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düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/453) 

2. - Macaristan'a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demir
ci'ye, dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın vekâlet 
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B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 393 
1. - İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, 

Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Di
ğer Aletler Hakkında Kanun ve Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısının kabul edilmiş olan 6 ncı maddesinin, Anayasanın 
ruhuna uygun düşmediği gerekçesiyle yeniden görüşülmesine dair İçişleri Ko
misyonu talebinin uygun bulunduğuna ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 393:394 

VI. - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 324 
1. - Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu

na Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /289) 
(S. Sayısı: 54) 324,457:462 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 324,394 

1. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/215) 
(S. Sayısı: 23) 3 2 4 

2. - İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, 
Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Di
ğer Aletler Hakkında Kanun ve Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/499) (S. Sayısı: 91) 324:393,394:395 

3.-6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 395-424 430 
(1/500) (S. Sayısı: 92) • - * '463:468 

4. - Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka- .!„ .„_, .__ .__ • j b s ı s 424:430,430:439 
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/501) (S. Sayısı : 93) 

VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 440 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 440 

1. - Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, Bağ-Kur emeklilerine ve sos
yal güvenlik kurumları arasındaki adaletsizliğe ilişkin Başbakandan sorusu ve 

' 440-441 
Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün yazılı cevabı (7/1012) 

2. - Aydın Milletvekili Fatih Atay'ın, Kuşadası SSK dispanserinin kapatıl
masına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün yazılı ce
vabı (7/1018) 441:442 

3. - Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, sendika üyesi bazı memur ve 
diğer kamu görevlilerinin işyerlerinden sürgün edildikleri iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün yazılı cevabı (7/1027) 442.444 

4. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan'in, Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin 
bazı polislerce basıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Lütfü Esengün'ün yazılı cevabı (7/1067) 444:445 
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5. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu 
ölen bir şahsa hastanede yapılan idarî ve tıbbî işlemlere ilişkin sorusu (7/1113) 

- İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu 
ölen bir şahsın ceset ve elbiselerinin tespitine ilişkin sorusu (7/1114) 

- İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu 
ölen bir şahsın hastaneye ne zaman getirildiğine ilişkin sorusu (7/1115) 

- İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu 
ölen bir şahsın hastaneye kimler tarafından ve hangi vasıtayla getirildiğine ilişkin 
sorusu (7/1116) 

- İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu 
Ölen bir şahsın hastaneye ne durumda getirildiğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'inyazılı cevabı (7/1117) 445:448 

6. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ünal'ın, Devlet televizyonunun Türkçe dı
şında bir dilden yayın yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Lütfü Esengün'ün yazılı cevabı (7/1118) 448-450 

7. - Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, iç ve dış borçların nasıl 
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün ya
zılı cevabı (7/1156) 450:451 

8. - Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, enflasyonu önlemek için 
alınacak tedbirlere ilişkin sorusu (7/1152) 

- Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, kaynakları üretime kanali-
ze etmek için kullanılacak ekonomik yöntemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün yazılı cevabı (7/1158) 451:453 

9. - Bartın Milletvekili Gafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, SSK'ya bağlı sigorta
lıların Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık ocaklarında tedavi ve muayene olmalarına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in yazılı ceva
bı (7/1190) 453:454 

10. -Tokat Milletvekili Hanifi Çelik'in, şehit ailelerine yapılacak yardımla
ra ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yazılı cevabı (7/1223) 454:455 

11. - Adana Milletvekili Orhan Kavuncu'nun, Yassıada'daki Su Ürünleri 
Fakültesi binalarının harap olması nedeniyle ilgililer hakkında yapılan işlemlere 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Abdullatif Şener'in yazılı cevabı (7/1232) 455:456 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
(9/1) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süre

sinin, ilk sürenin bitiminden itbaren 2 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi, 
Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Kuzey 

Atlantik Asamblesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Par-
lementer Asamblesinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek Türk gruplar için siyasi par
ti gruplarınca aday gösterilen asıl ve yedek üyelere ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanında İaşe Edi

leceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Kimlik 
Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Başkanlıkça havale edildiği 
Milli Savunma ve İçişleri komisyonlarındaki görüşmelerine 48 saat geçmeden başlanmasının İçtü
züğün 36 inci maddesine göre Milli Savunma ve İçişleri komisyonlarına tavsiye edilmesine; 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Tasarısı ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet -Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 
Başkanlıkça havale edildiği Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine 48 saat geçmeden baş
lanmasının İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre Plan ve Bütçe Komisyonuna tavsiye edilmesine ; 

Genel Kurulun 29.8.1996 Perşembe günü 11,00-19.00 ve 20.00-24.00 saatleri, 30.8.1996 Cu
ma günü 14.00-19.00, 20.00-24.00 saatleri arasında çalışmasına, 30.8.1996 Cuma günkü birleşi
minde de kanun ve tasarı tekliflerinin görüşülmesine; 

Genel Kurulun 28.8.1996 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine; 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 18 in

ci sırasında yer alan 43 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 8 inci sırasına, 19 uncu sırasında yer 
alan 45 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu sırasına, 20 nci sırasında yer alan 46 sıra sayılı kanun 
tasarısının 10 uncu sırasına, 21 inci sırasında yer alan 48 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci sıra
sına, 22 nci sırasında yer alan 49 sıra sayılı kanun tasarısının 12 nci sırasına, 23 üncü sıra sayısın
da yer alan 50 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü sırasına, 24 üncü sırasında yer alan 52 sıra sa
yılı kanun tasarısının 14 üncü sırasına, 25 inci sırasında yer alan 54 sıra sayılı kanun tasarısının 15 
inci sırasına, 28 inci sırasında yer alan 57 sıra sayılı kanun tasarısının 16 inci sırasına alınmasına; 

İlişkin DYP Grubu önerisi kabul edildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici 

Madde Eklenmesine ilişkin 488 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanun Tasarısı (1/215) (S. Sayısı: 23), 

1 inci sırasında bulunan, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/64) (S. Sayısı: 15) ve 

3 üncü sırasında bulunan, Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen, Tü
tün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 9.1.1991 tarih ve 3694 sayılı Kanunun 
(2/70, 1/5) (S. Sayısı: 17), 

Görüşmeleri, Komisyon ve Hükümet yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından er
telendi. 

4 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek 
Düzeyli Sürekli Danışma Komitesi Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/340) (S. Sayısı: 25), 
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5 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/338) (S. 
Sayısı :26), 

6 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/342) (S. Sa
yısı: 27), 

7 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/339) (S. Sa
yısı: 28), 

8 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/323) (S. Sayısı: 43), 

9 uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve E-
ki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/346) (S. Sayısı:45), 

10 uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Ge
lir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/348) (S. Sayısı:46) 

11 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısf( 1/336) (S. Sayısı : 48) 

12 nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/345) (S. Sayısı: 49), 

13 üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/295) (S. Sayısı: 50), 

14 üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma An
laşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/377) (S. 
Sayısı: 52) ve, 

16 ncı sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ve Hindistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/359) (S. Sa
yısı: 52), . 

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
15 inci sırasına alınan, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu

na Dair Kanun Tasarısı (1/289) (S. Sayısı: 54) için yapılan açık oylamada toplantı yetersayısı bu
lunmadığı anlaşıldığında, açık oylamanın bir sonraki birleşimde tekrarlanacağı açıklandı. 

Grupların da mutabakatı alınarak, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 29 Ağustos 1996 
Perşembe günü saat 11.OO'de toplanmak üzere, birleşime 17.53'te son verildi. 

Uluç Gürkan 
Başkanvekili 

Ahmet Dökülmez Kâzım Üstüner 
Kahramanmaraş Burdur 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

29 .8 .1996 PERŞEMBE 

Tasanlar 
• -1. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 

Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/502) (Sağlık, Aile, Çalışma, ve Sosyal 
İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.8.1996) 

2. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/503) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.8,1996) 

Raporlar 

1. - İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İa
şe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar İle Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 
Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
İçişleri komisyonları raporları (1/499) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi 29.8.1996) (GÜNDEME) 

2. - 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/500) (S. Sayısı : 92) (Dağıt
ma Tarihi : 29.8.1996) (GÜNDEME) 

3. - Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkın
da 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/501) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma Tarihi : 29.8.1996) (GÜNDEME) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.00 

29 Ağustos 1996 Perşembe 
BAŞKAN: Başkanvekili Uluç GÜRKAN 

KÂTİP ÜYELER: Kâzım ÜSTÜNER (Burdur), Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) 

— © • • " 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 inci Birleşimini açıyo
rum. 

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

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yoklama sırasında burada bulunmayan.sayın milletvekille
rinin pusula göndermelerini ve salondan ayrılmamalarını rica ediyorum; pusulaları tekrar okuyarak 
değerlendireceğiz. 

Lütfen, pusula gönderen sayın milletvekilleri salondan ayrılmasın. 
Sayın Tayyar Altıkulaç?.. Yok. 
Sayın Mehmet Gözlükaya?.. Burada. 
Sayın Feti Görür?.. Burada. 
Sayın Mustafa Yünlüoğlu?.. Burada. 
Sayın Kahraman Emmioğlu?.. Burada. 

Sayın Ömer Naimi Barım?.. Yok. 
Sayın İsmail Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Bülent Arınç?.. Burada. 

Sayın Ahmet Cemil Tunç?.. Burada. 

Sayın Halit Dağlı?.. (DYP sıralarından "Şimdi buradaydı" sesleri) 
Sayın Lütfü Esengün?.. Burada. 
Sayın Göksal Küçükali?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, oy pusulalarıyla 185 kişi vardı, geldi onlar. Yalnız, 3 kişi yok. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bir kısmını okumadınız, Fethi Acar burada. 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Lütfen bu olayı bir oyuna çevirmeyelim. Sayın milletvekil

lerinin burada olmalarını rica ettim. 

Tekrar ediyorum; 2 pusula düşerse çoğunluğumuz yoktur. Yok olanları tekrar okuyacağım; 
ancak, 2 pusula düştüğü anda oturumu tatil edeceğim. Lütfen oyuna çevirmeyelim, olaya biraz cid
dî yaklaşalım. 

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Beni okumadınız. 
BAŞKAN - Efendim, 2 pusula düştüğü anda çoğunluğumuz düşüyor diyorum. Burada oku

mama gerek yok. 
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Sayın Halit Dağlı?.. Yok. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, Halit Dağlı şimdi buradaydı... 
BAŞKAN - Ama, o zaman da yoktu şimdi de yok efendim. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Beş dakika sonra gitti. İstirham ediyorum... 
BAŞKAN - Getirin efendim... 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Yoklamadan beş dakika sonra gitti efendim. 
BAŞKAN-Getirin... 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Efendim, istirham ediyorum... Ttoplantı sırasında 
kendileri buradaydılar. 

BAŞKAN - Bakın, bir uyarı yaptım ve dedim ki "pusulayı veren lütfen salonda kalsın." 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Şu anda yoklar; ama, yoklama sırasında buradalardı 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Bedük, lütfen. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, şimdiye kadar böyle bir usul yoktu. 
BAŞKAN - Nasıl yoktu efendim.. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Halit Dağlı buradaydı Sayın Başkan. . • ' " ' • 

BAŞKAN - Sayı çok kritik olduğu için burada yoklama sonucunu okuyorum; şu anda 185 ki
şi var. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, herkesin önünde, buradaydı efendim! 

BAŞKAN - Sayın Bedük, bağırmayınız lütfen!.. 
Bakın, şu an benim tespitime göre yoktur; bağırırsanız tatil edeceğim, yeniden yoklama yapa

cağım. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - İstirham ediyorum... Siz de bağırmayın... 

BAŞKAN-Ama lütfen... , 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - İstirham ediyorum... Bir dakika, Sayın Başkanım... 

Grup adına konuşuyorum... Devlet bakanımız Sayın Halit Dağlı buradaydı... 

BAŞKAN- Efendim, beni ilgilendirmiyor, ben okunduğu sırada burada olmasını istiyorum. 
KORKUT ÖZAL (İstanbul)- Sayın Başkan* siz görevinize devam edin efendim. 
BAŞKAN - Sayın Halit Dağlı?.. Yok. 

Sayın İsmail'Yılmaz?.. Burada 
Sayın Ömer Naimi Barım?.. Yok. 
Sayı, 2 kişi düşmüştür; sonradan 3 pusula geldiği için, bunları var kabul etmeyeceğim. 
3 pusula geldiği için tekrar okuyorum. 
Sayın Tayyar Altıkulaç?.. Burada. 
Sayın Şevki Yılmaz?.. Burada. 

Sayın Fethi Acar?.. Burada. 
Sayın Mehmet Fuat Fırat?.. Burada. 

. Sayın Hayrettin Dilekcan?.. Burada. 
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Sayın Abdullah Örnek?.. Yok. 

Sayın Mahmut Yılbaş?.. Burada. 

Sayın Bayar Ökten?.. Burada 

Sayın Celal Esin?.. Burada. 
Sayın Veli Andaç Durak?.. Yok. 

Sayın Nahit Menteşe?.. Burada. 
Sayın İsmail Özgün?.. Burada. 

Sayın Musa Okçu?.. Yok. (RP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, lütfen oyuna çevirmeyin. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bir şey arz edebilir miyim? 

BAŞKAN —Hayır efendim, yoklama yapıyorum. Lütfen sessiz dinleyin. 

HALUK YILDIZ (Kastamonu) - Sayın Başkan, ben kâğıt gönderdim, okunmadı. 
BAŞKAN - Beyefendi, sırayla okuyorum; sayı düşerse, çoğunluk yok demektir. 
Sayın Ömer Naimi Barım?.. Burada. 

Sayın Suat Pamukçu?.. Burada. 
Sayın Mehmet Ağar?.. Burada. 

Sayın Salih Kapusuz?.. Burada. 
Sayın Yusuf Ekinci?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. (RP ve DYP sıralarından gürültüler) 
Birleşime, saat 12.00'de toplanmak üzere ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 11.44 

'•—• @ — — • -
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 12.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Uluç GÜRKAN 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Kâzım ÜSTÜNER (Burdur) 

: _©— .— . 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 inci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

Biraz önceki olay hakkında bir açıklama yapmak istiyorum: Yoklama sırasında 140 kişi var
dı, pusula sayısı ise 42 idi. 2 eksikle Meclisi tatil etmeye gönlüm razı olmadığı için, pusulaları tek
rar okudum; onun için, arkadaşları uyardım. Umuyordum ki, Grup Başkanvekilleri gereğini yerine 
getirecekler ve pusula yazan arkadaşlar da yerlerinde olacaktı; ama, pusula okunup da "yok" deni
lince, başka bir çaremiz kalmadı. Şimdi, lütfen, eğer, yine pusulayla çoğunluk sağlamak durumun
da kalırsak ve böyle bir eksiğimiz olursa, tatsız gelişmelere yol açmamak için, pusula sahiplerinin 
salonda bulunmalarına azamî gayret gösterilmesini rica ediyorum. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklamaya başlandı) 
Cihan Paçacı?.. Burada. 
Ahmet Cemil Tunç?.. (RP sıralarından "Burada" sesi) 

BAŞKAN - Sayın Tunç?.. Sayın Tunç?.. Sayın Tunç yok. 
Sayın milletvekilleri, lütfen, burada olmayan birisi adına burada diye bağırmayın. 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) - Kim yaptı?.. 
BAŞKAN - "Burada" denildi. 
CEMAL KÜLAHLI (Bursa) - Sayın Başkan, Parlamentoya karşı biraz nazik olun. 
BAŞKAN - Sayın milletvekili, Parlamentonun nezaheti, herhalde burada olmayan birisi için 

burada demek değildir. (RP sıralarından gürültüler) 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) - Kim bağırdıysa, onu teşhir edin; şaibe altında bırakıyorsunuz 
hepimizi. Yanlış yapıyorsunuz, yanlış. 

BAŞKAN - Yanlış yapmıyorum efendim. "Burada" denilince ikinci kere tekrarladım; çünkü 
el görmüyorum. • 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) - Sayın Başkan... , 

BAŞKAN - Lütfen, yoklamayı uzatmayın... 
CEMAL KÜLAHLI (Bursa) - Sayın Başkan, kim bağırdıysa ikaz edin; bizi şaibe altında bı

rakmaya hakkınız yok. 
BAŞKAN - Ben, kimin bağırdığını bilemiyorum... Kimin bağırdığını bilemiyorum; Ortalıktan 

bir ses geliyor; yani, yoklamayı germek istiyorsanız bilmiyorum. 
- CEMAL KÜLAHLI (Bursa) - Parlamenterlerin haysiyetine sahip çıkın. (RP ve DYP sırala

rından alkışlar) ' 

BAŞKAN - Ben, ona sahip çıkıyorum. 
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CEMAL KÜLAHLI (Bursa) - Sahip çıkmadınız şimdi... Böyle Meclis yönetilmez!.. 
BAŞKAN - Şu an... 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) - Şaibe altında bırakıyorsunuz hepimizi, buna hakkınız yok. (RP 
ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - O zaman, biraz daha dikkatli olursunuz. Biraz önceki ve şimdiki olayların müseb
bibi ben değilim. 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) - Şimdi sizsiniz. 

BAŞKAN - Hayır efendim, hayır... Şu anda, herhangi bir olaya müsebbib olma konusunda, 
olayı, maalesef, onca deneyiminize rağmen, siz tahrik ediyorsunuz beyefendi. 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) - Bizi şaibe altında bırakmaya hakkınız yok. 
BAŞKAN - Beyefendi, eğer ben, Sayın Bakanın, o sese göre burada olduğunu söylcseydim, 

ona inanıp, Sayın Bakanın burada olduğu yolunda oradan gelen sese inansaydım, şaibe altına o za
man girmiş olurdum. 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) - O zaman, kim söyledi onu? 
BAŞKAN - Onu, lütfen siz kendi içinizde uyarın... 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) - Bir kulaklık falan takın. 
BAŞKAN - Lütfen, siz kendi içinizde uyarın... 
CEMAL KÜLAHLI (Bursa)-Şaibe altında bırakmaya hakkınız yok. 
BAŞKAN - Beyefendi, yoklamayı uzatıyorsunuz... Yoklamayı, yersiz yere uzatıyorsunuz ve 

şaibe altında kalacak herhangi bir durum varsa, onun tedbirini, lütfen kendi içinizde alın. 

Evet, Erzincan İlinden yoklamaya devam edelim. 
Tevhit Karakaya? Burada. 
(Yoklamaya devam edildi) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
"Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünde Cumhurbaşkanlığının 3 adet tezkeresi var

dır; okutuyorum: . 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işılay Saygın'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 

Namık Kemal Zeybek'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/453) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

28 Ağustos 1996 tarihinden itibaren Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek'in vekâlet etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. - Macaristan'a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci'ye, dönüşüne kadar, 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı- tezkeresi (3/454) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

72. Yıl Millî Tarım ve Gıda Fuarına (ÖMEK'96) katılmak üzere, 29 Ağustos 1996 tarihinden 
itibaren Macaristan'a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci'nin dönüşüne kadar, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın vekâlet etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. -İsviçre'ye gidecek olan İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 
Bekir Aksoy'un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/455) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
24 Ağustos 1996 tarihinde İsviçre'ye giden İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ındönüşüne kadar; 

İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Aksoy'un vekâlet etmesinin Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

" Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi Gruplarım İçtüzüğün 19 uncu mad
desine göre vermiş oldukları müşterek önerileri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

V . - ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Bazı kanun tasarılarının ilgili komisyonlarda ve Genel Kuruldaki görüşmelerine 48 saat 

geçmeden başlanması ile gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin RP ve DYP Grup
larının müşterek önerisi 

29.8.1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 29.8.1996 Perşembe günü yapılan toplantısında siyasî parti grupları ara
sında oy birliği sağlanamadığından gruplarımızın aşağıdaki müşterek önerilerinin, İçtüzüğün 19 
uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Salih Kapusuz Saffet Arıkan Bedük 

RP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 

Öneriler: 
1- Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 

Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Başkanlıkça havale edildiği Sağlık, Aile Ça
lışma ve Sosyal İşler Komisyonundaki görüşmelerine 48 saat geçmeden başlanmasının İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince Komisyona tavsiye edilmesi önerilmiştir. 

2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısının 
Başkanlıkça havale edildiği Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine 48 saat geçmeden baş
lanmasının İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna tavsiye edilmesi öne
rilmiştir. 
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3- 29.8.1996 günü Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan; 91 sıra sayılı İl İdare

si kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanında İaşe Edileceklere İliş
kin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Kimlik Bildirme Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden Gündemin "Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 2 nci sırasına, 92 sıra sayılı 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısının 3 üncü sırasına, 93 sıra sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Mo
deli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Tasarısının 4 üncü sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerinin lehinde aleyhinde söz isteyen? 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN - Aleyhinde, Sayın Matkap; buyurun efendim. 
Sayın Matkap, süreniz 10 dakika. 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Refah Partisi Grubu ile 

Doğru Yol Partisi Grubunun müştereken vermiş bulunduğu grup önerisinin aleyhinde görüşlerimi 
açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım; sözlerime başlamadan önce, sizleri saygıyla selamlıyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi gruplarının önerisi iki bölümden 
ibarettir: Birincisi; görüşmeleri dün gece biten, olağanüstü halin kaldırılmasıyla ilgili ikame yasa
ların görüşülmesi, yine görüşmeleri komisyonda dün biten 6183 sayılı Yasayla ilgili düzenleme ve 
yine yap-işlet-devret modeliyle ilgili düzenleme... İkinci öneri ise, bugün sabah saat 10.00'da eli
mize geçen, lojman satışlarının yapılmasına olanak veren tasarı ile, Bağ-Kur Kanununa bir ilaveyi 
öngören düzenlemedir. 

Değerli milletvekilleri, Meclis Genel Kurulunun çağrısı, her ne kadar zorunlu tasarruf uygula
masını kaldırmak ise de, Hükümet yetkililerinin daha önce yaptığı açıklamalardan, olağanüstü ha
lin kaldırılmasıyla ilgili olarak düzenlenmesi düşünülen ikame yasaların da görüşüleceği, çoğu mi-
letvekili tarafından biliniyordu ve milletvekili arkadaşlarımız, büyük bir umutla, büyük bir heves
le, büyük bir heyecanla olağanüstü toplantıya geldiler. Dikkat ederseniz, bu, muhalefet grubu için 
de öyle oldu. Olağanüstü toplantının çağrı günü hemen hemen tüm muhalefet partileri buradaydı. 

Şimdi, neden bu öneriye karşıyım? Tabiî, görüşülmesi istenen kanun tasarılarına muhalif ol
duğumuz için karşıyım. Bunları kısmen açıklayayım: 

Değerli arkadaşlarım, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa eklenen madde, demokratik, 
hukuk devleti ilkelerine tamamen aykırıdır. Biz, olağanüstü halin birtakım bölgelerden, illerden 
kaldırılmasını beklerken, 3713 sayılı Yasaya eklenen maddeyle, neredeyse, bütün Türkiye'ye ola
ğanüstü hal getiriliyor. Bizim amacımız bu değildi. Bakınız, Refah Partisine mensup birtakım yet
kililer için demokrasi amaç değil araç olabilir; ama, Doğru Yol Partisi Grubu için bu böyle olma
malıydı. 

Ayrıca, hatırlarsanız, 3713 sayılı Yasa henüz tasarı halindeyken Bakanlar Kurulundan geldiği 
zaman, güvenlik güçlerine, olağanüstü halin uygulandığı illerde ve mücavir illerde teslim ol çağrı
sına uymayanlara ateş etme yetkisi veriliyordu. Hükümetten gelen tasarı bunu içeriyordu. Güven
lik güçlerine, olağanüstü hal uygulanan illerde veya mücavir illerde bu yetki tanınıyordu. Dün, ko
misyonda yapılan değişiklikle, Türkiye'nin her yerinde, terör örgütlerine veyahut da terörist sanı
lan birilerine teslim ol çağrısı yapılması ve bu çağrıya kulak verilmemesi halinde güvenlik güçle
rine ateş etme yetkisi veriliyor. 
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Güvenlik güçlerinin kendi aralarında husumet olabilir. Vatandaşla birtakım husumetleri olabi

lir. Bu yetkiyi iyi niyetle kullanacaklarını garanti eder misiniz? 
Ayrıca, Refah Partili doğu ve güneydoğu bölgelerinde gelen milletvekili arkadaşlarımıza ses

lenmek istiyorum: Böyle bir yetkiyi orada yaşayan insanlarımıza nasıl anlatırsınız? Bu, deemokra-
tik hukuk devleti ilkelerini çiğnemek değil mi? 

Güvenlik gücü mensuplarımızın işe giriş durumlarını biliyoruz. Güvenlik mensuplarımızın ço
ğu, iş bulamadığı için o göreve giriyor; yeterince staj görmüyor, yeterince eğitim almıyor. Bizim 
Meclis bu yetkiyi nasıl verir; bu konuyu takdirlerinize sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yine, acil görüşülmesi istenen bir yasa tasarısı da, kaynak arayışları çer
çevesinde önümüze sunulan, vergilerini zamanından önce ödeyenlere belli bir indirimi öngören bir 
düzenleme. Bunun da hiçbir yararı yok. Geçen dönem, adil, etkin vergi reformu gereğinden söz 
eden Refah Partisinden yetkili arkadaşlarımızın ve özellikle o dönemin Grup Başkanvekili Sayın 
Şener'in, adil, etkin bir vergi reformu kapsamında birtakım düzenlemelerle buraya gelmesini gönül 
arzu ederdi. Günü kurtarmaya dönük birtakım tasarıların hiçbir katkısı olmayacak. 

Yine, anımsarsanız, geçen dönem, Çalışma Bakanı Sayın Moğultay döneminde hazırlanan ve 
Bağ-Kur'un 25 yıllık uygulama sürecinde ortaya çıkan aksaklıkları gidermeye dönük bir tasarı var
dı ve çok ciddî bir tasarıydı. Sayın Çalışma Bakanı bu tasarıyla meşgul olacağına, yine, günü kur
tarmaya dönük, Bağ-Kur mükelleflerine sadece basamak yükseltmeyi, bir anlamda kaynak temin 
etmeyi öngören 1 maddelik bir tasan sunmuş. 

Halbuki, Refahyol Hükümetinden reformlar bekleniyordu. Refahyol Hükümetinin çok hazır
lıklı olduğu söyleniyordu; ama, ne yazık ki, iki aylık uygulamalara dikkat ediyoruz, hiçbir ciddî ha
zırlık yok. Meclisin bugünlerine de yazık oluyor, 

Hatırlayın, Hükümet müzakereleri yapıldığı zaman, Meclisin emrivakilere muhatap edilmeye
ceği de Sayın Başbakan tarafından, çok net, çok berrak bir biçimde açıklanmıştı. Bu tavırlara bak
tığımızda, henüz, komisyonda görev yapacak arkadaşlarımıza, biz, bu sabah gelen tasarıları bile su
namadık. Meclise saygının ifadesi böyle davranışlar mı? Yoksa, büyük umutlarla anlatılan, yıllar
dır anlatılan adil düzen programı, adil düzen anlayışı bu mu, günü kurtarmaya dönük uygulamalar 
mı? Bundan, cidden, Türkiye adına üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. 

Hiçbir aceleniz yok, önünüzde dört yıllık bir süre var. Bütçe açıklan ortada, çok ciddî hazır
lıklarla gelebilirsiniz; eğer, böyle devam ederse, inanın, umutlar büsbütün sönecek. 

Değerli Refah Partili arkadaşlarım, bakınız, geçen dönem çok ciddî reform sayılacak düzenle
melerin peşinde olduk. Zaman zaman koalisyon ortağımızla çeliştik, zaman zaman, bu, yapmak is
tediğimiz yeniliklerle ilgili birtakım düzenlemeleri çıkaramadık; ama, sizler, sol iddiaları anlata an
lata halktan oy istediniz. Eğer, o iddialarınıza sadıksanız, o zaman rol yapmadıysanız, çok ciddî bir 
biçimde tasarıları getirin; her türlü desteği Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan alacaksınız. 

Sizi, tekrar düşünmeye davet ediyor, daha ciddî çalışmaya davet ediyor ve Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Öneri üzerinde başka söz talebi yok. 
Öneriyi yeniden okutup, ayrı ayrı oylayacağım. 
Öneriler: 

1- Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının, Başkanlıkça havale edildiği, Sağlık, Ai
le Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonundaki görüşmelerine 48 saat geçmeden başlanmasını İçtüzü
ğün 36 ncı maddesi gereğince Komisyona tavsiye edilmesi önerilmiştir. 
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BAŞKAN - Öneriyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 
Önerinin 2 nci maddesini okutuyorum: 
2 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısının, 

Başkanlıkça havale edildiği Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine 48 saat geçmeden baş
lanmasının, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna tavsiye edilmesi 
önerilmiştir. 

BAŞKAN - Öneriyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerinin 2 nci maddesi kabul edil
miştir. 

Önerinin 3 üncü maddesini okutuyorum: 
3 - 29.8.1996 günlü Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 91 sıra sayılı İl İda

resi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İaşe Edilecekle
re İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Kimlik Bildirme 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, 48 saat geçmeden gündemin "Kanun 
Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısminin 2 nci sırasına, 92 sıra sayılı 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Da
ir Kanun Tasarısının 3 üncü sırasına, 93 sıra sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devrct 
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısının 4 üncü sırasına alınması önerilmiştir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bir hususu arz edeceğim. 
BAŞKAN - Buyurun. ,• 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bu öneri yazılırken bir yazım hatası olmuş "48 

saat geçmeden" ifadesinden önceki kısmın son satırı "4 üncü sırasına alınması ve bu tasarıların 48 
saat geçmeden Genel Kurulda görüşülmesi önerilmiştir" şeklinde olacaktır. Divana gönderiyorum 
efendim. 

Arz ederim. 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Böyle şey olur mu Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Kendi önerilerinde düzeltme yapıyorlar Sayın Matkap. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Ara verelim de yazıp getirsinler. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, düzelmiş şeklini yollar mısınız. 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Yani, görüşülmesi tamamlandıktan sonra, oylandıktan sonra ye

ni bir değişiklik getirilmez... 
- BAŞKAN - Sayın Matkap, henüz bu öneriyi oylamadım. 

EMİN KUL (İstanbul)-Danışma Kuruluna getirselerdi, belki kabul edilirdi. 
BAŞKAN - Öneriyi, Refah Partisi Grubunun verdiği düzeltme doğrultusunda yeniden okutu

yorum: 
.29.8.1996 günlü Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 91 sıra sayılı İl İdaresi 

Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayin Kanunu, Er Kazanından İaşe Edileceklere İliş
kin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Kimlik Bildirme Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 2 nci sırasına, 92 sıra sayılı 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 3 
üncü sırasına, 93 sıra sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında 3996 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 4 
üncü sırasına alınması ve bu tasarıların 48 saat geçmeden Genel Kurulda görüşülmesi önerilmiştir. 
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BAŞKAN - Öneriyi, okunan bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Öneri kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmında yer alan, Biyolojik Çe
şitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylama
sına başlıyoruz. 

VI. - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

7. - Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Çevre ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/289) (S. Sayısı: 54) (1) 

BAŞKAN - Daha önce yaptığımız oylamada, açık oylamanın, kupaların sıralar arasında do
laştırılması suretiyle yapılması kabul edilmiştir. Bu nedenle, kupalar sıralar arasında dolaştırılsın: 

Sayın milletvekilleri, gündemde yer değişikliği yapacağımız için oylamanın sonucunu almak 
zorundayız. 

. (Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı?.. Yok. 

Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, açıkoylamasını biraz önce gerçekleştirdiğimiz Biyolojik 

Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylama so
nuçlarını açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 278 
Kabul : 276 
Mükerrer oy : 2 

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 

Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
VII - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1.-926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İliş

kin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı: 23) 

BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin 488 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu raporunun 
müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. -

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 
2.-İl İdaresi Kanunu; Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İa

şe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 
Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/499) (S. Sayısı: 91) (2) . 
. . , : , . . ./ 
(İ) 54 S. Say ılı Basmayazı 28.8.1996 tarihli 89 uncu Bir leşim'Tutanağına eklidir. 
(2) 91 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

- 324 -



T.B.M.M. B : 9 0 2 9 . 8 . 1 9 9 6 0 : 2 
BAŞKAN - 91 sıra sayılı, İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Ka

nunu, Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler 
Hakkında Kanun ve Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve İçişleri Komisyonu raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada 

Şimdi, Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon 
raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Yusuf Öztop; buyurun. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Öztop, süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İl 
İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İaşe Edilecek
lere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Kimlik Bildir
me Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının tümü hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini bildirmek üzere söz al
mış bulunuyorum. Bu vesileyle, Sayın Başkanı ve Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın Başkan, olağanüstü hal yönetimi, demokratik parlamenter sistemlerde, adından da anla
şılacağı üzere, istisnaî bir yönetim biçimidir. Ülkemizde, özellikle 12 Eylül rejiminin bir armağanı 
olarak olağanüstü hal yönetimi, olağan hale gelmiş; Güney Doğu Anadolu'da, gözlerini olağanüs
tü hal rejiminde açan yeni bir nesil ortaya çıkmıştır. Bu gerçeği gözardı ederek Türkiye'nin sorun
larına çözüm getireceklerini sananlar, yanılmaktadırlar. 

Cumhuriyet Halk Partisi, ülke sorunlarının barış, kardeşlik ve hoşgörü ortamında, demokratik 
sistemle çözüleceğine inanmaktadır. Bu inançla, iktidarda ve muhalefette olduğu her dönemde, bu 
doğrultuda politikalar üretmiş, çözüm önerilerini topluma sunmuştur. Çoğulculuk ve ulusal bütün
lük anlayışı içerisinde sağlanacak barış ortamı, ülkemizi, uygar toplumların onurlu bir üyesi olarak 
21 inci Yüzyıla taşıyacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, teröre de bu anlayış çerçevesinde yaklaş
maktadır. 

Terörün, olağandışı yönetim ve hukuk rejimleriyle önlenemeyeceği, yaşanan olaylarla kanıt
lanmıştır. İşte bu nedenle diyoruz ki, terör, olağanüstü hal ya da örtülü sivil sıkıyönetim getiren 
sözde sivil çözüm formülleriyle değil, gerçekten, topluma güven veren, demokratik, sivil yönetim 
anlayışlarıyla ülke gündeminden çıkarılabilir. Aksi uygulamalar, terörü ortadan kaldırma yerine, 
tam tersine, onu azdıran, insanlarımızı yeni acılara boğan sonuçlar doğuracaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; olağanüstü hali kaldırmaya ve terörü önlemeye yönelik 
önlemler içerdiği iddia edilen şu anda görüştüğümüz yasa tasarısı, ne yazık ki, biraz önce vurgula
maya çalıştığım çözümleri sağlamaktan uzak bir tasarıdır. Geçmişte örneklerine sık sık tanık oldu
ğumuz, yasa tekniğini gözardı eden, Meclise karşı hile yöntemiyle, yangından mal kaçırırcasına, 
alelacele Genel Kurul gündemine getirilen bu Özal vari tasarı, il idaresi, terörle mücadele, ateşli si
lahlar, kimlik bildirme, erat tayını gibi altı ayrı konuda değişiklik önermektedir. 

Ülkenin, en yakıcı, en önemli sorununa ilişkin bu paket düzenleme, kamuoyunda yeterli bi
çimde tartışılmadan, emrivaki biçimde, olağanüstü Meclis toplantısında ele alınarak yasalaştırıl
mak istenmektedir. Soruyorum: Bu telaşınız nedir? Konu, acil idiyse, tasarıyı, niçin, Meclis tatile 
girmeden önce getirmediniz? Haydi, bunu yapmadınız; peki, Meclisi, neden bu amaçla olağanüstü 
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toplantıya çağırma gereği duymadınız da, bir başka nedenle çağrıldığı zaman bunun arkasına ilave 
ettiniz? Ne yapılmak isteniyor? 

Kamuoyunda yeterince tartışılmadan, Meclisin önüne emrivakiyle getirilen bu düzenlemeler, 
korkarım ki, ülkemizin baş belası terör sorununa çözüm getirmekten çok, yeni sorunlara neden ola
caktır. 

Örtülü politikaların ustası bu İktidar sahipleri, olağanüstü halin de üstünü bu tasarıyla örtüp, 
eski tas eski hamam, bugünkü çarpık ve tartışmalı uygulamayı devam ettirerek, örtülü sivil bir sı
kıyönetim rejimini sürekli hale getirmek istemektedirler. Sözde sivil yönetim ve demokrasi dema-
gojileriyle otoriter bir rejimin temelleri atılmak istenmektedir. 

