyaya Türkiye üzerinden taşınması, sadece, petrol üreticileri ve petrolü kul
lananlar bakımından değil, boru hatlarının geçeceği güzergâhtaki ülkeler için de büyük önem taşı
maktadır. Bunun bilincinde olan ülkemiz, bu konuya çok önem vermiştir. Uluslararası alanda şim
diye kadar alınan mesafe, ülkemiz bakımından kayda değerdir. Bu konu, devletimiz için, öncelikli 
bir dışpolitika konusudur. Atılması gereken adımları süratle atmaya devam etmemiz gerekmekte
dir. 

Bu çerçevede, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra meydana gelen gelişmelere kısaca 
göz atmakta yarar vardır. 

Kafkaslar ve Orta Asya cumhuriyetleri ve bu ülkelerin bağımsızlıklarının pekişmesi, uluslara
rası camiayla bütünleşmeleri, ülkemiz bakımından önemlidir. Bu ülkelerin çoğuyla, tarihten gelen 
kültür, dil ve din beraberliğimiz vardır. 

Burada, Orta Asya cumhuriyetleri ve Azerbaycan'la ilişkilerimize kısaca değinmekte yarar 
vardır. Bu ülkelerle, devletlerarası ilişkiler için gerekli her türlü yasal düzenleme ve anlaşmalar ya
pılmıştır. Memnuniyetle belirtmek gerekir ki, özel sektör yatırımlarımız bu ülkelerde 5 milyar do
ları aşmış ve kamu kredileri 750 milyon doları geçmiştir; önümüzdeki günlerde ve yıllarda, bu, çok 
daha hızlı bir gelişme sürecine girecektir. Bu ilişkilerin daha da ileriye gideceğini çok açıkça ve 
emin olarak söylemek isterim. 

Yine aynı bağlamda, Kafkasya'da barışın sağlanması ve Ermenilerce Azerî topraklarının hak
sız işgalinin son bulmasına öncelikle önem atfediyoruz. Avrasya'da sağlanacak barış, bu bölgede 
yaşayan tüm insanların refahı için vazgeçilmez bir önkoşuldur. 

Ortadoğu'da Arap-İsrail ihtilafının sona ermesi ve bölgeye barışın yerleşmesi konusunda bir
kaç yıldır önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bunları memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'nin de barış 
sürecinde yer alması, bölgede tam bir barışın tesisi için şarttır. Ortadoğu, sorunlu bir bölgedir. Bu 
sorunların hallinden, en çok, bu bölgedeki ülkeler yararlanacaktır. 

Barışın vazgeçilmez bir koşulu da tedhişçiliğin son bulmasıdır. Uluslararası ilişkilerde bunun 
sona erdirilmesine yönelik gayretlerin yoğunlaştırılması bizi memnun etmektedir. PKK'nın Alman
ya ve Fransa'da yasaklanması bunun bir göstergesidir. Bu konudaki görüşlerimizin ne kadar haklı 
olduğu daha iyi anlaşılmıştır. Türkiye'nin tekil bir devlet olarak kalacağı da herkes tarafından artık 
idrak edilmiştir. Komşularımızın hepsinin Türkiye'yle tedhişçilik konusunda aynı anlayışı paylaş
malarını sağlamak, Türkiye için en hayatî öncelikte, acil bir hedeftir. Türkiye, bu hedefe ulaşmak 
için, meşru bütün yöntemleri denemekten kaçmayacaktır. 

Körfez harbinden sonra Kuzey Irak'ta meydana gelen gelişmeler endişe vericidir. Biz, Irak'ın 
toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin yaşamsal olduğu düşüncesindeyiz. Kuzey Irak'taki ayrılık
çı veya bu tür yatkın hareketleri tasvip etmemiz beklenemez. 

Kuzey Irak'ta yaşayan Kürt ve Türkmen asıllı kardeşlerimizin sıkıntılarının demokratik bir 
Irak toplumu içinde giderilebileceğine inanıyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ko
rumasının önde gelen şartlarından birinin, bu ülkenin uluslararası toplumla barışmasından geçtiği
ne de inanıyoruz. Her şartta, uluslararası camianın önde gelen bütün ülkelerinin Kuzey Irak'taki ge
lişmeler karşısında bu esaslar dairesinde duyarlı hareket etmelerini beklemek hakkımızdır. Irak ve 
özellikle Kuzey Irak konusundaki politikamızı, bu temel ilkeler çerçevesinde, her an değişebilir 
pratik verileri dikkate alarak, tutarlı bir biçimde götüreceğiz. 
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Yüzümüzü batıya çevirdiğimizde, Balkanlarda ciddî sıkıntıların mevcudiyetini görüyoruz. 

Bosna'daki facia ve özellikle Boşnak kardeşlerimize yönelik insanlıkdışı davranışlar, tarihin affet
meyeceği olaylardır. Bu konudaki son girişimlerin Bosna'ya ve Balkanlara barış getirmesini diliyo
ruz. Türkiye, bu yöndeki girişimlere yardımcı olmaya devam edecektir. Bosna-Hersek Cumhuriye-. 
tinin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem veriyoruz. Türkiye, cumhuriyet tarihinde ilk 
kez, Avrupa'ya, uluslararası barış gücü çerçevesinde asker göndermiş; Boşnak-Hırvat Federasyonu 
konusunda önemli rol oynamış ve Batı ve islam Temas Grupları arasında köprü rolünü üstlenmiş
tir..-

İslam Temas Grubu çerçevesinde kurulan Bosna'ya acil yardım grubu 6-7 Ekim tarihlerinde 
İstanbul'da toplanmış ve Bosna'ya yapılacak ekonomik ve insanî yardımın koordinatörlüğünü Tür
kiye'nin yapması kararlaştırılmıştır. 

Bilindiği üzere, barışın tesisini müteakip Bosna'nın yeniden imarı önem taşımaktadır. Nitekim, 
Türkiye, Bosna için Marshall Planı türünden bir yardım seferberliği önermiş ve bu öneri, uluslara
rası; toplumda genel bir destek görmüştür. 

Değerli milletvekilleri, Yunanistan önemli bir komşumuzdur/Yılların birikimiyle, günümüze 
kadar gelen ihtilaflarımız vardır. Türkiye, devamlı olarak bu ihtilaflarla yaşanmasından yana değil- -
dir. Biz, bütün sorunları, karşılıklı çıkar ve dengeye dayanan kapsamlı bir biçimde çözmekten ya
nayız. Bu sorunların nasıl ve ne şekilde çözümleneceği konusu dahi diyalogu gerektirir. Türkiye, 
böyle bir kapsamlı çözüm için Yunanistan ile diyaloga girme iradesine sahiptir. Bu konudaki sami
miyetimizin Yunanistan tarafından paylaşılmasından büyük,memnuniyet duyacağız. 