Buradan kamuoyuna sesleniyorum; bugünkü İktidarın, 12 Eylül rejimini sürekli kılacak sözde 
sivil yönetim aldatmacasına karşı çıkılmalıdır, bu anlayış teşhir edilmelidir. Buradan İktidarı da 
uyarıyorum; hata yapıyorsunuz. İktidar döneminizde 6 yasa tasarısı kanunlaştı; 4'üniin iptali için 
Anayasa Mahkemesine dava açıldı, 4162 sayılı Kamu Personeli İle Emeklilerin Malî, Sosyal ve Di
ğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu ile 4159 sayılı Tüketicinin Korun
ması Hakkında Kanunun Bazı. Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bir daha görü
şülmek üzere, Cumhurbaşkanınca Meclise iade edildi. Geceyansı çıkardığınız, Çalışanlardan Ya
pılmakta Olan Tasarruf Kesintilerine Son Verilmesi Hakkında Kanun; yani, çalışanların emekleri
nin gasp edildiği kanun da, umarım ki Anayasa Mahkemesinden geri dönecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu çarpık anlayış, "biz yaptık, oldu" mantığının tipik bir örneğidir. Bu 
anlayış "Anayasa bir kez delinmekle bir şey olmaz" mantığıdır. Artık "U" dönüşlerine alıştığımız 
Sayın Başbakanın acelesini ve telaşını anlıyoruz. Olağanüstü halin uzatılmasından dolayı parti ta
banında ciddî sıkıntıları bulunmaktadır. Sayın Erbakan, bu sıkıntılarından bir an önce kurtulmak is
temektedir; o anlamda, bu.tasarı, aslında Erbakan'ı sıkıntıdan kurtarma tasarısıdır. Yoksa, terörü or
tadan kaldırmaya, olağanüstü hal rejiminden normal sivil bir yönetime geçmeye niyetli bir iktidar, 
daha başka hareket ederdi, daha demokratik düzenlemeler getirirdi. 

Sayın Başkan, kamuoyunda, tasarının, olağanüstü hali kaldırmak amacıyla hazırlandığı izleni
mi yaratılmak istenmektedir; ancak, yaratılmak istenilen bu izlenime karşın, amacın, olağanüstü 
hali sürekli hale getirmek olduğu da anlaşılmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, olağanüstü halin, terörün ortadan kaldırılmasında kesin bir çö
züm olmadığını sürekli vurguluyoruz. Sorunun çözümünde, insan haklarına ve demokrasiye önce
lik veren bir yaklaşımın etkili olduğuna inanıyoruz. Barış, kardeşlik ve hoşgörü ortamının yaratıl
ması halinde, olağanüstü hal uygulamalarına gerek kalmayacağına da inanıyoruz. Çünkü, terör, he
pinizin bildiği gibi, 12 Eylül rejiminin ektiği tohumlarla sıkıyönetim ortamında boy verdi, olağa
nüstü hal döneminde de Türkiye'nin baş belası haline geldi. Bu uygulamalar nedeniyle, demokra
tik hak ve özgürlükler kısıtlanmış, bazı köyler boşaltılmış, yaygın göç olayları yaşanmıştır. 

İşte, bu nedenlerle, Cumhuriyet Halk Partisi, olağanüstü hal uygulamalarına "hayır" demekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, Refahyol Hükümetinin getirdiği tasarıyla, yağmurdan kaçarken, ne ya
zık ki, doluya yakalandığımızı görüyoruz. Olağanüstü yönetim usulleri, "Olağanüstü haller" olarak, 
Anayasanın 119, 120 ve 121 inci maddelerinde; "Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali" olarak ise 
122 nci maddesinde düzenlenmiştir. 

Anayasanın 120 nci maddesine göre, olağanüstü hal ilanına, Millî Güvenlik Kurulunun da gö
rüşünü aldıktan sonra, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından ka
rar verilecektir. 
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Karar, Resmî Gazetede yayımlanarak derhal Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunul

maktadır. 

Olağanüstü hal, Anayasayla kurulan hür demokratik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri or
tadan kaldırmaya.yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şid
det olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde ilan edilir. Aynı ifadele
rin 2935 sayılı Olağanüstü Hal Yasasında olduğunu görüyoruz. Olağanüstü halin ilanı için, yaygın 
şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması şartı arandığı halde, getirilmek istenen İl 
İdaresi Kanunu değişikliklerinde, bu şart bile aranmadan, valilere olağanüstü yetki verilmektedir; 
bu şart bile aranmadan, valilere olağanüstü yetkiler verilmektedir; altını bilerek çiziyorum. 

Bu anlamda, Bakanlar Kurulunun ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisi, bir anlamda, 
valiye devredilmektedir. Böyle bir yetki genişliği, Anayasaya aykırı olduğu gibi, demokratik hu
kuk devleti ilkeleriyle de kesinlikle bağdaşmaz. 

Değerli milletvekilleri, İl İdaresi Kanununa tasarıyla eklenen ek 1 inci madde, temel hak ve 
hürriyetlere aykırıdır. Anayasa, temel hak ve hürriyetlerin, ancak belli şartların gerçekleşmesi ha
linde kanunla sınırlanabileceğini hükme bağlamaktadır. Halbuki, bu maddede, temel hak ve hürri
yetlerin sınırlanmasını, bazı bakanlıkların görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının hazırlayacağı ve 
Bakanlar Kurulunun yürürlüğe koyacağı yönetmeliğe bağlamaktadır ki, bu hüküm de Anayasaya 
açıkça aykırıdır. 

Tasarıyla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa eklenmek istenen ek 2 nci maddede aynen 
şöyle denmektedir: "Terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda teslim ol emrine itaat edil
meyerek kaçmaya veya silahlı mukabeleye yeltenilmcsi hallerinde, kolluk kuvveti görevlileri doğ
ruca ve duraksamadan hedefe ateş etme yetkisine sahiptirler." Bu madde, 2935 sayılı Olağanüstü 
Hal Kanununun "Silah Kullanma Yetkisi" başlığını taşıyan 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 
aynısıdır; hatta, 23 üncü maddenin birinci fıkrası, değişiklik tasarısından çok daha iyi durumdadır. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde durulması gereken bir başka husus da şudur: 2935 sayılı Ola
ğanüstü Hal Kanunu uyarınca, kolluk kuvvetleri, doğrudan ve duraksamadan hedefe ateş etme yet
kisine, sadece ve sadece olağanüstü hal uygulanan illerde sahiptirler. Oysa, tasarıda getirilen bu ek
te, kolluk kuvvetleri, doğruca ve duraksamadan hedefe ateş etme yetkisini, sadece olağanüstü hal 
ilan edilen illerde değil, aynı zamanda tüm illerde elde etmektedirler. Bu kadar geniş yetkinin kol
luk kuvvetlerine tanınmasına ne ad verilebileceğinin takdirini, sizlere ve kamuoyuna bırakıyorum. 

Değerli milletvekilleri, önce, bir tespit yapalım. Hepimiz biliyoruz ki, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi halkının bir kısmı, eğitim olanakları bulamadıkları için cahildirler ve Türkçe bilmemekte
dirler; bir kısmı ise, yine, orada yaşanan olayların vahameti nedeniyle... 

HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl) -Cahil değiller!.. , 
YUSUF ÖZTOP (Devamla) - ...istemeyerek de olsa... 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Güneydoğudakilcr cahil değiller! 
YUSUF ÖZTOP (Devamla) - Eğitim olanaklarını alamadıkları için... 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)-Cahil diyemezsiniz! 

YUSUF ÖZTOP (Devamla) - Düzeltiyorum... Düzeltiyorum... 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Hiç kimse cahil diyemez! 

YUSUF ÖZTOP (Devamla) - Düzeltiyorum... Düzeltiyorum... 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Lütfen... • . 

' • . I 

- 327 -



T.B.M.M. B : 9 0 29 .8 .1996 ö : 2 
BAŞKAN - Sayın milletvekili, sayın hatip, dediğiniz anlamda düzeltti; onun için, lütfen, ola

yı büyütmeyelim. 

YUSUF ÖZTOP (Devamla) - Bir bölümü ise, isteyemeyerek de olsa, ayrılıkçı terör örgütleri
nin silahlı baskı ve tehditleriyle yataklık yaptıkları veya yiyecek maddesi verdikleri için, suçluluk 
duygusu içerisindedirler. Bir bölümü de, teröristlerin olumsuz propagandaları nedeniyle, güvenlik 
güçlerinden korkmaktadırlar. Bu, bir tespittir değerli arkadaşlarım. 

Değerli milletvekilleri, terörist olmadığı halde, Türkçe bilmeyişinden dolayı "dur" ihtarına uy
madığından; bölücü terör örgütünün silahlı baskı, tehdit ve propaganları sonucu yataklık yapmak 
veya yiyecek vermek zorunda kaldıklarından suçluluk duygusu içerisinde olanlardan kaçmaya yel
tenenlere, kolluk kuvvetleri doğrudan ve duraksamadan ateş ederse, bu yöndeki yetki kolluk kuv
vetlerine verilirse, bunun hesabını gerçekten vermekte zorluk çekeriz. 

Bugüne kadar, bu konularda gerekli özeni gösteremediğiniz için sıkıntı çekiyoruz, bölge hal
kını tümüyle kazanamıyoruz. O nedenle, terörün belini kırdık, kırıyoruz, bitti, bitiriyoruz diyoruz; 
ama, bir türlü bitiremiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin bir numaralı sorunu, ayrılıkçı terör ve terö
rizmdir. Binlerce şehit verdiğimiz, trilyonlarca para harcadığımız bu terör belasından kurtulmadan 
hiçbir sorunun çözülemeyeceğini biliyoruz. Sorunun çözüm yeri de Meclistir. İnanıyorum ki, Yü
ce Meclis bu sorunu da çözecektir; ama, öncelikle samimî olmalıyız, birbirimize inanmalıyız ve 
birbirimize güvenmeliyiz. 

Hükümet tarafından getirilen bu kanun tasarısıyla, Olağanüstü Hal Kanununun bazı maddele
ri, çeşitli kanunlara, değişiklik ya da ek adı altında serpiştirilmiştir. Olağanüstü hal uygulamasını 
bazı illerden kaldıracağız diye birbirimizi aldatmayalım. Bazı illerden olağanüstü hal kalkabilir; 
ama, olağanüstü hal uygulamalarından doğan yakınmaları gideremeyiz, yanlışlıkları gideremeyiz. 

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak, getirilen kanun tasarısının bazı maddeleri temel hak ve 
hürriyetleri kısıtladığı için, demokratik hukuk devleti ilkelerine ve Anayasaya aykırıdır. Olağanüs
tü Hal Kanununun bazı maddeleri, çok küçük değişikliklerle, çeşitli kanunlara, değişiklik ya da ek 
adı altında serpiştirilerek, olağanüstü hal, örtülü biçimde sürdürülmek istenmektedir. Bu tasarı ka
bul edildiği takdirde, olağanüstü hal bazı illerden kaldırılabilecek; ama, aynı zamanda, 79 ilde, adı 
olmayan olağanüstü hal uygulanabilecektir. Oysa, olağanüstü hal ilanı belli bir süre içindir; ama, 
bu yasayla, ismi olmayan olağanüstü hal yasaları süresiz uygulanabilecektir, yaygın biçimde de uy
gulanabilecektir. ; 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, biz, terörün her 
türlüsüne, bireysel teröre de örgütlü teröre de devlet terörüne de karşıyız. Bunlara karşı, her türlü 
mücadelenin yanındayız; ama, demokratik hukuk devletinin de yanındayız, temel hak ve hürriyet
lerin de sahibiyiz. O nedenle, yapılacak düzenlemelerin, halkı kucaklayıcı, demokratik hukuk ku
rallarına uygun olması gerekiyor. Bu tasarının, ne yazık ki, demokratik özü yoktur. 

BAŞKAN - Sayın Öztop, 2 dakikanız kaldı. 

YUSUF ÖZTOP (Devamla)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Demokratik özden yoksun bu tür düzenlemelerle bir yere varılamaz. Halkın gözünü boyama

ya yönelik bu tasarı, antidemokratiktir. 3u tasarı, Refahyol İktidarının maskesini düşürmüştür, Re-
fahyol'un gerçek gücü de ortaya çıkmıştır. 

Bu düşüncelerle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öztop. 

Tasarının tümü üzerinde gruplar adına başka söz talebi var mı efendim? 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Grubumuz adına Sayın Altınkaya konuşacaklar 
efendim. 

BAŞKAN- ANAP Grubu adına, Sayın Cengiz Altınkaya; buyurun efendim. 
Sayın Altınkaya, süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; "İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İa
şe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 
Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
İçişleri Komisyonları Raporları" başlıklı kanun tasarısı hakkında, Anavatan Partisinin görüşlerini 
sunmak üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, hepinizi en içten saygılarımla selamlarım. 

Efendim, Hükümetin, Türkiye'yi idare edemediğini, özellikle bugünkü Meclis toplantıları se
bebiyle bir kere daha gözlemekteyiz. Ülke, maalesef, ehil ellerde değildir ve bugün, iktidarı oluş
turan siyasî partilerden özellikle bir tanesi, yıllardır yürüttüğü muhalefet esnasında verdiği sözle-. 
rin, verdiği vaatlerin altında ezilmekte ve durmadan "u" dönüşü yaparak, geçmişte söylediklerini -
vaktiyle, şimdiki muhalefetin icra etmekte olduğu gibi- birtakım sığınmalarla pişmanlıklarından 
kurtulmaya çalışmaktadırlar. 

Anavatan Partisinin, hükümette olduğu dönemde, Türkiye'deki yerel yönetimlerin, özellikle 
valilerin, kaymakamların daha etkili bir yönetim tarzı uygulayabilmeleri için öngördüğü birtakım 
değişikliklerin içinden -ki bunların içinde asayişle, eğitimle, kültürle, sağlıkla, topyekûn yönetim
le ilgili kuvvetlendirici hükümler vardır- sadece ve sadece kolluk kuvvetlerinin sevk ve yönetimin
de, sadece valiyi güçlendiren birtakım düzenlemeleri çekip, bugün, olağanüstü toplantı sebebiyle 
toplanmış plan Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna getirmişlerdir. Bütün bu çalışmalar, çok 
alelusul, aceleci bir ortamda, gerekli inceleme, araştırma ve fikir alışverişlerinin yapılamadığı bir 
süreç içinde yapılagelmektedir. Bu eleştirileri ileri sürdüğümüz zaman savundukları hadise de şu
dur ki, biz, bu değişiklik tekliflerini, vaktiyle, Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı esnasında im
zalamış olduğu düzenlemelerden, değişikliklerden aldık, oradan çektik... Biz de diyoruz ki, o ka-" 
darına biz de vakıfız; ama, terörle mücadele demek, sadece kolluk kuvvetlerinin sevk ve yöneti
minde yeni birtakım kuvvetlendirici tedbirler, teçhizatlar demek midir? Terörle mücadele etmek 
için, niye 11 inci maddenin (d) bendinden sonra o dönem teklif edilmiş olan (g), (h), (i) bentlerini 
de getirmediniz? Terörle mücadele ederken, detaylı, doğru ve zamanında bilgilere valinin ihtiyacı 
yok mu; onu niye ihmal ettiniz? Terörle mücadele ederken, diğer ekonomik, sosyal, kültürel ve eği
tim tedbirlerini niye gözardı ettiniz ve terörle mücadelede esas sınır güvenliğini daha geliştirecek 
olan birtakım tedbirleri niye getirmediniz? En kötüsü de -son aylarda, maalesef, bunu, yine üzüle
rek izledik- Türkiye'de teröristi ele geçirdikten sonra, onu tutukluyken, hükümlüyken etkisiz halde 
tutmak aslî görevimiz olması gerekirken ve bu fonksiyonu ifa edebilecek olan tek cezaevi -ki, bir
takım tesisleri bozulmuş, yıkılmış olmasına rağmen- Eskişehir'deki cezaevi olduğu halde, siz, bu 
cezaevini niye bu maksatla, teröristleri etkisiz kılmak maksadıyla kullanmıyor ve tahliye ediyorsu
nuz? 

Neresinden bakarsanız bakın, terörle mücadele ediyor gözükme kisvesi altındasınız; gerçekten 
terörle mücadele etmeye falan niyetiniz yok; hele, olağanüstü hali kaldırma iddiasıyla iktidara ge
len Refah Partisinin olağanüstü hali kaldıracak hali de yok, niyeti de yok. 

Bakın, değerli milletvekilleri, Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü maddesini aynen okuyorum: 

Olağanüstü halin ilanı: 
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Madde 3. - Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu: 

a) Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinden birinin veya 
birden fazlasının görülmesi durumunda; 

b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldır
maya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları 
sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde, Millî Güvenlik Kurulunun görüşünü 
de aldıktan sonra; 

Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü 
hal ilan edebilir. 

Olağanüstü hal kararı Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağnlır. Meclis, olağa
nüstü hal süresini değiştirebilir. Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçme
mek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir." 

Şimdi, siz, olağanüstü hali kaldırmak istiyorsanız, siyaseten istiyorsanız, oy toplamak için is
tiyorsanız ona bir diyeceğimiz yok; ama, olağanüstü hali kaldırmak için, bu kanunda yazan şartla
rın aksilerinin, o bölgelerde, o beldelerde hüküm sürüyor olması lazım. Yani, bu bölgelerde hür de
mokratik düzenimizi, temel hak ve hürriyetlerimizi ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet ha
reketlerine ait ciddî belirtilerin hiç görülmüyor olması lazım. Böyle bir gerekçe bulup, gelip, şu an 
olağanüstü halin sürdüğü bölgelerden bunu kaldırmak teklifinde bulunmanız lazım. Eğer bunu te
min etmişseniz buyurun. Eğer beş yıldır, nutuklannızdaki gibi, söyledikleriniz doğruysa, buyurun 
bu teklifi getirin, o gün onları tartışalım. 

Şimdi, bugün gelen, aslında kanun tekniğine çok aykırı, üzerinde bu bakımdan bile oturum 
açılabilecek, saatlerce tartışılabilecek teklife tekrar dönersek; bir kere baştan söyledim, bunun eko
nomik, kültürel, sosyal yönleri eksik. Böyle yarım yamalak tekliflerle, bu konuda istenen amaca 
ulaşmamız mümkün değil. Üstelik de, tabiî, yine aceleyle olsa gerek, olağanüstü hali kaldırmak is
tediklerini söyleyip aslında buna niyet etmedikleri, birtakırh cümle kuruluşlarından da ortaya çık
maktadır. 

Tasarının 3 üncü maddesi -önceki haliyle- olağanüstü hal bölgesi ve mücavir illerde silah kul
lanma yetkisini düzenleyen bir madde. Esasında, Olağanüstü Hal Kanununun 23 üncü maddesinde 
silah kullanma yetkisi çok açık bir şekilde ifade edilmiş. Orada, sadece "kaçmak" fiili yok; tasarı
da "kaçmak" fiilîi de maddeye eklenmiş ve olağanüstü hal bölgesinde silah kullanmayı bu şekilde 
mümkün kılan düzenleme, Meclisin İçişleri Komisyonunda kabul edilen yeni haliyle, olağanüstü 
hal ilan edilmeyen bütün yörelerde de, kolluk kuvvetlerinin silah kullanma yetkisini daha alenî ha
le getirmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu madde üzerinde biraz durmak istiyorum. Şu andaki haliyle ek madde 
2'ye göre, terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda "teslim ol" emrine itaat edilmeyerek 
kaçmaya veya silahlı mukabeleye ycltenilmesi hallerinde, kolluk kuvveti görevlileri, doğruca ve 
duraksamadan hedefe ateş etme yetkisine sahiptirler. Burada, bu eylemi kısıtlayan iki tarif var: Bi
rincisi "terör örgütlerine karşı olunursa..." İkincisi "bu örgütlere karşı yapılacak olan operasyonlar
da..." Bu ifadelerden başka, bu yetkiyi kısıtlayan hiçbir düzenleme yok. 

Değerli arkadaşlar, mademki bu yetki sadece terör tarifiyle kısıtlı ve sadece operasyonla kısıt
lı, isterseniz, terörün, kanunlarımızda nasıl tarif edildiğine bir bakalım. 3713 sayılı Terörle Müca
dele Kanununda, terör şöyle tarif edilmekte: 

"Madde 1- Terör; baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemle
rinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekono-
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mik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Dev
letinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yık
mak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu 
düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişi
lecek her türlü eylemlerdir. 

Bu kanunda yazılı olan örgüt, iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesiyle 
meydana gelmiş sayılır." 

Değerli milletvekilleri, terör örgütlerine karşı, terör örgütü olduğu-kesinleştikten sonra ye bu
rada tarif edilen niteliklere uygun eylemler peşinde koşan, en az iki kişiden müteşekkil çetelere kar
şı, kolluk kuvvetlerimizin böyle bir silah kullanma yetkisini haiz olmalarına kimsenin diyeceği 
yoktur. Ancak, burada, birtakım eksikliklerin gözlemlendiğini de ifade etmek isterim. 

Terör tarifine tekrar bakarsak: "Laik ve ekonomik düzeni değiştirmek..." Şimdi, bir kulübede, 
iki vatandaş, Türkiye'deki laik düzeni değiştirmek üzere, oturup kendilerince bir plan yapıyorlarsa 
veya gene iki kişi bir kulübede oturup, Türkiye'de ekonomik düzeni değiştirmek, bankaların faiz 
vermesini yasaklamak gibi birtakım yeni düzenlemeleri planlıyorlarsa, bunlar, bu tarife göre terö
rist olmaktalar ve çete kurmuş durumdalar; bunlara karşı bir operasyon esnasında da, kaçmaya te
şebbüs ettikleri anda, hedef gözetmeksizin, ateşli silahı kullanma hakkımız doğacak. Ben, bunu, 
kendim, bir uyarı niteliğinde, Anavatan Partisi Grubunun bu kanuna katkı niyetiyle burada ifade et
mek istedim. Bunun istismar edileceği haller de olabilir ve bu konuda titizlik gösterilmesi için, 
özellikle yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, kolluk kuvvetlerimizin bu konuda çok iyi motive 
edilmesi, eğitilmesi noktasında herhalde hiç kimsenin bu uyarıları kulakardı etme hakkı yoktur di
ye düşünüyorum. 

Bundan sonraki maddelere bakarsak, ülkede, birtakım doğal afetlerin, ekonomik bunalımların 
meydana gelmesi her zaman mümkün olduğuna göre ve bu yerlerde olağanüstü hal uygulamasının 
psikolojik sıkıntısı da dikkate alınarak uygulanmaması hallerinde, yönetimin birtakım zafiyetleri
nin ortadan kaldırılması için bu düzenlemelere ihtiyaç var. Tekrar söylüyorum ki, bu tasarıyı bura
da savunurken, sakın ha "Biz, Sayın Mesut Y.ılmaz'ın imzasını taşıyan kanun tasarısının hemen he
men aynısını getirdik, niye karşı çıkıyorsunuz" diye bir sığınma noktasına gitmeyiniz. O düzenle-. 
melerin içinde kaymakamlarımıza, valilerimize bugünkü tasarıdan ayrı olmak üzere, ekonomik, 
kültürel, eğitim uygulamalarında da onların görevlerini daha iyi icra etmeleri, daha etkili olmaları 
bakımından, etkin bir biçimde görevlerini yürütmeleri bakımından daha başka ilave teklifleri de ta
sarımızda getirmiştik. Onlar da koysalardı onlara bir diyeceğim yoktu. Valilerin haber alma nokta
sındaki birtakım eksikliklerini tamamlamak maksadıyla teklifimiz vardı; koymamışlar, koymamış
sınız. İlin kalkınmasıyla ilgili plan ve programların koordinasyonunda, özel ihtisas komisyonları
nın dahi kurulabilmesine imkân sağlayan, ülkemizin önemli ekonomik yatırımlarının koordinasyo
nu için valilerimizin daha etkin çalışmasını sağlayacak olan düzenlemeleri gözardı etmişler; sade
ce ve sadece asayişle ilgili düzenlemeler bugün için ülkenin gerçek ihtiyacını karşılayacak seviye
de, düzeyde değildir. 

Değerli arkadaşlar, yarın, malum, 30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyetinin Zafer Bayramı. Bugün 
ülkenin başındaki İktidarın beceriksizliği sebebiyle, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi 14.00-
24.00 saatleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesi içinde yasama görevini yapacak. Bu
nu, büyük bir beceriksizlik olarak niteliyorum; büyük bir saygısızlık olarak niteliyorum. 30 Ağus
tos Zafer Bayramı kutlama törenlerinde ve resepsiyonlarında bulunamamaktan ötürü üzüntülerimi 
ifade ediyorum. 

NECMETTİN DEDE (Muş) - Buradaki faaliyet ne?.. 
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MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Çalışmaktan rahatsız mı oluyorsunuz?! 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Altınkaya. 
(RP ve ANAP'lı milletvekilleri arasında karşılıklı konuşmalar) 
Sayın milletvekilleri, lütfen... Grup adına söyleyecek bir söz varsa kürsüden söylenir. Lütfen 

söz etmeyelim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bir şey arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Sözcünün ifade tarzı ve anlayışını tasvip etmiyoruz. Dü

zeltilmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın İstemihan Talay. 

Buyurun Sayın Talay. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
NECMETTİN DEDE (Muş) - Sayın Başkan, cevap verin. 
DSP GRUBU ADINA M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN - Bir saniye, Sayın Talay. 
Anlayamadım Sayın Dede. 
NECMETTİN DEDE (Muş) - Sayın Başkan, Sayın Kapusuz bir olayı arz ettiler efendim. Hiç 

olmazsa bu olayın hepimizi üzdüğünü de beyan etmeniz gerekir. Bu mutlu günün veya bu kutsal 
günün demeyelim de; bu bayram günü, zatı âlinizin, konusundaki tartışma arz edildiği zaman, ka
rar verilen Yüce Divanda siz de bulunuyordunuz. Bugün de çalışmanın muteber olup olmayacağı 
konusunda iki laf etmeniz gerekir. 

Arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN - Sayın Dede, Anavatan Partisi Grubu Sayın sözcüsü "muteber değildir" demedi 

çalışma için "üzüntü duyduğunu" ifade etti, Sayın Kapusuz da geri almalarını talep etti. Geri alıp 
almama konusunda, herhalde, değerlendirme Sayın Altınkaya'ya ait; ama, Başkanlıkça geri alınma
sını zorlayacak Meclise yönelik ters bir ifadesi söz konusu değildir. (ANAP ve DSP sıralarından 
alkışlar) 

Buyurun Sayın Talay. 

M. İSTEMİHAN TALAY (Devamla) - Sayın Başkan... 
NECMETTİN DEDE (Muş) - Bu yönetimde zatı âliniz de bulunuyorsunuz efendim. Yarın ve 

bugünkü çalışmalar... 

BAŞKAN - Sayın Dede, lütfen, hatibi dinleyelim. 
M. İSTEMİHAN TALAY (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimiz millet

vekilleri olarak, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi Gruplarının Türkiye Büyük Millet Meclisini bu 
dönemde neden olağanüstü toplantıya çağırdığı konusunu tekrar tekrar irdelemek zorundayız. Çün
kü, böyle bir toplantı, olağanüstü gerekçeler olmadan yapılan böyle bir toplantı, aslında, kavram 
olarak olağanüstü kavramını dejenere ederken, onunla birlikte kurumların da yıpratılmasına yol aç
maktadır. Nitekim, biraz evvel Sayın Altınkaya'nın belirttiği gibi, böyle bir toplantı sonucunda, ya
rın, Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük zaferi olan, 30 Ağustos Zafer Bayramında Türkiye Büyük 
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Millet Meclisi çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Acaba, biz kendimizi, böyle bir millî bayram gü
nünde çalışmakla çok çalışıyoruz şeklinde anlatma imkânına sahip miyiz; yoksa, bu, gerçekten, bir 
millî güne, bir zafere saygısızlık anlamı mı taşımaktadır? İşte, kendi içimizde sormamız gereken 
soru budur. (DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Refah Partisinin, Türkiye Cumhuriyetinin birçok kuru
munu ve ilkelerini sorguladığı ve kendisine göre yıpratmaya yöneldiği bilinen bir gerçektir; ama, 
Doğru Yol Partisinin de bu tür konularda ortağına alet olan bir görüntü içerisinde olması, gerçek
ten, bizi hayrete düşürmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bir an için hafızalarımızı yoklamak amacıyla, 18.6.1996 günü olağa
nüstü halle ilgili yapılan görüşmelerden iki pasaj sunarak sözlerime devam etmek istiyorum. Bura
da okuyacağım pasajlardan bir tanesi Diyarbakır Milletvekili Sayın Ömer Vehbi Hatipoğlu'na ait
tir. Sayın milletvekili şöyle diyor: "Evet, bu Hükümetin -yani, Sayın Mesut Yılmaz'ın Hükümetin
den bahsediyor- kuruluşundan bugüne, tam 101 gün geçti. Şimdi soruyorum: Bu süre zarfında, han
gi yaraya merhem oldunuz, hangi köyü imar ettiniz, kaç kuruşluk yatırım yaptınız, kaç mazlumun 
gözyaşını şildiniz, kime, hangi şefkat elini uzattınız? Şovdan başka ne yaptınız. Allahaşkına, ne 
yaptınız!.. Bunu, gelip, buradan söyleyin. 

Ben, çareyi söyleyeyim. Siz, olağanüstü hali uzatıyorsunuz; Allah nasip edecek, biz geleceğiz 
ve olağanüstü hali de kaldıracağız; kalkar mı kalkmaz mı, bir gün bile devam ettirilir mi; onu gös
tereceğiz..." 

A. TURAN BİLGE (Konya) - Onlar Meclise bile gelmiyor. 

M. İSTEMİHAN T ALAY (Devamla) - "...Bu kürsüde 27 nci kez olağanüstü hal görüşülüyor; 
her seferinde de 'son kez', 'son kez' deniliyor. Şu 30 Temmuz ifadesinin de, günü geçiştirmeye yö
nelik bir politika olduğuna kesinlikle inanıyoruz ve biz, olağanüstü hal uygulamasının bir gün da
hi uzatılmasından yana olmadığımızı huzurlarınızda ilan ediyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum." 
Elbette, bu okuduğum metin, Sayın Hatipoğlu'nun şahsı'nı eleştirmek anlamı taşımamaktadır. 

Bunlar, Refah Partisinin o zamanki görüşünü yansıtan cümlelerdir. 
Aynı tarihte, Demokratik Sol Parti olarak, biz de görüşlerimizi şöyle özetliyoruz: "Yeni Hü

kümete de programını hazırlarken, bu konudaki taahhüdünü kamuoyuna açıklama fırsatını tanı
maktır. Bu açıdan, biz, aynı Huzur Harekâtında olduğu gibi, olağanüstü halin de 31 Temmuz 96 ta
rihine kadar uzatılmasını istiyoruz ve bu konuda bir önerge vereceğiz. Önergemiz kabul edildiği 
takdirde, olağanüstü halin 31 Temmuza kadar uzatılmasına ve yasal boşluğun giderilmesine olum
lu oy kullanacağız; aksi takdirde, olağanüstü halin uzatılmasına karşı ret oyu kullanacağız. 

Biz, bu noktada, Türkiye Büyük Millet Meclisi gruplarına yeni bir öneri sunmak istiyoruz. Ge
liniz, 31 Temmuza kadar geçecek bu süreyi aynı kurucu meclis gibi değerlendirelim, olağanüstü 
hali kaldıracak yasal düzenlemeleri bu arada hızla gerçekleştirelim. 

Bildiğimiz kadarıyla ve öğrendiğimiz kadarıyla, bazı tasarılar, o arada iller idaresi kanunu ta
sarısı, şu anda hazır vaziyettedir." 

Sayın milletvekilleri, burada, iki partinin görüşleri ve iki partinin konuya nasıl baktığı çok 
açıklıkla ortaya çıkmaktadır. Bugüne kadar veya iktidar oluncaya kadar sürekli olarak olağanüstü 
hale karşı çıkan Refah Partisi, o gün için bir aylık süre uzatımını bile kabul etmezken, iktidar ol
duktan sonra dört aylık bir süre uzatımına "evet" demek durumuna düşmektedir. Öte yandan, De
mokratik Sol Parti, Sayın Mesut Yılmaz'ın başkanlığındaki Hükümetin dört ay süreyle uzatma ka
rarına karşı çıkıyor, DYP ve ANAP Gruplarını ikna ediyor ve bir aylık bir süreyi, yeni düzenleme-
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ler yapılmasına imkân verecek şekilde, kabul ettiriyor. Ancak, bundan sonra, yeni kurulan Hükü
met -biz, bu şekilde bir anlayışı gündeme getirmişken- ne yapıyor? Refah Partisi-Doğru Yol Parti
si Hükümeti kurulduktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinde hazır olan bazı tasarıların -biraz 
evvel belirtildi; aslında, bu tasarılar daha önceki hükümetin hazırladığı tasarılardan alınmış bölüm
lerdir- kanunlaştırılması gerekirken, Sayın Necmettin Erbakan, sanki, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bir danışma meclisiymiş gibi, üç ayrı genel görüşme talebiyle, iki hafta müddetle Parlamento
yu boş yere işgal ediyor ve o gün için çok rahatlıkla düzenlenebilecek olan bu tasarıların yasalaş
ması bu şekilde engelleniyor. İki haftayı bu kadar kolay harcayanlar, sonra, Meclisi, çalışanların 
haklarını ve birikmiş haklarını, bir anlamda, gaspetmek için, el koymak için, tekrar çalışmaya da
vet ediyorlar ve bu boşluğu doldurmak için de, bu yasa tasarılarını gündeme getiriyorlar. Burada, 
bir samimiyetin olmadığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilen İl 
İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İaşe Edilecek
lere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Kimlik Bildir
me Kanunu... Bütün bunlar, olağanüstü halin kaldırılabilmesini sağlayacak temel yasalar olarak 
Parlamentomuzun, şu anda, gündemine getirilmiştir. Bu yasaları şöyle bir göz atarak değerlendir
diğimiz zaman: , 

İl İdaresi Kanunu -hepinizin bildiği gibi- taşra yönetiminin ve yönetim sistemimizin temel ya
salarından bir tanesidir. Valiler, illerde, devletin, hükümetin ve ayrı ayrı tüm bakanların temsilcisi 
konumundadır ve yetki genişliği çerçevesinde görevlerini sürdürürler. Bu yasada yapılan değişik
lik, önleyici kolluk hizmeti açısından askerî birliklerle olan ilişkileri ele almakta ve diğer bir mad
desinde de sınır kapılarının yönetimini bir sisteme bağlamaktadır. Dolayısıyla, burada getirilen yet
kiler, valinin ildeki asayişi sağlama göreviyle ilgilidir ve bu yetkiler, elbette sıcak yetkilerdir, kötü 
kullanıldığı zaman, yanlış kullanıldığı zaman el yakan yetkilerdir. Burada, askerin, bazı toplumsal 
olaylarda bir güç olarak kullanılması söz konusudur. Geçmişte bunun istismar edildiğini ve sık sık, 
halk ile askerin karşı karşıya getirildiği durumların olduğunu düşündüğümüz zaman, bildiğimiz za
man, bu yetkilerin çok sınırlı olarak ve çok gerekli durumlarda kullanılması gerektiğini burada vur
gulamak istiyoruz. 

Terörle Mücadele Yasasında yapılan değişiklik, bir bakıma, güvenlik güçlerinin silah kullan
ma yetkisini olağanüstü bir şekilde artırmaktadır ve genişletmektedir. Eskiden sadece olağanüstü 
hal bölgeleri için geçerli olan bu yetkiler, şimdi bütün illere yönelik olarak kullanılabilir hale gel
mektedir. Bu bir anlamda, öldürme yetkisinin de verilmesi sonucunu yaratabilir. Biz, baştan beri, 
teröristlere karşı mücadelede, onları öldürmek yerine, sağ ele geçirmenin yararlı olduğunu düşün
dük ve bunu bu şekilde her zaman için ifade ettik. Bunun birkaç nedeni vardır: Birincisi, terörist, 
her şeyden evvel bir istihbarat kaynağıdır; teröristi ölü olarak ele geçirdiğiniz zaman, bu istihbarat
tan yararlanma şansınız kalmayacaktır. İkincisi, her ölüm, kendi etrafında ve toplumda acılar, 
üzüntüler yaratır, bundan uzak durmak gerekir ve daha da önemlisi, insan hayatı her şeyden üstün
dür. Bir gün terörist diye düşündüğümüz, gördüğümüz insanlar da, toplumun bir parçası, toplumla 
uyuşan bir insan haline dönüşebilir. 

6136 sayılı Kanunda yapılan değişiklik, geçici köy korucularına ve teröre bulaşmamış vatan
daşlara, bu kanuna aykırı davranışlarından dolayı bir af getirmeyi öngörmektedir. Fakat, burada 
önemli olan, Hükümetin ve iktidarın, geçici köy koruculuğu müessesesinin, artık yarardan çok za
rar verdiğini kabul etmesi ve bunun yumuşak bir geçişle zaman içinde eritilmesinin sağlanması ve 
bunların üretici alanlara kaydırılarak, bazılarının, yararlanılabilecek olanlarının güvenlik güçlerin
de değerlendirilmesi gerektiği konusunda bir anlayışa ulaşmasıdır, bizim beklentimiz budur. 
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Kimlik Bildirme Kanununda yapılan değişiklikler ise, para cezalarını artırma ve bu cezalan 

takdir etme yetkisinin idare tarafından kullanılması; fakat, adlî mercilere de, buna, itiraz hakkı ve
rilmesi şeklindedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, baştan itibaren olağanüstü hal uygulamalarının, te
rörü önlemede yeterli olmadığını bildiğimiz için, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda bu uygulamanın 
bir an önce sona erdirilmesini savunuyoruz. Bu tasanlar içerisinde eksik ve zararlı bulduğumuz un
surları, maddeler üzerinde söz alan arkadaşlarımız dile getirecek ve değişiklik önergelerimizi suna
caklardır. ' 

Bu yasal düzenlemeler kadar, terör mücadelesi de, İktidarın, terör sorununu teşhisi ve buna uy
gun politikalar üretmesi de önem kazanmaktadır. Terörün arkasında, dış güçlerin, komşu, hatta dost 
ülkelerin yer aldığı, artık, herkes tarafından bilinmektedir. Ancak, bir taraftan PKK'yla mücadele 
yapılırken, diğer taraftan bazı İktidar yetkililerinin, PKK'yla görüşmekten bahsetmeleri, Suriye ile 
su pazarlığına girişilmesi, İran'ın Kuzey Irak politikasına boyun eğilmesi ve Kuzey Irak politika
mızın da, Şeyh Osman'ın, insafına terk edilmesi, Hükümetin, terörün dış boyutunu henüz kavraya
madığını ortaya koymaktadır. Özellikle İktidar yöneticilerinin PKK'yla pazarlık yapılabileceğine 
ilişkin sorumsuz beyanları, terör mücadelesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, Güneydoğu Anadoludaki sorunla
rın daha da yoğunlaşıp, ağırlaşmasına Türkiye'nin Körfez Savaşında uyguladığı hatalı politikalar 
neden olmuştur. Kuzey Irak'ta oluşturulan Çokuluslu Güç, fiilen Kuzey Irak'ın bölünmesine yol 
açarken, ortaya çıkan otorite boşluğundan PKK yararlanmış ve Kuzey Irak'ı Türkiye'ye bir saldırı 
üssü haline dönüştürmüştür ve Irak'a Birleşmiş Milletler tarafından konulan ambargo, zaten zayıf 
olan bölge ekonomisinin daha da çökmesine yol açmıştır. 

Demokratik Sol Parti, baştan itibaren, bu ambargoya karşı Birleşmiş Miletlere başvurularak, 
Türkiye'nin bundan muaf tutulması gereğinin istenmesini talep etmiş ve ancak bu Hükümet zama
nında bizim uyarılarımız dikkate alınmıştır; ama, ne gibi bir sonuç vermiştir, ne yönde bir karar çık
mıştır; bu konuda bir bilgimizin olmadığını belirtmek isterim. 

BAŞKAN - Sayın Talay, 2 dakikanız var. 
M. İSTEMİHAN TALAY (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; terörü ve terör 

örgütünü destekleyen bazı komşularımız, bu arada, Türkiye'nin bu pasif tutumundan cesaret almış
lar, içte ve dışta yıkıcı eylemlere girmekten çekinmemişlerdir. 

Demokratik Sol Parti, terör sorununun temelinde, bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan geri 
kalmışlığının en başta gelen nedenlerden biri olduğunu teşhis etmiştir. 

Son yıllarda, hükümetler, devletin ekonomiden uzak kalması düşüncesini çok katı bir şekilde 
uyguladıkları için, bölgede, yeni yatırımlar yapılmadığı gibi, mevcut olan tesislerin de kapanması 
sonucu doğmuştur. Özel sektör, zaten bölgeye gitmemektedir. Bu arada, bölgedeki bazı partilerin 
yöneticileri, hayalî yatırımlara dayalı olarak, aşırı derecede teşviklerle beslenmişler; ama, bu yatı
rımlardan bölgeye hiçbir katkı olmamıştır. 

Bu arada, bölgede, eğitim ve öğretim tamamen ihmal edilmiş, yüzbinlcri aşan gençlerimiz 
okuma yazma ve hatta Türkçe öğrenme imkânlarını bile kaybetmiştir. 

Koruculuk sistemi, muhakkak, en kısa zamanda düzeltilmesi gereken bir duruma girmiştir. 
Dolayısıyla, olağanüstü hal, terörü önlemek için yeterli değildir ve kaldırılması gerekir. Bu yasalar 
çıktıktan sonra da kalkmaması için hiçbir neden yoktur. Hiç olmazsa, Parlamentonun bu olağanüs
tü toplantısı böyle olumlu bir kararın alınmasının bir nedeni olursa, kendi kendimize başarılı bir iş 
yapmış olmanın da mutluluğunu taşıyabiliriz; ama, hem bu yasaları çıkaracağız, ondan sonra da, 
hâlâ, olağanüstü hal, yine, ekime kadar devam edecek. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Talay, konuşmanızı tamamlamanız için size 1 dakikalık eksüre veriyorum. 
M. ÎSTEMİHAN TALAY (Devamla) - Bu, elbette inandırıcı olmayacaktır. 
Ben, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Talay. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, Refah Partisi Grubu adına ben 

konuşacağım. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ömer Vehbi Hatipoğlu; buyurun. (RP sıraların

dan alkışlar) 
Sayın Hatipoğlu, süreniz 20 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından 
İaşe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 
Kimlik Bildirme Kanununda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında Refah Partisi 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; benden önce konuşan grup sözcüsü arkadaşlarımı büyük 
bir dikkatle izledim; bugün, Meclisimizin gündemine alınan ve şu anda müzakeresini yaptığımız 
yasa taşanları hakkındaki görüşlerini dikkatle dinleyince, çok değerli katkılarda bulunduklarını da 
gördüm. Ben, bu arkadaşlarıma, konuşma sürem içerisinde bazı sorular sorarak cevap vermek isti
yorum. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; herkesin malumu olduğu gibi, Refah Partisi Grubu, 
öteden beri, olağanüstü hal uygulamalarına karşı çıkmıştır. Grubumuz, olağanüstü hal uygulamala
rına karşı çıkarken, birinci temel sorun olarak, olağanüstü halin olağanlaşmasının, olağanüstü hal
den beklenen faydalı neticenin istihsaline engel olacağı fikrini ifade etmiştir. 

Ayrıca, olağanüstü halin tek başına terörün ilacı olmadığı düşüncesini, buradan, defalarca sa
vundum ve -memnuniyetle dinledim- DSP Grubu Sözcüsü Sayın Talay'ın da burada ifade buyur
duğu gibi, bu kürsüden, defalarca, olağanüstü hal uygulamasına son verilmesi gerektiği, hem de va
kit-geçirilmeden son verilmesi gerektiği düşüncesini savundum. Bugün de aynı kanaatleri taşıdığı
mı huzurunuzda ifade etmekten mutluluk duyuyorum. Ancak, biz "olağanüstü hale son verilsin" 
dedikçe, iktidarda bulunan siyasî partilerin temsilcileri, her seferinde, şu kürsüye çıktılar "iyi de, 
olağanüstü hal uygulamasına son verdiğimizde doğacak olan yasal boşlukları nasıl halledeceksi
niz? Yani, terörle mücadele konusunda güvenlik güçlerinin elini kolunu bağlı mı tutacaksınız?" so
rularını bize yönelttiler ve her defasında, bıkmadan, usanmadan, Refah Partisi Grubu olarak biz de 
bu kürsüden şu cevabı verdik: Terörle mücadele konusunda varsa bir sıkıntı, varsa bir yasal boş
luk, varsa alınması gereken önlemler, neyse onlar, hükümetler bunu getirsin, Yüce Meclisin gün
demine sunsun, tartışalım, müzakere edelim, bunları kısa zamanda çıkaralım ve bu yasal boşluk id
diaları, güvenlik güçlerini zaafa uğratma iddiası, olağanüstü halin uzatılması için bir gerekçe olma
sın. Biz Refah Partisi Grubu olarak muhalefette iken şunu da söyledik: Getirilecek yasalara, insan 
temel hak ve özgürlüklerine ters düşmediği sürece, her türlü destek ve katkıyı vermeye hazırız. 

Şimdi, burada konuşan arkadaşlarımın hemen hemen hepsinin -DSP'yi istisna tutarak söylüyo
rum- temsilcileri bizden önceki dönemlerde hükümettiler, iktidardaydılar ve onlar, olağanüstü ha
lin kalkması konusunda çok ciddî adımlar atmadılar, bu yasaları getirmediler, Meclisin gündemine 
sunmadılar; ama, her seferinde de "gerekli yasal önlemlerin alınması için süreye ihtiyacımız var" 
dediler. 
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Biraz sonra geleceğim tabiî. Sayın Altınkaya, mevcut Hükümetin beceriksizliğinden bahsetti. 

Aslında onu demek istemedi, bu Hükümetin ne kadar becerikli olduğunu anlatmaya çalıştı; çünkü, 
onların hükümetleri zamanında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan, Meclis komisyonuna ge
tirilen, Meclis komisyonunda müzakere edilip alt komisyona takdim edilen yasa tasarılarının, tek
liflerinin bir bölümünü, bu Hükümet, kanunlaştırmak üzere Meclisin gündemine getirmiş; bu bece
riksizlik değil, olsa olsa becerikliliktir, bir. 

İki; yine benim katılmadığım bir şey: Sayın Talay, burada "bu bayram günü, Zafer Bayramı 
günü tatilde olması gereken Meclisi toplantıya çağırmak, bu ruha saygısızlıktır" filan gibi bir ifade 
kullandı. Bunu da çok değerli arkadaşıma yakıştırmıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde 
Meclisin çalıştırılması, bu zafere veya millî mücadele ruhuna saygısızlık değil, olsa olsa, millî mü
cadele ruhunun yeniden şahlanması demektir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

REFİK ARAŞ (İstanbul)-Ne alakası var... 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Ha, alakası nedir; onu da anlatayım. Zafer Bayra
mında tatil yapılır, Zafer Bayramında tembellik yapılır diye bir kaide yoktur. Zafer Bayramı günü, 
bizi o zafere götüren ilkeler düşünülür, konuşulur, tartışılır; en büyük ilke de çalışkanlıktır, çalış
madır. Böyle bir bayram günü şu Meclisin çalışmasından mutlu olmanız lazım. Niye saygısızlıktır; 
onu anlamakta güçlük çekiyorum. 

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - İncelik de orada. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, tek tek yasalara gele
lim. 

Burada şikâyet edilen konu nedir? Terörle mücadelede mesafe alınmış... "Terörle mücadelede 
alman mesafelerden geriye dönülmemesi, teröre karşı mücadele veren güvenlik güçlerinin zaafa 
uğramaması için bazı yasalarda değişiklik yapılması gerekir" deniliyor. Kim demiş? Geçmişte, 
Doğru Yol Partisi-Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetleri zamanında söylenmiş, ardından Anayol 
Hükümeti zamanında söylenmiş ve bu hükümetler döneminde de, bu yasalarla ilgili İçişleri Bakan
lığı ve Millî Savunma Bakanlığı bürokratları tarafından yoğun çalışmalar yapılmış, tasarılar hazır
lanmış, Meclise sunulmuş. 

Nedir bu yasalar? Bir tanesi 5442 sayılı İl İdaresi Yasasıdır; bu yasada değişiklik öngörülmüş. 
Ardından, 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasının bir maddesinde değişiklik düşünülmüş. Daha 
sonra ona geleceğim. Anayol döneminde, daha doğrusu bizden önceki hükümet döneminde gönde
rilen Terörle Mücadele Yasasıyla ilgili bir başka madde vardı ki -o, bu Hükümet tezkeresinde yer 
almamış- ona da değineceğim; kimin halktan yana, kimin temel hak ve özgürlükleri koruma konu
sunda çok daha hassas olduğunu Yüce Meclisin dikkatine,-bilgisine arz etmek için, o maddeden de 
bahsedeceğim. Ardından, 1776 sayılı Kuvvetli Tayın Kanunu, 2528 sayılı Er Kazanından İaşe Edi
leceklere İlişkin Kanun, Kimlik Bildirme Kanunundaki değişiklikler... 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; elimdeki şu dosya, İl İdaresi Kanununda öngörülen deği
şikliklere ilişkin yasa tasarısıdır, taslağıdır. Bu taslak, Anavatan Partili Sayın Ülkü Güney Beyefen
di tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiş, orada görüşülmeye başla
nılmış ve daha sonra, bir kısmı, alt komisyona havale edilmiştir. 

. Ne deniliyor?.. Sayın Altınkaya "çıkıp, buradan, Mesut Yılmaz Hükümeti döneminde gönde
rildi diye sığınmaya kalmışmayın" dedi; şimdi ona cevap veriyorum: Efendim, bu tasarı onbeş 
maddeliktir. Yani, İl İdaresi Yasasının birçok maddesinde değişiklik öngörüyor. 

Sayın Altınkaya, bize, bu kürsüden "orada birçok konular varken, niçin münhasıran 11 inci 
maddenin (d) fıkrasındaki değişikliği göndeme getiriyorsunuz; onun (e) fıkrası var, (f) fıkrası var, 
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(g) fıkrası var, (h) fıkrası var; onları niçin getirmediniz" diye soruyor. Şimdi, ben, ona cevap vere
ceğim... Çünkü, bu tasarıda, terörle mücadele konusunda güvenlik güçlerinin koordinasyonuna iliş
kin konu var. 

Peki, diğer maddelerde ne vardı ve niçin hükümet tasarısı olarak buraya gelmedi. Değerli ar
kadaşlar, o tasarı okunduğunda görülecektir ki, (g) fıkrasında, özellikle de (h) fıkrasında, bugünkü 
Olağanüstü Hal Bölge Valisine verilen yetkilerin hemen hemen tamamı, özetlenerek, İl İdaresi Ya
sası içerisine monte edilmiştir. Refah Partisi Grubu adına şunu ifade ediyorum: Eğer, biz, bu mad
deyi de sizin hükümetiniz döneminde getirdiğiniz şekilde getirseydik, Türkiye'deki 79 il valisine, 
bölge valisi yetkisi ve statüsü verilmiş olacaktı. Refah Partisi Grubu, geçmişte de, muhalefeteyken 
de, buna karşı çıkacağını ifade etmişti; şimdi İktidar ortağıyken de, bunu buraya taşımamakla, kar
şı olduğunu ispat etmiş oluyor. İşte bunun için getirmedik. 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) - Onları bize değil, DYP'ye söyle. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Yoksa, bütün valilerin Olağanüstü Hal Bölge Va
lisi yetkisiyle yctkilendirilmesine kalkışılacak olursa, o zaman, Türkiye'nin tamamında olağanüstü 
hal ilan etmiş olursunuz. Getirilmeyiş nedeni bunlardır değerli arkadaşlarım. 

Gelelim ikinci yasaya. Ne getirmişiz peki?! Sanki, İller İdaresi Yasasında çok büyük değişik
likler yapılmış da valilere süper yetkiler verilmiş falan gibi arz edildi burada. Bu tasarıyla valilere 
verilen ekstra bir yetki falan da yoktur. Sadece, il valisi Silahlı Kuvvetlerden yardım talep ettiği 
takdirde, birlik komutanı ile vali arasındaki koordinasyonun nasıl sağlanacağına ilişkin detay bil
giler vardır; bir. 

2 - Birden çok ile sâri olay meydana geldiğinde, 6 iller arasındaki koordinasyonu sağlamak , 
üzere bir koordinatör vali görevlendirilmesi yetkisi vardır. 

3 - Sınır ötesi harekâtta -sizin getirdiğiniz metne ek yaptık- ilgili devletin mutabakatını alma 
gereğini getirdik. 

Bütün bunlara teşekkür etmeniz ye bütün bunları alkışlamanız gerekir diye düşünüyorum. 
Değerli arkadaşlar, kuşkusuz, askerî operasyon, bir harekât planlamasıdır ve komuta birliğini 

gerektirir. İl İdaresi Yasasında da buna uygun bir düzenleme ve bir değişiklik yapılmış. 
Gelelim, 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasına. En çok tartıştığımız, üzerinde durduğumuz 

bir yasa. Hemen ifade edeyim ki, bu yasa tasarısı da, yine, bugünkü lafzı ve şekliyle, bundan ön
ceki hükümet tarafından Meclise sunulmuş olan bir tasarıdır. Bu Hükümetin kendi icadı filan de
ğil. Bunu siz getirmişsiniz; savunmanız gerekirken, kalkıp, şimdi bunu eleştiriyorsunuz. Nedir bu 
yasa?.. ' 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, Olağanüstü Hal Yasasında bugün getirilen tasarının ay
nı mevcuttur; doğrudur... 

AHMET KABİL (Rize) - Kısalttınız. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Aynı değil... . 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Efendim, istiyorsanız şimdi bulup okuyayım. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın),- Okuyalım... 23 üncü maddeyi oku. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Olağanüstü Hal Yasasının 23 üncü maddesindeki 

kısmı okuyorum... 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Haydi bakalım... Haricen konuşuyorsun öyle!.. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - "...teslim ol emrine itaat edilmemesi veya silahla 
mukabeleye yeltenilmesi veya güvenlik kuvvetlerinin meşru müdafaa durumuna düşmeleri halin- • 

- 3 3 8 -



T.B.M.M. B : 9 0 29 .8 .1996 0 : 2 
de, görevli güvenlik kuvvetleri mensupları doğruca ve duraksamadan hedefe ateş edebilirler." İşte, 
Olağanüstü Hal Yasasındaki metin bu. Şimdiki metinde bir farklılık var; şimdi onu da hemen arz 
edeceğim. DoğruYol Partisi ve Refah Partisi Grup Başkanvckillerinin imzasını taşıyan bir önerge 
Başkanlığa sunulmuştur. Şimdiki metinde bulunan " ve kaçmaya yeltenilmesi" ibaresi kanun met
ninden çıkarılacaktır... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Yola geldiniz yani. 
ÖMER VEHBİ HATİPOGLU (Devamla) - Bunu da bilgilerinize sunuyor ve bu konuda da 

desteklerinizi istirham ediyoruz. 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda bu değişiklik var. Peki, madem ki siz istediniz, si
zin Terörle Mücadele Yasasında yapmayı planladığınız değişikliği de okuyayım arzu buyuruyorsa
nız: "Yardım ye yataklık edenlere uygulanacak cezalara ilişkin hükümler getirilmeli..." Getiriyor
sunuz, o da var burada. Ayrıca, sizin getirdiğiniz metinde, ihbar edenlerin kimliklerinin açıklanma
ması, kanun kapsamına giren suçları öğrenip de ihbar etmeyenlere ceza verilmesi konularında ye
ni düzenlemeler yapılması gerekiyor. Dünyanın hiçbir hukuk kuralında bulunmayan bir şekilde, ih
bar etmeme suçu ihdas etmeye çalışıyorsunuz . 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, hükümetlerin, olağanüstü hal kalktığında yasal boş
luklar doğar ve terörle mücadelede güvenlik güçleri zaafa uğrar gerekçesine sığınmamaları için 
"hangi değişiklikler yapılıyorsa getirin, değiştirelim" diyoruz; işte, getirdik. İstiyoruz ki, bu 54 ün
cü Hükümet, hükümet programında ifade ettiği gibi olağanüstü hal uygulamasına kademeli de ol
sa bir son versin. İşte, bu nedenle, olağanüstü halle ilgili uygulama süresi bitmeden, olağanüstü top
lantıda konuyu gündeme getiriyoruz. 

Bakınız, CHP sözcüsü arkadaşımız Sayın Öztop "yangından mal kaçırırcasına niçin bu konu
ları hemen getiriyorsunuz" buyurdular. Bu kanun tasarısının tamamı, aylardır ilgili komisyonların 
gündemindedir; yangından mal kaçırırcasına ifadesini pek insaflı bulmak da -kusura bakmasın-
mümkün değildir. 

Efendim, yeterince tartışılmadığı iddiası da doğru değildir. Onlarca defa hem bu kürsüde tar
tışıldı hem Türkiye'nin her tarafında bu mesele tartışıldı. 

Kusura bakrnasın -örtülü sıkıyönetimden filan bahsetti- örtülü sıkıyönetim ve ceberut devlet 
anlayışını tenkit etmeye başlasak zannediyorum ki, bundan, en çok CHP'li arkadaşlarım rahatsız 
olur. (RP sıralarından "Bravo"sesleri, alkışlar; CHP sıralarından gürültüler) 

YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Başlayın... Başlayın... Ne varsa söyleyin. 
ÖNDER SAV (Ankara) - Dağarcığında varsa söyle! 
BAŞKAN -Sayın milletvekilleri, lütfen, sayın hatibe müdahale etmeyelim. 
ÖMER VEHBİ HATİPOGLU (Devamla) - Bakın, şimdi anlatıyorum. 
"Olağanüstü hale CHP hayır demektedir, her seferinde hayır demiştir" diye buyuruyorsunuz; 

dört yıldır iktidardaydınız; niçin kaldırma iradesini gösteremediniz ve olağanüstü hal tartışmasının 
şurada yapıldığı hangi Meclis toplantısında, hangi oylamada, CHP Grubu tam kadro "hayır" deme 
iradesini göstermiştir... 

YUSUF ÖZTOP (Antalya)-Her defasında karşı olduk... 
ÖNDER SAV (Ankara) - Mangalda kül bırakmamak bu. 
ÖMER VEHBİ HATİPOGLU (Devamla) - Bunu söyleyemezsiniz... 
Öyle mi?! Bakınız, bir şey daha söyleyeyim: Ben, değerli arkadaşımın sürçülisanı olduğunu 

ifade ediyorum, öyle ümit ediyorum. Terörle Mücadele Yasasıyla ilgili tartışma yapılırken, görüş-
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lerini ifade ederken, herhalde güneydoğuda insanların yeterli derecede eğitim görmemiş olmasını 
eleştirmiş olacaktı, Türkçe bilmediklerinden bahsedecekti; burada sürçülisan olarak -öyle ümit edi
yorum, öyle anlıyorum- "cahiller" lafını kullandı. Kendisinin de sürçülisan ettiğini bildiğini ve bu
nu geri aldığını biliyorum, teşekkür ediyorum. 

Ancak, sizin Hükümetlerinizin, onların bir kısmını eğitim hizmetlerinden mahrum bıraktığını 
da kabul etmeniz lazım; yıllardır iktidarsınız bu ülkede... Bu ülkede, Güneydoğu Anadolu bölge
sinde eğitim nimetlerinden... 

YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Ortağınıza sorun... 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Bakın, ben size cevap vermiyorum; siz "cahil" de
diniz, ben onu bile örtmeye çalışıyorum. 

Şu kürsüden, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan insanlara "cahil" diyenin cahil olduğu
nu ilan etmemi mi istiyorsunuz?! Ben örtüyorum, siz, hâlâ üzerime geliyorsunuz. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Hatipoğlu, 2 dakika süreniz kaldı. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, geliniz, bu tasarıyı, değerli oylarınızla onaylayınız. Bu bölgedeki olağa

nüstü hal uygulamasına son verilsin, kademeli bir şekilde son verilsin, şartları uygun olduğu zaman 
son verilsin; ama, Hükümetler "yasal önlemler eksiktir" gerekçesinin arkasına sığınmasın. Bunun 
da yolu burasıdır; gelin, bu kanunları çıkaralım ve iddia ediyoruz ki, getirilen şu kanun tasarıların
da, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan veya yeni bir kısıtlama getiren tek bir hüküm mevcut de
ğildir; şu andaki uygulamanın aynısı devam ettiriliyor. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, ille de muhalefet edelim diye, lütfen, buna karşı çıkmayın; gelin bunları çıkaralım. Re
fah Partisi Grubu olarak, eğer bu tasarı yasalaşırsa, kanunlaşırsa, Hükümetten şunu bekliyoruz: 
Olağanüstü hal süresinin dolmasına bile fırsat kalmadan, kademeli şekilde, hiç olmazsa bazı illeri
mizden kaldırılması konusundaki siyasî iradeyi gösterip. Yüce Meclisin huzuruna getirilmesini 
beklediğimizi ifade ediyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hatipoğlu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ali Rıza Gönül; buyurun efendim. 

Sayın Gönül, süreniz 20 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, değerli üyeler-hepinizi 

Grubum ve sahsım adına saygıyla selamlıyorum. 
İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve diğer 4 kanunla birlikte 6 yasada değişiklik. 

içeren ve ek madde ilave eden kanun tasarısının tümü üzerinde, Grubumuz adına görüşlerimizi sun
mak üzere huzurlarınızdayım. 

Görüşmelerin başından bu yana siyasî partilerimizin değerli sözcüleri, grupları adına düşünce
lerini, temennilerini bu kürsüden ifade ettiler; ancak, bir sözcü arkadaşımızın, bu kürsüden, 30 
Ağustos günü çalışmayı beceriksizlik ve saygısızlık olarak ifade etmesini teessüfle karşılıyorum. 
Bu Gazi Mecliste, böyle bir sözün kullanılmasını, bırakınız ifade etmeyi, düşünmek bile mümkün 
değildir. Kurtuluş Savaşını yapan ve başaran gazi Meclis elbette, ülkenin ve milletin bölünmez bü
tünlüğünü, devletin üniter yapısını her halükârda sağlayacak ve devam ettirecek yasal düzenleme
leri yapacaktır. Bu gazi Meclise yakışan budur. 30 Ağustos günü, görüşüp, çalışıp bu tasarıları ya
salaştırmak, ayıplanacak değil şeref duyulacak bir çalışmadır. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

REFİK ARAŞ (İstanbul)- Allahın başka günü yok çünkü. 
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ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Çalışmanın günü olmaz. Çalışmak, bu ulusun temel ilkesi ol

malıdır. Eğer yetişecekseniz, büyüyecekseniz, güçlü olacaksanız, öğünecekseniz, ulus olarak çok 
çalışmak zorunda olduğumuzu lütfen siz de kabul edin. 

Değerli arkadaşlarım, Mecliste grubu olan siyasî partilerimizin üzerinde uzlaştıkları ve anlaş
tıkları iki temel kpnu var: 

1 - Bu çatının altında bulunan bütün siyasî parti grupları, olağanüstü halin devamına hep oy 
vermişlerdir. 

2 - Hükümetleri oluşturan koalisyon ortağı partilerin hepsi, olağanüstü hali bir an evvel sona 
erdirme temennisini ve isteğini de, hükümet programlarının okunuşunda, burada ifade etmişlerdir. 

Şimdi, getirilmekte olan bu tasarı ile bu arzu ve niyetin gerçekleşmesi teinin edilmek istenmiş 
ve hedeflenmiştir. Ben, siyasî parti gruplarımızın, yine de iyiniyetle ve bu bakış altında, bu tasarı
ya olumlu katkılarda bulunmak için görüş ifade ettiklerine inanıyorum ve inanmak istiyorum. 

Olağanüstü hal, ismi üzerinde, Anayasadan doğan temel hak ve hürriyetlerin, belirli nedenler
le, belirli süreler içerisinde askıya alındığı bir yönetim sistemidir. Ulusumuz, Meclisimiz, olağa
nüstü hal ilanıyla ve bunu yönetecek ilgili yasaları çıkarmakla, şüphesiz, milletimize karşı olan gö
revini yapmıştır. 

Olağanüstü halde ve hal uygulamasında varılan nokta, acıdır, hepimiz için üzücü birtakım so
nuçlarla doludur. Bölgenin masum insanları öldürülmüş, köyler yakılmış, eri, polisi, subayı olmak 
üzere güvenlik kuvvetlerinden binlerce şehit verilmiş. Böyle bir netice, hepimiz için, ulusumuz için 
üzüntü vericidir; ama "olağanüstü hali kaldıralım" derken, kesinlikle, bir boşluğun doğmasına da 
zemin hazırlanamaz ve fırsat verilemez. Herhalde, bu çatının altında olan ve bizi dinleyen tüm va
tandaşlarımız ve burada bulunan arkadaşlarımızla bu konuda hemfikirizdir; çünkü, şer güçlere, ül
keyi bölmek isteyen örgütlere ve terör örgütlerine kesinlikle fırsat tanınamaz ve imkân verilemez; 
aksi halde, yerde duran bu kanın ve bu canların kimse de hesabını veremez. 

Onun için, bugün, burada görüştüğümüz yasanın, ilgili kanunların ilgili maddelerinde kanun 
tekniğine aykırı yönü olabilir; eksik veya fazla kelime de kullanılmış olabilir. Biz, muhalefetimi
zin değerli sözcülerinin, görüşleriyle, bu yasanın mükemmel çıkmasında yardımcı olacaklarına ina
nıyoruz. Çünkü, olağanüstü hal uygulamasında varılan nokta, elbette, 1991'den, 1992'den, 1993'ten 
çok daha iyi bir noktadadır. -

Hiç kimse, geriye gidişe ve dönüşe fırsat veremez; vermeyeceğimizi de bu Yüce Meclis, her 
seferinde, almış olduğu tedbirler ve uzatmalarla göstermiştir. 

Bu yasayla, olağanüstü hal uygulamasının sona ermesi halinde, terör örgütlerine ve bölücü şer 
güçlere karşı uygulanacak yasal düzenleme ifade edilmekte, askerî ve sivil yetkililere, yetkilerinin 
ne olacağı düzenlemesi, hatta uzun cümleler kullanılmak suretiyle, herhangi bir keyfîliğe zemin ha
zırlamamak ve fırsat vermemek için de uzun uzun paragraflarla yeni bir düzenleme getirilmiştir. 
Ben, bütün arkadaşlarımızın ve bütün siyasî parti gruplarımızın aynı düşüncede ve aynı inançta ol
duklarına inanıyorum. 

Böylece, olağanüstü halin kalkmasından sonra, bir geriye dönüş olmasın, varılan noktadan ge
riye gidilmesin ve bu terör örgütlerinin ve bölücü örgütlerin temeli ve kökü kuruyuncaya kadar mü
cadele devam etsin. Bizim dileğimiz ve inanıyorum ki, ulusumuzun ve hepimizin dileği ve kararı 
budur. 

Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; bu tasanda, 6 kanunda yapılması düşünülen de
ğişiklik ve ek maddeler düzenlenmiştir dedim. Burada, siz bunu böyle yaptınız, biz bunu böyle yap
tık şeklinde bir tartışmanın fayda getirmeyeceğine inanıyorum; çünkü, bu tartışmaların, devletimi
ze, milletimize hiçbir katkısı yok ve faydası da yok. 
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Refah Partisi grup sözcüsü arkadaşımız, burada, bir dosyayı açmak suretiyle okudular ve 53 

üncü Hükümet döneminde Meclis Başkanlığına verilen, İçişleri Komisyonunda görüşülen ve alt 
komisyona sevk edilen kanun tasarısının, bu tasarıyla ayniyet ifade ettiğini belirtiler. Tabiî, onu ben 
de biliyorum; bunu tenkit etmek için söylemiyorum ve hiç kimseyi yermek için de söylemiyorum; 
elbette, o günkü hükümet, ilgili bakanlık ve uzmanlar, o şekilde bir düzenlemeyi faydalı mütalaa 
etmişler, gönderilmiş, yasalaşmış yasalaşmamış; ama, önemli olan konu, meselenin kökünde, 
özünde ve meselenin çözümünde, olağanüstü halin kalkmasından sonra, iradelerimizin birleşmiş 
olmasıdır. 

Biz, bu tasarıyı 8 madde olarak getirmişiz, daha önceki Hükümet döneminde 15 madde olarak 
gelmiş; fark etmez; ama, 15 maddeyle değil de, 8 maddeyle de, bu düşünülen ve hedeflenen gaye 
istihsal edilebilecekse, bu tasarıyla, 8 maddeyle, 10 maddeyle, neyse, yapılabilir diye düşünüyo
rum. 

Memnuniyet veren bir konu, bütün arkadaşlarımızın ve siyasî partilerimizin bu konudaki has
sasiyetleridir ve konu üzerindeki görüşlerini ifade ederken ortaya koydukları üslubun güzelliğidir. 
Bu, bize şunu göstermektedir ki, mesele, siyasî partilerin meselesi değildir, Doğru Yol Partisinin, 
Refah Partisinin, Anavatan Partisinin, DSP ve CHP'nin meselesi değildir; hepimizin, olaya, millî 
bir mesele olarak bakmış olmamızdır, millî bir mesele olarak ele almış olmamızdır; partilerüstü ve 
Yüce Meclisin tümüyle ele aldığı bir konu olarak yaklaşım gösterilmesi ve bakılmasıdır; mesele
nin özü budur ve güzelliği de budur. 

Değerli milletvekilleri, bazı sözcü arkadaşlarımız, tasarı metnindeki bazı maddelerin, kişi hür
riyetlerini, kişi haklarını sınırlayacağı yolundaki endişe ve tedirginliklerini ifade ettiler. Hakikaten, 
olağan, normal bir duruma geçildiğinde, vatandaşlarımızın Anayasadan doğan temel hak ve hürri
yetlerini kısıtlayacak ve keyfî bir idare ve yönetime zemin hazırlayacak herhangi bir yasal düzen
leme görülüyorsa ve görüyorsak, elbirliğiyle bunu düzeltebiliriz. Biraz evvel, "kaçma" kelimesini 
çıkarmak suretiyle, silahlı mukabele halinde ve teşebbüse yeltenilmesi halinde, silahla karşılık ver
me hakkını güvenlik güçlerimize tanıyan yasa madde metnini, bir önergeyle değiştirme teklifinde 
bulunduk. Bu yönüyle, yine, sizlerin değerli katkılarınızı bekliyoruz; maddelerin görüşülmesi sıra
sında, değerli katkılarınızı bekliyoruz. Mademki mesele partiler üstüdür ve mademki mesele millî 
bir olaydır, bunu, elbirliğiyle, hep beraber çıkarmalıyız ve çıkarmış olmanın da hem gururunu hem 
onurunu yaşamalıyız; ben, öyle düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, şu ana kadar, konuşmacı arkadaşlarımız, kendi görüşleri içerisinde, İk
tidar ortağı Refah Partisi sözcüsü arkadaşımız da, maddeleri genel hatlarıyla ele aldılar. Ben, bun
ların tekrarına girmek istemiyorum; tekrar bunları ele alıp, aynı şekildeki yorumları veya çok az 
farklı yorumlarımı burada size.arz etmek suretiyle meşgul etmek istemiyorum; ama, şahsımın ve 
Grubumun bir inancını ifade etmek istiyorum ki -ve inanıyorum, siz de aynı inanç ve düşüncede
siniz- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üniter yapısını hiç kimse bozamayacaktır ve bozmayacak
tır; buna da fırsat vermeyeceğiz. Bunun için, yasal düzenleme neyi gerektiriyorsa, onu yapmakta 
da tereddüt göstermeyeceğimizi, Doğru Yol Partisi Grubu sözcüsü olarak, buradan ifade etmeyi bir 
görev kabul ediyorum. 

Tasarıya olumlu baktığımızı ifade ediyorum; olumlu oy vereceğimizi de ifade etmek istiyo
rum. Bu vesileyle, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gönül. 
Şahısları adına, Sayın Hüsamettin Korkutata; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
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HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 91 sıra sayılı ka

nun tasarısı üzerinde şahsî görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. ' 

Çok değerli arkadaşlar, olağanüstü hal ile ilgili, bölgedeki sıkıntılar, dertlerle ilgili çok konu
şulmuştur. Bugün, bazı arkadaşlarımızdan, bu meselenin, kamuoyunda doğru dürüst görüşülme
den, tartışılmadan, alelacele buraya getirildiğini duyduğumda, gerçekten çok üzüldüm. Biz, beş yıl
dır, bölgenin insanları olarak, bu meseleyle yattık, bu meseleyle kalktık ve bunun sonuna kadar da 
devam edeceğiz. 