Kıbrıs meselesinin, iki bölgeli, iki toplumlu federal bir çözüme kavuşturulmasından yanayız. 
Kıbrıs Türk tarafı, bu konudaki iradesini, son zamanlarda attığı adımlarla da kanıtlamıştır. Güven 
artırıcı önlemlerin Ada'da öncelikli bir konu olduğuna inanıyoruz. Ada'da barışın ele alındığı bir sı
rada gereksiz silahlanmanın Kıbrıs Rumlarına bir yarar sağlamayacağı da açıktır. Kıbrıs'ta uzun sü
rede varılacak bir uzlaşmanın, Kıbrıs Türklerinin yaşayışını ve huzurunu bozacak, güvenliğini teh
likeye düşürecek koşullara bağlanması asla düşünülemez. 

Değerli milletvekilleri, yurtdışında vatandaşlarımızın esenliği ve refahı ve sosyal haklarının 
korunması öncelikli bir konumuzdur. Onlara yapılan saldırıların durdurulması konusunda girişim
lerimiz aralıksız devam edecektir. Keza, suçluların iadesi antlaşmalarının imzalanmasına önem at
fediyoruz. Bilhassa Suudi dostlarımızın bu konuda anlayışlı davranacaklarını ümit ediyoruz. 

Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Dışpolitika, dikkat ve itidal gerektirdiği ölçüde, gelişme
leri önceden okuma becerisini de icap ettirmektedir. Avrupa Birliğiyle bütünleşme olsun, petrol bo
ru hatlarının Türkiye üzerinden Akdcnizc ulaştırılması olsun, bu gibi konular, sürat ve çok yönlü 
yaklaşımları gerektirmektedir. 

İnsan hakları ve demokratik reform, bugün, uluslararası ilişkilerin önde gelen konu ve koşul
larından birisi olmuştur. Batı camiası içinde yer alan Türkiye, kendisini imzasıyla bağlayan Avru
pa İnsan Hakları Sözleşmesiyle ve milletlerarası hukuk alanındaki.diğer yükümlülükleriyle uyum 
halinde olmak zorundadır. Bu, sadece, egemen irademizle imzalanan uluslararası belgelerin bir ge
reği değil, Türk Halkının da özlemidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Halkının bu özlemini 
yerine getirebilecek yegâne çatıdır. Bu gereği ve özlemi yerine getirirken, Türk Devletinin ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğünden taviz vermek elbette düşünülemez. 

Türkiye'nin, küreselleşmenin getirdiği avantajlardan yararlanarak çağı yakalaması ve gelişmiş 
dünya ülkeleri arasında seçkin yerini alabilmesi için, ekonomik istikrar, vazgeçilmez bir unsurdur. 

• r . - 4 0 4 - : 



T.B.M.M. B : 5 10 .10 .1995 O : 1 
Bu çerçevede, 5 Nisan 1994 tarihinden itibaren uygulanan kapsamlı ve kararlı politikalar so

nunda ulaşılan iktisadî dengeleri daha da sağlamlaştırmak ve istikrarsızlığa yol açacak tavizler ver
memek, büyük önem taşımaktadır. 

Ekonomik istikrarsızlığın büyük ölçüde kamu kesiminden kaynaklandığı gerçeği dikkate alı
narak, kamunun işletmecilik fonksiyonlarından çekilerek düzenleyici fonksiyonlarına ağırlık veril
mesi ve piyasaların rekabet kuralları içinde etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alın
masına devam edilecektir. 

Maliye politikasının esnekliğinin ve etkinliğinin artırılmasından taviz verilmeyecek, kamu ke
simi borçlanma gereği kontrol altında tutuİacak ve kamunun malî piyasalar üzerindeki baskısı ha
fifletilecektir. 

Fiyat istikrarını sağlamayı ve Türk Lirasına güven kazandırmayı amaçlayan bir para politika
sı uygulanacaktır. 

Ödemeler dengesinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıda geliştirilmesi hedef alınacaktır. Bu-
çerçevede, sanayiin rekabet gücünü gözeten gerçekçi bir döviz kuru politikası uygulanacaktır. 

Türkiye'nin, yapısal uyum sürecine, 1980'lerin başından itibaren büyük önem vermesi, içinde 
bulunduğumuz bölgenin en ağırlıklı malî piyasasına sahip olması imkânını sağlamıştır. 

Finans kesimi ve sermaya piyasası reformları dünyadaki gelişmeler paralelinde sürdürülecek, 
para ve sermaye piyasalarına derinlik kazandırılacaktır. 

Borsaların dünyayla bütünleşmesi için gerekli teknik altyapı ve hukukî düzenlemelere devam 
edilecektir. 

Finans sektörünün yeniden yapılanması ve atıl finansal kaynakların ekonomiye kazandırılma
sı hedefi çerçevesinde, başta "Altın Bankacılığı" olmak üzere, altına dayalı yatırım araçlarının ge
lişmesi teşvik edilecek ve uluslararası standartta altın rafinerisinin kurulması sağlanacaktır. 

Yine, en önemli projelerden bir tanesi, Yedinci Beş Yıllık Planda görüldüğü gibi, bir değişim 
projesidir. Yedinci Beş Yıllık Plana, değişim projeleri ardı ardına konulmuştur. Bunların her biri, 
uzun vadeli veya orta vadeli projelerdir. 

Bunlardan bir tanesi, eğitim ve kültürdür. Hiç kuşkum yok ki, ülkenin önündeki en önemli de
ğişim projesi, eğitim ve kültür imkânlarının seferber edilmesiyle ortaya çıkacaktır; çünkü, nüfusu
muz, genç bir nüfustur. Bu alanda önemli atılımları, orta vadeli bir plan çerçevesinde ortaya koy
mak durumundayız. Bunu, Yedinci Beş Yıllık Plan, ayrıntılarıyla ele almıştır. 

Ayrıca, bunun dışında,.sağlık konusu, yine çok önemli bir reform projesi olma durumundadır; 
çünkü, sağlık, yeni baştan yapılanması gereken bir reform tasarısı halinde, orta vadeli bir program
lama çerçevesinde cje alınma durumundadır. Keza, çalışma hayatı... 

Bunların ayrıntılarını, beş yıllık bir perspektif içerisinde, Yedinci Beş Yıllık Plan, esasen açık
ça koymuştur. Buna bağlılığımız, olduğu gibi devam edecektir. 

Yine, gümrük birliğine ilişkin çok önemli yasalarımız önümüzdedir. Bu yasaların, Meclisten, 
yıl sonuna kadar çıkarılması hayatî olacaktır. 

Tarım ve orman konusunda hayatî birtakım kararları ve kanunları Meclisten geçirmiş bulunu
yoruz. Bunlar, büyük ölçüde, köylülerimize, özel sektöre ormanlarımızı açmak, işletmeyi açmak 
gibi bir atılımı ve bir reform anlayışını ortaya koymuştur. Buna ilişkin çok önemli birtakım diğer 
yasaların da takip edeceğini söylemek istiyorum. Bunun içinde, tarım satış kooperatifi birliklerinin 
özerkleştirilmesi, mera yasası, üretici birlikleri yasası gibi yasalar bulunmaktadır. Tarım alanında 
ve ormancılıktaki bu reform anlayışına süratle devam edilecek ve istihdam oluşturacak bir kaynak 

- 405 -



T.B.M.M, B : 5 10.10.1995 0 : 1 
olarak önümüzde durmaya devam edecektir; Yedinci Beş Yıllık Planın ortaya koymuş olduğu ilke
ler bu açıdan geçerlidir. 

Yine, sanayi alanında, rekabeti ortaya çıkaran bir anlayış, önümüzdeki günlerin en önemli me
selesi olacaktır. 

Vergi konusu... Herkesi vergi vermeye davet eden, herkesi numara vermeye davet eden bir an
layışla, vergi reformunun uzantıları, önümüzdeki günlerde kararlılıkla sürdürülecektir. 

Keza, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanılması gibi orta vadeli bir yaklaşı
mın ilk adımlarının atılması, önünüzdeki hükümetin önemli meseleleri içerisindedir. 

Yedinci Beş Yıllık Plan, yine, mahallî idarelere büyük ölçüde yetki aktarmayı öngörmüştür. 
Bunun önemli bir demokratikleşme süreci olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda, il özel idarelerinden 
başlayarak, önemli merkezî karar alma mekanizmasının büyük ölçüde mahallî idarelere aktarılabi
leceğini, yine, Yedinci Beş Yıllık Plan çerçevesinde öngördüğümüz gibi, önümüzdeki yıl bunun ilk 
aşamasını gerçekleştirme kararlılığını sürdüreceğiz. 

Bu arada özellikle üstünde durmak istediğim, yap-işlet-devret çerçevesindeki önemli yatırım 
projeleri olacaktır. Önümüzdeki günlerde bu yatırım projelerine süratle başlamak ve devam ettir
mek, önemli bir önceliğimizdir. 

Ülkenin altyapı ihtiyacı, ekonomik ve sosyal gelişmenin önünde darboğaz oluşturmayacak şe
kilde karşılanacaktır. 

Altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde ve altyapı hizmetlerinin sunumunda, özel kesimin 
finansman imkânlarından ve girişimcilik dinamizminden azamî ölçüde yararlanılacaktır. 

1995 yılında yap-işlet-devret projelerinde önemli bir hızlanma sağlanmış bulunmaktadır. De
vam eden yap-işlet-devret projelerinin maliyeti yaklaşık 8,5 milyar dolar, üzerinde çalışmaları sür
dürülen toplam proje stoku ise 31 milyar dolar düzeyindedir. 

Enerji sektörü yap-işlet-devret proje stokunda toplam 88 proje vardır. 5 projenin inşaatı devam 
etmekte olup, 12 projenin sözleşmeleri imzalanmış, 9 projenin sözleşme görüşmeleri ise halen sür
mektedir. 62 projenin fizibilitesi alınmış veya ön başvuruları yapılmış durumdadır. 

Enerji sektörünün en önemli projelerinden biri olan Birecik Hidroelektrik Santralının toplam 
maliyeti 1,4 milyar dolar civarında olup, 19 Mart 1993 tarihinde projenin uygulama anlaşması pa
raflanmış, kuruluş işlemleri tamamlanarak şirket faaliyete geçmiş ve 1995 yılında inşaat başlamış-
tır. 

Esenyurt Doğalgaz Santralının temeli 21 Mayıs 1995'te atılmıştır. Proje* maliyeti 168 milyon 
dolardır. 

Karayolu yap-işlet-devret proje stokunda toplam 21 adet proje vardır. 
Anadolu Otoyolu-Dilovası ayrımı, Orhangazi Otoyolu Projesine İzmit Körfez Köprüsü ve 50 

kilometrelik otoyol dahildir. 800 milyon dolar maliyetli proje ihaleye Çıkarılmıştır. 

Çanakkale Boğaz Geçişi Projesi, 20 kilometre otoyol ve 1 440 metre asmaköprüyü kapsamak
tadır. 350 milyon dolar maliyetli proje için ihale yapılmış ve görüşmeler sürdürülmektedir. 

Bu bağlamda, özellikle diğer projeler ve yat limanlan, öncelikli olarak, Antalya ve Didim Yat 
Limanları, Kemer Yat Yanaşma Yeri, Ören Yat Limanı, Dalaman Deniz Otobüsü ve Yat Yanaşma 
Yeri Projeleri, 1995 yılında ihale edilmişlerdir. 

Planlanan 40 yeni yat limanı projesi, Türkiye'nin turizm faaliyetlerini ve döviz gelirlerini 
önemli,ölçüde artıracaktır. •. 
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Burada, gerçekten, döviz girdileri açısından çok önemli bir patlama beklenmektedir; çünkü, 

Türkiye, aşağı yukarı, Akdenizin en temiz sahillerine sahiptir, en dokunulmamış sahillerine sahip
tir ve bu, Türkiye'deki turizm patlamasının yeni bir aşaması olarak, önümüzdeki yıllarda açık bir 
biçimde ortaya çıkacaktır. 

Asgarî 10 milyon yolcu/yıl kapasiteli Atatürk Havalimanı yeni terminal binası, 70 bin metre
kare kapalı alan üzerinde inşa edilecektir. Proje maliyeti 250 milyon dolar olan proje, 1995 yılın
da ihaleye çıkarılmıştır. 

Antalya Havalimanı yeni dış hatlar terminal binasının proje maliyeti 70 milyon dolardır. Uy
gulama sözleşmesi revize edilerek, firmayla mutabakat zaptı imzalanmıştır. 

Bodrum - Milas Havalimanı terminal inşaatı, asgarî 2,5 milyon yolcu/yıl kapasiteli olacaktır. 
Proje maliyeti 30 milyon dolar olup, altyapı tesislerinin 1995 yılı içerisinde tamamlanmasını mü
teakip ihaleye çıkarılacaktır. 