Şu anda, bu kanunla getirilenleri de kesinlikle yeterli bulmuyoruz; ama, gördük ki, 1984'ten 
bu yana, kanunun emrettiği şekilde, hep dört ay olarak uzatılmış; "bu son uzatılmadır, bundan son
ra uzatmayız" demiş gruplar; hükümetler ve yine, yasa koyucunun, aman, bu olağanüstü hal, sıkı
yönetim bölgede kökleşmesin, bulunduğu yerde alışkanlık yaptırmasın, bazı bünyeleri tahrip etme
sin diye, böyle bir kısa müddet koymasına rağmen, maalesef, görmüşüz ki, yıllar yılı sürmüş ve yıl
lar yılı bu hal devam ederken, maalesef, sorumlu hükümetler bu yasayı değiştirmek veya bu olağa
nüstü hali kaldırmak için teşebbüs bile etmemişlerdir ve her halükârda bu tartışılmıştır. 

Ayrıca, yine bu Meclis tarafından yapılan 10'dan fazla araştırma var;, resmî araştırmalar var, 
partilerin kendilerinin tuttuğu raporlar var, özel şahısların tuttuğu raporlar var, kuruluşların tuttuğu 
raporlar var; bu raporların tamamı, bu bölgede olağanüstü halin bir an önce kaldırılmasına yönelik
tir. Niye, çünkü, olağanüstü hal, bölgede, yavaş yavaş, kendisine özgü yuvalar yapmıştır. Birçok 
yerlerde, faydayla beraber getirdiği zararlar daha da büyümüştür. O zaman, yavaş yavaş, bunu ye
niden derlemek, toplamak ve bölgeyi eski haline getirmek gerekiyordu; ama, maalesef, bütün ısrar
larımıza rağmen, birçokları, bu gerçekleri görmeden, bu kürsüden ahkâm kesmişlerdir; ama, gerçe
ği gördüğü halde bunu saptıranları da gördük. 

Ben, şimdi, muhalefete mensup -o gün de muhalefette olan- bir partinin Şırnak'ta tuttuğu ra
poru hatırlıyorum. Oraya beraber gittik, beraber dolaştık, her şeyi gözlerimizle ikimiz beraber gör
dük -o komisyonun başında bulunan arkadaşın ismini de söylemek istemiyorum, üzmek istemiyo
rum- "işte, gerçek bu değil mi? Bu. Mutabakata vardık mı? Vardık. " Ama, gördük ki, burada onun 
tam tersi söylendi. 

Değerli arkadaşlar, bizim dileğimiz, bu gerçeklerin görüldüğü gibi yansıması ve bunun gere
ğinin yapılması idi, bugüne kadar yapılmadı; umarız, bundan sonra, yapılan bu düzenlemeyle, Ba
kanlar Kurulunda bulunan yetkiyle, inşallah, olağanüstü hal kısmen kaldırılır. 

Bu yasanın, bizlerin ve bölgenin tek bir amacı vardır; bu kan, bu gözyaşı, bugüne kadar alınan 
bütün sert tedbirlere rağmen önlenemedi; sıkıntılarımız devam ediyor veya kısmen düzelmiş gibi 
göründü ise de, çok kısa zaman sonra bir bakıyoruz ki, aynı şekilde devam ediyor; o zaman, bazı 
yanlışlıklar, noksanlıklar var; bunları düzeltelim diyoruz ve böyle bir yetki veriyoruz. 

Allah'ın izniyle, kısmen, hiç olmazsa, 3-4 ilden, 5 ilden, 6 ilden bu kaldırıldıktan sonra, yeni 
uygulamalardaki farklılıklar -yani, olağanüstü halin olduğu bölgeyle olmayan bölgeler arasındaki 
fark- açık ve net olarak görülecek ve yavaş yavaş öbürlerinden de kaldırılacaktır; tabiî, bizim te
mennimiz, bölgenin tamamından kaldırılmasıdır. Mesele, olağanüstü halin kaldırılması da değil; 
mesele, burada huzurun ve güvenin sağlanmasıdır, asıl temennimiz odur; yoksa, olağanüstü hal, ya
sal bir durumdur, gayri hukukî bir düzenleme değildir; ama, biz diyoruz ki, bugün faydalı olama
mıştır, inşallah, olağanüstü hal kaldırıldıktan sonra, valilerimizin, sivil otoritelerimizin yapacağı 
yeni çalışmalar ve Hükümetimizin bugüne kadar bize sunduğu ve şu anda bölge halkı olarak bizim 
de -şahsım adına konuşuyorum- umutla beklediğimiz bazı katkılar da sağlandığında, bu fark daha 
açık görülecektir. 
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Değerli arkadaşlar, bölgede yaptığımız beş yıllık çalışmada, askerlerden ve kolluk kuvvetle

rinden dinlediğimiz şey şudur: Biz, bu Olağanüstü Hal Bölgesinde tüm sorunları yalnız başımıza 
yükleniyoruz; hükümetler üzerine düşeni yapmıyor; yani, bu meselenin dört boyutu varsa, bir bo
yutu fizik güçtür, diğerleri, sosyal, ekonomik ve siyasal tedbirlerdir; bunlar alınmadıktan sonra, bi
zim aldığımız bu tedbirler yeterli değil. Biz de, olağanüstü halin kalkmasını, yalnız başına yeterli 
görmüyoruz. Hükümetin, kendisine yüklenmiş olan o dört boyutu, üç boyutu da bir an önce ele alıp 
yerine getirmesi gerekir. Aksi takdirde, bu düzelme elbette ki olmayacaktır. 

Bunun başında, bugün, bölgede hayvancılık denen hiçbir şey kalmamıştır ve eğer Hükümet, 
üzerine düşen bu görevi yerine getirir; bugün, artık tüketici olmaktan başka hiçbir vasfı olmayan, 
köylerinden göç etmiş insanlara hayvan verir, onları yeniden üretici duruma getirirse; köyü, mez
rası yerle bir olmuş vatandaşın köyüne gitmesi, oturması için taahhüt ettiği bu düzenlemeyi yapar, 
vatandaşı oraya götürürse; yine şehirlerde artık yüzlerce ailenin iç içe olduğu, avlularda oturduğu, 
hatta, kendi aralarında artık münazaaların ve olayların başladığı bu durumu da sona erdirirse ve on
lara da ciddî yardımlar yapılırsa, inanıyorum ki, o zaman, aslında olağanüstü hali kaldırmanın da 
bir kıymeti olacaktır; yani, asıl gayemize, huzura ve güvene kavuşmuş olacağız. 

Değerli arkadaşlar, bölgenin insanları hakikaten çilekeştir ve bu çilekeş insanlar kadar efendi, 
şahsiyetli insan da yoktur diyebilirim. Neden; bu kadar yıllar yılı, üzerinde bu kadar ciddî tahak
kümler, sıkıntılar, dertler olmasına rağmen, bu insanlar, hep devletine ve milletine bağlı kalmıştır. 
Hakikaten, işi, düzeni yerinde olan insanların kesinlikle teröre bulaşmadığını, hatta, yüzde 1 ora
nında dahi bulaşmadığını görüyoruz. Ben, her yerde söylüyorum; Köy Hizmetlerinde geçici işçi 
olarak çalışıp, DSÎ'de geçici işçi olarak çalışıp veya bir başka yerde kadrolu memur değil, işçi de
ğil, geçici işçi olarak çalışan insanın dahi dağa çıktığını görmedik... 

BAŞKAN - Sayın Korkutata, 1 dakikanız var. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - ...ama, sefalet içinde perişan olan insanların da, 

elbette ki sağa sola gitmesi daha kolaylaşıyor veya bunu götürmek, bunu götürme metotlarıyla ada
mı ikna etmek daha rahat olacaktır. 

Burada söylemek istediğim şudur: Temel amacımız, bu sefaleti ortadan kaldırmaktır; böylelik
le, devletin şefkat ve merhametini, bu insanlara -uygulama yapmak suretiyle- hissettirmektir. Bu
güne kadar, bu şefkat ve merhamet, sadece lafta kalmıştır. Bu bölgede açılan paketlerin, verilen va
atlerin hiçbirisi doğru dürüst yerine getirilmemiştir. Umarız ki, 54 üncü Hükümet, bu vaatlerini, 
sözden çok icraat olarak ortaya koyacaktır. 

Biz, muhalefet olarak çok konuştuk; bu kürsülerden de konuştuk, bölgede de, adım adım do
laşıp her yerde anlattık. Bu anlattıklarırımızın hepsi doğrudur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Korkutata, 1 dakika eksüre veriyorum. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Her şeyi inanarak söyledik. Bu bölge halkı üze
rinde, bu cesetler üzerinde, bu kan ve gözyaşı üzerinde politika, o gün de yapmıyorduk, bugün de 
yapmayız; yapanları da şiddetle kınıyoruz. (RP sıralarından alkışlar) Çünkü, bu, politik bir konu 
değildir. Öyleyse, o gün söylediklerimiz doğrudur; bugün, artık konuşmak istemiyoruz, tatbikat 
yapmak istiyoruz. Allah'ın izniyle yapacağımız bu tatbikatla, bu bölgedeki kanı, gözyaşını dindire
cek, en azından dünden, evvelsi günden çok çok farklı hale getireceğiz; neticede, inşallah, huzur ve 
güven bu bölgeye gelecek ve hepimiz bundan şeref duyacağız, hepimiz bununla gerçekten övüne
ceğiz. İnşallah, bu da, bu Hükümete kısmet olacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Korkutata. 

Şahsı adına ikinci söz, Sayın Esat Bütün'ün. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bütün, süreniz 10 dakikadır. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlar
ken, hepinize saygılar sunuyor, Türk Milletinin zafer ayı olan ağustos ayındaki gerek 26 Ağustos 
gerekse yarın yaşayacağımız 30 Ağustosun milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, yıllardır, burada, âdeta havanda su dövülüyor. Şimdi, olağanüstü hal, 
yasalar... Yarın olağanüstü hali kaldırdınız; güneydoğudaki, doğudaki ve Türkiye'deki terör bitecek 
mi veya bütün Türkiye'ye koydunuz; bitecek mi? Hayır. Bence, olayın özüne, esasına gitmek la
zım. Yani, olayı sadece bir olağanüstü hale veya yasaya bağlayarak, terörü veya ülkenin karşılaş
mış olduğu sıkıntıları ortadan kaldıramayız. Her gün gözlerimiz yaşararak izlediğimiz, çocukları 
vatan için şehit olan cuma annelerinin gözyaşlarını durdurabilir miyiz ya da öyle veya böyle bir şe
kilde aldatılarak çocukları dağa kaldırılan veya teröre bulaştırılan anaların gözyaşlarını durdurabi
lir miyiz? 

Bugün, Kahramanmaraş'ta, Sivas'ta olağanüstü hal yok, mücavir alan yok... Peki, asıl bunun 
üzerinde durmak gerekirken, sadece ve sadece birtakım politik ve siyasî gerekçelerle, olağanüstü 
hal kalksın veya kalkmasın düşüncesi üzerinde kalmanın bir anlamı var mıdır? 

Değerli milletvekilleri, terörü iyi anlamak lazım; terör neden olur, bunu iyi görmek lazım. Ba
kın, terörün asıl hedefi, halkı sindirmek, bastırmak ve neticesinde hedefe varmaktır. Bana göre, bu
nun asıl kullanılan aracı silahtır; ama, yayın ve baskı unsuru medyadır. Bugün, Türkiye'de, bir grup 
medya, bilerek veya bilmeyerek, âdeta terörün propogandasının aleti olmaktadır. 

En son, cezaevlerinde bir açlık grevi yaşadık. Ne oldu o açlık grevi neticesinde; iş, anlaşmaya 
vardı. Ne yapıldı bakın arkasından; hemen, dövizzedeler de açlık grevine başladılar; çünkü, çözüm 
öyle alınıyor Türkiye'de. Halbuki, bunlara gerek kalmadan çözümler üretilmesi lazım. 

Şimdi, bugün, güneydoğuda ve doğuda, Türkiye'nin her yerinde, organize edilmiş, taşeron mi
litanlar ve örgütler bulunmuş, ama, dışarıdan desteklenen örgütler vardır. Türkiye'nin millî birlik 
ve beraberliğine yönelik misakımillîyi, devletin tekliğini ortadan kaldırmaya yönelik hareketle kar
şı karşıya olduğunu, devletin bütün organları, Meclisimiz, anlamak ve kavramak, bu noktada mü
cadele etmek zorundadır. Hepimiz gördük, Kuzey Kıbrıs'taki olaylar sonunda, Rum'un cenazesin
de, teröristin çelengiyle ebedî Türk düşmanı olan Ermeni'yi kolkola gördük. Bu gerçeği, bu psiko
lojiyi görmediğimiz noktada, terörün kökünü kazıyamayız. Yoksa, bu yasal düzenlemelerle, başka 
şeylerle yapamazsınız. Evet, terörün beslendiği kaynaklar, zeminler kurutulmalıdır; ama, bununla 
beraber, terörle de, anlayacağı dilden ve onlardan daha iyi eğitilmiş özel güvenlik güçleriyle mü
cadele edilir. Bugün görüyoruz ve yaşıyoruz, güvenlik güçlerimizin arasında koordine yoktur; gü
venlik güçlerimizin arasında birlik yoktur; illerimizin arasında birlik yoktur. Bu yasayla da bunun 
sağlanacağı kanaatinde değilim. Bu olayı bir devlet politikası, millet politikası haline getirmediği
miz müddetçe, terörle mücadele etmemiz mümkün değildir. 

Bakın, nasıl mücadele ediyoruz biz şimdi: İki üç ay eğitildikten sonra, onsekiz ay sonra tezke
re almayı hedefleyen Mehmetçikle veya üç yıllığına oraya gönderilen "bir an önce görevim bitse 
de batıya dönsem" diyen diğer güvenlik güçleriyle terörün üstesinden gelmemiz mümkün değildir 
veya iki üç yılda bir görevi değişen güvenlik güçleriyle de bunun önlenmesi mümkün değildir. Bu 
hali, sürekli hale getirmemiz lazım; sürekli bu işle uğraşan insanlar olması lazım. Yani, bilmeli ki 
o insan, rahata kavuşabilmek için, ben, bu dağdaki teröristi yok etmeliyim. 
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Ben, terörle mücadelenin belinin kırıldığı veya başarıya ulaşıldığı kanaatinde değilim. Gerçek

ler, dökümler de bunu göstermektedir. Siz, bu sene trafik kazasında 5 bin kişi öldüğünde, gelecek 
sene de 10 bin kişi ölürse, başarılıyız diyebilir misiniz? Ben gayet iyi hatırlıyorum, 1992 yılında, o 
zamanın Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı, dağlarda toplam 5 bin teröristin olduğunu söylemiş
ti. 1992 yılından bugüne kadar binlerce, onbinlercc terörist öldürüldü; ama, bugün daha binlerce, 
onbinlerce terörist var. Terörist âdeta kanla besleniyor; çünkü, öldürdüğünüz her teröristin akraba
sı ve yakınları yine terörist oluyor. Bunun çözümü, bence, gerçek, dünyanın aldığı tedbirleri ala
rak; teröristi halktan ayıracak, yetişmiş, teröristten daha iyi mücadele edebilen ve sürekli hale ge
tirilen özel yetiştirilmiş güvenlik birimleriyle oluşturulur. Bunun, bir kısmının askerde, bir kısmı
nın poliste veya bir kısmının başka şekilde değil, halkla beraber yetişmiş ve sırf işi gücü bu olan 
kişiler tarafından yapılması gerekir. 

Şimdi, bazı arkadaşlarımız, koruculuk kaldırılsın, şunlar kaldırılsın... Vatandaşın can güvenli
ğini sağlayamamışsınız; biz gittiğimiz zaman da "20 korucu daha verin bizim köyümüze" diyor... 
Şimdi, burada aslolan, koruculuğu veya bir başka şeyi kaldırmak değil; vatandaşın en doğal hakkı 
olan yaşama hakkını, can güvenliğini, mal güvenliğini sağlamadığınız zaman, siz koruculuğu kur
mazsanız, o zaman vatandaş kendi kendisini korumakla karşı karşıya kalır; bu, daha tehlikeli olur. 
Bugün, gidin Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya, görüyorsunuz -bunu da anlamakta zorluk çekiyo
rum- müthiş bir silah kaçakçılığı, köylerde müthiş bir silah... Bunlar nasıl geliyor, nereden geli
yor?.. Bunların da çözülmesi gerekir. Adeta, terör, güneydoğuda bir rant haline gelmiş; kaçakçılı
ğıyla, eroiriiyle, diğer unsurlarıyla bir rant haline gelmiş. Bunun ortadan kaldırılması lazım. Terö
rün bugünkü noktasında, geldiği noktada -demin de söyledim- başarılı değiliz. Terör, bırakınız Tür
kiye'yi, uluslararası boyuta kavuşmuştur. Terör, her noktada, uluslar arasında tanınır hale gelmiş
tir; artık Türkiye'nin dış politikasını dahi etkileyecek hale gelmiştir. Öyle ise, gelin, bu noktada, gü
neydoğudaki insanımız hiçbir zaman ayrılmak yanlısı değildir. 

Ben, sözlerimin bir yerinde yine medyayı suçlarken, bu noktada da yine medyaya dikkat çek
mek istiyorum. Bakın, medya, hep güneydoğu meseleleri ortaya çıktığı zaman, bir iki aykırı konu
şan milletvekilini veya özellikle de bölücü örgütlere destek çıkan birkaç yazarı çıkarır... 

BAŞKAN - Sayın Bütün, bir dakika süreniz kaldı. 
ESAT BÜTÜN (Devamla) - Burada güneydoğudan gelmiş birçok milletvekili arkadaşımız 

var, güneydoğuda yaşayan insanlar var; onlar çıkarılmaz, güneydoğudaki insanlar çıkarılmaz, bir
çok milletvekili var, onlar çıkarılmaz; ama, birisi böyle birtakım aykırı fikirler -aykırı fikirler der
ken, yani teröre destek verecek veya bölücü fikirler- ortaya koymuşsa, bakarsınız ki, bütün medya
mızın ekranlarında onlar vardır. Gündeme güneydoğu meseleleri gelir, teröre yandaşlığını ilan et
miş bir partinin milletvekilleri veya eski milletvekilleri ekrana çıkarılır; halbuki güneydoğu insanı 
kesinlikle onlarla beraber değildir, kesinlikle onları desteklememektedir. 

Bu noktada da özellikle medyanın sorumluluğu vardır, ülkemizdeki bütün devlet adamlarının, 
iktidarların sorumluluğu vardır. İş vahim boyutlara ulaşmaktadır. Her gün, Anadolu'ya onlarca şe
hit cenazeleri gelmekte... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bütün, 1 dakika eksüreniz var. 
Buyurun. 
ESAT BÜTÜN (Devamla) - Bu şehit cenazeleri anaların yüreğinde yara açmakta, bu yaralar 

gittikçe olayı derinleştirmektedir; bunlar, birtakım siyasî ve başka şekilde istismar edenlerle bera
ber, asıl, ülkenin, bana göre, birlik ve bütünlüğüne yönelik konulara gitmektedir. Bu konuyu, uzun 

- 3 4 6 -



T.B.M.M. B : 9 0 29 .8 .1996 0 : 2 
uzun, devlet olarak -devletin aslında bütün organları- açıkta değil, her noktada tartışmalı ve gerçek 
çözümü, kesin çözümü vermeli, terörle mücadele edeceklere hizmet etmeli, hükümetler ve Parla
mento da bütün her tarafın gerekli altyapısını hazırlamalıdır. Bir arkadaşımızın söylediği gibi, iş
sizlik, elbette, bu noktada etkilidir; ama, bunun, buraya getirilmesine de karşıyım. Bugün, başka 
yöredeki işsiz dağa çıkıyor mu?! Yani, şimdi, bu, ille, işsizdir diye dağa çıktı şeklinde değil... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bütün. 

ESAT BÜTÜN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bütün, uzun yıllarını medyada çalışmaya vermiş ve hâlâ, basın kartını onur
la taşıyan bir kişi olarak, medya hakkındaki eleştirilerinizin bazı istisnaları genelleştirme biçimin
de bir yanlış anlamaya yol açabileceğini düşünüyorum. Bu bakımdan, böyle bir açıklama yapma 
ihtiyacını duyuyorum. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Ben de genel olarak söylemedim "bazı medya" dedim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. Sözlerinizin sonunda genellemiştiniz; o düzeltmeyi yapma ih
tiyacını duydum. • 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; söz istiyor musunuz efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI MEHMET AĞAR (Elazığ) - Müsaade buyurursanız küçük bir açıklama 
yapalım. , 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MEHMET AĞAR (Elazığ) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri-

miz; huzurunuza gelmiş olan yasa değişikliği tasarılarıyla, yönetimde ihtiyaç hâsıl olan ve bu ihti
yaçlar ile problemlerin çözümüne kolaylık getireceği düşüncesiyle huzurlarınıza getirilen yasa ta
sarılarına müşterek desteğinizi talep etmekteyiz. 

Gerek parti sözcülerimizin gerekse şahısları adına söz alan değerli milletvekillerimizin çok de
ğerli eleştirilerini aldık. Bunların içerisinde, gerçekten, meseleye, vukufiyetle, arkadaşlarımızın, en 
azından bütün partilerimizin büyük bir iyi niyetle yaklaştıkları kesin bir gerçek. Hepimizin amacı 
meseleye çözüm getirebilmek. 

Elbette ki, sadece yasa çıkarmakla ülkedeki mevcut meselelere çözüm bulabilmek mümkün 
olabilseydi, Mecliste çıkarılan yasalar bugüne kadar bütün meseleleri çözmüş olurdu, yetmediği 
yerde de, yeni noktalar gelirdi. Önemli olan, bunların dinamik bir anlayış içerisinde tatbik edilebil
mesi veya mevcut yasalarda zaten fazlasıyla var olan yetkilerin, yine, dinamik bir anlayış içerisin
de kullanılabilmesi ve olayın ciddî biçimde gözlemlere dayanılarak sık sık yerinde görülmesi ve bu 
görülmenin sonucunda, acileyeti olan tedbirlerin anında alınması gereğidir. 

Tabiî, meseleyi, sadece Türkiye'nin belli bir bölgesine münhasır olarak kabul edebilme imkâ
nı da yok; Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde, olağanüstü hal bölgesinin dışında da birtakım terör ey
lemleri ve en azından teşebbüsleri vardır. Kamuoyunda sıkıntı ve telaşa sebebiyet verilmemesi açı
sından istihbarat birimlerimizin gayet canlı, verimli çalışmalarıyla elde edilen bilgilerle, örgütsel 
çalışmaların birçoğunun da akamete uğratıldığı kesindir. 

Çok küçük şekilde bilgi vermek icap ederse -geçtiğimiz hafta içerisinde ben bölgedeydim. 
Hakkâri ve Şırnak İllerimizin, özellikle sınır ilçelerini ve sınır birliklerimizi gördüm- meseleyi çok 
basit şekilde ifade edilecek bir terörle mücadele boyutunun da ötesinde düşünmek lazım. Türkiye-
mizin hudut bölgelerinde bugün ciddî bir şekilde ağırlık kazanmış, gayet sistemli bir kalkışmayla 
karşı karşıya olduğunu yakinen görmek lazım. 
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Olay, bugünkü haliyle, zaten devlet güvenlik güçleri başta olmak üzere devletin tüm kurum

larıyla birlikte, bölge halkıyla oradaki terör örgütü içerisinde olanların tecrit edildiği noktadadır. 
Bugün, büyük ölçüde bu tecrit işlemi yapılmıştır; yani, örgütle... İşte, sık sık söylenen bir şeydir: 
Efendim, bölge halkıyla eşkiyayı ayırt etmek. Bu ayırt etme yapılmıştır; zaten herkes de saflarına 
çekilmiştir. İnsanlarımız, bugün, bu terörden görmüş olduğu sıkıntının farkındadır ve bunun farkın
da olmalarından ötürü de, devletine ve onun meşru güçlerine karşı son derece anlayışlı, son derece 
yardımcı ve son derece de destek verir tarzda yaşamaktadırlar. 

Çok basit örnekler vereyim size: Daha üç sene evveline kadar, hiçbir normal yaşam tarzının 
hüküm sürmediği Şırnak İlimizde, 50-60 civarındaki ticarî işletmeden -işletme de demeyelim de, 
artık, çok küçük varlıklardan- aradan geçen ikibuçuk sene zarfında, resmen kayıtlı, fiilen faaliyet 
gösteren bu işletmelerin sayısı 600'e çıkmıştır; az buz bir rakam değildir bu ve bu işletmelerin içe
risinde ticaretin her türlüsünün yapıldığı, bütün ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz bir ekonomik ya
şam ortaya çıkmış Ve buradaki yaşam da artık gündüz 2,5-3'lerde tahdit edilmeyen, geceyarılarına 
kadar süren bir yaşam haline gelmiştir, Aynı şekil Silopi ve Cizre'de de vardır. Bu, nasıl ortaya çık
tı: Birtakım sakıncalarını henüz gideremediğimiz Habur Gümrük Kapısından kaynaklanan sınır ti
caretinin gelişmesi, önce sınır bölgelerine ve giderek daha iç bölgelere, hatta, Akdeniz Bölgesi iç
lerine kadar varan geniş bir yapıdaki ekonomik gelişmenin öncüsü oldu. Bütün bu yapı içerisinde, 
burada, güvenlik güçleriyle çok ciddî bir yakınlaşmanın, çok ciddî bir iyileşmenin ve çok ciddî bir 
desteğin var olduğunu da görüyoruz. 

Şırnak'ta kurulan bir askerî hastane, seyyar hastanelikten, bugün sabit hastane haline gelmiş ve 
bölgenin büyük ölçüdeki sağlık meselesini çözmüş durumda; vatandaşın gittiği yer, doğrudan doğ
ruya orası; başka bir yere gitmiyor ve oradaki sıcak, yakın alaka, bu rahatlığı sağlamakta; ancak, 
bölgenin diğer yerlerinde aynı şeyleri söyleyemiyoruz. 

Şimdi, her türlü konuda siyasî fetva veren birtakım meslek kuruluşlarımız, Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu'da, bu doktorsuzluk ve hemşiresizlik filan nasıl çözülürün bir projesini getirip, bugün, 
ne kamuoyuna ne Sağlık Bakanlığına koymamışlardır; ama, Tunceli'nin bilmem ne dağında güven
lik güçlerimizin -olabilir- hatalı davranışı olduğu vakit, burada, deste deste bildirilerle ortaya çık
maktadırlar. Kendi meslek erbabı üyelerine de çıkıp, "buyurun bir rotasyon yapalım; madem dev
let yapamıyor, tayin edemiyor, gönderemiyor, rapor alıyorlar, gelemiyorlar, gidemiyorlar; ama, biz 
birlik olarak bunu organize ediyoruz, altışar ay süreyle gidelim, bu projeyi ortaya koyalım, Sağlık 
Bakanlığına koyalım veya gönüllü olarak gidelim"in karşılığını hiçbir yerde bulabilmek mümkün 
değil. 

İşte, bugün, bölge halkımız -biraz evvel sayın milletvekillerimizin dediği gibi- somut yakla
şımlar bekliyor, somut çözümler bekliyor. 

Hayvancılık... Dağlarda, yaylalarda sıkıntı varsa, örnek çiftlikler kuralım; buradaki belli yay
laları, daha öncelikle güvenlikli alan haline getirelim; küçük sanayi sitelerini kuralım; daha önem
li illerimizde organize sanayi bölgelerine hız verelim; devlet hastanelerinde uzman doktor eksiğini 
giderelim -ki, Sağlık Bakanımızla dün konuştum bölge dönüşünde, çok ciddî bir proje hazırlamış 
bu konuda, çok yakın, hemen, onbeş yirmi günlük bir zaman zarfında uygulamaya koyuyor- bun
ları koyalım. Artık, bugün, olmaması ayıp olan bir röntgen cihazının olmadığı bir ilçe devlet has
tanesi filan düşünülemez; belli şeyler... Çok basitçe, çok somut olarak yapacağımız iyileştirmeler
le çözeceğimiz meseleler varken, olayı, sadece teori safhası içerisinde tartışma boğuntusu içerisine 
de sokmamak gerek; gidip, görüp, realist tedbirleri ve süratle alma gereği vardır. 

Bugün, güvenlik güçlerimizin işi, hiç, öyle kimsenin zannettiği kadar kolay da değildir. Bu 
eğitimler.filan son derece iyidir; değerli arkadaşım Sayın Esat Bütün'ün, son derece iyi niyetli, bü
tün eleştirilerini saygıyla karşılıyorum; ama, iki üç aylık dediğiniz eğitim, öyle az filan bir eğitim 
değildir, daha fazlası vardır; çok üst standartlarda komando eğitimi yapılmaktadır. 
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Bu tür mücadelelerin, dünyanın hiçbir yerinde kolay olmadığını bilmek lazım. Bir ülkeye, top

rağa, bayrağa sahip olmanın çok ciddî maliyetleri vardır; varsa da bunlar ödenecektir, bunlardan 
kaçma gereği yoktur. Elbette, hiçbir insan ölmesin, bir kuş bile ölmesin orada, kanadına bir zarar 
gelmesin, kim ister bunu. Yani, şimdi, orada bu silahlı grup yoksa, ne işi var bu kadar askerin ora
da, ne gereği var bu kadar sıkıntının. 

Gidip görmeniz gerekir; sıfır noktada, ülkenin hudutlarını bekleme durumunda olan, gerçek
ten büyük eğitimlere sahip, daha dün mektebinden, eğitiminden çıkmış gelmiş genç subaylarımız, 
assubaylarımız, erlerimiz, yeri geldiğinde diğer bütün güvenlik görevlilerimiz, hakikaten zor tabi
at koşullarında ve her türlü rizikoyu da omuzlamak suretiyle bu hizmeti yaptıkları gibi, hemen ya
nı başlarındaki yerleşim birimlerinin, başta sağlık olmak üzere birçok problemlerini de yine kendi
leri çözüyorlar. 

Ama, şimdi, o ilçelere gittiğimizde, işsiz, sıkıntılar içerisinde olan bir sürü genci gördüğümüz 
vakit, o zaman, buna çözüm getirme mecburiyeti var. Tabiî, bu bölgelerde, birdenbire, böylesine 
geniş bir işsizlik meselesine çözüm bulabilmenin kolay olmadığı aşikârdır. En temel gelişkin ola
yı, geçmişte gayet isabetli tedbirlerle yaptığımız sınır ticaretini keşke yeniden canlandırabilsek. 
Ancak, bugün güneydoğudaki sınır komşularımızla olan sıkıntılar malumunuz, bunları yılmadan, 
üşenmeden çözme mecburiyeti vardır. Kuzey Irak meselesi bugün büyük bir mesele halindedir, bu
nun çözülmesi lazım. İran'la olan ilişkilerimizle, sınır ticareti başta olmak üzere, bütün meselele
rin, teröre verilen desteğin ve bunların -öyle veya böyle- mutlaka çözülmesi lazım, burada somut 
adımlar atılması lazım. 

Sayın Korkutata'nın dediği gibi, insanlarımız elbette devletinden, milletinden kopma arzusu 
içerisinde değil; beklentileri var, bize düşen görev, bunları, laf kalabalığının dışında, somut, net 
projeler üretmek suretiyle, getirip ortaya koymaktır. Dev gibi otobanları, boğaz köprülerini, çok 
büyük projeleri realize eden bir ülkenin, 15-20 yatılı bölge okulunu yıllardır bitirememesinin ma
zeretini bulabilmek mümkün değildir. Çok büyük iyi niyetlerle bütün cumhuriyet hükümetleri bu 
bölgede hizmet etmiştir, hizmet etmenin gayreti içerisinde olmuştur ama, bugünün gelinen nokta
sında, bunlara net çözümler bulabilmek lazımdır, somut ve acil çözümler de bulmak gereği vardır. 

Geçen dönemde başarıyla uygulanan, acil destek planı çerçevesinde bulunacak kaynakların 
hızlı ve acil kullanım metotları içerisinde, sağlık ve eğitim meselelerini çözme kararındayız, bun
lara öncelik verilecektir. İlçelerle yol meseleleri vardır, asfalt bakımından köylerimizin de sıkıntı
ları vardır; bunlar çözümlenecektir. Bunun ötesinde terör, elbette bir millî politika, millî bir kon
sensüs çerçevesinde mücadele edilmesi lazım gelen bir konudur. 

Zannediyorum o maksat içerisinde söylemedi ama bir sözcü arkadaşım, "12 Eylülün yeşertti
ği terör ortamı" dedi; terör 12 Eylülün öncesinde had safhadaydı zaten yani; hiçbir yönetim terörü 
yeşertme heves ve arzusunda olmaz. Bunu tarih elbette değerlendirecektir ama, bu noktada da bir 
gerçeği tespit edip söylemekte yarar var. Terörü yeşertmek, siyasî iktidarların hiçbirinin amacı ol
mamıştır. Şu kadarıyla söyleyeyim: Terör örgütünün başı, eşkiya başıyla, çok önemli bir Batı ülke
sinin istihbarat ikinci başkanının, gidip görüşme yaptığını, açık istihbarat kanallarından, gazete ve 
mecmualardan biliyoruz. 

Meseleyi çok daha derinine, çok daha detayına görme gereği vardır; ama, bütün bunların kar
şısında "Efendim, bütün büyük güçler bunların ardındadır, arkasındadır" gibi, bir teslimiyetçi anla
yış içerisinde olmamız mümkün değildir. Türkiye de çok büyük bir güçtür. Türkiye, belki içinde 
yaşayanlarının gücünün farkında olmadığı bir büyük güçtür. Bu gücün, bu potansiyelin farkına var
mak suretiyle, önce içeride kendi dev potansiyelini harekete geçirecek olan bu ülke, elbette ki bu 
büyüklüğüyle, bu güçlülüğüyle, dünya siyasî platformundaki varlığını ve ağırlığı hissettirmek su-
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retiyle, bu meseleleri, önünde yılmadan, yıkılmadan çözmek ve halletmek zorundadır; Türkiye de 
bunu yapacak güce sahiptir ve bu da olacaktır. 

Hiç kimsenin yılgınlığa kapılması gerekmez. Elbette, bizi, her gün üzen, sıkıntı veren olaylar 
olmaktadır; ama, Türkiye de böyle bir ülkedir. Türkiye de böylesine bir stratejik konuma sahip olan 
ülkedir. Tarihinde olduğu gibi, bu problemlerle, bugün de uğraşma durumundadır; bunların çözüm
leri konulmaktadır. İhtiyaç olan yerde Meclisimiz de, bütün siyasî partilerimiz de devreye girme 
noktalarına geleceklerdir. Meseleler, hızlı bir şekilde, daha etkin çözümlere kavuşturulmak suretiy
le gün be gün çözülecektir. 

Bugünkü durum itibariyle, görünen odur ki, bütün yerleşim bölgelerinde, başta il merkezleri
miz olmak üzere, ilçe merkezlerimizde önemli ölçüde huzur ve güven ortamı devam etmektedir. 
Sıkıntılar, sınır bölgeleri başta olmak üzere, coğrafî avantajların eşkiya açısından çok iyi şekilde 
değerlendirildiği bazı kırsal bölgelerde devam etmektedir. Bugün, devlet, bu bölgelere, büyük hiz
metler getirmiştir; yetmediği görülmektedir, bunun, daha yeterli hale getirilmesi için gayret sarf 
edilmektedir. Güvenlik kuvvetlerinin, bu özel şartlara yönelik mücadele edebilmesinin bütün fizi
kî şartları yaratılmıştır. Araç, gereç, teçhizat yönündeki noksanları, her türlü fedakârlık yapılarak 
yerine getirilmeye çalışılmaktadır ve onlar da büyük bir kahramanlık içerisinde bu mücadeleyi sür
dürmektedirler. 

Mücadele, elbette ki, orada yaşayan insanlara karşı olamaz. Eline silah almış, bu kalkışmanın 
içerisinde olanların dışında olan kim ile devletin mücadelesi olabilir. Ona, sıcaklığı, yakınlığı, şef
kati olacaktır ve hatta, bu yanlışlığın içerisinde olan insanlara da devamlı çağınmız odur ki "olay 
yanlıştır, yapılan yanlıştır, netice doğurmayacaktır; üzüntü ve gözyaşından başka bir şey yoktur. 
Bir an evvel bu silahları teslim etmek suretiyle, normal yaşama dönmenin yollarını size açmak du
rumundayız. Geliniz, bu yollardan istifade ediniz ve birlikte bu meseleyi aşma durumunda ola-
lım"ın dışında da devletin bir başka söylemi yoktur. 