Mevcut otoyolların, limanların ve havaalanlarının etkin kullanımını sağlayabilmek için, bun
ları karayolu ve demiryolu ana akslarıyla bütünleştirecek yolların yapımı öncelikle ele alınacaktır. 

Trafik sorununu çözecek nitelikte devlet politikasını tespit etmek ve bu maksatla karayolu gü
venliği konusunda hedefler belirlemek ve etkinliği artırmak amacıyla, bakanlıklararası koordinas
yonu sağlayacak yeni bir kurulun oluşturulması ve bu konuda mevcut mevzuatta gerekli yasal de
ğişikliklerin yapılması sağlanacaktır. 

Yeni doğalgaz boru hattı ve depolama yatırımları, öncelikle arz kaynağının çeşitlendirilmesi 
suretiyle, tek kaynağa olan bağımlılığın giderilmesine ve arz güvenliğinin artırılmasına yönelik ola
rak planlanacak, ülkemize ekonomik ve siyasî güç kazandıracak uluslararası hampetrol ve doğal
gaz boru hattı yatınmlarına önem verilecektir. Bu alanda, yatırımların, önümüzdeki günlerde hızla 
artması beklenmelidir. 

Telekomünikasyon sektöründe tekelci yapının kaldırılıp, özelleştirmenin gerçekleştirilmesi, 
gerçek rekabet ortamının sağlanması ve tüketici haklarının korunması için gerekli düzenlemeler ya
pılacaktır. Bu çerçevede, 1996 yılında, telekomünikasyon sektörünü düzenleyen bir regülasyon 
mevzuatı oluşturulacaktır ve diğer bütün stratejiler kararlılıkla sürdürülecektir. 

Özelleştirme, hiç kuşkusuz, önümüzdeki önemli önceliklerden biri olmaya devam edecektir. 
Türkiye ekonomisinde geniş çaplı bir özelleştirme programının uygulanması, her şeyden önce ve
rimliliğin artırılması ve rekabet edebilir bir yapının temel koşulu niteliğindedir. Bu, ayrıca, Türk 
ekonomisini Avrupa Birliği ekonomilerine de yaklaştıran bir adım olacaktır. 

Özelleştirmenin temel amacı, dünya piyasalarına entegrasyon ve Avrupa Birliğine tam üyelik 
hedefi doğrultusunda ekonomide verimliliğin artırılması ve serbest piyasa koşullarının sağlanması
dır. Özelleştirmeyle, bir yandan sermayenin tabana yayılması sağlanırken, diğer yandan da kamu 
açıklarının azaltılması, kamunun malî piyasalar üzerindeki baskısının hafifletilmesi ve kamu borç 
stokunun düşürülmesi mümkün olacaktır. 

Özelleştirmede, devletin ve toplumun ortak yararlarının gözetilmesi, tekelleşmenin önlenme
si ve uygulamaların saydam bir biçimde yürütülmesi ilkesi esas olacaktır. Bunun için, Özelleştir
me İdaresi özerk bir statüye kavuşturulmuştur. Ayrıca Özelleştirme İdaresi uygulamalarının özerk 
bir kurum tarafından denetlenmesi imkânı getirilecektir. 

49 ve 50 nci hükümetler döneminde gerçekleştirilen özelleştirme tutarı 1 milyar 682 milyon 
dolar civarındadır. 1995 yılında özelleştirme hedefimiz 2 milyar 700 milyon dolar olarak belirlen
miştir. 
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1995'in son birkaç ayında özelleştirilen bellibaşlı kuruluşlar şunlardır: Et ve Balık Kurumu, 

SEK, TOFAŞ, HAVAS, KUMAŞ, çeşitli illerdeki çimento fabrikaları, Yem Sanayiine ait çeşitli il
lerdeki yem fabrikaları. Önümüzdeki dönemde, Erdemir, Sümer Holdinge ait işletmeler, Sümer-
bank'ın satışı, TURBAN'a ait varlıklar, Gemi Sanayii, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Deniz Nak
liyatı satış ve işletme hakkı devirleri tamamlanacaktır. 

PETKİM, TÜPRAŞ ve POAŞ'ın ihale hazırlıkları sürdürülmektedir. 
Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye ait hisselerin yüzde 34'lük bölümünün satışına ait çalışmalar 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca sürdürülmektedir. GSM lisanslarının devri işlemleri, 1995 yılı 
içerisinde tamamlanacaktır. 

Hükümetimiz, özelleştirme faaliyetlerinin hızlandırılması için her türlü çabayı gösterecektir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerle gelişmiş yöreler arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması, 
Hükümetimizin önem verdiği konular arasındadır. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Denizli, 
Kayseri gelişmiş illerimiz olarak düşünülürdü. Bugün, artık, Çankırı, Çorum, Kahramanmaraş bu 
yolda önemli adım atmış illerimiz arasıjıa girmiştir; ancak, hedefimiz, bölgelerarâsı farklılıkları da
ha da azaltmaktır. Bu nedenle, gerekli bütün yasal düzenlemeler ve girişimler devam ettirilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüldüğü gibi, Türkiye'nin önünde önemli zorluklar, sı
kıntılar var; fakat, sayısız imkân ve fırsatlar da var. 

Gümrük birliğine girmemiz, ülkemiz için önemli sonuçlar doğuracak bir gelişmedir, bir fırsat
tır, bir değişim sürecidir. Türkiye, dünyanın en büyük ve en zengin pazarının bir üyesi haline geli
yor. 

Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerimiz hızla gelişiyor. Bu kardeşlerimizle birbirimizi daha iyi 
anlamaya ve bütünleşmeye çalışıyoruz. 

Türkiye, Türk dünyasıyla Avrupa arasında bir barış köprüsü oluşturmaktadır. Türkiye, kültür
lerin karşı karşıya değil, yan yana yaşayabildiği bir dünyada barış misyonunu bizzat yüklenecektir. 

Gümrük birliği üyesi bir Türkiye, Orta Asya'daki bu kardeşlerini ve onların ekonomilerini de 
bu zengin ve büyük pazara taşıyacaktır. 