Çok isabetli şekilde söylenilen, aşağı yukarı, bütün parti gruplarının da anlayış birliğinde ol
duğu Terörle Mücadele Kanununda yapılan değişiklik konusunda bir açıklık getiriliyor; ek önerge
ler -doğrudur- olayı, sadece teslim olma çağrısının ötesinde, terör örgütü mensubu olmaktan ve si
lah kullanma teşebbüsünde bulunmaktan silah kullanmaya kadar varan süreci kapsayan şekil şart
larını kapsamak durumundadır; diğer şekliyle yanlış olabilirdi. Biz de, arkadaşlarımızla beraber ay
nı düşüncedeyiz. Kaldı ki, bütün bunların hepsi, uygulamada sıkıntı doğurduğunda, Meclis, bu me
selede süratle yeni düzenlemeleri yapma iktidarına sahiptir diyorum. 

Zamanınızı fazla almamak açısından, bu kadarını kifayetli görerek, maddelerin görüşülmesi 
sırasında açıklama icap ettiği noktalarda tekrar söz almak üzere, Yüce Meclisi en içten saygılarım
la selamlıyorum. (DYP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
İçtüzüğümüz uyarınca, görüşmelerde son söz, milletvekilinindir, 
Bu bakımdan, şahsı adına, Sayın Sebgetullah Seydaoğlu; buyurun efendim. 

Sayın Seydaoğlu, süreniz 10 dakikadır. 
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Diyarbakır) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi arkadaşlarım; Olağanüstü Hal Ya

sasında değişiklik yapan kanun tasarısını, bu ciddî konuyu görüşüyoruz. 
Olağanüstü halin yıllardan beri Türkiye'nin bir gerçeği, bir ihtiyacı olduğu varsayımıyla, Bi

rinci Dünya Savaşının 6-7 yıl sürdüğü, daha 5 sene önce Ortadoğu'da müttefik kuvvetleriyle Irak 
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arasında yapılan savaşın 45 gün sürdüğü bir dönemde, 10 yılı aşkın süredir, sivil, demokratik ol
mayan bir yönetimin, Türkiye koşullarında "bölgenin kaderidir" diye dayatılması, uzatılması karar
laştırılması sürdürüldükçe, sivil, demokratik parlamenter sistem üzerindeki iddialar, töhmetler, şa
ibeler ve tartışmalar daha devam edip gidecektir. 

Bugün, burada, daha çok bir makyaj görünümünde, bölge insanının incinen, kırılan, yok olan 
onurunu, biraz olsun kamufle ederek, yeni bir yasa değişikliği, sanki, daha demokratik bir gelişi
min, bir sürecin yerini tamamlayacağı gerçeğiyle önümüze getirilmek istenilmektedir. 

Ben, bu yasa tasarısını demin inceledim. Daha düne kadar Türkiye'de, Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliği varken, şimdi, bu yasa tasarısıyla, Türkiye'de, tüm valilere aynı yetki getirilmektedir. Cüm
lenin bir yerinde çok çarpıcı bir örnek gözüme ilişmektedir. Bakınız, tasarının 1 inci maddesinde 
"Olayların, sınır illerinde veya bu illere mücavir bölgelerde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylem
lerini müteakip, eylemcileri ele geçirmek veyahut da etkisiz hale getirmek için valinin talebiyle, as
kerî güç birliği, sınır ötesi harekâta yeltenebilir" şeklinde hüküm vardır. Yani, düşünün, Türkiye'de 
bir Parlamento var, Parlamentonun kararı yok, özgür Meclisin haberi yok; bir valiye, terörü takip 
etme bahanesiyle, askerî güvenlik gücü -Allah muhafaza- ancak bir muharebede, uluslararası bir 
savaşta sorumluluk alması gereken bir askerî gücü, bir valinin iradesine, inisiyatifine bırakacak 
"sınır ötesi harekât" adı altında, uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak davet etmesi şeklinde, 
böyle bir maceraya sürükleyebilecek bir yetki verilmektedir. Daha düne kadar bir süper vali var
ken, bugün bu tasarıyla tüm valilere aynı yetki verilmektedir. 

Diğer bir konu da, ateşli silahlarla ilgili kanun değişikliği. Türkiye, sosyal bir hukuk devleti
dir. Türkiye, sivil ve demokratik bir yönetimle idare edilen bir ülke sıfatıyla, insanların temel hak 
ve özgürlükleri de uluslararası normlara bağlıdır ve Türkiye bu normlarla mükelleftir; buna imza 
atmıştır. Daha önce, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre, güvenlik güçlerinin, suçu ne olursa 
olsun, bir insan suç işleyip de kaçtığı zaman, onu, önce havaya ateş ederek, ikazla, sonra topuğuna 
bir mermi sıkarak, arkasından, eğer -suçun nevisine göre- yakalanamadı ise, kasten hayatına yönel
mek gibi bir yetkisi vardı. Şimdi, getirilen yasa değişikliğiyle -eğer geri gönderilmeyip burada ay
nen kabul edilirse- direkt o insanların hayatına yönelik, dünyanın hiçbir yerinde verilmeyen bir yet
ki, Türk polisine verilmek istenilmektedir. Ve daha düne kadar, yargısız infazlar, insanların temel 
hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması ve bir sürü şaibeler varken, bir de bunun çıkması, Türkiye 
Cumhuriyetinin itibarı üzerinde bir leke olarak kalacaktır. Bu yasa tasarısını da demokratik görmü
yoruz, bu bir makyajdır; sivil, demokratik parlamenter mantığıyla değil, tamamen polis mantığıy
la yazılmış ve önümüze getirilmiş bir tasarıdır. 

İşin en acıklı tarafı, bu konunun görüşüldüğü alt komisyonda ve komisyonda çok değerli in
sanlar bulunduğu halde, bu tasarının, hiç tartışılmadan, insan haklarıyla bağdaştırılmadan önümü
ze getirilmiş olması ve bu Parlamentonun sayısal çoğunluğuyla biraz sonra bize kabul ettirilmek is-
tenilmcsidir; işin en talihsiz yönü budur. 

Bakınız arkadaşlar, demin de izah ettim. İkinci Dünya Harbi beş yıl sürdü; fakat, doğu ve gü
neydoğuda, yıllardan beri olağan olmayan, sivil demokratik yönetimin olmadığı, insanların zaman 
zaman bir yerel kolluk kuvvetinin emrinde idare edilebildiği, sivil otoritenin olmadığı, Parlamen
tonun yansımadığı, vali ve diğer alt organ birimlerinin yetkisinin dışında orada alışılagelen bir as
kerî yönetimin varlığı hepinizce malumdur. Yıllardan beri, o bölge insanının duygularını sömiire-
rek, kandırarak, onların duyguları üzerinde vaatler vererek -daha düne kadar Refah Partisinin böl
ge insanına vermiş olduğu kendi yeminleri kadar sözünü bugün hatırlatmak istiyorum: "İktidara 
geldiğimizde, size Allah'ın huzurunda söz veriyoruz, birgün olağanüstü hal kalkacak" diyen Refah 
Partisi- bugün getirilmek istenilen iki satırlık yasa değişikliğiyle biraz sonra hem o ilahî adalet hak-
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kında hem de o bölge insanının tarihi karşısında hesap vermeyi hiç düşünmeden, sırf koalisyonun 
sürmesi konusunda, sırf birkaç günlük ikbal uğruna, bir iktidar uğruna evet oyu vermelerini, hem 
Allah'a karşı hem bölge insanına karşı nasıl izah ederler, ben merak ediyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Yani parti programına koydunuz... 

SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - Evet, kalkması konusunda Parti Programını
zın, sözünüzün, hem Allah'a yemini vardır hem de bölge insanına; ama, uzatılması konusunda bu
gün sizin özel bir gayretinizi hissediyorum. Bu da, o bölgede, hem Allah'a karşı hiç de insan hak
larına mahsus olmayan bu yönetimin mazlum insanların hangi eza, sıkıntı ve baskı altında yaşadı
ğını en fazla bilen, yaşayan sizlersiniz ve bunun uzatılmasını destekleyen de yine sizlersiniz. Sizi, 
bunun tarihî sorumluğuyla baş başa bırakmak istiyorum. (RP sıralarından gürültüler) 

MUSA OKÇU (Batman) - Olağanüstü hali getirenleri yargıla... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, hatibe müdahale etmeyelim... 
Buyurun. 
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; insan hakla

rıyla sınırlı olan bu kadar ciddî bir konuda, sırf demagoji yaparak, takıyyecilik yaparak, o insanla
rın duygularını sömürerek, işte, koalisyonuz diye sorumluluktan kaçarak böyle bir tarihî mesuliye
tin altından hiçbir zaman yakanızı kurtaramayacaksınız. Getirilen bu yasa tasarısı, insan haklarına 
darbe vuran daha ağır bir yasa tasarısıdır. Önce bir valiyle sınırlanan bu yetki, şimdi tüm bölge va
lileriyle sınırlanmış; önce direkt insanın temel hak ve özgürlüğünü belirli bir şekilde sınırlayan, 
uyarı şeklinde olan Ateşli Silahlar Kanunu, şimdi, tamamıyla insan haklarına, hayatına yönelik bir 
saldırı olduğu, maddenin izahından açık ve net bir şekilde anlaşılmaktadır. 

Şimdi, olağanüstü hal, isminden de anlaşıldığı gibi, yaklaşık on sene sıkıyönetim, bir on yıl da 
olağanüstü hal... Ö bölge insanının içinde bulunduğu yaşamı, sosyal ve ekonomik hayat seviyesi, 
hayatta kalabilmenin, yaşamın savaşını verdiği bir süreçte, halen, sivil demokratik olmayan bu yö
netimin o insanlara reva görülmesi ve olağanüstü halin uzatılmasının desteklenmesi veyahut bir iki 
maddeyle makaslanması, hangi mantığa sığar; onu, sizin takdirinize bırakmak istiyorum. 

Olağanüstü hal konumuyla ilgili olarak, üyesi bulunduğum Anayol İktidarı ve bölge milletve
kili olarak ben -hem Allah'a karşı mesuliyetimden dolayı hem de o bölge insanına karşı olan tarihî 
sorumluluğumdan dolayı- en az çekimser kalmış bulunmaktayız; en az kerhen ret oyu vermiş bu
lunmaktayız. 

BAŞKAN - Sayın Seydaoğlu, 1 dakika süreniz var. 
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - Peki efendim. 

Ama, bugün, sizler, kendi parti hegemonyanıza, lider sultanıza, sırf birkaç günlük iktidar ol
mak uğruna, önünüze gelen maddelerin, insan haklarına yönelik antidemokratik gelişme olduğunu, 
dayatma olduğunu hiç bilmeden, yarın hesabını vermeyi düşünmeden, Koalisyon protokolüne na
sıl destek vereceksiniz?.. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - İftira. 
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - Şimdi, bu, insanın ideolojisiyle, insanın dava

sıyla, insanın inacıyla çelişir. Takıyye yaparak hiçbir yere gidemezsiniz. İşte "gücümüz yetmedi, 
Millî Güvenlik Kurulunun dayatması..." 

Olayın bir diğer sınırı: Bakınız, getirilmek istenilen yasa tasarısına; şimdi, vali askeriyeyi ça
ğırır. Terörle ilgili, ülkenin bütünlüğünü koruma konusunda, elbette ki, vali, askerî kolluk kuvvet-
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lerini çağırabiliyor. Burada asker diyor ki: "Ben gelirim; ama, çıkmaya da ben karar veririm." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Seydaoğlu, 1 dakikalık ek süreniz var; buyurun. 

SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - Sivil demokratik bir ülkede devlet yönetimi
nin, insan yönetiminin mantığına bakın; asker "ben gelirim, güvenliği sağlarım; ama, çıkmaya da 
kendim karar verebilirim" diyebiliyor ve getirilmek istenen madde de, aynı, net bir şekilde bunu 
belirtiyor. ' 

Demin, Hükümet adına, İçişleri Bakanı, bölgenin bir profilini çizerken, Şırnak'ta kalkınma hı
zının, hayat seviyesinin yükseltildiğini, huzur ve asayişin yerine getirilmek istendiğini, çok ince, 
yumuşak, güzel bir üslupla dile getirdiler. Hemşerim olması münasebetiyle kendilerine soruyorum: 

1. İktidara geldikleri ve Bakan olduğu günden bugüne kadar vaat ettikleri, köye geri dönüşte, 
güneydoğuda kaç köye köylüler geri dönmüştür? İsmen burada açıklanmasını istiyorum. 

2. Geçen hafta, Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde, 3 insan, faili meçhul bir şekilde öldürülmüş, ce
setleri Diyarbakır-Hazro yolu üzerinde bulunmuştur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Seydaoğlu. 

SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - Bağlıyorum efendim. 
BAŞKAN - Hiç böyle bir uygulamamız olmadı; teşekkür ediyorum. 
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - Peki. 
Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini... 
OYA ARASLI (İçel) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN- Karar yetersayısını arayacağız. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
İl İdaresi Kanunu, Terörle.Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İaşe 

Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Kim
lik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1.- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin D fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"D) Valiler, ilde çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini müm
kün görmedikleri veya önleyemedikleri; aldıkları tedbirlerin bu kuvvetlerle uygulanmasını müm
kün görmedikleri veya uygulayamadıkları takdirde, diğer illerin kolluk kuvvetleriyle, bu iş için tah
sis edilen diğer kuvvetlerden yararlanmak amacıyla İçişleri Bakanlığından ve gerekirse Jandarma 
Genel Komutanlığının veya Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır birlikleri dahil olmak üzere en 
yakın kara, deniz ve hava birlik komutanlığından mümkün olan en hızlı vasıtalar ile müracaat ede
rek yardım isterler. Bu durumlarda ihtiyaç duyulan kuvvetlerin, İçişleri Bakanlığından veya askerî 
birliklerden veya her iki makamdan talep edilmesi hususu, yardım talebinde bulunan vali tarafın
dan takdir edilir. Valinin yaptığı yardım istemi geciktirilmeksizin yerine getirilir. Acil durumlarda 
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bu istek sonradan yazılı şekle dönüştürülmek kaydıyla sözlü olarak yapılabilir. 

Vali tarafından askerî birliklerden yardım istenmesi halinde; muhtemel olaylar için istenen as
kerî kuvvet, valinin görüşü alınarak olaylara hızla el koymaya uygun yerde, cereyan eden olaylar 
için ise, olay yerinde hazır bulundurulur. Olayların niteliğine göre istenen askerî kuvvetin çapı ve 
görevde kalış süresi valiyle koordine edilerek, askerî birliğin komutanı tarafından belirlenir. Aske
rî kuvvetin müstakilen görevlendirilmesi durumunda; verilen görev askerî kuvvet tarafından kendi 
komutanının sorumluluğu altında ve onun emir ve talimatlarına göre Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip ol
duğu yetkiler kullanılarak yerine getirilir. Güvenlik kuvvetleri ile yardıma gelen askerî kuvvet ara
sında işbirliği ve koordinasyon yardıma gelen askerî birliğin komutanının da görüşü alınarak vali 
tarafından tespit edilir. Ancak, bu askerî birliğin belirli görevleri jandarma ya da polis ile birlikte 
yapması halinde komuta, sevk ve idare askerî birliklerin en kıdemli komutanı tarafından üstleni
lir. Birden fazla ili içine alan olaylarda, ilgili valilerin isteği üzerine aynı veya farklı askerî birlik 
komutanlarından kuvvet tahsis edilmesi durumunda iller veya kuvvetler arasında işbirliği, koordi
nasyon, kuvvet kaydırması, emir komuta ilişkileri ve gerekli görülen diğer hususlar yukarıda belir
tilen hükümler çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek 
esaslara göre yürütülür. Bu esasların uygulanmasında, işbirliği ve koordinasyon sağlamak amacıy
la gerekli görülen hallerde İçişleri Bakanı ilgili valilerden birini geçici olarak görevlendirir. Olay
ların sınır illerinde veya bu illere mücavir bölgelerde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemlerini 
müteakip komşu ülke topraklarına sığındıklarının tespit edilmesi durumunda valinin talebi üzerine 
ilgili komutan eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek maksadı ile, her defasında Ge
nelkurmay Başkanlığı kanalı ile hükümetin müsaadesi tahtında, ihtiyaca göre kara, hava, deniz 
kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurları ile komşu ülkelerin mutabakatı alınmak sure
tiyle mahdut hcdefli sınır ötesi harekât planlayıp icra edebilir. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen as
kerî birlik mensupları hakkında bu görevlerin ifası sırasında işledikleri suçlardan dolayı tabi olduk
ları kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle doğan acil ve za
rurî ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapılacak harcamalar Bakanlar Kurulunca uygun görülecek 
fonlardan yapılacak aktarmalar ve İçişleri Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten yapılır. Her yıl 
İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarılacak olan paraların illere dağıtımı ve kullanımı ile ilgili esaslar 
İçişleri Bakanlığınca belirlenir. Bu madde uyarınca kuruluş ve kişilerden sağlanan ve satın alınan 
malzeme, araç ve gereçlerin satın alma, kira ve kullanım bedelleriyle, işçi ücretleri ve benzeri gi
derler için ödeme emri beklenmez. İçişleri Bakanı veya valinin onayı yeterli sayılır. Bu harcama
lar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Sa
yıştay Kanunu hükümlerine tabi değildir. Ödemeler, usul ve esasları Maliye Bakanlığının görüşü 
alınarak, İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Keçeciler konuşacaklar. 
BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Keçeciler; buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Keçeciler, süreniz 10 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Teşekkür ederim Sayın Başka
nım. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci mad
desi hakkında Grubumuzun görüşlerini arz ve ifade etmek üzere söz aldım; bu vesileyle, Yüce He
yetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sözlerime, terörle mücadelenin millî bir mesele olduğunu ve bu meselede, bu Mecliste hemen 

hemen hiç kimsenin farklı bir düşünceye sahip olmadığını ve bu meselenin üstesinden gelinmesi 
noktasında Meclisin gereken desteği her zaman verdiğini, vermeye devam edeceğini, özellikle 
Anavatan Partisi olarak, bizim, bugüne kadar, terörle mücadelede, iktidarlara daima destek olduğu
muzu, iktidardayken de gerekli tedbirleri almakta tereddüt etmediğimizi arz ve ifade ederek başla
mak istiyorum. 

Bu millî meselede, elbette ki, bu mücadeyi yürüten güvenlik görevlilerimizin, arkalarında mil
lî iradenin desteğini hissetmesi önemlidir. Biz, sorumlu siyasetçiler olarak bu desteği onlara verdi
ğimizi her vesileyle, her defasında ifade edeceğiz. Bunu baştan söylüyorum; bundan sonraki ten
kitlerim, işin daha düzene girmesi, çıkarılan kanunların daha düzgün çıkarılması ve yanlış yapılma
masına yönelik olacaktır. O yüzden, izniniz olursa, bir iki nokta üzerinde durmak, bir de, Grubu
muza yapılan bir tarize cevap vermek istiyorum. 

Teknik bakımdan madde metnine baktığımızda; çok uzun bir madde, içerisinde bazı haşivler 
var, anlaşılması net, açık değil; öyle dolaştırılmış ki, nasıl anlaşılacağı veya tatbikatta nelerle kar
şılaşılacağımız net değil. Mesela, 1 inci maddenin ikinci paragrafından bir bölüm okuyorum: " Gü
venlik kuvvetleri ile yardıma gelen askerî kuvvet arasında işbirliği ve koordinasyon, yardıma ge
len askerî birliğin komutanının da görüşü alınarak vali tarafından tespit edilir," 

Tamam... Eğer, bu görüş ağırlık kazandıysa, bu işi vali tespit edecekse, vali tarafından tespit 
edilir diye kes at; ama, arkasından deniliyor ki "ancak, bu askerî birliğin belirli görevleri jandarma 
ya da polis ile birlikte yapması halinde..." Yukarıda, güvenlik görevlileri diyor; aşağıda, jandarma 
ve polis... Sanki, bu memlekette, jandarma ve polisin haricinde, böyle zikredilebilecek, kanunlara 
geçebilecek güvenlik görevlisi varmış gibi, yukarıda, güvenlik görevlileriyle yaptığı zaman vali ya
par diyorsunuz da, aşağıya gelip, jandarma ve polisle yaparsa, o zaman askerî birliğin komutanı ko
muta eder, vali karışmaz diyorsunuz. Çok muğlak, çok tuhaf; hakikaten, uygulamada birtakım sı
kıntılara sebep olabilecek bir madde kaleme alınmış. Yani, kulağınızı ta böyle göstermeye çalış
mışsınız, biraz zorlanmışsınız. Aslında, bu meseleyi daha net, daha açık bir şekilde kanun içerisi
ne yerleştirme imkânı vardı. 

Bu maddede diğer bir husus daha var; deniliyor ki "eğer, takip yapılırken teröristler sınırı aşar
larsa, valinin talebi üzerine ilgili komutan, eylemcileri ele geçirmek ve tesirsiz hale getirmek mak-, 
sadıyla, her defasında Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile hükümetin müsaadesi tahtında, ihtiyaca 
göre kara, hava, deniz kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurları ile komşu ülkelerin mu
tabakatı alınmak suretiyle mahdut hedefli sınırötesi harekât planlayıp icra edebilir. " Kim; vali... 

Bakın arkadaşlar, burada çok dolaylı bir şey yazmışsınız. Eğer, sınırötesi harekât üzerine kom
şularımızla yapılmış bir anlaşmamız var ise, o anlaşma zaten bu Meclisten geçer; bu Meclisten geç
tiği için de, o anlaşmayı tatbik etmek Meclisin iradesine uygun olur. Yok, böyle bir anlaşma yok
sa, bu, Meclisten başka, Türkiye'ye saldırı vaki olmadıkça, Cumhurbaşkanından başka hiçbir ma
kam veya merci, Anayasamıza göre, Silahlı Kuvvetleri yurtdışında görcvlendiremez, bu mümkün 
değil. Anayasanın 92 nci maddesi gayet açık, bu konuda, bir vali, sınırötesi harekât yapıyorum di
ye, Türkiye'nin başına iş açacak, buraya yazdığımız bu madde sebebiyle. Efendim, açamaz. Niye; 
o ülkenin muvafakatini, mutabakatını alacak. Öyleyse niye yazdınız? Zaten alamaz vali böyle bir 
mutabakatı. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Hükümet alacak, Hükümet... 
MEHMET KEÇECİLER (Devam) - Yani, vali, gidip, oradaki sınır valisiyle görüşüp, bir pro

tokol yapsalar; "yahu, bizde terör olunca, biz, size gelsek; siz de, terörist kaçınca, bize geldiğinde, 
bize gelseniz" deseler, buna, ben, Meclis olarak razı olmam. Yani, Edirne Valisi gidecek, görüşe-

- 355 -



T.B.M.M. B : 9 0 29 .8 .1996 0 : 2 
cek, Yunan kuvvetleri, icabında, Türkiye'de terörist takip edecek, benim de haberim olmayacak se
çilmiş insan olarak öyle mi?!. Buna müsaade edemeyiz, bunda bir yanlışlık var, haşiv var. Tatbik 
kabiliyeti olmayan ifadeler koymuşsunuz bunun içerisine. Hiç tatbik kabiliyeti yok. Niye yok; çün
kü, böyle bir mutabakatı, ülkenin mutabakatını, vali, gidip, o ülkeden alamaz zaten. Onu kim alır; 
onu, ancak, İçişleri Bakanlığı alır, Dışişleri Bakanlığı ahr, Hükümet alır. Hükümetler arasında kar
şılıklı görüşülür, bir anlaşma yapılır, bir mukaveleye bağlanır... 

Ha, şimdi, diyeceksiniz ki, efendim, biz bunları... 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - "...GenelKurmay Başkanlığı kanalı ile Hükümetin 
müsaadesi tahtında..." deniliyor. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Tahtında... Anladım da, o da yetmiyor, ayrıca,karşı ül
kenin de mutabakatını alacaksınız. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas)-Elbette. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Onu da alacaksınız. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Onu Hükümet alacak, vali değil. 

BAŞKAN - Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Hükümetin böyle bir yetkisi yok, 

o yetki Meclise ait. Hükümet diyemez ki, emrimdeki silahlı kuvvetlere emir verdim, git, Suriye'de
ki filanca köyü vur. Onu diyebilmek için, gelip benden, Meclisten; izin alacak, bana haber verecek, 
millî iradenin haberi olacak. Onu yapamazsınız diyorum işte; 92 nci madde gayet açık... 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Sıcak takipte bir şey var... 
BAŞKAN - Sayın Karamollaoğlu, lütfen, görüşlerinizi, Grubunuz adına açıklayın. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Şimdi, söylemek istediğim bazı diğer konular da var: 

Mesela, harcamalar kolay yapılsın diye "Bakanlar Kurulunca uygun görülecek fonlardan yapılacak 
aktarmalar..." demişsiniz. Halbuki, bugün, fonlar arasındaki aktarma, Hazineden Sorumlu Devlet 
Bakanının teklifi ve Başbakanın onayıyla olur, gayet kolay. Siz, bu işi zorlaştırmışsınız. Bakanlar 
Kurulunun onayıyla dediğinizde, bütün bakanların imzasını alacaksınız. İlgili bakan imza vermez. 
İşi kolaylaştıracağız derken, bilakis, mevcut durumu karmaşıklığa sokmuşsunuz, zorlaştırmışsınız. 
Ben, bunu, özellikle ifade ediyorum, kanun yapma tekniği açısından yanlış olduğunu da belirtiyo
rum. Aksi takdirde, ilgili bakanın fonunu keserken, o bakan imzalamaz; imzalamayınca da, siz, 
açıkta kalırsınız, İçişleri Bakanlığındaki işler yürümez... Ben, size kolaylık olsun diye söylüyorum. 
Bir önergeyle bunu değiştirelim, aksi takdirde sıkıntı doğar. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum; ancak, şunu hemen ifade et
mek istiyorum: Terörle mücadele, kararlı tavır ister. Biz, Anavatan Partisi olarak, bu kararlı tavra 
sahibiz; ancak, Hükümetin iki aylık icraatını, bu manada yeterli bulmuyoruz. 

Bunlardan bir tanesi; cezaevleriyle ilgili tatbikatınızdır. Cezaevleriyle ilgili tatbikatınızda yan
lışınız vardır. Oturup, pazarlık yaptınız ve bu pazarlığa, Refah Partisi milletvekili katılıyor, Cum
huriyet Halk Partisi milletvekili katılıyor; ee, DYP'liler, siz, bu Hükümete ortak değil inisiniz, bu 
pazarlığa giren milletvekillerinin arasında sizin milletvekiliniz niye yok?!. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sizin de yok ama... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - İkincisi; arkasından, Eskişehir Cezaevindekileri nakle

diyorsunuz. Bunu, Hükümet olarak "biz naklettik" deyip, nakledebilirsiniz; ama, pazarlıklardan 
sonra naklederseniz; bu, zaaf meydana getirir, Hükümetin tavrında bir nakısa meydana getirir; bun
da bir noksanınız var. 
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İkinci noksanınız, İstanbul'da, dün, Bebek'te bir olay meydana geldi; göz göre göre, mafya, so

kağa hâkim oldu. Bakıyorsunuz, eski Başbakanın korumaları, mafya elemanlarıyla beraber vuru
lup, öldürülüyor ve bu konuda bir açıklamanız yok... 

İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir) - 2 şarjör mermi boşalttılar. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bunlar yanlış...Bunlar yanlış şeylerdir, sizi ikaz ediyo
ruz... 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Kendine gel! 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Sokaklarımızı, mafyaya teslim edemezsiniz. Mafyayla 

ilişkisi olan emniyet görevlileri hakkında, bizim hükümetimiz tarafından başlatılan soruşturmayı 
sonuna kadar takip edeceksiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Keçeciler, eksüreniz 1 dakikadır. 

Buyurun efendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Aksi takdirde, nefesimiz ensenizdedir, ne yaptığınızı takip ediyoruz. 

Biz, bu devletin içerisinde sadece kanun hâkimiyetini istiyoruz; şunun, bunun, şu şahsın veya 
bu şahsın hâkimiyetine şiddetle muhalefet ederiz ve onu bu kürsüye getirir, sizden hesap sorarız; 
şimdiden ifade ediyorum. 

Devlet örgütlerinin içerisinde, güvenlik görevlilerinin içerisinde, eğer, "şu" cu, "bu" cu; şu şah
sın, bu şahsın hâkimiyetini kurmak isteyen gayretler var ise, Hükümet olarak, bunlara ilgili tedbir al
mak sizin vazifenizdir. Bu vazifenizi eksiksiz yerine getirmelisiniz. Aksi takdirde, hukuk devleti ol
maktan çıkılır, şahsî devlete doğru gidilir. O da, bu Meclisin müsaade edeceği bir tavır değildir. 

Hepinize saygılar sunuyorum.(ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Keçeciler. 

DSP Grubu adına, Sayın İstemihan Talay; buyurun efendim.(DSP sıralarından alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; İl İdaresi Kanununda yapılan bu değişiklik, ilde, önleyici kolluk gücünü kullanma açısından, as
kerden yararlanma amacıyla valilere verilen ayrıntılı yetkileri kapsamaktadır. 

Buradaki esas amaç, olağanüstü hal uygulamaları olmadan da, olağanüstü hali gerektirebile
cek toplumsal olaylarda, valinin takdir ve inisiyatifiyle, bu yetkiyi kullanmasına izin vermektir. Bi
raz önceki konuşmamda da belirttiğim gibi, bu yetkinin çok hassas ve çok gerekli durumlarda, çok 
hassas bir biçimde kullanılmasında yarar vardır. 

Tabiî, biz, bu yasaları çıkarırken, olağanüstü hali kaldırabilmenin altyapısı niteliğindeki yasa
ları çıkarmış oluyoruz; ama, bütün bunların hepsinin ötesinde, terör mücadelesinde daha etkili da
ha başarılı sonuçlar alabilmeyi de, bu arada gözetmek durumundayız. Şimdi, bu noktada, tekrar de
ğerlendirdiğimiz zaman, terörle mücadele, sadece güvenlik boyutu içinde olamaz, olmamalıdır. Za
ten, bu şekilde düşünüldüğü için de, bugüne kadar, terör mücadelesinde istenen sonuç elde edile
memiştir. 

Valiler, illerde, sadece güvenlik ve asayişten sorumlu değildir veya böyle olmak şeklinde al
gılanmamalıdır. Üniter bir devlet sistemine sahip olan Türkiye'de, valiler, yetki genişliği içerisin
de, illerde ekonomik ve sosyal kalkınmadan da sorumlu görevlere sahiptirler; ama, maalesef, bu 
görevler, yasada, bir yetkilendirme biçiminde olmamıştır. Örneğin, illerde, değişik örgütlerin bir 
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araya geldiği koordinasyon toplantıları yapılır. Bu toplantının, bir yasal mesnedi yoktur; Bakanlar 
Kurulunun verdiği yetkiye dayanarak, bu koordinasyon toplantıları yapılır ve genellikle de, valinin 
bu çağrılarına, bu toplantılarına, bölgesel bazı yatırımcı kuruluşların yöneticileri katılmazlar veya 
yerlerine, daha alt düzeyde birilerini gönderirler. 

Demek ki, bir ilde, yönetimi, ekonomik yanıyla, güvenlik yanıyla bir bütün olarak ele almak 
ve valileri, kendi illerinde, hem yatırım kararları açısından hem planlama açısından yeni yetkilerle 
donatmak zorundayız; fakat, burada, benim eleştirmek istediğim nokta, valilerin, özellikle doğu ve 
güneydoğu Anadolu'da çok etkin ekonomik faaliyetlerde bulunabileceği gerçeğini de düşündüğü
müz zaman, bu görevlerini bir tarafa bırakıp, onlara, sadece güvenlik açısından yetkiler vermiş ol
duğumuz noktasıdır. 

Ayrıca, güvenliğin, bir de istihbarat boyutu vardır. Bundan önceki, Sayın Mesut Yılmaz'ın 
Başbakanlığı döneminde hazırlanan tasarıda, çok haklı olarak, valilere, kendi iliyle ilgili olarak, gü
venlikle ilgili olarak, ildeki bütün kamu kurumlarının istihbarat bilgilerini vermeleri mecburiyeti de 
getirilmekteydi. İstihbarat olmadan güvenliği sağlamak veya önlem almak, elbette zordur veya ba
zı hallerde mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, başarılı bir yönetimle, kalkınma, istikrar ve ba
şarılı sonuçlar alma arasında çok doğrudan bir paralellik vardır, bir ilişki vardır. Başarılı bir şekil
de yönetilen ülke, başarılı bir grafik çizer, ekonomik açıdan, istikrar açısından başarılı bir görüntü 
sergiler. Aynı durum, kamu ya da özel kurumlar için de söz konuludur. İyi yönetildiği zaman, ku
rumlar, başarılı sonuçlara doğru giderler. 

Biz, genellikle, istikrar dediğimiz zaman, sadece siyasî istikrarı düşünüyoruz. Halbuki, istik
rar, yönetimdeki istikrardır, yönetimin devamlılığıdır. Hükümetler, bakanlar değişebilir; ama, po-
litize olmamış veya bozulmamış, yozlaşmamış etkili bir yönetim yapısı kurduğumuz takdirde, sis
tem, bu boşlukları, bu dalgalanmaları, hissetmeden veya en az etkilenerek yürümeye devam eder 
ve bence, bizim, bu noktada, hep birlikte, bir devlet politikası olarak üzerinde durmamı T: gereken 
husus budur. Yani, her iktidar geldiğinde değişen üst yöneticiler; her bakan geldiğinde değişen 
müsteşarlar veya genel müdürler yerine, liyakatli, nitelikli valilerin, kaymakamların veya yönetici
lerin, kendi görevlerini iyi şekilde yapmaları halinde, değişik partilerin, değişik yöneticilerin yöne
timi altında da görevlerine devam edecekleri bir sistemi, bir uzlaşmayı, bir konsensüsü hep birlik
te sağlamak zorundayız. Aksi takdirde, idarede etkinliği, idarede sürekliliği ve başarıyı yaratmak 
mümkün değildir. 

Hepinize saygılar,sunuyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Talay. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına görüşmeler devam ediyor; ancak, Hükümet adına, İçişleri 

Bakanı Sayın Mehmet Ağar, konuşmasını şu sırada yapmak istemiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

Süreniz 10 dakikadır. 
İÇİŞLERİ BAKANI MEHMET AĞAR (Elazığ) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkanım, Meclisimizin değerli üyeleri; Sayın Kcçecilcr'in konuşması üzerine, sıcağı 

sıcağına bir şeyler söylemek istedim. Kanun tasarısının geneli üzerinde, daha sonra, gerekirse ko
nuşurum. 

Sayın Keçeciler de, bizi, tabiî, yakînen tanırlar, bizim, kendi değerli şahsiyetlerini tanıdığımız 
gibi. Kendilerinin, milletvekili ve bakan olduğu dönemlerde de, biz, Ankara ve İstanbul Emniyet 
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Müdürlüğü gibi önemli iki görevi üstlendik ve bizim tavrımızın, tarzımızın, görev anlayışımızın ne 
olduğunu da, muhtemelen, yakinen bilirler. Ben, olaya açıklık getirmek bakımından söylüyorum. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Size güvenimiz tam Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MEHMET AĞAR (Devamla) - Bizim, başında olduğumuz teşkilat, so
kağı, ne mafyaya bırakır ne de, o mafya yardakçılığı yapan, mesleğine ihanet eden alçak tavırlı ki
şileri, bu mesleğin içinde barındırır. Onların gereği yapılır tabiî. 

Çok kısa süren bir olay, emniyet müdüründen ilk aldığım bilgilere göre. Emniyet Genel Mü
dürümüz, anında, olayla ilgili gerekli tahkikatları yapmak üzere müfettişleri gönderdi. Bugün ya
rın, hem failler yakalanır hem gerekli açıklamalar yapılır. 

Geçen Hükümet dönemimizde devam eden tahkikatla ilgili vereceğim bilgi: Hiçbir müfettiş 
değiştirilmeksizin, tahkikat, aynı şekilde sürdürülmektedir ve bu konulara karşı da, en ufak bir ta-
vizkâr tavır içerisinde olamayız. 