Gümrük birliğine, sadece, maddî varlığımızla değil, bizim asla vazgeçmeyeceğimiz manevî 
değerlerimizle de gireceğiz; inancımızla, kitabımızla, semalarda sonsuza kadar yankılanacak eza
nımızla gireceğiz. (DYP sıralarından alkışlar) Başı dik bir Türkiye, bu topluluğun üyesi olacaktır, 

Ülkemizin önündeki bir büyük fırsat da Hazar petrollerini dünyanın diğer bölgelerine taşıya
cak petrol boruhatları projesi ve Avrasya otoyolunun Türkiye'den geçecek olmasıdır. Bu projeler
le, Türkiye'ye zenginlik gelecektir. Bu projeler Türkiye için siyasî ve ekonomik güç demektir. Bun
lar Türkiye için büyük fırsat ve imkânlardır. 

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, dün, Bakü'dc açıklanan karar ile Azeri erken petrolünün 
ihracı konusunda Türk tezi kabul edilmiştir. Bu, Türkiye için stratejik, ekonomik ve çevresel bü
yük bir başarıdır; tarihî bir karardır. 

Hükümetimiz, bu meseleyi, her yönüyle ve ısrarla takip ederek, büyük bir uluslararası müca
dele vermeye devam edecektir. 

Bakü'den Gürcistan üzerinden Supsa'ya Azeri petrolünü getirecek bir hattın oluşmasıyla Ba
kü-Ceyhan ana petrol boruhattının birinci aşaması gerçekleşmiş olacaktır. Bu, Bakü-Ceyhan bo-
ruhattının temelinin atılması demektir; bizim esas amacımız da budur. 

Bakü-Ceyhan boruhattı, Türkiye'nin 21 inci asra dönük mega bir projesidir. 
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İleride, yılda 40-50 milyon ton Azeri ve Kazak petrolünün Ceyhan'a akmasıyla bu bölgede bir 

petro-kimya sanayii patlaması yaşanacaktır. 

. Bölgede yapılacak olan rafineri ve petro-kimya sanayiinin ve bunların yaratacağı ticaretin ül
kemize ekonomik katkısı her yıl milyarlarca dolarla ölçülecektir. 

Bu gelişme, Akdeniz Bölgesinde olduğu kadar, Güneydoğu Bölgemizde de refah ve istikrara 
büyük katkıda bulunacaktır. 

Ayrıca, erken petrolde Rusya ve Gürcistan üzerinden olmak üzere iki hat kararının alınmasını 
Rusya ile Türkiye arasında yeni bir işbirliği boyutu başlatabilecek ve bölgedeki istikrara katkı ya
pabilecek bir gelişme olarak karşılıyorum. 

Bu kararın alınmasında ve Türk tezinin başarıya ulaşmasında, başta Cumhurbaşkanımız Sayın 
Süleyman Demirel olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine ve Başkan Clinton'a, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnad-
ze'ye, bize verdikleri destek için burada teşekkürü bir borç biliyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'nin önünde bunun gibi başka fırsatlar da vardır. Bu fırsatların hepsini teker teker de
ğerlendirmeliyiz; çünkü, bu fırsatlarda Türkiye'nin büyüme iradesi vardır, geleceği kucaklama ar
zusu vardır. Kısacası, çocuklarımızın, vatandaşı olmaktan gurur duyacakları bir Türkiye vardır. 
Ancak, bir husus kesin olarak bilinmelidir. Bugünkü devlet yapımızla büyük Türkiye idealini ya
kalamak zordur. Devlet sistemimizi baştan aşağı değiştirmek, yenilemek ve çağdaş hale getirmek 
bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır. Türk Halkının dinamizmi ve değişim arzusu da Hü
kümetimizi böyle bir yenilemeye zorlamaktadır. İşte, Hükümetimiz bu zor göreve taliptir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu hükümet, önündeki bu fırsatları yakalayabilmesi için 
altı öncelikli sorunu mutlaka çözmek durumundadır. Terörle içte ve dışta mücadele, Güneydoğu 
Anadolumuzun kucaklanması, ekonomide istikrarın sürdürülmesi ve atılımın devam ettirilmesi, 
gümrük birliğinin gerçekleştirilmesi, Mecliste anayasa değişikliği uyum yasalarının çıkarılması, 
dışpolitikanın Öncelikli meselelerinin hassasiyetle takip edilmesi... 

Türkiye'nin bir gününü bile boşa harcama lüksü yoktur. Hızla değişen dünyada zamanı dur
durmak ve sorunları ertelemek mümkün değildir. Türkiye, bu sorunları çözdüğü takdirde 2000'li 
yıllara daha emin adımlarla yürüyecektir. Türkiye, zamanla yarışmak, çağı yakalamak ve öne geç
mek zorundadır. 

51 nci hükümet, bu fırsatları değerlendirmek için sizden güvenoyu talep etmektedir. Bunun si
yasî maliyetine katlanmaya ve bu maliyetle halkın huzuruna çıkmaya hazırız. 

Kendi siyasî geleceğini riske sokarak, önümüzdeki acil meselelerin altına girecek, her türlü so
rumluluğu üstlenecek, yetkilerini tereddütsüz kullanacak ve nihai olarak, sandıkta hesap verecek . 
bir hükümete ihtiyaç vardır. Türkiye'nin ihtiyacı, zoru görünce kaçmayacak bir hükümettir. ( DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Huzurunuzdaki hükümet, işte böyle bir hükümettir. 

Türk Milletinin demokratik olgunluğu dünyayı imrendirecek düzeydedir. Bu hükümet kendi
sini bu olgunluğa emanet edecek ve bu olgunluktan destek alacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu hükümet bir azınlık hükümetidir; ancak, kararlı ve cesur bir hükümet
tir. Sorunları cesaretle karşılayacak iradeye sahiptir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. 

Vatan sevgisinin, her türlü hesabın üzerinde tutulması gereken hassas bir dönemden geçiyo
ruz. 

Yüce Heyetinizin desteğine güveniyoruz. 

Allah yardımcımız olsun. 
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Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından "BraVo" sesleri, ayakta alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Başbakan, teşekkür ediyorum. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan hükümetin programını okudu. 
SALİH ERGÜN (İstanbul) - Sayın Başkan, bir de salona bakın!.. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, Sayın Başbakanın okuduğu hükümet 

programını izledik; ancak, bize dağıtılan metin ile Sayın Başbakanın kürsüde ifade ettiği metin bir
birinden farklı. Hükümet programı görüşmelerinde hangi metni esas alacağız; yani, bu kitabı mı, 
yoksa tutanakları mı?.. O konuda Hükümetten açıklama bekliyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, Sayın Başbakan dağıttığı programa ve onu okumaya bağlı de
ğildir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Yapmaya da bağlı değil!.. 
BAŞKAN - Beyanları zabıtlara geçmiştir. Aradaki farkları tetkik imkânınız vardır. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Efendim, burada atlanmış sayfalar var, bölümler var. 