Peşinen söyleyeceğim ikinci bir konu: Adalet Bakanlığı dönemimizde hazırladığımız ve ken
dilerinin de haberi olacağını zannettiğim, Örgütlü Suçlarla Mücadele Kanun Tasarısı var. Ameri
ka, İtalya, Almanya modellerinden esinlenerek çok titiz bir çalışmayla hazırladık, şu an Başbakan
lıkta. 

Burada getirdiğimiz yenilik, bu suçların hepsini, Devlet Güvenlik Mahkemesi kapsamına al
mak, savcılara ve zabıtaya, bu tahkikatlarda çok geniş yetkiler vermek ve en önemlisi, bu örgütle
rin içerisinde olduğu belirlenen kişilerin mal varlıklarına tamamen el koymak suretiyle, ekonomik 
anlamda bunları çökertmek gereği vardır. 

Bir diğer önemji husus, bu konularla bağlantıları olan kamu görevlilerine verilecek cezalarda, 
normal şahıslara verilecek cezalardan mislilercc fazla hükümlerini getirmişizdir. Umut ediyorum 
ki, Meclisimiz tekrar açılır açılmaz, ilk çıkacak kanun, bu ve kara paranın aklanmasıyla ilgili ka
nun olacaktır. 

Adalet Bakanlığıyla ilgili iki tenkidi mucip konu olmuştu. Terörle mücadelede zaafa yer yok
tur, olmamalıdır. Ben, konuşmamın sonunda belki bahsedecektim; herkes, konuşmalarında, tavır 
ve tarzlarında buna dikkat etmelidir. Ben, hiçbir siyasî parti ayırımı olmaksızın söylüyorum, ora
da, canla başla hizmet eden insanların görev şuurunu, görev şevkini kıracak tavır ve davranışlar
dan, her ahval ve şart içerisinde kaçınmak mecburiyeti vardır. 

Cezaevleriyle ilgili sorunların çözümü konusunda, Sayın Bakanın, orada bir şahsî takdiri ve 
taktik anlayışı oldu diye görmek lazım meseleyi. Kendilerinin, bana şifahi beyanlarına göre söylü
yorum "hiçbir taviz vermedim. Hiçbir anlaşma yapmamız söz konusu değildir; ama, şekil itibariy
le böyle bir sonuç ortaya çıktı. Cezaevleriyle ilgili meselenin çözülmesi bitmemiştir" dedi. Bize gö
re de aynıdır. Aynı şekilde, meseleyi, Bakanlar Kurulunda şahsen de gündeme getirdiğim için ra
hatlıkla söylüyorum; bu problem bitmemiştir, devam etmektedir. Buca, Bayrampaşa, Ulucanlar 
meselesi mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır. 

İkincisi; Eskişehir Cezaevinin kapatılabilmesi söz konusu değildir, bu mesele için açılmıştır; 
bu mesele için, Bakanlık yaptığımız dönemde orayı yeniden açtık. 

Sayın Kazan, yine "Henüz oradan nakil de olmamıştır; yine, terör suçluları için burası devam 
edecektir; ancak, yapmakta olduğum naklin sebebi, muhakemeleri İstanbul'da olup da, uzaklık iti
bariyle savunma hakkının kısıtlanması gibi birtakım mazeretleri engellemek için, bazılarını, İstan
bul'a yakın cezaevlerine naklettim; yoksa, muhakemesi Ankara'da ve daha yakın yerlerde olanlar 
için Eskişehir Cezaevinde terör suçlularının muhafazası devam edecektir" dediler. 
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Bu konularda bilgi arz etmiş oldum. 

Sayın Başkanım, daha sonra, ihtiyaç olan noktalarda tekrar açıklama yaparım. Saygılar sunu
yorum (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Şahıslar adına Sayın Sebgetullah Seydaoğlu?.. Yok 
Sayın Fikret Karabekmez?.. Yok. • 
Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 91 sıra sayılı Kanun tasarısının 1 inci maddesinin tasarı metninden çıkarıl

masını teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
OyaAraslı Önder Sav Zeki Çakıroğlu 

İçel Ankara Muğla 
Celal Topkan İrfan Gürpınar Orhan Veli Yıldırım 

Adıyaman Kırklareli Tunceli 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet, katılıyor musunuz? 
İÇİŞLERİ BAKANI MEHMET AĞAR (Elazığ) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın önerge sahipleri, gerekçe mi okunsun, konuşacak mısınız? 
ÖNDER SAV (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN <- Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Söz konusu 1 inci maddede, valilere, mülkî idare amirlerine ve diğer kamu görevli

lerine verilen yetkilerin açık tanımları yapılmamıştır. Bu durum, yürütme yetkisinin kanunlara ve 
Anayasaya uygun kullanılacağını ifade eden Anayasamızın 8 inci maddesine aykırı bir durum ya
ratmaktadır. Demokratik hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle de çelişen bu düzenleme
nin kanun tasarısında yerini koruması, aynı zamanda Anayasanın başlangıcına ve 2 nci maddesine 
de aykırı bir görünüm ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, söz konusu 1 inci maddenin tasarı met
ninden çıkarılması uygun olacaktır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 1. - Vali; sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında, güvenliğin sağlan

ması, giriş-çıkişlarla ilgili görev ve hizmetlerin düzenli ve etkili bir biçimde yürütülmesi, görevli 
kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almaya ve 
uygulamaya, kuruluşların çalışmalarını denetlemeye yetkilidir. İçişleri Bakanlığının uygun görece
ği bu yerlerde vali tarafından mülkî idare amiri görevlendirilir. Vali, yetkilerinin tamamını veya bir 
kısmını görevlendirdiği mülkî idare amirine devredebilir. Bu yerlerde hizmet veren kuruluşlar, gö-
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revli mülkî idare amirine karşı sorumludur. Görevlendirilen mülkî idare amiri Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanun ile Gümrük Kanununun arama ile ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, genel 
güvenlik ve kamu düzeni bakımından gerekli gördüğü hallerde, sivil hava meydanlarında, liman
larda ve sınır kapılarında, binaları, uçakları, gemileri ve her türlü deniz ve kara taşıtlarını, giren çı
kan yolcular ile buralarda görevli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar personelinin üstlerini, araç
larını ve eşyalarını aratabilir. Aramanın kimler tarafından-yapılacağı kaydını da taşıyan arama em
ri yazılı olarak verilir. İvedi durumlarda sözlü olarak verilen emir derhal yerine getirilir ve en kısa 
zamanda yazılı olarak teyit edilir. Kuruluşların birbirine araç, gereç ve personel yardımı yapması
nı isteyebilir. Personel hakkında değerlendirme raporu düzenleyebilir, disiplin kovuşturması yaptı
rabilir ve gerekirse uyarma ve kınama cezası verebilir. Diğer cezalar için öneride bulunabilir, ma
zeret izni verebilir, yıllık izin için görüş bildirir. Yazışmalara aracılık yapar. Ancak kuruluşlar tek
nik konularda, istatistiki bilgileri içeren konularda ve malî konularda kendi kuruluşları ile doğru
dan yazışma yaparlar. Bu kuruluşların üst makamları ile yapacakları yazışmalarda da aynı yöntem
ler uygulanır. Zamanında önlem alınması amacıyla, Emniyet, jandarma, Jandarma ve Kara Kuvvet
leri Komutanlığı Sınır Birlikleri, Gümrük, Gümrük Muhafaza ve diğer kamu kuruluşları, elde et
tikleri bilgileri mülkî idare amirlerine iletirler. Mülkî idare amirinin görev, yetki ve sorumlulukla
rına ilişkin uygulama düzeni, Maliye, Sağlık, Ulaştırma, Turizm Bakanlıkları ile Gümrük Müste
şarlığının bağlı olduğu bakanın görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak, Ba
kanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, CHP Grubu adına, Sayın Önder Sav; buyurun. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Sav, süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ÖNDER SAV (Ankara) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele

ri; İller İdaresi Kanunu ve diğer kanunlarla ilgili olarak getirilen bu tasarının ek maddesi üzerinde 
konuşmak zorunda kaldığım için gerçekten üzgünüm. 

Bir hukukçu olarak, bu eklemenin, bu düzenlemenin neresini düzeltebilirim diye baktım; dü
zeltilebilecek bir tarafı yok. Deveye sormuşlar "boynun neden eğri" diye, o da "nerem düzgün ki" 
demiş. Bu maddenin de, hiçbir yeri düzgün değil. 

Şaşırıyorum!.. Türkiye Büyük Millet Meclisinde ihtisas komisyonları var; Anayasa ve İçtüzük 
doğrultusunda oluşturulan komisyonlar var. Bu komisyonlarda, yetkili, yetenekli, işi bilen hukuk
çularımızın, onlara hizmet üretecek bakanlık bürokratlarının olduğunu sanıyorum. Böyle kanun 
maddesi düzenlenir mi?!.. Dünyanın neresinde görülmüş böyle bir düzenleme yapmak?!.. Hangi 
ciddî hukukçuya sorsanız, böyle bir düzenlemenin altında ezilir; böyle bir düzenlemeye kolay ko
lay oy veremez. Şimdi, böyle çarpık bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. 

Bir defa, bu madde, öncelikle yasama tekniğine aykırı olarak düzenlenmiş. Böyle maddelerle 
yasama tekniği, aslında, tarihin derinliklerinde kaldı; Napolyon yasalarında kaldı, Mussolini yasa
larında kaldı, Mecellenin tozlu sayfalarında kaldı böyle yasama maddeleri düzenlemek. Eğer, İçtü
züğün 87 nci maddesinden kaçmak, hukuka karşı bir hile yapmak için düzenleme zorunda kalmı
yorsa, o da, bu Meclise, bu Meclisi oluşturan parlamenterlere karşı haksızlıktır -dilimi çok hafif 
kullanmak istiyorum- saygısızlıktır. 

MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Mecelleye de saygısızlık etmeyelim... 
ÖNDER SAV (Devamla) - Mecellenin neresine saygı duyulacağını ben sizden çok iyi bilirim. 

Eğer, tartışmaya girersek, onu ayrıca tartışırız. 
MEHMET AYKAÇ (Çorum)-Ama, tümünü... 
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BAŞKAN - Sayın milletvekili, lütfen... Herhangi bir görüşü, şahsınız yahut grubunuz adına 

söyleyebilirsiniz; laf atarak araya girmeyelim efendim. 

ÖNDER SAV (Devamla) - Böyle, roman yazar gibi kanun maddesi yazılmaz. Roman okur gi
bi mi okuyacak insanlar kanun maddesini? Doğrusu, bu maddeyi, bir hukukçu olarak, okurken ben 
anlamakta zorlanıyorum, ben anlamakta güçlük çekiyorum. ", • 

Bir diğer sıkıntı, bu maddede, yasa maddesinde yer almaması gereken kimi hükümlere yer ve
rilmiş, yer alması çok görülebilecek düzenlemeler yapılmıştır. Hemen, bir ikisine değineyim: Gö
revli kuruluşların işbirliği ve koordinasyonu ve yazışmaların nasıl yapılacağına ilişkin düzenleme 
var yasa maddesinde. Aslında, bunlar, yasa maddesine konu olacak şeyler değildir; yönetmelikle
re, hatta, genelgelere konu olacak şeylerdir. Burada, biz, yasa maddesi biçiminde, böyle bir norm 
karmaşası içerisinde, bir konuyu tartışmak zorunda bırakılıyoruz. 

Bir diğer konu, daha önceki Hükümet döneminde, Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakan olduğu 
Hükümet döneminde, 6 Haziran 1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen tasa
rıda yer almayan, altı satırlık bir son cümle var; fevkalade ilginç: "Zamanında önlem alınması ama
cıyla, Emniyet, Jandarma, Jandarma ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sınır Birlikleri, Gümrük, 
Gümrük Muhafaza ve diğer kamu kuruluşları, elde ettikleri bilgileri mülkî idare amirlerine iletir
ler. Mülkî idare amirinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin uygulama düzeni, Maliye, Sağ
lık, Ulaştırma, Turizm Bakanlıkları ile Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanın görüşü alın
mak suretiyle İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak, Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak 
yönetmelikle düzenlenir." 

Biraz önce söylediğim, yönetmelikle, genelgeyle düzenlenmesi gereken hükümler kanunla dü
zenleniyor, yönetmeliğe bırakılması anayasa hukuku bakımından sakıncalı olan düzenleme de yö
netmelik tarafından yapılıyor veya yönetmeliğe bırakılıyor. Ek maddenin bu bölümü, Anayasanın 
128 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırıdır; yani "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nite
likleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer öz
lük işleri kanunla düzenlenir" şeklindeki madde fıkrasına aykırı bir düzenleme getiriliyor. 

Anayasada açıkça tanımı yapılan, yasayla düzenlenmesi öngörülen kimi konuların yönetme
likle düzenlenmesi hukuk normlarının zincirini, düzenini sarsar. Doğrusu merak ediyorum, Türki
ye Büyük Millet Meclisinde bir Anayasa Komisyonu yok mu; Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Anayasa Komisyonu diye bir ihtisas komisyonu var. Bu tür konular niçin Anayasa Komisyonuna 
gönderilip inceletilmez; Anayasaya aykırılığı var mıdır, yok mudur, tarşılmaz ve alelacele Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna, 48 saati bile beklemeden getirme telaşı içinde getirilir. 

Bu Hükümet ve Hükümeti oluşturan siyasî partiler, geride bıraktığımız dönemde, Anayasaya 
aykırı, Anayasanın 153 üncü maddesine aykırı, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarına aykırı dü
zenlemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisine getirdi. Kimileri hakkında, Demokratik Sol Parti ve 
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden oluşan 110'u aşkın imza sahibi, Anayasa Mahkeme
sinde iptal davaları açtı. Kimileriyle ilgili olarak, Anayasanın 153 üncü maddesine ve Anayasaya 
aykırılığı gerekçesini ileri sürerek, Cumhurbaşkanı, bir kez daha görüşülmesi için yasaları Türkiye 
Büyük Millet Meclisine iade etti. 

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisini gelecekte de bu tür akıbetle yüz yüze bırakmamaları 
için, ben, Komisyonu bir kez daha uyarına görevimi yapmak istiyorum: Bu maddeyi lütfen geri çe
kiniz; bir hukuk ayıbı işletmeyiniz Parlamentoya. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sav. 
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Gruplar adına, Demokratik Sol Partiden Sayın Müjdat Koç. 
Buyurun Sayın Koç. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
DSP GRUBU ADINA MÜJDAT KOÇ (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 5442 sa

yılı İl İdaresi Kanuna eklenen Ek 1 inci madde üzerinde, Demokratik Sol Partinin görüşlerini arz 
etmek üzere, söz almış bulunuyor Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ek 1 inci madde, esas olarak illerimizdeki valilere, sivil 
hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenliğin sağlanması; güvenlik konusunda yapıla
cak işlerde sivil ve askerî sorumlular ile il bazında her türlü kuruluş arasında eşgüdümün kurulma
sı yönünde yenilikler getiren bir maddedir. Bu ek maddeyle vali, ilindeki her türlü kaçakçılığı ön
leyebilmek, güvenliğin ve kamu düzenini sağlayabilmek açısından sivil ve askeri kuruluşlarla bir
likte, süratli, zaman kaybetmeden gerekli işlerin yapılmasını sağlamak için eldeki kaynaklan, araç, 
gereç ve personeli optimum ve akılcı bir şekilde koordine etme olanağına kavuşmaktadır. Vali, bu 
güvenlik ağında yönlendirici, yetki alıcı, karar verici, gerektiğinde ceza verici veya ceza verilme
sini önerici bir konuma getirilmektedir. Mülkî idare amirinin, yani valinin görev, yetki ve sorum
luluklarına ilişkin uygulama düzeni, emniyet, jandarma, kolluk kuvvetleri, gümrük ve gümrük mu
hafaza ve diğer kuruluşlardaki her türlü istatistikî bilgilerin koordineli bir şekilde ilin valisine ile
tilmesini, tek elden değerlendirilmesini içerir. 

Sözünü ettiğimiz madde, yukarıda sıraladıklarımızı kapsamaktadır. Bu maddeyle getirilmesi 
istenen değişiklik, özde, güvenliği kolaylaştırıcı teknik bir yöntemdir. Demokratik Sol Parti olarak, 
valilerin, ilin güvenliği, çözümlerin yerinde bulunması ve ildeki bütün sivil ve askeri kuruluşlarla, 
mülkî idarenin eşgüdümlü çalışması, Partimizin de ilke olarak kabul ettiği bir sistemdir; ancak, ül
kemizde valilerin atanması, yerlerinin değiştirilmesi, merkeze alınmaları, siyasî otoritenin; yani, 
hükümetlerin tasarrufundadır. Hiç istemesek de, bu atamalarda yapılacak yanlış siyasî tercih sonu
cu, bu atananlar, yasayı amacından saptırabilirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; böyle bir yasanın, yetişmiş, yansız, gelecekten fazla kor
kusu olmayan değerli valilerimiz tarafından başarıyla uygulanacağından kesinlikle şüphemiz yok
tur; ancak, daha önce yukarıda sıraladığımız temel sakıncalardan dolayı, vali atamalarının da. siya
sî mülahazalardan uzak, liyakata değer veren kriterleri esas alan bir atama yönetmeliğinin ivedilik
le çıkarılması kaçınılmazdır. 

Demokratik Sol Parti, yukarıda belirttiğimiz koşulların da yerine getirilmesiyle, yetkilerin 
mülkî idare amirlerine, yani valilere verilerek, alacakları kararlarda ve eşgüdümde güçlendirilme
lerinden ve devletin güvenlik içinde sürekliliğinden yanadır. Ayrıca, Yüce Meclise verdiğimiz de
ğişiklik önergesiyle, çıkarılmak istenen kanunun ek 1 inci maddesinin son cümlesindeki "yönetme
likle düzenlenir" ifadesinin "tüzükle düzenlenir" şeklinde değiştirilmesini talep ediyoruz. Zira, yö
netmelik, Danıştay denetiminden geçmiyor "tüzükle düzenlenir" şeklinde yapacağımız değişiklik 
sayesinde, yapılan idarî düzenlemenin hukukî bir güvence altına alınarak, en yüksek idarî mahke
me tarafından denetlenmesine olanak sağlanacaktır. 

Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlarım. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Keçeciler, buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 2 nci maddesinde de teknik olarak gördüğüm bir 
iki arızayı arz etmek üzere söz aldım; bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
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Değerli arkadaşlarım, bu maddeyle, aslında, hava meydanlarında, limanlarda, sınır kapıların

da uzunca bir süreden beri uygulanagelrriekte olan bir tatbikat yasal zemine oturtulmaktadır, kanu
nî zemine oturtulmaktadır. Dolayısıyla, bu maddeye, biz, Grup olarak, karşı değiliz. Bu maddeye 
ihtiyaç var. Bu madde fiilen tatbik edilmektedir; ama, yasal zemini yoktu; şimdi yasa maddesi ha
line getiriliyor ve biraz da açıklık getiriliyor. Bunu baştan ifade ediyorum; ancak, madde kaleme 
alınırken, gerçekten, akıl havsala almayan, izahı mümkün olmayan ibareler eklenmiş içerisine. Me
sela; birinci fıkrada diyor ki: "Vali, kamu düzeni bakımından gerekli gördüğü hallerde, sivil hava 
meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında, binaları, uçakları, gemileri ve her türlü deniz ve ka
ra taşıtlarını, giren çıkan yolcular ile buralarda görevli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar perso
nelinin üstlerini, araçlarını ve eşyalarını aratabilir." Yolcuları arayabilirsiniz, özel sektör persone
lini arayabilirsiniz; çünkü, bunlar, belli bir tahkikattan geçmemektedir; güvenlik açısından, kaçak
çılık açısından, vesaire açılardan bunlardan şüphe duyabilirsiniz, arayabilirsiniz; ama, kamu görev
lilerini nasıl arayacaksınız?! Kamu görevlilerini (personeli) ararım diyorsunuz. Vali emir verecek 
"oradaki meydan müdürünü ara, gümrük müdürünü ara; oradaki elemanları ara" diye!.. Bu devle
tin tekliği ilkesine aykırı; yani, oradaki aramayı yapan vali veyahut da kamu görevlisi ne kadar gü
venli ise orada çalışan diğer bakanlıklara mensup kamu görevlisinin de o kadar güvenli olması la
zım. 

Bu madde şöyle bir mantıkla kaleme alınmış: Efendim, biz sadece güvenlik görevlilerimize, 
polisimize, jandarmamıza güveniriz; ama, orada çalışan eğer hava meydanları mensubuysa, memu-
ruysa veya Türk Hava Yollarına ait bir memursa veya pilotsa bizim ona güvenimiz yok; ne olur ne 
olmaz, ne yapar ne yapmaz belli olmaz, biz onu da gerekirse aramalıyız, arayabiliriz deyip, bura
ya yetki koyuyorsunuz. Bu, devlet açısından, devlet idaresi açısından ve diğer bakanlıklar açısın
dan, kamu görevlisi açısından, kamu personelinin masumiyeti açısından nakıse teşkil eder, bir nok
sanlık teşkil eder. Belki de, hükümetlere düşen görev, orada, hakikaten, devletin bütün kanunları
na sadakatten ayrılmayan memurları bulup çalıştırmasıdır. Sadece, güvenlik görevlilerini böyle te
min edebiliyoruz, diğerlerini edemiyoruz gibi bir mantık, fevkalade yanlıştır. 

Maddede anlaşılmayan bir diğer konu da, son altı satırda ifade edilen husustur. Deniliyor ki 
"Zamanında önlem alınması amacıyla, Emniyet, jandarma, Jandarma ve Kara Kuvvetleri Komutan
lığı Sınır Birlikleri, Gümrük, Gümrük Muhafaza ve diğer kamu kuruluşları, elde ettikleri bilgileri 
mülkî idare amirlerine iletirler." Yani, burada denilebilirdi ki "bütün kamu kurum ve kuruluşları, 
elde ettikleri bilgileri, mülkî idare amirlerine iletirler" tamam; ama, böyle sayarsanız, jandarmayı 
sayarsanız, Kara Kuvvetlerini sayarsanız... Mesela; limanlarda, Deniz Kuvvetlerinin birliği var, ne 
olacak?.. Deniz Kuvvetleri vermeyecek manası çıkar buradan; efendim, Hava Kuvvetleri vermeye
cek manası çıkar... Hepsini sayıyorsunuz; Jandarmayı, Kara Kuvvetlerini: sayıyorsunuz; Deniz 
Kuvvetleri ile Hava Kuvvetlerini saymıyorsunuz. Gerçi, sonunda "diğer kamu kuruluşları" demiş
siniz; ama, bunu ifade ederken çok yanlış yapmışsınız; yani, böyle kanun yazılmaz. Kanunu yazar
ken, ağyarını mâni, efradını cami güzel bir tarif vermeniz lazım. Bütün kamu kurum ve kuruluşla
rı deseniz, biter bu iş; ama, saymaya başlarsanız, hepsini saymanız lazım; yani, jandarma ile Kara 
Kuvvetlerini sayıyorsunuz, Deniz Kuvvetleri ile Hava Kuvvetleri dışarıda dursun diyorsunuz gibi 
bir mana çıkar ki, yanlış olur; yani, getirdiğiniz madde, kanun yazma tekniği açısından eksiktir. Bu
rada, buna işaret etmek ihtiyacını duydum. 

Değerli arkadaşlar, bir hususu da ifade etmek ihtiyacındayım: Kanunun geneli üzerinde konu
şan Refah Partisi Sayın Sözcüsü Hatipoğlu "ANAP'ın sevk ettiği kanun genişti, bütün valileri ola
ğanüstü hal valisi haline getiriyordu; iyi ki, Refah Partisi iktidara geldi de biz bunu iyileştirdik" de
diler. " • ' . . . 
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Şimdi, Anavatan Partisinin getirdiği kanun tasarısında, İl İdaresi Kanunu tamamıyla ele alın

mıştı -Doğru Yol'Partisiyle müştereken getirmiştik- ve orada, bucak teşkilatı kaldırılıyordu mese
la... Bugün, bucak teşkilatı, İl İdare Kanununda var; ama, fiilen yok; bunu kaldırıyorduk. Başka?.. 
İdarede bütünlüğün korunması için bölgesel kuruluş kurulacağı anda İçişleri Bakanlığından izin 
alınır hükmünü getiriyorduk. Başka?.. Merkez valilerine mülkiye müfettişi olarak hizmet yapma 
imkânını getiriyorduk; vali ve kaymakamların disiplin ve sicil yetkilerini yeniden düzenliyor ve ge
nişletiyorduk. Yani, İl İdaresi Kanununun tümünü ele alıp, işlemeyen maddeleri kaldırıyor ve ihti
yaç duyulan maddeleri getiriyorduk; yoksa, getirilen değişikliklerin tamamı olağanüstü hale yöne
lik değişiklikler değildi. "Onbeş tane madde getiriyordunuz; işte, biz bunu üçe indirdik, beşe indir
dik. Dolayısıyla, biz, bu kanunu daha özgürlükçü hale getirdik, iyileştirdik" mantığı yanlıştır. Keş
ke, o şekilde getirseydiniz... 

Bizim itiraz ettiğimiz nokta şudur: Meclis olağanüstü toplantıdadır. Eğer, siz, Hükümet olarak 
"bu olağanüstü toplantının maksadı, olağanüstü hale son vermektir; bu kanun çıktığı andan itiba
ren, karardaki yetkimizi kullanıp, olağanüstü hali -faraza- altı ilde kaldıracağız ve hemen uygula
maya geçeceğiz" diyorsanız, biz burada sabahlara kadar kalırız; bir saat daha fazla uygulanmama
sı için, burada sabahlara kadar çalışır, size destek verir ve bu kanunu çıkarmanıza yardımcı oluruz; 
ama, bunu söylemiyorsunuz. Yani, bu kanunlar çıkacak; ama, olağanüstü hal ne zamana kadar de
vam edecek... İşte, geçen defa uzattık dört ay daha, bir ayı geçti, üç ay daha devam edecek. Bu ka
nunlar olağanüstü toplantıda çıksa bile, bu gece kabul edilse bile, Sayın Cumhurbaşkanı tasdik edip 
yarın yürürlüğe girse bile, siz üç ay daha bekleyeceksiniz; üç ayın sonunda, kaldırıp kaldırmamayı 
tekrar düşüneceksiniz, Meclise getireceğiniz tezkereyle de, belki bazı vilayetlerde kaldırmayı dü
şüneceksiniz. O halde, aciliyeti nedir diyoruz. Nedir.aciliyeti, niçin olağanüstü toplantıya bunu ge
tiriyorsunuz? Olağanüstü toplantıya bunu getirmenizin manasını anlayabilmiş değiliz. Yani, olağa
nüstü toplantıyı, siz, çalışanlarla ilgili bir madde olarak sevk ettiniz ve İçtüzükteki bir yetkiyi kul
lanarak çalışmaları uzattınız... 

BAŞKAN- Sayın Keçeciler, 1 dakika süreniz var. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 

Çalışmaları uzattınız ve hemen arkasından da bu kanunları getirdiniz. Şimdi bir açıklama yap
manız lazım, Hükümetin bir açıklama yapması lazım, "bu kanunlar kabul edildiği takdirde, biz, ola
ğanüstü hali, kanunun yürürlüğe girdiğinin ertesi günü, altı ilden kaldıracağız, on ilden kaldıraca
ğız, beş ilden kaldıracağız" diye bir açıklama yapmanız lazım. Bu açıklamayi yapmıyorsunuz; böy
le bir berraklık yok; Hükümetin ne yapacağı belli değil; nasıl karar verileceği belli değil ve siz di
yorsunuz ki, olağanüstü zamanda çalışalım, gece gündüz çalışalım, şu,kanunları bir çıkaralım; va
tandaş bizi bekliyor... Bunları zamanında yapın... Yani, Meclis, ekini ayında açılacak, hep beraber 
düşünerek, taşınarak, rahat bir şekilde o zaman çıkaralım. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 

Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 

Şahsı adına, Sayın Fikret Karabekmez; buyurun. 

Sayın Karabekmez, süreniz 5 dakikadır. 
FİKRET KARABEKMEZ (Malatya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 91 sıra sayılı yasa 

tasarısının 2 nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heye
tinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Konuşan grup temsilcilerinin beyanlarına dikkat ettiğimizde, genellikle, bu maddenin teknik 

yönünü eleştirdiler, "bizim mesleğimiz olduğu halde, hukukçu olduğumuz halde, daha biz anlaya
madık, zor anladık" gibi ibareler kullandılar. 

Maddeye baktığımızda, oldukça uzun bir cümle.Tiirkçemizde de uzun cümlelerin anlaşılma
sı hakikaten zordur. Maddenin başında "vali" diye başlanıp, noktalı vjrgül konarak, valiye verilen 
yetkilerin sıralanmış olduğu görülüyor. Cümlenin uzun olması dolayısıyla, cümleler, baştaki nok
talı virgülle "vali" kelimesine bağlandığı için, cidden, anlaşılmakta, dikkat edilmezse, dikkat, baş
tan aşağıya kadar muhafaza edilmezse, zorluk çekilebilir; fakat, bu da maddenin kapsamının geniş 
olmasından kaynaklanıyor; bence, eleştirilecek bir husus değil. 

Ayrıca, sayın Anavatan Partisi temsilcisi "Hükümet gelsin, burada beyanda bulunsun" dedi. 
Refah Partisi ve DYP Hükümeti, laf değil, icraat yapıyor ve bunu, hızla, tüm kamuoyu ve hepiniz 
görüyorsunuz. Ne yapacağımızı pek yakında göreceksiniz. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karabekmez. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 2 önerge vardır; geliş sıralarına göre okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 5442 sayılı il İdaresi Kanununun ek 1 inci maddesinin son cümlesindeki 
"yönetmelikle düzenlenir" ifadesinin "tüzükle düzenlenir" şeklinde düzeltilmesini emir ve 
müsaadelerinize arz ederiz. 

Müjdat Koç Halil Çalık . Necdet Tekin 
Ordu Kocaeli Kırklareli 

Mehmet Yaşar Ünal Tamer Kanber Ali Günay 
Uşak Balıkesir Hatay 

Fikret Uzunhasan Yalçın Gürtan 

Muğla Samsun 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 91 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilmiş olan ek madde 
1'in son cümlesinin madde metninden çıkarılmasını teklif ediyoruz. 

Saygılarımızla. . . ' - . * • 

Oya Araslı Önder Sav Nihat Matkap 
İçel Ankara Hatay 

Zeki Çakıroğlu Celal Topkan 
Muğla Adıyaman 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, önergeleri aykırılık derecelerine göre işleme koyup, 
oylarınıza sunacağım. 

Son okunan önerge aykırı önerge olduğu için, önce bundan başlıyoruz. 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl) -

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MEHMET AĞAR (Elazığ) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın önerge sahibi, konuşacak mısınız, yoksa gerekçeniz mi okunsun? 

OYA ARASLI (İçel) - Konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. 

Süreniz 5 dakikadır. 

OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamızın 128 inci maddesi, 
kamu görevlilerinin yetkilerinin, görevlerinin kanunla düzenlenmesini amirdir. Halbuki, burada 
getirilen düzenlemede, yetkilerin nasıl uygulanacağı; yani, yetkilerin düzenlenmesi bir yönetmeliğe 
bırakılmıştır. Eğer, bu hükmü olduğu gibi muhafaza edersek, bu tasarının yasalaşması halinde, 
Anayasaya aykırı bir durum ortaya çıkacaktır; Anayasanın kendisine vermediği bir yetki, yönet
meliği yapan devlet organı tarafından kullanılmış olacaktır. 

Bu yasayı çıkarmış olmakla, biz, yine, Anayasanın bir hükmüne aykırı hareket etmiş olacağız 
ve Anayasa Mahkemesinin önüne gittiği zaman, anında iptal edilmesi çok kuvvetle mümkün olan, 
hatta kesin olan bir düzenlemeye cevaz vermiş olacağız. 

Kendimizi bu tehlikeden korumamız amacıyla, kanunla düzenlenmesini Anayasanın emretmiş 
olduğu bir hususu, bir yönetmelikle düzenlemeye imkân veren bir hükme olur oyu vermememiz 
gerektiğini düşünüyorum ve bu konuda Yüce Meclisi ikaz etmeyi bir görev biliyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Araslı. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Arayacağım efendim. 
Kabul edenler... (DYP sıralarından "oylamaya geçtik" sesleri) 
Hayır efendim, oylamaya geçiyorum dedim; yani, bunu tartışma konusu yapmayalım. 
Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Saat 16.50'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.. 

Kapanma Saati: 16.38 

© 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.50 

BAŞKAN: Başkanvckiü Uluç GÜRKAN 
KÂTİP ÜYELER : Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Kâzım ÜSTÜNER (Burdur) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

2. - // İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İa
şe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 
Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/499) (S. Sayısı: 91) (Devam) 

BAŞKAN - 2 nci madde üzerindeki değişiklik önergesinin oylanması sırasında karar yetersa
yısının aranması istenmişti. Önergeyi yeniden oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım; an
cak, oylamaya geçmeden önce, biraz önce, salondan, karar yetersayısının aranması istemiyle ilgili 
bir itiraz geldiği için konuya açıklama getirmek istiyorum. Karar yetersayısının aranması istenildi
ği sırada oylamaya geçip geçmemek, benim anlayışıma göre, oylamaya geçeceğimi ifade ettiğim 
sırada olmamalıdır, en azından "kabul edenler" diyebilmiş olmamdır. Oylamaya geçeceğimizi ifa
de etmemiz, karar yetersayısı ya da yoklama isteyen arkadaşlarımızın ne zaman bu istemde bulu
nacaklarını bir anlamda aydınlatmaktadır. 

Şimdi oylamaya geçiyorum; karar yetersayısını arayacağız: Önergeyi kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; önerge kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 5442 sayılı İl idaresi Kanununa ek 1 inci maddenin son cümlesindeki "yö
netmelikle düzenlenir" ifadesinin "tüzükle düzenlenir" şeklinde düzeltilmesini emir ve müsaadele
rinize arz ederiz. 

Müjdat Koç (Ordu) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl)- Ka

tılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. . . ' ~ 
İÇİŞLERİ BAKANI MEHMET AĞAR (Elazığ) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın önerge sahipleri, konuşacak mısınız, yoksa gerekçe mi okunsun? 
MÜJDAT KOÇ (Ordu) - Gerekçe okunsun efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Yönetmelik, Danıştay denetiminden geçmemektedir. Tüzük, Danıştay denetiminden geçtiği 

için hukukî bir güvencededir. Bu değişiklik sayesinde yapılan idarî düzenleme, en yüksek idare 
mahkemesi tarafından denetlenmiş olur. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka

bul edilmemiştir. 

Şimdi, 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 2 nci maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesine geçiyoruz; maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. - 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 2. - Terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda teslim ol emrine itaat 
. edilmeyerek kaçmaya veya silahlı mukabeleye yeltinilmesi hallerinde, kolluk kuvveti görevlileri 
doğruca ve duraksamadan hedefe ateş etme yetkisine sahiptirler. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Gürtan; buyurun efen
dim. 

Süreniz 10 dakikadır. 

DSP GRUBU ADINA YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa eklenen ek 2 nci madde üzerinde, Demokratik Sol Parti
nin görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da yıllardan beri sürüp 
giden terör olayları, çok büyük boyutlardadır. Terör, tüm ülkemizin sorunudur. Bu sorun, Parla
mentoda grubu bulunan bütün siyasî partilerin de sorunudur. Senelerce devam eden, gencecik in
sanlarımızın ölümüne sebep olan terörün tezgâhlayıcıları, kendi şahsî çıkarları için masum insan
ların kanının akmasına ve ölümüne sebep olmaktadırlar. 

Terörün, amacı ne olursa olsun, ülkemizin bütünlüğüne, laik ve demokratik cumhuriyetimize 
yönelmesi halinde, onunla mücadele etmemiz zorunludur. Bir hayal peşinde koşan terör örgütleri
nin, yurdumuza ve bağımsızlığımıza yönelik eylemlerine karşı, devlet, güvenlik güçleri vasıtasıy
la operasyonlar düzenler. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda, güvenlik güçlerimizin 
amacı, suçluları canlı olarak ele geçirmek olmalıdır. Bir hayal uğruna kandırılan insanların, önce 
bizim vatandaşımız, bizim insanımız olduğunu düşünmemiz gerekir. Bu düşünceyle, en büyük de
ğer olan insan hayatına kıymamak, esas olmalıdır. Operasyonlarda, insanların, gerektiğinde istih
barat kaynağı olarak kullanılabileceği düşüncesiyle de olaya yaklaşılması gerekir. Operasyonlarda, 
acı ve husumet kaynağı yaratılmamaya da çalışılmalıdır. Neticede, hatalı da olsa, insan, bizim in
sanımızdır, günün birinde toplumla barışıp kazanılması mümkündür. 