Bunları yok mu sayacağız, hükümetin vaatleri içinde değil mi?.. 
BAŞKAN - Efendim... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Gerçekten, ben, size sayabilirim, üç dört sayfa atlan

mıştır. Mesela, sosyal güvenlikle ilgili hiçbir şey tutanağa geçmemiştir; yani, o konuda bir vaatle
ri yok mu? 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, zannediyorum ki, Sayın Başbakan, şunu murat etmiştir; bu 
elinizdeki matbu programa ilaveten, çıkma yaparak beyanda bulunduğum hususları da ilave ediniz 
demiştir; o maksatla öyle okumuştur. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - İlaveten çıkmıyor!.. 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Hükümet açıklama yaparsa, ona göre değerlendiririz. 
BAŞKAN r-Efendim, ben de onu cevaplıyorum Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Efendim, muratlarının ne olduğunu kendileri beyan et

sinler; fırsat var, vakit de var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Efendim, zannediyorum, hükümet, müzakereler esnasında beyanda bulunacaktır 

Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Biz de müzakereler aşamasında bir değerlendirme yap

mak durumundayız. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Müzakerelerde hangi metin esas alınacak Sayın Başkan? (DYP 

sıralarından "Tutanakları alın, tutanakları..." sesleri) 
V.-ÖNERİLER 

A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Açık bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için yapılacak seçimin gününe; 

Hükümet Programı üzerinde yapılacak görüşmeler ile güvenoylamasmın günü ve gündemdeki ye
ri ile Hükümet Programı üzerindeki konuşma sürelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutuyorum: 
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Danışma Kurulu Önerisi 
No: 190 Tarih: 9.10.1995 
Danışma Kurulunun 9.10.1995 Pazartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel 

Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Yasin Hatiboğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili ve Geçici Başkanı 

DYP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 
İhsan Saraçlar Hasan Korkmazcan 

CHP Grubu Temsilcisi RP Grup Başkanvekili 
Fuat Çay Abdüllatif Şener 

Öneriler: 
1. Açık bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için Anayasanın 94 üncü maddesi

ne göre yapılacak olan seçime, 17 Ekim 1995 Salı günü başlanması ve 18 Ekim 1995 Çarşamba 
günü seçimin sonuçlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

2. 5 Ekim 1995 tarihinde kurulan ve listesi ile programı 10 Ekim 1995 Salı günkü Birleşim
de okunmuş bulunan Bakanlar Kurulunun Programı üzerinde, Anayasa uyarınca, cuma günü yapı
lacak olan görüşmeler ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılacak güven oy
lamasının, Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve bugünlerde, su
nuş ve işaret oyuyla yapılacak seçimler hariç, başka bir konunun görüşülmemesi önerilmiştir. 

3. 13 Ekim 1995 Cuma günü yapılacak olan, Bakanlar Kurulu programı üzerindeki görüşme
lere saat 13.30'da başlanması; Hükümet ve siyasî parti grupları adına yapılacak konuşmaların bi
rer saat, kişisel konuşmaların 15'er dakika olması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun önerilerini okuttum. 
Üç ayrı öneri vardır. Birinci öneri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için seçimin 17 

Ekim 1995 Salı günü yapılmasıdır. Bu hususu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İkinci öneri, hükümet programının müzakeresinin cuma günü, güven oylamasının da pazar gü
nü yapılmasıyla ilgili bölüm idi. Bu hususu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu, zaten, Anayasa hükmüdür... 
BAŞKAN - Öneriyi oyluyoruz efendim, müsaade edin! 
Üçüncü öneri, cuma gününe münhasır olmak üzere çalışma saatiyle ilgili. Hükümet programı

nın müzakeresi için önümüzdeki cuma günü saat 13.30'dan itibaren Meclisin çalışmaya başlaması 
hususudur. 

Hükümet programının müzakeresi esnasında; hükümetin, sayın grupların konuşma süreleri bi
rer saat, kişisel söz talebinde bulunan sayın üyelerin konuşma süreleri 15'er dakikadır. Bu hususu 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri... 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Dağcı. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Biraz önceki kişisel sözle ilgili yaptığınız tespit nedeniyle si

ze birkaç tane dilekçe arz ettim ve henüz cevap alamadım. 

Hükümet programı müzakereleri için "yirmiye yakın dilekçe var; sözlü talep alacağım" dedi
niz, 20-30 milletvekili, aynı anda ayağa kalkarak söz istemelerine rağmen, siz, her zamanki gibi, 
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Refah sıralarına dönerek, oradan tespite başladınız. Halbuki, Refah Partisinin Mecliste grubu var
dır, konuşacaklardır. Siz, demokratik davranıp, eğer, aynı anda söz istemişlerse, en azından kuray
la bu sırayı tespit etmeliydiniz; yani yaptığınız uygulama haksızdır, bunun düzeltilmesini tekrar ta
lep ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Dağcı. 
Sayın milletvekilleri, sözlü sorulan görüşmek için, 11 Ekim 1995 Çarşamba günü saat 15.00'te 

toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.45 

.-- _ —® ' ' . 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Erzincan-Kemaliy e-Başbağlar Köyüne 

saldıran teröristlere ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı ceva
bı (7/7104) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı-olarak cevaplandırılması için ilgileri

nizi arz ederim. 5.7.1995 
Ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

Bilindiği^üzcre 5 Temmuz 1993 günü Erzincan İli Kemaliye İlçesi Başbağlar Köyü teröristler 
tarafından basılarak 33 vatandaşımız şehit edilmiştir.'Ayrıca köyde meskûn 210 haneden 191'i ya
kılmıştır. 

Sorular: 
1. Kasım 1993'de İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe yazılı bir soru önergesine verdiği ce

vapta "16 sanığın yakalandığını Ve bunlardan 10 sanık suçlarını itiraf etmiştir" dediği halde.... Bu 
sanıkların akıbeti ne olmuştur? 

2. Bu sanıkların serbest bırakıldıktan sonra Yunanistan'daki PKK kamplarına kaçtığı iddiala
rı doğru mudur? 

3. Davanın sonucu kamuoyu tarafından dikkatle takip edilirken, katillerin bulunması için hü
kümetinizin ne gibi çalışmaları vardır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 5.9.1995 
HRK : 7504-887-94/ASYŞ. Ş.ŞİK.6231 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 13.7.1995 tarihli ve A.01.0GNS.0.10.00.02.7/7104-14783/52931 

sayılı yazısı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in; 5 Temmuz 1993 günü Erzincan İli Kemali

ye İlçesi Başbağlar Köyünün teröristler tarafından basılarak (33) vatandaşın öldürülmesi olayı ile 
ilgili yakalanan (16) sanığın serbest bırakıldıktan sonra Yunanistan'daki PKK kamplarına kaçtığı 
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iddiası ile ilgili vermiş olduğu soru önergesi incelenmiştir. 