Demokratik Sol Parti, Türk toplumunun, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadoluda yaşadığı 
terör olayları konusunda son derece duyarlıdır/Kanun koyucular da bu ek maddenin konulmasın
da duyarlı olmak zorundadırlar. Parlamentonun görevi, akla ve mantığa, hukuk kurallarına uygun, 
kısa dönem için hissî hareketlerden ve düşüncelerden arındırılmış, daha akılcı ve evrensel kuralla
rın oluştuğu bir yöntem geliştirmek olmalıdır. 

Demokratik Sol Parti, 3713 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin, "terör örgütlerine karşı icra 
edilecek operasyonlarda teslim ol emrine itaat edilmeyerek silah kullanılmaya yeltenilmesi halle
rinde, kolluk kuvvetleri görevlileri, öldürücü olmayacak şekilde silah kullanma yetkisine sahiptir
ler" şeklinde değiştirilmesi gerektiği inancındadır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Oya Araslı; buyurun. 

- 3 6 9 — 



T.B.M.M. B : 9 0 29 .8 .1996 0 : 3 
CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (içel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurdu

muzun geniş bir bölümünde uzun yıllardan beri uygulanan olağanüstü halin birtakım toplumsal hu
zursuzluklara ve yakınmalara yol açtığı bir, gerçektir. Bunlar, büyük ölçüde Olağanüstü Hal Kanu
nunun kişi hak ve özgürlüklerine getirdiği sınırlamalardan kökenlenmektedir. Özellikle, Olağanüs
tü Hal Kanununun 23 üncü maddesinde güvenlik kuvvetleri mensuplarına verilen ateş etme yetki
sinin bağlandığı koşullar, yargısız infaz yakınmalarına yol açmaktadır. Ancak, bugün Türkiye'de 
yaşadığımız bir başka gerçek de, olağan boyutlar dışına taşmış bir terör sorunuyla yüz yüze oldu-
ğumuzdur. Hükümet, olağanüstü halin daraltılması ve kademeli olarak kaldırılması durumunda ih
tiyaç duyulacak tedbirleri ortaya koyacak olan bu tasarıyı hazırlarken, bu iki gerçeği birlikte göz 
önünde tutmak ve terörü önlemek amacı ile kişi hak ve özgürlüklerini korumak amacını birlikte 
dengelemek durumundaydı; ama, önümüze getirilen düzenlemede bunun yapılmamış olduğunu ve 
Olağanüstü Hal Kanununun 23 üncü maddesinde yer alan, pek çok eleştiriye konu olmuş bulunan, 
yargısız infaz eleştirilerinin kökeni olan ateşli silah kullanma yetkisine ilişkin düzenlemenin oldu
ğu gibi -hatta, daha da genişleterek- bu hükme aktarılmış olduğunu görüyoruz. Bunun anlamı, ola
ğanüstü hal kurallarını olağan yönetime de hâkim kılmak, olağanüstü hal rejimini olağan rejim ha
line dönüştürmek demektir, hem de daha da ağırlaştırarak. Böyle bir mantık ve anlayışa, Cumhuri
yet Halk Partisi olarak, katılmamız mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, söz konusu 3 üncü maddeyle getirilen düzenleme, teröristle mücadele 
adı altında, terörle ilgisi olmayan kişilerin de, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, can güvenliğini 
büyük ölçüde sınırlandırmaktadır. Çünkü, "teslim ol" emrine itaat etmeyerek silahlı mukabeleye 
yeltenen herkese kolluk kuvveti görevlilerinin doğruca ve duraksamadan, yani, ihtarda bulunma
dan, ikaz ateşi yapmadan ve ayaklarına hedef almak gibi koruyucu yollara uymadan ateş edebilme
lerine yetki verilmektedir. Hatta, Olağanüstü Hal Kanununun 23 üncü maddesinde bu yetki olağa
nüstü hal ilan edilen bölgelerle sınırlıdır; ama, getirilen düzenlemede, bu yetki -olağanüstü hal böl
gesi sınırlan içerisinde kalsın veya kalmasın- Türkiye'nin her yöresinde kullanılacak bir yetki gö
rünümündedir. 

Olağanüstü Hal Kanununun 23 üncü maddesinde yer alan ve olduğu gibi, söz konusu 3 üncü 
maddeye aktarıldığı görülen "silahlı mukabeleye yeltenme " ifadesi, kişisel yoruma açık, fevkala
de esnek bir ifadedir. Böyle bir ifadeyle ortaya konulan bir yetkinin, Anayasamızın "idarenin yet
kilerinde kanunilik" ilkesine tam anlamıyla ters düşeceği bir gerçektir. 

Güvenlik kuvvetlerinde yer alan görevlilerin bir kısmının eğitim durumu, eğitim olanaklarının 
kısıtlılığı, dil bilgilerinin yetersizliği nedeniyle birkısım vatandaşlarımızın "dur" ihtarını anlamak
ta karşılaşacağı güçlükler ve bu ifadenin esnekliği birlikte düşünülünce, bu yetkinin, son derece sa
kıncalı durumlara yol açacağı açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, cihetteki terörle mücadele edecektir, etmek mecburiyetinde
dir. Dileğimiz, bu mücadelenin olağanüstü halin kalktığı demokratik bir ortamda sürdürülmesidir 
ve terörle mücadele edilirken, terörist olmayanların hak ve özgürlüklerinin korunması ve bunun 
için de en uygun araçların bulunmasıdır. Söz konusu 3 üncü maddede kullanılan araç, yani, bu ha
liyle silah kullanma yetkisi, amacı aşmaktadır ve kişi hak ve özgürlüklerini Anayasanın 13 üncü 
maddesine aykırı bir biçimde; yani, amacı aşan ölçüler içerisinde sınırlandırmaktadır. Bu açıdan da, 
tasarının 3 üncü maddesinin, Anayasanın 13 üncü maddesine açıkça aykırı bir nitelik taşıdığını bu
rada ifâde etmek zorundayız. 

Bu nedenlerle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, taslağın 3 üncü maddesine karşı oldu
ğumuzu bildirmek istiyorum ve her açıdan Anayasaya aykırılığını teşhis edebildiğimiz böyle bir 
hükmün aleyhinde oy kullanmanın bir milletvekili görevi olarak Grubumuzca telakki edildiğini bir 
kere daha huzurlarınızda ifade etmek ve sizlere hatırlatmak istiyoruz. 
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Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Araslı. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Adil Aşırım; buyurun. 
Sayın sözcü, süreniz 10 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA ADİL AŞIRIM (İğdır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanununa eklenen "Terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda 
teslim ol emrine itaat edilmeyerek kaçmaya veya silahlı mukabeleye yeltenilmesi hallerinde, kol
luk kuvveti görevlileri doğruca ve duraksamadan hedefe ateş etme yetkisine sahiptirler" ek madde
si üzerinde ANAP Grubu adına söz almışken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, Grup Sözcümüz Sayın Altınkaya'ya olan bir sataşmayı cevaplan
dırmak istiyorum: DYP Grup Sözcüsü Sayın Gönül dedi ki: "Biz, 30 Ağustosta çalışmayız, biz ga
zi Meclisiz..." Gazi Meclise bakın... Gazi de burada yok!.. 

Sayın milletvekilleri, İl İdaresi Kanunuyla ilgili 1993 yılından beri süregelen çalışmalar dik
kate alındığında, oldukça dar kapsamlı ye bu denli önemli bir konuda oldukça yetersiz görünen bu 
kanun tasarısının bu maddesine karşı çıkmak oldukça zor. Neden zor? Çünkü, 1980'den sonra Tür
kiye'nin kalkınmasını, bölgenin en güçlü ülkesi olmasını istemeyen kötü niyetli komşularımızın da 
desteğiyle organize bir harekete girişerek, başta polislerimiz olmak üzere, güvenlik güçlerimizi şe
hit eden teröristlere karşı böyle bir yetki yerinde olmuştur; fakat, tasarının bu maddesi, güvenlik 
güçlerimize yetki vermekle beraber, sorumluluk da getiyor. Nasıl bir sorumluluk?,. İfade edeyim: 
Etrafımızda bu kadar insan hakları savunucusu, bu kadar gönüllü örgütler, gönüllü milletvekilleri, 
gönüllü yazarlar çizerler varken, sevgili güvenlik güçlerimiz, dikkat ediniz, provokatörler, size ve
rilen bu yetkiye, eminim, ellerini ovuşturarak bakıyorlar. Bütün izinsiz toplu gösterilerde size sal
dıran, esnafın malına mülküne saldıran bu provokatörlerdir, gizli örgütlerin temsilcileridir. Sizler 
onlara cop kullandığınızda da, bütün bu saydıklarım dünyayı ayağa kaldırıyor. 

Bakınız, şahit olduğum bir olayı anlatmak istiyorum: Tunus'ta Akdeniz ülkelerinin parti tem
silcilerinin katıldığı "Akdeniz'in Güvenliği ve İstikran" adı altındaki bir foruma partimi temsilen 
katıldım. Bu forumda, özellikle, başta Yunanistan, İspanya, İtalya, Belçika ülkelerinin siyasî parti 
temsilcileri ağız birliği etmişçesine, Türkiye'nin, doğu ve güneydoğuda sivil halka karşı silah kul
landığını, insan haklarına saygılı olmadığını ve forum sonunda yayımlanacak deklarasyona kınama 
ibaresinin konulmasında ısrar ettiler. Gerçi, buna engel olacak kadar ülkemi savundum. İnsan hak
larına bu kadar hassas olan bu ülkelerin, aynı hassasiyetlerini Bosna'daki, Çeçenistan'daki, Kara-
bağ'daki insanlara; Kuzey Irak'taki Kürtlere, Türkmenlere karşı yapılan zulme de göstermeleri çağ
rısını yaptım. Bana ne cevap verdiler biliyor musunuz; "siz, 1994' te, seçilmiş insanları, Meclisten 
tutuklayarak çıkardınız; onlar, bize anlattılar. Komünizm çöktükten sonra, bizlerin, tek malzemesi 
budur, çizgimiz budur; bunu işleyeceğiz" dediler. İşte, o zaman anladım ki, maalesef ve maalesef, 
1994 yerel seçimlerinde biraz daha fazla oy almak için bu işi yapanlar, memleketin imajında, mem
leketin geleceğinde korkunç bir tahribat yapmışlar; çok beceriksizce, böyle terörist bir örgütün ku
rumunun sorunlarını dünya platformuna taşımışlar. 

Ben, buradan, bu yetkiyi alan güvenlik güçlerimizi oluşturan kardeşlerime sesleniyorum. Za
ten, fiiliyatta kullandığınız bu yetki, size büyük bir sorumluluk yüklüyor. Hepinizin, iyi niyetle, çok 
zor şartlar altında çalıştığını ve hemen hemen hepinizin omzunu şehit kardeşlerimizin tabularının 
nasırlaştırdığını biliyorum. Provokatörlere ve kötü niyetli insanlara karşı dikkatli olunuz. 

Bu yetkinin bir yararı daha var: İnsan hakları savunucusu (güvenlik güçleri ve masum vatan
daşlar hariç) bu arkadaşlarımızın "yargısız infaz yapılıyor" bağırışlarına set çekmesi açısından da 
destekliyoruz. 
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Sayın Bakanım, güvenlik güçlerimiz nezdinde Türkiye'nin imajını yıpratmak isteyenlere fırsat 

vermemek için, tecrübeli bir emniyet mensubu olarak, Bakanlığınızca, bir otokontrol getirebilirsi
niz. "Kaçarken" ibaresini, daha kontrol altına almak için arkadaşlarımızı birbirine şahit gösterebi
lirsiniz. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında, bu kanun tasarısı için "dar kapsamlı" dememim 
sebebi şudur: İllerde, güvenlik ve asayişin sağlanmasından birinci derecede sorumlu olan mülkî 
idare amirlerinin, bunun sağlanması için, hizmetlerinden istifade etmek durumunda oldukları em
niyet ve jandarma birimleriyle olan ilişkileri konusundaki çifte standart, özellikle, jandarmanın, 
emniyete göre çok daha ayrı, özel ve yarı bağımsız konumda bulunması nedeniyle sıkıntıya düş
meleri, emniyet ve asayişin sağlanmasında mevcut olması gereken müjkî idare amiri-emniyet-jan-
darma sacayağının güçlü ilişkiler içerisinde olmamasının çok çeşitli mahzurları gözardı edilmeme
lidir. Gerek Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki sorunun çözülmesinde ve gerekse diğer illerdeki 
emniyet ve asayişe müessir olayların önlenmesinde bu hususa dikkat etmek zarurîdir. 

Diğer taraftan, bu tasarıyla getirilmek istenen değişikliğin, 79 ilin yönetimi için söz konusu ol
duğu hususu dikkate alınmamıştır. Kaldı ki, son birkaç yıldır üzerinde çalışmalar yapılan bu deği
şiklik tasarısında, tabiî âfetler, büyük ekonomik bunalımlar, büyük sağlık sorunları ve emniyet ve 
asayişe müessir olarak çıkması muhtemel olaylar gündeme geldiğinde, mülkî idare amirlerince kul
lanılması gereken ve mevcut kanunda bulunmayan bazı yetkiler hiç ele alınmamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama son verirken, son derece gündemde olan bir 
soruna dikkatinizi çekmek istiyorum. Van Milletvekilimiz Sayın Fethullah Erbaş, esir askerlerimi
zi PKK'nın elinden kurtarmak için girişimde bulunmuştur ve ülke dışına çıkmıştır; tabiî ki. Sayın 
Başbakanın, partisinin, devletimizin bilgisinde. Ben bu kardeşlerimizin kurtarılmasını destekliyo
rum; onların analarının, babalarının, bir şehit anası ve babasından daha çok üzüldüklerini, çocuk
larının akıbetini bilemediklerinden her gün bir şehit cenazesi bekleyerek kahrolduklarını da biliyo
rum ve inanıyorum; fakat, iktidardaki bir partinin bir üyesinin de mesaj götürüp getirmediğine as
la inanmıyorum. Allah bu memlekette bir gün devletle şehit aileleri arasında aracıların gerektiği 
günleri nasip etmesin. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Aşırım, konuşmanızın başında, benim tam olarak anlayamadığım, tutanak
lara tam olarak geçmesi halinde yanlış anlamalara yol açacağından endişe duyduğum bir cümle sar-
fettiniz; "bu Meclise bir bakın, gazi de burada yok" dediniz. Acaba bu ifadenizle neyi kastettiniz? 

ADİL AŞIRIM (Devamla) - "Gazi Meclis" derken, Sayın Gönül'ün ifadesindeki gazi Meclisi 
ve "gazi" derken Sayın Gönül'U ifade etmek istedim. Tabiî, bizim tek Gazi'miz var; o da Mustafa 
Kemal Paşadır. 

SITKI CENÇİL (Adana) - Acemilikten. 

ADİL AŞIRIM (Devamla) - Acemilikten değil. 

BAŞKAN - Yalnız, Sayın Aşırım, Mustafa Kemal, fikirleriyle laik ve demokratik Cumhuri
yetiyle her zaman bu Meclistedir; bunu beyan etmek istiyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkış
lar) , 

ADİL AŞIRIM (Devamla) - Sayın Başkan, ben, buna yürekten inanıyorum, kalbimin ta derin
liklerinde taşıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
En azından, tutanaklarda düzeltmeyi sağlamış olduk. 
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Grupları adına başka söz talebi var mı acaba? Yok. 

Şahısları adına söz isteyen arkadaşlarımı sırasıyla okuyorum: Adıyaman Milletvekili Sayın 
Ahmet Çelik, Zonguldak Milletvekili Sayın Mümtaz Soysal, Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sı-
lay, Malatya Milletvekili Sayın Fikret Karabekmez. 

Bu sıraya göre şahsı adına konuşacak olan arkadaşlarımızı çağıracağım. 

Sayın Ahmet Çelik, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Çelik, konuşma süreniz 5 dakikadır efendim. 

AHMET ÇELİK (Adıyaman) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3713 sayılı Terörle Mü
cadele Kanununa eklenen ek madde 2 ile ilgili olarak şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Ek madde 2'de yer alan "...teslim ol emrine itaat edilmeyerek kaçmaya..." ifadesindeki "kaç
ma" kelimesini bu maddeden çıkardıkları için sayın komisyona çok teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Güneydoğu sorunu, tüm üzücü ve acı yanıyla oniki yıldır devam et
mektedir. Bu konuda Terör Yasası, Olağanüstü Hal Yasası gibi yasalar çıkarılmıştır. Ancak, üzü
lerek belirtmek isterim ki,'müspet bir sonuca varılamamıştır. Bölgede halen olaylar devam etmek
tedir. Hatta diğer bölgelere de sirayet etmiş durumdadır. Oniki yıl içerisinde binlerce asker, polis 
şehit olmuştur; binlerce bölge insanı ölmüştür; örgütten binlerce insan ölmüştür. Bu ölenlerin hep
si bizim insanımızdır. Ağlayan analar, bizim analarımızdır. Dökülen kan, insan kanıdır; dökülen 
kan, kardeş kanıdır; dökülen kan, İslam kanıdır. Pür askerî tedbirlerle bu önemli sorunu çözmek 
mümkün değildir. Ne tür kanunlar çıkarırsak çıkaralım, barışçı yola yönelmeden, sorunu çözmek 
mümkün olamayacaktır. Türk ve Kürt halkı, bin yıldır birlik ve beraberlik içinde yaşamışlardır. Bu 
devleti de, beraber ve kendi rızaları üzerine kurmuşlar, yan yana şehit olmuşlardır. 

Sayın milletvekilleri, milyon insan bölgeden göç etmiştir, binlerce köy yakılmıştır, binlerce fa
ili meçhul cinayet vardır. Bölgede, hayat, hayvancılık sıfır noktaya gelmiştir. Halk arasında, halk
lar arasındaki kardeşlik bağları ileri derecede zayıflamıştır. Bu büyük sorunu çözmenin artık zama
nı gelmiştir, hatta geçmektedir. Bu yol barışçıl yoldur. Yüce Mecliste, bu sorunu serbesti içinde gö
rüşerek, çözüm yolları bulmalıyız; Yüce Meclisin akan kanı durdurması lazımdır. Sorunu, barışçı 
yolla çözemezsek, öbür dünyada Allahımıza cevap veremeyiz bu konuda. 

Bundan dolayıdır ki, şahsen, Sayın Başbakanımın, barış inisiyatifi altında çalışan bazı kişiler
le görüşmesini, ben, burada tasvip ediyorum ve Sayın Başbakanımı bu konuda kutluyorum. Ben, 
inanıyorum ki, bu Meclis, bu sorunu barışçı yolla çözecektir ve dökülen bu kardeş kanına son ve
recektir. Artık, bunun zamanı gelmiştir, hepimiz, birlikte bu yola girelim ve bu konuyu çözelim. 
Burada, Türkiye'nin selameti vardır ve aynı zamanda, memleketimizin, milletin selameti vardır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 
Şahsı adına ikinci konuşma için, Sayın Mümtaz Soysal; buyurun efendim. (DSP sıralarından 

alkışlar) . 
Sayın Soysal, süreniz 5 dakika. 
MÜMTAZ SOYSAL (Zonguldak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın üyeler, çok hassas bir konuyu düzenlemekte olduğumuzun bilinciyle konuşacağım. Par
timizin bu konudaki görüşü, zaten, biraz önce ifade edildi; o konuda önergemiz de var; ama, ben 
işin bir başka yönünde daha, bazı şeyler söylemek istiyorum. 
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Niyet, ülkenin bir bölümündeki olağanüstü hali daraltmak, mümkünse bir an önce de kaldır

mak; ama, niyet, aynı zamanda da, ülkenin bütünlüğünü, devletin bölünmezliğini muhafaza etmek. 
Şimdi yapmaya çalıştığımız, eğer olağanüstü hal kalkarsa, olağan duruma geçildiğinde, güvenlik 
güçleri o durumda olsunlar ki, bu niyetle yapılacak plan örgüt faaliyetleri, terör girişimleri yine et
kili bir biçimde durdurulabilsin; ama, olağanüstü halin tanıdığı yetkiler kullanılmadan. 

Şimdi, burada, önemli olan, olağanüstü hali yeniden yaratmayacak bir davranış biçimini şekil
lendirmektir. Bu şekillendirme, çok ince düşünülmesi gereken ve zaman içerisine yayılmış bir ça
lışmayla düşünülmesi gereken bir şekillendirmedir. Oysa, biz, bunu bir acelecilik içerisinde yap
maya çalışıyoruz. Niçin iyi düşünülmesi gerekir; çünkü, düzenlemeye çalıştığımız durum, aslında, 
o anda, uzun boylu düşünmeye imkân vermeyen durumdur; yani "teslim ol" çağrısına uymamış 
olan kişileri etkisiz duruma getirmek için, o anda davranacak olan kişinin, uzun boylu düşünmeye 
vakti yoktur ve o bakımdan geçmişte de hatalar yapılmış olabilir ve gelecekte de olacaktır. Önem
li olan, Meclisin, bu hataların yapılmaması için gereken özeni göstermiş olmasıdır; çünkü, burada, 
korumaya çalıştığımız, insan yaşamıdır; hem karşı tarafın yaşamı hem de onların başka yaşamları 
ortadan kaldırmalarına engel olmaya çalışan kolluk kuvvetlerinin yaşamıdır. Ama, tekrar ediyo
rum, o durumun içinde bulunacak olan kişilerin fazla düşünmeye vakitleri olmayacaktır. Hatalar 
olabilecektir, yanlış yetki kullanmalar olabilecektir. Fakat, bizim, buradan, her iki tarafa da verme
ye çalışmamız gereken mesaj: Terör örgütüne "yaptığınız tamamen, kökten yanlıştır, sorunlar te
rörle çözülmez, ölümle çözülmez, öldürmekle çözülmez." Kolluk kuvvetlerine vermeye çalışma
mız gereken mesaj da "terör, öldürmekle çözülmez." 

Öldürmek, çok kolay bir çözüm olabilir ve tekrar ediyorum, belli bir durumda da, belki, içine 
düşünen bir durum da olabilir; ama, bizim o mesajrverebilecek bir biçimde, o duyarlılıkla bir dü
zenleme yapmamız gerekir. Şu önümüze getirilen düzenleme bu duyarlılığı vermemektedir. Tam 
tersine, öyle ibareler kullanılmıştır ki, bu duyarlılık olmasın, rasgele ölümler yine olabilsin izleni
mi vermektedir. Örneğin, titiz davranılmayarak "yeltenilme" sözü kullanılmıştır. Yeltenme başka, 
hukuktaki teşebbüs sözü başkadır. Örneğin, burada "silahlı mukabele" sözü kullanılmıştır. Muka
bele, yapılan bir şeye verilen karşılıktır. Burada yapılan şey "dur" emri midir, yoksa daha önce si
lahlı çatışma başlamıştır ve güvenlik kuvvetleri, belki "dur" emrini vermeden silahlı çatışmayı baş
latmışlardır ve ona karşı bir mukabele vardır... 

..- (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Sayın Soysal, 1 dakikadır eksüreniz. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Onun için, burada "mukabele" sözünün de kalkması gere
kir, karşı tarafta silah kullanmaya teşebbüsün söz konusu olması gerekir. 

Daha önemlisi de şudur'sayın arkadaşlarım: Yapılacak olan silah kullanmanın ölçülü olması 
gerekir. Burada, ölçü kavramı yok; oysa, hukukta çok önemli bir kavramdır. Karşı tarafı etkisiz kıl
mak için yapılacak olan mukabelenin, o durumun ölçüsü içinde olması gerekir. Bu ölçüyü kaçırdık 
mı, Grup arkadaşımın da söylediği gibi, hem ölümler çoğalır iki taraftan da hem istihbarat kaynak
ları kurumuş olur hem toplumda husumet halkaları gitgide büyür. Onun için, aceleye getirilmiş 
olan bir düzenleme yerine, sağlıklı bir düzenleme yapılması gerekirdi. 

Teşekkür ederim. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin söz talebi var mı efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECMETTİN DEDE (Muş) - Yok efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MEHMET AĞAR (Elazığ) - Yok efendim. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde üç önerge vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa eklenmesi istenen ek 2 nci mad

denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi konusunda emir ve müsaadelerinizi arz ederiz. 

Ek 2 nci Madde.- İcra edilecek operasyonlarda "teslim ol" emirlerine itaat edilmeyerek silah 
kullanılmaya yeltenilmesi hallerinde, kolluk kuvveti görevlileri, öldürücü olmayacak biçimde si
lah kullanma yetkisine sahiptirler. 

Yalçın Gürtan Müjdat Koç Fikret Uzunhasan 

Samsun Ordu Muğla 

Erol Karan Ali Günay 

Karabük Hatay 
BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 91 sıra sayılı Kanun tasarısının 3 üncü maddesiyle ilgili ek madde 2 aşa

ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Salih Kapusuz Saffet Arıkan Bedük Mehmet Aykaç 

RP Grup Başkan vekil i DYP Grup Başkanvekili Çorum 
Memduh Büyükkılıç Şeref Malkoç 

Kayseri Trabzon 
Ek Madde 2.- Terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda teslim ol emrine itaat edil

meyerek silah kullanmaya teşebbüs edilmesi halinde kolluk kuvveti görevlileri failleri etkisiz kıl
mak amacıyla doğruca ve duraksamadan hedefe karşı ateşli silah kullanmaya yetkilidirler. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi üçüncü önergeyi okutacağım. Bu önerge aynı zaman
da en aykırı önergedir, dolayısıyla yeniden okutmadan oylamaya sunacağım. 

Bilgilerinize sunarım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 91 sıra sayılı Kanun tasarısının 3 üncü maddesinin tasarı metninden çıka
rılmasını teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Oya Araslı Nihat Matkap Önder Sav 

İçel Hatay Ankara 
Yusuf Öztop Ayhan Fırat 

Antalya Malatya 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECMETTİN DEDE (Muş) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet. 
İÇİŞLERİ BAKANI MEHMET AĞAR (Elazığ) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın önerge sahipleri, gerekçeyi mi okuyalım, konuşacak mısınız? 
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NİHAT MATKAP (Hatay) - Gerekçeyi okuyun. 
BAŞKAN - Lütfen gerekçeyi okuyun. 
Gerekçe: 
Söz konusu 3 üncü maddede kolluk görevlilerine verilen ateş etme yetkisinin bağlandığı ko

şullar fevkalade esnek ifadelerle ortaya konulmuştur. Bu durum Anayasanın 8 inci maddesinde ifa
desini bulan yürütmenin kanuniliği ilkesine ve hukuk devleti ilkesini ifade eden Anayasamızın 
Başlangıç ve 2 nci maddesine aykırı bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca, söz konusu düzenlemeyle, ateş 
etme yetkisinin yalnız olağanüstü halin bulunduğu yörelerde değil; fakat, bütün yurtta kullanılacak 
biçimde verilmesi, yaşam hakkına, Anayasanın 13 üncü maddesiyle uyum sağlayamayacak bir öl
çüde, amaçla oranlı olmayan bir sınır getirilmesi anlamını taşımaktadır. Bu açıdan da Anayasanın 
2 nci maddesine, 6 ncı maddesine ve 13 üncü maddesine aykırı olan bu düzenlemenin tasarı met
ninden çıkarılması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Sayın miletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Şimdi, aykırılık derecesine göre, ikinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa eklenmesi istenen ek 2 nci mad
denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi konusunda emir ve müsaadelerinizi arz ederiz. 

Ek 2 nci madde: 
İcra edilecek operasyonlarda "teslim ol" emirlerine itaat edilmeyerek silah kullanılmaya yet-

lenilmesi hallerinde kolluk kuvveti görevlileri öldürücü olmayacak biçimde silah kullanma yetki
sine sahiptirler. 

Müjdat Koç (Ordu) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECMETTİN DEDE (Muş) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI MEHMET AĞAR (Elazığ) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, konuşacak mısınız?.. 
YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
1-İnsan hayatı korunmalıdır. 
2- Acı ve husumet kaynağı yaratılmamalıdır. 
3-İstihbarat kaynağı yok edilmemelidir. 
Her insan, hata yapsa da, günün birinde toplumla barışıp kazanılabilir. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Aykırılık derecesine göre, üçüncü ve son önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 91 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesiyle ilgili Ek Madde 2 aşa

ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
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Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. ; 

Salih Kapusuz (Kayseri) ve arkadaşları 
Ek Madde 2- Terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda "teslim ol" emrine itaat edil

meyerek silah kullanmaya teşebbüs edilmesi halinde, kolluk kuvveti görevlileri, failleri etkisiz kıl
mak amacıyla, doğruca ve duraksamadan, hedefe karşı ateşli silah kullanmaya yetkilidirler. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECMETTİN DEDE (Muş) - Katılıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MEHMET AĞAR (Elazığ) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka

bul edilmiştir. 

Şimdi, maddeyi, kabul edilen önerge yönündeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Mad
deyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddenin görüşmesine geçiyoruz. 

Maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. - 2528 sayılı Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunun 1 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki (e) bendi ilave 
edilmiştir. 

a) Belirli mevziiler, hudutlar ve kıyılardaki birlikler ile yüzer birliklerin, 
e) Terörle mücadele amacıyla yürütülecek İç Güvenlik harekâtında ve harekât süresince hare

kâta fiilen katılan birliklerin, 
BAŞKAN - 4 üncü madde üzerinde söz talebi?.. 

Gruplar adına yok. 

Şahıslar adına Sayın Mehmet Aykaç, Sayın Fikret Karabekmez. 

Sayın Mehmet Aykaç, buyurun. 
MEHMET AYKAÇ (Çorum)-Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN - Vazgeçiyorsunuz. 
Sayın Fikret Karabekmez, buyurun. 
FİKRET KARABEKMEZ (Malatya) - Vazgeçiyorum efendim. 
BAŞKAN-Peki efendim. 
Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddenin müzakeresine geçiyoruz. 
Maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. - 1776 sayılı Kuvvetli Tayın Kanununun 1 inci maddesindeki erzak listesinin so

nuna "500 kömür (bedelen beslenenlere)" ibaresi ve bu Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 2. - Bakanlar Kurulunca belirlenecek yaygın ve yoğun bir şekilde terörle müca
dele yapılan illerde, terörle mücadeleye yönelik iç güvenlik harekâtı ile görevlendirilen Türk Silah
lı Kuvvetleri birliklerinden Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanlığın-
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ca (Jandarma ve Sahil Güvenlik Birlikleri için İçişleri Bakanlığınca) tespit olunacak birlikler bu ka
nuna göre iaşe edilirler. İstihkakın 5 700 kaloriyi geçmeyecek şekilde konserve hazır yiyecek ola
rak verildiği günlerde, bu Kanunda belirtilen istihkakın iki katına kadar parasal tutarda tabela dü
zenlenebilir. Yukarıda belirtilen birliklerde görevli erbaş ve erlerden bedelen beslenenlere; bu Ka
nunda belirtilen tayın bedeli 1 inci fıkra uyarınca belirlenecek iller arasından Genelkurmay Başkan
lığınca seçilecek bir ilden alınan rayiç üzerinden hesaplanarak verilir. Bunlara ayrıca 22.6.1978 ta
rihli ve 2155 sayılı Kanun gereğince ödenen tayın bedeli verilmez. Bu madde kapsamında olup, be
delen beslenen birliklerde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar da, birlikle 
beraber bulunmak zorunda oldukları günler için bu madde hükmüne göre bedelen beslenirler. Bu 
günler için yine 22.6.1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanuna göre peşin ödenen tayın bedeli günlük mik
tarı düşülerek hesaplanan tayın bedeli farkları ay sonunda ödenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. Yok. 

Şahsı adına, Sayın Fikret Karabekmez?.. Vazgeçtiler. 

Maddeyi... -
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Sayın Başkan, 

bir hususu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Efendim "Yuka
rıda belirtilen birliklerde görevli erbaş ve erlerden bedelen beslenenlere; bu Kanunda belirtilen ta
yın bedeli..." ibaresinden sonra, zühul olarak "1 inci fıkra" denilmiş; cümlenin "1 inci fıkra uyarın-
ca" yerine "bu madde uyarınca" diye devam etmesi lazım. Komisyon olarak bu şekilde düzeltiyo
ruz. 

BAŞKAN <- Madde üzerinde önerge de yoktur. 

Maddeyi, komisyon tarafından yapılan düzeltme doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesinin müzakeresine geçiyoruz. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. - 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 9. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6136 sayılı Kanun kap
samına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ve bıçak ve benzerlerini bulunduran veya taşı
yan 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesi kapsamındaki gönüllü korucu ve geçici köy ko
rucuları ile Bakanlar Kurulunca belirlenecek illerde yaşayan vatandaşlardan terör nedeniyle hü
küm giymemiş bulunanlar hakkında yapılan tahkikatlar düşer, hükmolunan cezalar icra ve infaz 
edilemez ve kanunî neticeleri ortadan kalkar. 

Gönüllü korucu ve geçici köy korucujarı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 
gün içinde ellerinde bulundurdukları 6136 sayılı Kanun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait 
mermileri, bıçak ve benzerlerini mülkî makamlara teslim ettikleri takdirde haklarında takibat yapıl
maz. Bunlardan Bakanlar Kurulunun tespit edeceği illerde ikamet edenlerden isteyenlere teslim et
tikleri tabanca ve uzun namlulu silahlardan birer adedine harçsız olarak, menşelerine bakılmaksı
zın valilerce taşıma veya bulundurma ruhsatı düzenlenebilir. Taşıma ruhsatı verilen uzun namlulu 
silahlar görev hali hariç ruhsatın verildiği il sınırları dışında taşınamaz. 
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Bu şekilde ruhsata bağlanan silahlar, veraset yolu ile intikal dışında devir veya hibe edilemez, 

satılamaz; gerekli görüldüğünde Bakanlar Kurulunca toplatılmasına karar verilebilir. 
Valilerce ruhsatının devamı uygun görülenlerin haricinde gönüllü korucu ve geçici köy koru

culuğu görevine son verilenlerin ruhsatları iptal edilir. 

Üçüncü ve dördüncü fıkralara göre toplatılmasına karar verilen veya ruhsatları iptal edilen si
lahlar Devlet malı sayılarak mülkî makamlarca bir tutanak karşılığında İçişleri Bakanlığı emrine 
verilir. 

Taşıma ve bulundurma ruhsatlarının verileceği kişiler ve uygulamaya dair diğer hususlar, İçiş
leri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikte tespit edilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen? 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Oya Araslı; buyurun. 

Sayın Araslı, süreniz 10 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (İçel) - Teşekkür ederim; zaten, çok küçük bir hususa 
dikkat çekmek arzu etmekteyim. 

Tasarının 6 ncı maddesiyle getirilen düzenlemede, Anayasanın Türkiye Büyük Millet Mecli
sine tanımadığı bir af yetkisini kullanma kapsamına giren birtakım düzenlemeler vardır. Hakların
da terörle ilgili kovuşturma yapılmış olanlar da, bu konuda kendilerine verilen ceza hükümleri ke
sinleşmiş olanlar da bu af kapsamı içerisine alınmış bulunmaktadırlar. Halbuki, Anayasamız, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine bu tür bir af yetkisi tanımamaktadır. Maddeyi bu haliyle kabul ettiği
miz takdirde, Anayasaya aykırı bir düzenlemenin ortaya çıkacağını sayın milletvekillerine hatırlat
makta yarar görüyorum. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Araslı. 

Gruplar adına?.. Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Bülent H. Tanla; buyurun. (DSP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Tanla, süreniz 10 dakikadır. 

DSP GRUBU ADINA BÜLENT H. TANLA (İstanbul)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na sunduğu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna eklenen ge
çici madde üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubu adına yapacağım konuşmaya başlamadan önce 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Olağanüstü bir şekilde toplanarak Hükümetin Yüce Meclise sunduğu kanun tasarıları ve tek
lifleri üzerinde görüşmek için buradayız. Her şeyden önce, üzerinde konuşacağım madde de dahil 
olmak üzere, getirilen tüm teklifler hem çok acele hem de yetersiz bir biçimde hazırlanmıştır. 