1. 5 Temmuz 1993 günü Erzincan İli-Kemaliye İlçesi Başbağlar Köyünün PKK terör örgütü 
mensuplarınca basılarak (33) vatandaşın öldürülmesi olayına karışan (16) sanık yakalanmış, 21 
Temmuz 1993 günü Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesine sevkedilen sanıklardan (2)'si tutuk
lanmış, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Dosya Erzincan Devlet Güven
lik Mahkemesinin 4 Mayıs 1995 gün ve Esas : 1994/12 sayılı yazısı ile İzmir Devlet Güvenlik 
Mahkemesine gönderilmiştir. 

2. Serbest bırakılan sanıkların Yunanistan'da bulunan PKK kamplarına kaçtıkaları konusunda 
ele geçen herhangi bir bilgi ve doküman bulunmamaktadır. 

3. Olaya karışan diğer sanıkların tespit ve yakalanması için, bölgede sık sık operasyonlar ya
pılmakta ve araştırmalar sürdürülmektedir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Gülşehir-Tuzköy Havaalanı inşaatı
na ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (717125) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gere

ğini saygı ile arz ederim.-
Mehmet Elkatmiş 

Nevşehir 
Sorular: 
1. Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Tuzköy Havaalanı inşaatı için genel ve katma bütçeden (Nevşe

hir Özel İdare Bütçesi hariç) 1992-1993-1994 ve 1995 yıllarında ne kadar harcama yapıldı? (Yıl
lara.göre ayrı ayrı) 

2. Bu havaalanı için 1995 yılı için hangi kaynaktan ne kadar ödenek ayrıldı? 
3. Gülşehir havaalanı ne zaman işletmeye açılacak? 
4. Gülşehir havaalanı tam olarak işletmeye açıldığında günlük azamî uçak iniş ve kalkış kapa

sitesi ne kadar olacak? 
5. Hükümet programında belirtilen Nevşehir Konvansiyonel havaalanı inşaatı ne zaman başlı-

yacak? Bu konudaki çalışmalar hangi safhadadır? Bu havaalanı da yapılacak mı? 
T. C. 

Ulaştırma Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 9.10.1995 

Kurulu Başkanlığı 
APK': B.l 1.0.APK.0.10.00.00.A-7/898-26304 
Konu : Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın Başkanlığınıza ilettikleri-ve tarafımdan ya

zılı olarak cevaplandırmamasını istedikleri, soru önergesine ilişkin cevap ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
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Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın 7/7125-14871 Sayılı Yazılı Soru 

Önergesinin Cevabı -

Sorular: 

1. Nevşehir ili Gülşehir İlçesi Tuzköy Havaalanı inşaatı için genel ve katma bütçeden (Nevşe
hir Özel İdare Bütçesi hariç) 1992-1993-1994 ve 1995 yıllarında ne kadar harcama yapıldı? (Yıl
lara göre ayrı ayrı) 

2. Bu havaalanı için 1995 yılı için hangi kaynaktan ne kadar ödenek ayrıldı? 

3. Gülşehir havaalanı ne zaman işletmeye açılacak? 

4. Gülşehir havaalanı tam olarak işletmeye açıldığında günlük azamî uçak iniş ve kalkış kapa
sitesi ne kadar olacak? 

5. Hükümet programında belirtilen Nevşehir Konvansiyonel havaalanı inşaatı ne zaman başlı-
yacak? Bu konudaki çalışmalar hangi safhadadır? Bu havaalanı da yapılacak mı? 

Cevaplar: 

1. Havaalanı inşaatı için, DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü "Muhtelif Havaalanları İnşaatı" pro
jesinden; 

- 1992 yılında 3 000 000 000 TL. 

- 1994 yılında 32 010 000 000 TL. 

. - 1995 yılında 9 560 000 000 TL. 

olmak üzere toplam 44 750 000 000 TL. ödenek gönderilmiştir. 

2. Havaalanıiçin DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünce 1995 yılında temin edilen 9 560 milyar 
TL. ödenek tamamen harcanmıştır. İnşaata devam edilmekte ojup, 1995 yılında harcanmak üzere 
DPT Müsteşarlığından 100 milyar TL. ek ödenek talep edilmiştir. Sözkonusu ek ödeneğin tahsisi 
beklenmektedir. 30 000 000 000 TL. ek ödenek en kısa zamanda gönderilecektir. 

3. Nevşehir-Tuzköy Havaalanının 1996 yılında hizmete verilmesi planlanmıştır. 

4. Nevşehir Tuzköy Havaalanının tam olarak işletmeye açılmasıyla yıllık azamî uçak iniş ve 
kalkış kapasitesinin 8 760 adet uçak olması beklenmektedir. 

5. Nevşehir Stol Havaalanında yapımına ihtiyaç duyulan diğer tesisler DHMİ Genel Müdürlü
ğünün 1996 yılı yatırım programına teklif edilmiştir. 

Nevşehir Havaalanının Konvansiyonel boyutlara getirilmesi projesi DLH İnşaatı Genel Mü
dürlüğünün yatırım programında yer alan "Hava Ulaşım Ana Planı" çerçevesinde önümüzdeki yıl
larda değerlendirilebilecektir. 

3. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınakaya'nın, Aydın-Yenihisar'da yapımı planlanan VLF is
tasyonuna ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'mn yazılı cevabı (7/7172) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorularımın, Sayın Çevre Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Cengiz Altınkaya 

Aydın 

• ." - . 4 1 4 -



T.B.M.M. B : 5 10.10.1995 O : 1 
Sorular: 

1. Millî Savunma Bakanlığı NATO Enfrastrüktür Dairesi tarafından Aydın-Yenihisar (Di
dinirde yapımı planlanan VLF (dinleme) istasyonu inşaatına (ÇED) raporu olmaksızın izin verile
bilir mi? 

2. İnsan Sağlığı, Çevre Kirliliği ve canlıları tehdit edecek olan tehlikeler nelerdir, hangi boyut
lardadır? 

3. VLF istasyonunun yayacağı kirlilikler önlenebilir mi? 

4. Turizm cenneti bir yörede çevreyi kirletecek bir tesise göz yumulabilir mi? 

T.C. 

Çevre Bakanlığı 3.10.1995 

Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.19.0.ÇKÖ.0.06.00.02/2264-6984 

Konu: VLF İstasyonu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 3.8.1995 tarih ve GNS/7172-14967/53397 sayılı yazınız. 

b) 22.8.1995 tarih ve 747 sayılı Millî Savunma Bakanlığı yazısı. 

İlgi : (a)'da belirtilen yazıda, Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya tarafından Aydın-Yenihi-
sar'da yapımı planlanan VLF istasyonunun yaratacağı çevresel etkilere ilişkin bilgiler sorulmakta
dır. 

Ek'te bir örneği sunulan ilgi (b) yazıda, Aydın-Yenihisar'da yapımı planlanan VLF Yayın İs-
tasyonu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekat ihtiyacını karşılamak üzere, dalmış durum
daki denizaltılara sürat, güven ve emniyetle mesaj gönderilmesini sağlayacak bir proje olduğu, alt
yapısının büyük oranda tamamlandığı, 1976 yılında yapılan yer seçiminde Aydın-Yenihisar'ın uy
gun bulunduğu, 1/25000 ölçekli Didim-Akbük Çevre Düzeni Nazım İmar Planında bu alanın aske
rî alan olarak ayrıldığı belirtilmektedir. 

Aynı yazıda, VLF istasyonu olarak seçilen mahallin kayalık, tarıma elverişsiz ve ağaç örtüsü 
bulunmayan bir arazi olduğu, istasyonun teknik olarak bir radyo-telsiz istasyonu özelliğinde oldu
ğu, yapılacak tesislerin 2 adet anten ve 600 m2 lik harekat binasından ibaret olduğu, dünyada pek 
çok benzeri olan tesisin endüstriyel atık üretmediği, insan ve çevre sağlığına zararlı herhangi bir et
kisinin olmadığı ifade edilmektedir. 

VLF istasyonu için 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Nazım İmar Planında askerî alana ayrılan 
bölge içindeki arazilerin kamulaştırma ve tahsis işlemleri Aydın Valiliği ve Mahallî İdarelerin bil
gisi dahilinde yapılmaktadır. * . 

Söz konusu faaliyet, 7-2.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamı dışında kalmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Rıza Akçalı 

Çevre Bakanı 
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Millî Savunma Bakanlığı 22.8.1995 
MİY. : 6112/7/95/NATG Enf. İsti. (MESS.) 747 
Konu : VLF Yayın İstasyonu. 

Çevre Koruma Genel Müdürlüğüne 
İlgi : Çevre Koruma Genel Müdürlüğünün 3 Ağustos 1995 gün ve B. 19.0.OK. 10.00.04/468-

5558 sayılı yazısı. 
Aydın-Yenihisar'da yapımı planlanan "VLF Yayın İstasyonu" Deniz Kuvvetleri Komutanlı

ğının harekat ihtiyacını karşılamak üzere, dalmış vaziyetteki denizaltılara sürat, güven ve emniyet
le mesaj gönderilmesini mümkün kılacak 20 yıllık mazisi olan bir projedir. 

Bu projenin NATO'da kabulü için yıllarca çaba sarf edilmiş ve sonuçta NATO askerî kademe
lerinde ve ilgili Çalışma Gurubu WG-18 de destek görmesine rağmen, Yunanistan tarafından, Türk 
denizaltılarının özellikle Ege Denizinde ve Akdenizdcn Ccbelitarık'a kadar olan bölgede Yunan 
denizaltılarına üstünlük sağlayacağı düşüncesiyle engellenmiştir. 

Bu gelişmeler karşısında, ülkemiz açısından hayati önem taşıyan bu projenin gerçekleştirile
bilmesi için, NATO'ya önfinansman beyanında bulunularak Millî Bütçemizden inşası cihetine gi
dilmiştir. 

Bu nedenle, Türk Silahlı Kuvvetleri için stratejik önemi haiz olan VLF projesinden herhagi bir 
şekilde vazgeçilmesi sözkonusu olmayıp, bu projenin planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi gerek
mekte ve halihazırda altyapısı büyük bir oranda tamamlanmış bulunmaktadır. 

2. Bu proje için, 1976 yılında en uygun mahal olarak Aydın İli, Yenihisar İlçesi mülkî hudut
ları dahilinde 55 750 318 m2'lik bir alan seçilmiş ve 1/25000 ölçekli Didim-Akbük Çevre Düzeni 
Nazım İmar Planında VLF yayın istasyonu kurulmak üzere askerî saha olarak ayrılmış, yapılan fiz
ibilite etüdü sonucu, askerî alan içinde şahıslara ait 202 995 m2'lik bir kısmın kamulaştırılmasın
dan vazgeçildiğinden 55 750 318 m2'lik alan, 55 547 323 m2'yc düşürülmüş olup, arazi miktarına 
ilişkin önceki talebin iki katına çıkartılması sözkonusu değildir. 

3. VLF İstasyonu teknik olarak bir "Radyo-Telşiz İstasyonu" özelliğinde olup, yapılacak 
tesisler iki adet anten ve 600 m2'lik harekat binasından ibarettir. Dünyadaki tüm benzerleri gibi, 
herhangi bir endüstriyel atık üretmemekte, insan sağlığına, tüm canlılara ve tarıma herhangi bir 
zararı bulunmamakta ve çevre kirliliğine de neden olmamaktadır. Bu nedenle, Çevre Düzeni Nazım 
İmar Planında Askerî Bölge olarak ayrılan bir alanda inşasına başlanan bu tesis için ÇED Raporu 
hazırlatılmasına gerek duyulmamıştır. Bu tür anten sahaları Ankara şehir hudutları içerisinde çok 
sayıda mevcuttur. 

4. İstasyon yeri olarak seçilen mahal, kayalık, tarıma elverişsiz, ağaç örtüsü bulunmayan bir 
arazi olup, şehirden 7 km. içeridedir. 

Böyle bir alan, proje tamamlandığında; diğer Silahlı Kuvvetler tesislerinde olduğu gibi ağaçlan
dırılacağından turizm açısından da herhangi bir olumsuz etki yapmayacağı değerlendirilmektedir. 

5. VLF istasyonu için 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Nazım Planınında askerî alana ayrılan 
bölge içindeki arazilerin, kamulaştırma ve tahsis işlemleri Aydın Valiliği ve Mahallî İdarelerin bil
gisi dahilinde yapılmaktadır. 

Rica ederim. 
Millî Savunma Bakanı Namına 

Saim Tezcan 
Tümgeneral 

Müsteşar, Vekili 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

5 İNCİ BİRLEŞİM 

10 .10.1995 SALI 

Saat: 15.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun atandığına dair 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