Şimdi, hiçbir olağanüstü özellik taşımayan düzenleme hakkında görüşlerimi açıklamaya çalı
şacağım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; olağanüstü hal bölgesindeki sorunların devamı ve uygu
lanan yöntem, hem bölgedeki soruna hem de bölgede yaşayan vatandaşların problemlerini çözeme-
mesinin yanı sıra yeni problemler yaratmaktadır. Bu durum, farklı boyutlarıyla, olağanüstü halin 
uzatılması sırasında Meclis görüşmelerinde farklı partilere mensup değerli arkadaşlarım ve bakan 
arkadaşlarım tarafından da değişik biçimde ifade edilmiştir. 
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6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasaya bir madde ekleye

rek, geçici köy koruculuğu sistemine, korucuların ve vatandaşların sistemden beklentilerine uygun 
herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Düzenlemenin gerekçesinde de "Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgesinin kırsal alanda yaşayan köy halkının eşkıya ve çapulculardan korunması ve daha et
kin güvenlik önlemleri alınabilmesi için devletin yanında yer alan 442 sayılı Köy Kanununun 74 
üncü maddesine göre mülkî amirliklerce tespiti yapılan gönüllü korucu ve geçici köy korucularının 
ruhsatlı silah taşımalarına veya bulundurmalarına izin vermek ve gerekli görüldüğünde bu silahla
rın Bakanlar Kurulu kararıyla toplatılmasına olanak sağlamak" olarak belirtilmektedir. 

Gerekçeden de anlaşılacağı gibi, bu tasarı ve düzenlemede, olağanüstü hal bölgesindeki geçi
ci köy koruculuğu sisteminin yeniden düzenlenmesi, belli bir süre sonunda sona erdirilmesi yönün
de herhangi bir çalışmaya yer verilmemiştir. Bugünkü görüşmelerin özünde yatan, bölgede yumu
şak ve dengeli bir geçiş sürecinin oluşturulmasına dönük düşünce çerçevesinde, geçici köy korucu
luğu hakkında önemli düzenlemeler yapma imkânı vardır. Bugün, gönül isterdi ki, olağanüstü bi
çimde toplanan Mecliste, Hükümetin getirdiği tasarılar ve öneriler, sistemli, kapsamlı ve çözüme 
yönelik bir çalışma ürünü olsun ve halkın sorunlarına cevap verebilsin; fakat, ne yazık ki, bize su
nulan tasarıların hedefi, olağanüstü bir toplantıyı gerektirecek nitelikten yoksundur. Buna göre, son 
derece üzücü olan bu durum, bizden çözüm bekleyen halka karşı olağanüstü bir saygısızlıktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güneydoğuda ve doğuda terörün önüne geçmek için uy
gulamaya konan, sayıları 55 bini aşan, devletimize yılda 11 trilyon liraya mal olan 1 500-2 000 ci
varındaki korucunun da mahkûm olduğu, geçici köy korucularını ilgilendiren bu maddenin birçok 
eksiği vardır. Bilindiği gibi, biz, Demokratik Sol Parti milletvekilleri olarak, bölgeye giderek bir
çok farklı korucuyla -değişik görüşlerde olan korucularla- görüşme imkânı bulduk. Elde ettiğimiz 
bilgileri ve bu bilgiler ışığında çözüm önerilerini de burada defalarca açıkladık; fakat, aradan ge
çen zaman içerisinde, Hükümetin, bu düşüncelerimizi değerlendirmeye yönelik olarak hiçbir olum
lu çabası görülmemiştir. Daha önce güneydoğuya ilişkin sıkça dile getirdiğimiz çözüm önerilerimi
zi, geçici köy koruculuğu uygulamalarına indirgeyerek tekrardan sizlere sunmak isliyorum. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; olağanüstü hal bölgesindeki geçici köy koruculuğunun 
yumuşak biçimde eritilmesi ve sistemin'yeniden düzenlenerek korucuların verimli alanlarda çalış
tırılmaları, yetenekli ve çalışabilecek olanların devlet disiplini içine alınmaları gerekmektedir. Ge
rekli altyapı oluşturulmadan ve yeterli araştırma yapılmadan uygulamaya konan geçici köy koru
culuğu sistemi içerisinde, biraz önce belirttiğim gibi, başarılı hizmetlerde bulunmuş, terörle müca
deleye karşı Silahlı Kuvvetlerin çalışmalarına katkıda bulunmuş korucular da mevcuttur. Burada, 
ılımlı bir geçiş yapılabilir. Geçici köy koruculuğunun, güvenliğin tam olarak sağlandığı yerlerde, 
yeni düzenlemeler yapmak suretiyle kaldırılması ve bu yörelerdeki korucuların daha üretken ola
cakları alanlarda istihdam edilmesi yollarına gidilebilir. Bölgedeki geçici köy korucularının yaşla
rının (18 ilâ 65 yaşları arasında) geniş bir yelpaze içinde olduğu görülmektedir. Öncelikle, görevin 
özelliği gereği, yaş yelpazesinin, gençleştirilerek daraltılması gerekmektedir. Yaşları uygun olan
ların da görevlerini devlet disiplini içerisinde yapmalarının sağlanması zorunluluğu vardır. 

Geçici köy koruculuğundan muhtelif nedenlerle ayrılmak isteyen korucular mevcuttur. Geçici 
köy korucularının isteklerine uygun düzenlemeler yaparak, bu kişileri, üretime kazandırma amacıy
la destekleyerek ve bu yola özendirerek, köy korucularının sayıları azaltılabilir; bazı yetenekli ve 
nitelikli korucuların tecrübeleri ve bölgeyi iyi tanımaları nedeniyle, özel güvenlik amaçlarıyla, il
gili kuruluşlarda görevlendirilmeleri yoluna da gidilebilir. Örneğin, PTT'nin link hatlarının korun
ması, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının açtığı petrol kuyularının korunması, bölgede yapıla
cak yeni yatırımların, özel araç ve teçhizat ile bankalar gibi özelliği olan yerlerin korunması ama
cıyla, bu kişilerin, özel güvenlik görevlisi olarak buralara kaydırılmaları sağlanabilir. 
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Tasanda görülen bir diğer eksiklik de, özel timden hiç söz edilmemesidir. Yaptığımız araştır

malar sonucunda, özel tim konusunda ciddî aksaklıkların olduğu görülmüştür. Buda bir gerçektir. 
Bu alanda, uygun ve yeterli olan özel tim elemanlarının bazıları Silahlı Kuvvetler bünyesine de alı
nabilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle iktidar partilerindeki arkadaşlarıma seslenmek 
istiyorum. Olağanüstü hal ve geçici köy koruculuğuyla ilgili düşünce ve önerilerimizi defalarca be
lirttik. Buradaki düşünce ve önerilerimize, iktidarın her beyaz dediğine bizlerin siyah, siyah dedi
ğine de önyargılı biçimde karşıt olarak beyaz şeklinde yaklaştığımız düşüncesinden katılmamanızı 
rica etmekteyim. Bizlerin de, ülkemizin en önemli konularında, Parlamentonun çalışmalarında en 
mükemmel sonuçlara ulaşabilmesi için, ülkemizin ve toplumumuzun refah ve mutluluğunu artıra
bilmesi için katkı yapma çabası içinde olduğumuzu, iyi niyetli olduğumuzu ve iyi niyet taşıdığımı
zı dikkatlerinize sunmak istiyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Tanla, 2 dakikanız var. 
BÜLENT H. TANLA (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Olağanüstü bir biçimde toplandığımız bugünkü oturumda, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı

çaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasaya korucuların elindeki silah envanterine ulaşabilmek ve 
bunları yasal bir yapıya kavuşturabilmek amacıyla bir madde ilave etmek yerine, koruculuk siste
minin tümünün düzenlenmesi yolunda çalışma yapmak, sanıyorum, toplumumuz ve ülke yararına 
daha iyi sonuçlar verirdi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evleri, sokakları, yastık altları, elleri, belleri ve ceplerin
de bulundurdukları silah ve mermilerle patlamaya hazır bir cephanelik haline gelmiş olan ülkemi
zin bazı bölgelerindeki köy korucularının silah envanterinin tespitine yönelik soruna gerçek bir çö
züm getirmeyecek olan bu düzenlemenin sadece bir maddeyle bu olağanüstü toplantıda görüşülme
sini yadırgadığımı daha önceki ifadelerimde de belirtmiştim. Bu madde, belirtilen amaca kısmen 
uygun olabilir. Belirtmek istediğim, dağ gibi, okyanus büyüklüğünde olan sorunlar karşısında bu 
düzenlemenin anlamsız ve yetersiz olduğunu ortaya koymaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamı noktalarken, bu kanun tasarısıyla ilgili ola
rak düşüncelerinizi yeniden gözden geçirmenizi diler, önerilerimizin ve düşüncelerimizin bu çer
çevede değerlendirilmesini rica eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tanla. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Keçeciler; buyurun. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Keçeciler, süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 6 ncı maddesinde, 6136 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmaktadır ve yapılan bu değişiklikle, 442 sayılı Köy Kanununa göre, bütün geçici köy ko
rucuları hakkında ve Bakanlar Kurluunca tespit edilecek illerde yaşayan vatandaşlar hakkında bir 
af hükmü getirilmektedir. s 

Yalnız, ilk bakışta tasarının bu paket içerisinde yer almasından, olağanüstü hal bölgesindeki 
geçici ve gönüllü köy korucuları kastediliyor zannedilmektedir; ama, bir kere, madde, kaleme alı
nış tarzına göre, 35 bin köy korucusunu kapsamaktadır; 35 bin köyün korucusuyla ilgili bir af ge
tirilmektedir. 

Sadece bununla da kalınmamakta, denilmektedir ki: "Bakanlar Kurulunca tespit edilecek, be
lirlenecek illerde yaşayan vatandaşlardan terör nedeniyle hüküm giymemiş bulunanlar -burada 
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anayasal ibareden de ayrılınmış- hakkında yapılan tahkikatlar düşer -bakınız, ifadeye bakınız-
Hükmolunan cezalar icra ve infaz edilemez ve kanunî neticeleri ortadan kalkar." Demek ki, mad
denin birinci fıkrasında diyorsunuz ki: "Köy korucularıyla ilgili Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkın
daki 6136 sayılı Kanunda hükmolunan cezaların hepsini affettim." Artı, "Bakanlar Kurulunca be
lirlenecek illerdeki..." Bakanlar Kurulu hangi kritere göre belirleyecek? Geniş yetki... Bakanlar Ku
rulu, 79 vilayetimizden dilediğini belirleme imkânına sahip. 

Şimdi, birinci fıkrada bunu dediniz; fakat, ikinci fıkrada -öyle bir acayip hüküm getirilmiş ki, 
bir kanunda bulunmaması icap eden bir tenakuz-diyorsunuz ki: "Gönüllü korucu ve geçici köy ko
rucuları bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün içinde ellerinde bulundurdukları 6136 
sayılı Kanun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri, bıçak ve benzerlerini mülkî 
makamlara tcslik ettikleri takdirde haklarında takibat yapılmaz." Birinci fıkrada affettiniz zaten, ce
zasını da kaldırdınız "Hükmolunsa bile -yani hüküm verilmiş olsa bile- keenlemyekündür" dedi
niz, "cezası da infaz olmaz" dediniz, hükme bağladınız. 

İkinci fıkraya geçiyorsunuz "geçici köy korucuları eğer 45 gün içerisinde mülkî makama si
lahlarını teslim ederlerse, haklarındaki takibat ancak ondan sonra kaldırılır" diyorsunuz; bu ne per
hiz, bu ne lahana turşusu!.. Maddenin birinci fıkrası ile ikinci fıkrası arasında tenakuz var; yani, bir
biriyle hiç alakalı değil. Birinci fıkrada genel hüküm getirdiniz, zaten affettiniz "bütün takibatlar 
düşer" dediniz; "hüküm almışsa, ceza verilmişse, o cezayı da kaldırdım" dediniz; ama, ikinci fık
rada "silahını 45 günde teslim edecek; ettiği takdirde, hakkındaki takibatı düşürürüm" diyorsunuz; 
bu, çelişkili bir madde. 

Değerli arkadaşlarım] aslında, benden evvel konuşan partilerin sözcüleri de kısmen temas et
tiler; bizim sevk ettiğimiz kanun tasarısı içerisinde, geçici köy koruculuğu düzenleniyordu; köy ko
ruculuğuna kimler alınır, nasıl alınır, hangi usulle alınır, bunların hiyerarşik pozisyonu nedir, bun
lara verilecek disiplin cezaları nedir; bunların hepsi düzenleniyordu ve bu,.bir paketti. Siz, bu pa
ketin içerisinden bir maddeyi değişik bir şekilde alıp, getirip buraya yazmışsınız; böyle olmadı... 

Geçici köy koruculuğunu düzenlemeye ihtiyaç var, hakikaten ihtiyaç var. 18 ve 19 uncu Dö
nemde bu Yüce Meclis adına güneydoğu illerinde görev yapan komisyonda bulunan bir arkadaşı
nız olarak ifade ediyorum; geçici köy koruculuğu müessesesi bugünkü şekliyle kalmamalı; biz, bu
nu tanzim etmeliyiz, düzenlemeliyiz. 

Biraz evvel ifade ettiğim gibi ve 53 üncü Hükümetin gönderdiği tasanda gösterildiği gibi, ge
çici köy koruculuğu belli bir düzenlemeye getirilmelidir; kim köy korucusu olacak, nasıl girilecek, 
terfisi, tayini nasıl olacak, bunlarla ilgili işlemler nasıl yürütülecek, yetki ve sorumlulukları ne ola
cak, cezalandırılmaları nasıl olacak; bunların tümü ele alınıp, belli bir düzene bağlanılır ve o düze
ne bağlanırken de, geçici köy koruculuğu statüsünü kaybeden insanlar canından olmasın, kendile
rini de korusunlar diye onlara da bir af getirilir; ama, böyle, sellemehüsselam, tek başına, buraya 
böyle bir madde getiriyorsunuz ve bir de araya sıkıştırmışsınız, kimsenin gözünden kaçmasın diye. 
Tekrar okuyorum': "Bakanlar Kurulunca belirlenecek illerde yaşayan vatandaşlardan terör nedeniy
le hüküm giymemiş bulunanlar hakkında yapılan tahkikatlar düşer." Bakanlar Kuruluna öyle geniş 
yetki veriyoruz ki, hangi il; belli değil, neye göre belirleyecek; belli değil. 

Türkiye'nin her tarafında, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun gereğince hüküm giy
miş olanların hükümlerini ortadan kaldırmak veyahut da takibatta olanların takibatlarına son ver
mek yetkisini devrediyoruz, Meclis yetkisini devrediyoruz. Oysa, bu gibi konularda, af konuların
da, Meclis, yetkisini devredemez, kendisi yapar. Ben, burada, ilimin seçmenleri tarafından seçilmiş 
bir milletvekili olarak, kendi ilim hakkındaki tasarrufu bilmek mecburiyetindeyim, her milletveki
linin bu hakkı vardır. Siz, buraya "Olağanüstü Hal Bölgesindeki illerde" diyerek sınırlama getire-
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bilirsiniz; ama, bütün illeri Bakanlar Kurulunun takdir yetkisine bırakamazsınız. Böyle bir geniş 
takdir yetkisi verdiğiniz takdirde, bu -Sayın Araslı da ifade etti- anayasal hakkımızı, yani, Mecli
sin kanun yapma hakkını Hükümete devretmek olur. Oysa, Anayasanın 7 nci maddesi gayet açık 
"Yasama yetkisi, hiçbir makama, organa, şahsa, kişiye devredilemez" diyor. Af yetkisi, sadece bu 
Meclisin yetkisidir, Mecliste vardır; siz, bunu, hiçbir kritere bağlamadan, herhangi bir ölçü getir
meden ve bu kanun tasarısına yazmadan, doğrudan doğruya Bakanlar Kuruluna devretmişsiniz. 

Bu kanun tasarısı, tedvin tarzı itibariyle de yanlış. Birinci fıkrayı yazdıktan sonra, aşağıdaki 
ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci fıkralara hiç lüzum yoktur. Dersiniz ki: "Silahlarını teslim eden 
geçici veya gönüllü köy korucularının silahlarından bir tanesine ruhsat verilebilir." Ama, öyle ka
rışık yazmışsınız ki, anlayabilene aşkolsun, tatbik edebilene aşkolsun; içinden çıkılmaz bir hal!.. 

Değerli arkadaşlarım, kanun metinleri, bir milletin en üst metinleridir; bu metinlerde Türkçe 
hatası, gramer hatası, ilim hatası, hukuk hatası olmaz, yapılmamalıdır. Birinci fıkrada, cezaları ta
mamıyla kaldırıyorsunuz, takibatları durduruyorsunuz; ikinci fıkrada, dönüyorsunuz, tekrar, nasıl 
takibat yapılacağını hükme bağlıyorsunuz. Bunda büyük bir çelişki var, bunda yanlışlık var; bu 
madde hiç olmamış. Birleşime ara verilmeli ve bir güzel önergeyle bu madde yeniden düzenlenme
lidir. 

Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Keçeciler. 

Madde üzerinde gruplar adına başka söz talebi var mı? Yok. 
Şahısları adına söz talebinde bulunan arkadaşlarımın isimlerini okuyorum: Bayburt Milletve

kili Sayın Suat Pamukçu ve Malatya Milletvekili Sayın Fikret Karabekmez. 
Sayın Suat Pamukçu, buyurun. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Konuşmayacaksınız... 
Sayın Fikret Karabekmez, buyurun. 
Sayın Karabekmez, süreniz 5 dakikadır. 
FİKRET KARABEKMEZ (Malatya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 91 sıra sayılı yasa 

tasarısının 6 nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; şahsım adına, Yüce He
yetinizi selamlıyorum. 

6 nci maddeyle, 6136 sayılı Yasaya geçici 9 uncu madde eklenmektedir. Bu maddenin birinci 
paragrafına bazı eleştiriler getirildi, bu eleştirilere ben de katılıyorum. Birinci paragrafın son cüm
lesinde "Bakanlar Kurulunca belirlenecek illerde yaşayan vatandaşlardan terör nedeniyle hüküm 
giymemiş bulananlar hakkında yapılan tahkikatlar düşer, hükmolunan cezalar icra ve infaz edile
mez ve kanunî neticeleri ortadan kalkar" denilmektedir. "Bakanlar Kurulunca belirlenecek illerde 
yaşayan vatandaşlardan terör nedeniyle hüküm giymemiş bulunanlar hakkında 6136 sayılı Yasaya 
muhalefet nedeniyle yapılan tahkikatlar düşer" şeklinde düzeltilmesini teklif ediyorum. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Karabekmez. 
Değerli milletvekilleri, madde üzerinde 2 önerge vardır; önergeleri geliş sırasına göre okutu

yorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 91 sıra sayılı kanun tasarısının 6 nci maddesiyle eklenen geçici 9 uncu 
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maddenin birinci fıkrasının beşinci satırında "hüküm giymemiş bulunanlar hakkında" ifadesinden 
sonra "sadece 6136 sayılı Yasaya muhalefetten" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Gözlükaya Salih Kapusuz Turhan Güven 

DYP Grup Başkanvckili RP Grup Başkanvekili İçel 
Saffet Ankan Bedük Temel Karamollaoğlu 

DYP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvckili 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi okuyacağımız ikinci önerge birinciye göre daha aykı
rı olduğu için, onu yeniden okutmayacağım; dolayısıyla, oylama konusunda tereddüt olmaması ba
kımından dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 91 sıra sayılı tasarının 6 ncı maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını tek

lif ederiz. 
OyaAraslı - Önder Sav Yusuf Öztop 

İçel Ankara Antalya 
Ayhan Fırat Celal Topkan 

Malatya Adıyaman 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın önerge sahipleri, önerge üzerinde konuşacak mısınız, yoksa gerekçe mi?.. 
OYA ARASLI (İçel) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Getirilen düzenleme, Anayasanın 84 üncü maddesine aykırı bir biçimde af sonucunu doğur

maktadır. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M.NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Sayın Başkan, iki 
önerge vardı, bir birinci verilen önerge, bir de ikinci önerge; aykırıyı oyluyorsunuz, değil mi? 

BAŞKAN - Evet; uyardım Sayın Komisyon. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Aykırılık derecesine göre ikinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 91 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı maddesiyle eklenen geçici 9 uncu 
maddenin birinci fıkrasının beşinci satırında "hüküm giymemiş bulunanlar hakkında" ifadesinden 
sonra "sadece 6136 sayılı Yasaya muhalefetten" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Gözlükaya (Denizli) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Katılıyoruz. 

- 3 8 4 -



T.B.M.M. B : 90 29 . 8 .1996 O : 3 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Şimdi, 6 ncı maddeyi, kabul edilen önerge yönündeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, tasarının 6 ncı maddesinden sonra sıraya girmek üzere yeni mad
de ihdası yönünde bir önerge vardır; bu önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 91 sıra sayılı kanun tasarısına aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve tek

lif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Salih Kapusuz Esat Bütün Ali Rıza Gönül 
Refah Partisi Grubu Kahramanmaraş Aydın 

Başkanvekili 
Murat Başesgioğlu Hasan Hüsamettin Özkan 

Kastamonu istanbul 

Öneri: 
Madde 6.- 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna 

12.5.1988 tarih ve 3448 sayılı Kanunla eklenen ek 8 inci maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca.ve mermiler, emniyet hizmetleri sınıfı 
personeliyle Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra ünitelerinde istihdam edilen çarşı ve 
mahalle bekçilerine görevlerinde kullanılmak üzere bedeli mukabili, zatî demirbaş silah olarak sa
tılır. Satılan silahların ayrılma, ihraç ve benzeri sebeplerle personelden geri alınma usûl ve esasla
rı ile satılma şekil ve şartları, zayi, hasar, onarım, kadro standardı dışı bırakılması, eğitim ve görev
de kullanılan mermilerin bedelli veya bedelsiz temini, içişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetme
likle tespit olunur." 

BAŞKAN-"Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Katılıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, bu, yeni madde ihdası yolundadır. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Doğrudur. 
BAŞKAN - Komisyonunuzun çoğunluğunun olması gerekiyor. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Çoğunluk var 

Sayın Başkan. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Geliyorlar Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Bekliyorum. 

HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl) - Şu anda çoğunluk oldu. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Salt çoğunluk... 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Evet, çoğunluk 

var Sayın Başkan. 
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HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)-10 kişi varız efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bütün gruplar ittifak halinde. 

BAŞKAN - İçtüzükte yazılı hüküm var; ne yapayım!.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Sayın Başkan, 

şu anda 11 kişi var . 

BAŞKAN - 13 kişi olması gerekiyor efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - İçtüzükte belir
lenmiş; komisyonda toplantı yetersayısı 9 kişidir.' 

BAŞKAN - İçtüzüğün 87 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca salt çoğunluk gerekiyor. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu)-5 dakika mehil verebilir misiniz? 

BAŞKAN - Süre mi istiyorsunuz efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Evet, 5 dakika 

mehil istiyoruz. 

BAŞKAN - Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.13 

# 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 18.22 
BAŞKAN: Başkanvckili UIuç GÜRKAN 

KÂTİP ÜYELER: Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Kâzım ÜSTÜNER (Burdur) 

—. ,— @ _ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

2.-İlİdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İa
şe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve' 
Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçiş
leri komisyonları raporları (J/499) (S. Sayısı: 91) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon, İçtüzüğümüzün öngördüğü -87 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki -
salt çoğunluğunu sağlamıştır. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M.NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Katılıyoruz; yal

nız, bir ilave yapmak istiyoruz Sayın Başkan, mümkün mü? 
BAŞKAN - Buyurun. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M.NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Komisyon ola

rak, oraya "Çarşı ve mahalle bekçileri ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli subay, assubay 
ve uzman çavuşlar" şeklinde ilave yapmak istiyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, eğer Genel Kurul kabul ederse, bunu, yeni bir madde olarak 
müzakereye açacağız; bu ifadenizi lütfen yazılı bir önerge olarak verin. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M.NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Hayhay; veriyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyon yeni madde ihdası yolundaki önergeye katılmış
tır. Şimdi bunu yeni madde olarak müzakereye açıyoruz. 

Gruplar adına söz isteyen var mı? Yok. 
Şahıslar adına ?..Yok. 
Sayın Komisyon, şimdi düzeltmeyi tam olarak söyleyebilir misiniz? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M.NECATİ ÇETİNKAYA (Konya)- Evet efendim. 
"Çarşı ve mahalle bekçileri ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli subay, assubay ve uz

man çavuş..." 
BAŞKAN - Önergeyi, Komisyonun önerdiği biçimiyle yeniden okutuyorum: 

Öneri: 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna 12.5,1988 tarih ve 

3448 sayılı Kanunla eklenen ek 8 inci maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve mermiler, emniyet hizmetleri sınıfı 

personeliyle Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra ünitelerinde istihdam edilen çarşı ye 
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mahalle bekçilerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki subay, assubay ve uzman çavuşlar ile 
uzman jandarma çavuşlara görevlerinde kullanılmak üzere bedeli mukabili zatî demirbaş silah ola
rak satılır. 

Satılan silahların ayrılma, ihraç ve benzeri sebeplerle personelden geri alınma usul ve esasla
rı ile satınalma şekil ve şartları, zayi, hasar, onarım, kadro standardı dışı bırakılması, eğitim ve gö
revde kullanılan mermilerin bedelli veya bedelsiz temini İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetme
likle tespit olunur. " 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, bu şekliyle, salt çoğunluğunuzla kabul ediyorsunuz, değil mi? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Kabul ediyoruz 
Sayın Başkan. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Maddeyi son okunan biçimiyle kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi 8 inci madde olarak okutuyorum: 

MADDE 8. - 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 6 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. ' • 

Kimlik bildirimleri, mahallî kolluk örgütüne verilmeden evvel mahalle veya köy muhtarına 
onaylatılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. . ' 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Önder Sav; buyurun efendim. 

Sayın Sav, süreniz 10 dakikadır. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU ADINA ÖNDER SAV (Ankara) - Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bugün görüşülen paket içerisinde itiraz edilme
yecek türdeki düzenlemelerden birisi gibi görünüyor; ama, bizce, kimi eksiklikleri var hukuken, 
ona değinmek istiyoruz. 

Elbette, kimlik bildirimlerinin malî kolluk örgütüne verilmeden evvel, mahalle ve köy muh
tarlarına verilmesinde isabet var. Mevcut, 1973'te çıkmış olan 1774 sayılı Yasadaki para cezaları
nın sınırları, artık, gülünç durumlara gelmiş vaziyette; kiminde 200 lira, kiminde 2 000 lira gibi ra
kamlar var. Bunların limitlerinin günün koşullarına uygun bir şekilde ayarlanması da doğaldır; an
cak, 7 nci madde başlığı altında, 1774 sayılı Yasanın 18 inci maddesini yeniden düzenleyen mad
dede, bizce, bir hukukî sıkıntı var. O sıkıntı şuradan kaynaklanıyor; "7 gün içinde, yetkili idare 
mahkemesine itiraz edilebilir" hükmü var. Yetkili idare mahkemesine itiraz ettikten sonra da, bu 
idare mahkemesinin verdiği kararın kesin olduğu hükmü var. 

Burada hukuk sistemimiz bakımından, idarî ve adlî yargılama sistemimiz bakımından bir sı
kıntı göze çarpıyor. Biliyorsunuz, idare mahkemelerince verilen kesin nitelikli kararların, hukuk 
yoluna başvurulması yolu tıkalıdır; ama, ceza mahkemelerinden verilen ve temyiz edilmemiş olan 
kimi kararların. Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının 343 üncü maddesine göre, yazılı emirle boz
ma yoluna gitme yolu açıktır. Gerçi, verilen ceza azdır diye düşünülebilir, 3 milyon lira ceza nedir 
ki, diye bakılabilir; ama, kimi vatandaş için üç kuruşluk, 300 liralık, 3 bin liralık ceza da önemli
dir. O nedenle, bönce, idare mahkemesine itiraz yerine sulh ceza mahkemesine itiraz edilir hükmü
nü koymakta yarar vardır. Nedeni de, Türkiye'nin hemen bütün illerinde idare mahkemesi yoktur. 
İdare mahkemesi olmayan illerdeki vatandaşlar, bölge idare mahkemesine, başka bir ilin sınırları 
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içinde görev yapan bölge idare mahkemesine gitmek zorundadır; oysa, ülkemizde, sulh ceza mah-. 
kemesi olmayan bir tek ilçe yoktur; bırakın ili, bir tek ilçe yoktur. Eğer, vatandaşa, sıkıntı yarat
mak istemiyorsanız, kolaylık sağlamak istiyorsanız "idare mahkemesi" deyimi yerine "sulh ceza 
mahkemesi" deyimini getirmekte sayısız yararlar görüyorum. ' 

Ayrıca, bakıldığı zaman getirilen para yükümlülüğünün, para cezası olarak tanımı var. Para ce
zasına, idare mahkemesi nezdinde itiraz etmek de bizim sistemimiz bakımından pek hoş bir şey ol
masa gerek. Para cezasına itirazın yeri, bizim idarî, adlî sistemimizde, sulh ceza mahkemesidir. Bu
nu düzeltmeye yönelik bir önergemiz var, Umarım, şimdiye kadar verdiğimiz önergedeki direnme
ye Yüce Meclisin değerli üyeleri tekrar katılmazlar ve önergemize katılarak, bu temeldeki yanlış
lığı düzeltmeye olanak sağlarlar. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sav. 
Madde üzerinde gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 

Şahısları adına söz talebinde bulunan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Bayburt 
Milletvekili Sayın Suat Pamukçu, Malatya Milletvekili Sayın Fikret Karabekmez. 

Sayın Suat Pamukçu?.. 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Konuşmayacağım. 

BAŞKAN - Konuşmayacaksınız. 

Sayın Fikret Karabekmez?.. 
FİKRET KARABEKMEZ (Malatya) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Sayın Fikret Karabekmez de konuşmayacağını bildirdi. 
Madde üzerinde önerge yoktur. 
ÖNDER SAV (Ankara) - Var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Sav, sanıyorum bir sonraki madde hakkında önergeniz var, bu madde hak

kında değil. Genel Kurulda yeni madde kabul ettik, onun için madde numarası değişti. 
ÖNDER SAV (Ankara)-Tamam Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Şimdi, çerçeve 8 inci maddeyi çerçeve 9 uncu madde olarak, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Ka
nununun 15 inci maddesiyle birlikte okutuyorum: 

MADDE 9. - 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 15. - 2, 3 ve 4 üncü maddeler hükümlerine aykırı hareket edenlere üç milyon lira pa
ra cezası verilir. 

BAŞKAN - 15 inci madde üzerinde grupları adına söz isteyen sayın üye?.. 

ÖNDER SAV (Ankara) - Sayın Başkan, demin yaptığım konuşmayı bu madde üzerinde ya
pılmış kabul ediyor ve o şekilde düzeltiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, yanılmıyorsam bağlı 18 inci madde üzerinde konuştunuz; tekrar konuş
mak istiyorsanız Grubunuz adına konuşabilirsiniz veya ona atıf yapabilirsiniz. 

ÖNDER SAV (Ankara) - Ona atıf yapıyorum. 
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BAŞKAN - Evet, şahıslan adına Malatya Milletvekili Sayın Fikret Karabekmez görüşmek is

temiş. 

FİKRET KARABEKMEZ (Malatya) - Vazgeçiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Vazgeçiyorsunuz. 

Çerçeve madde 9'a bağlı 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 15 inci maddesini oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler...Madde kabul edilmiştir. 

Madde 16'yı okutuyorum: 

MADDE 16. -5 inci madde hükmüne aykırı hareket edenlere bir milyon lira para cezası verilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde grupları adına söz isteyen sayın üye?..Yok. 
Şahsı adına söz isteyen sayın üye?..Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 17'yi okutuyorum: 
MADDE 17. - 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelerdeki hükümlere aykırı hareket edenlere bir 

milyon lira; kimlik bildirme belgesinde gerçeğe uymayan bilgi verenlere üç milyon lira para ceza
sı verilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde grupları adına söz isteyen sayın üye?..Yok. 
Şahısları adına söz isteyen sayın üye?..Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Madde kabul edilmiştir. 
Madde 18'i okutuyorum: 
MADDE 18. - 15, 16 ve 17 nci maddelerde belirtilen para cezaları o yerin en büyük mülkî 

amiri tarafından verilir. Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yet
kili İdare Mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdur
maz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde ince
leme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu kanuna göre verilen idarî para cezaları 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı? Yok. 
Şahısları adına?.. Yok. 
Madde üzerinde iki önerge vardır. Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 91 sıra sayılı kanunun 8 inci maddesiyle, 1774 sayılı Kanunun 18 inci 

maddesindeki "idare mahkemesine" ibaresinin "sulh ceza mahkemesine" şeklinde değiştirilmesini 
talep ederiz. 

Saffet Arıkan Bedük Salih Kapusuz Hayrettin Dilekcan 
DYP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvekili Karabük 

Memduh Büyükkılıç Fikret Karabekmez 

Kayseri Malatya 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına 

91 sıra sayılı kanunun 8 inci maddesinin 1774 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle ilgili bolü-
münde "idare mahkemesine itiraz edilir" kısmının çıkarılarak, bunun yerine "sulh ceza mahkeme
sine itiraz edilir" şeklinde değiştirilmesini teklif ederiz. 

Önder Sav Oya Araslı Ayhan Fırat 

Ankara İçel Malatya 

Yusuf Öztop Bekir Kumbul Celal Topkan 

Antalya Antalya Adıyaman 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, her iki önerge de aynı mahiyettedir; onun için, birleştirerek 

işİeme koyacağım. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Sayın Başkanım, 

katılıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, teknik bir hata yapmamak bakımından "katılıyoruz" ifadesini, 

ancak çoğunluğunuz olduğu takdirde söyleyebilirsiniz. İsterseniz, tutanaklarda düzeltme bakımın
dan, kabul ettiğinizi "çoğunluğumuz olmadığından katılamıyoruz" şeklinde beyan ederseniz, İçtü
zük açısından bir hata yapmamış oluruz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Önerge bu, Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Evet; İçtüzük, önergede de çoğunluk gerektiriyor. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Doğrudur; ço

ğunluğumuz olmadığından katılamıyoruz. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI MEHMET AĞAR (Elazığ) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi, çerçeve 9 uncu maddeye bağlı 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 18 inci madde
sini, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde 18, önergedeki biçimiyle kabul edilmiştir. 

Şimdi, çerçeve 9 uncu maddeyi, kabul edilen bağlı maddeler doğrultusunda oylarınıza sunu
yorum: Çerçeve 9 uncu maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Çerçeve 9 uncu madde, bağ
lı maddeleriyle birlikte kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. - 1774 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 1. - Bu Kanunun uygulanması sırasında genel kolluk kuvvetlerine ait karakol

lara, il merkezlerinden de sorgulanabilen bilgisayar terminalleri konulur. Bunun için gerekli gider
ler İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak bütçeden karşılanır. 

İdarenin bilgisayar sistemi kurması ve gerekli teknik altyapıyı hazırlamasıyla birlikte, bu Ka
nunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmî, her türlü konaklama tesislerinden, Bakanlar Ku
rulunca belirlenecek olanlar tespit ve ilan tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde tüm kayıtlarını bilgi
sayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerini bilgisayar terminallerine bağ-
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lamak zorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen kuruluşlara 50 milyon lira para cezası verilir. Tek
rarı halinde işletme ruhsatları iptal edilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, gruplar adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahısları adına söz isteyen Bolu Milletvekili Sayın Mustafa Yünlüoğlu... 

MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) - Vazgeçiyorum. 
BAŞKAN - Vazgeçiyorsunuz. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12.-Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - 12 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, komisyonumuzun, İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince bir talebi var
dır. Bu talebin gereğini yerine getirebilmek için, çalışma süremizin dolmasına 10 dakika kalmasına 
karşın, tasarının tümünü oylamadan önce, birleşime, saat 20.00'ye kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.49 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.05 

BAŞKAN: Başkanvekiii UIuç GÜRKAN 
KÂTİP ÜYELER: Kâzım ÜSTÜNER (Burdur), Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) 

' - m '•—• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 inci Birleşiminin Be
şinci Oturumunu açıyorum. 

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

2. - // İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İa
şe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 
Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/499) (S. Sayısı: 91) (Devam) 

BAŞKAN - Tasarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet burada. 

V.-ÖNERİLER (Devam) 
B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
l.-İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İa

şe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 
Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının kabul edilmiş olan 6 
ncı maddesinin, Anayasanın ruhuna uygun düşmediği gerekçesiyle yeniden görüşülmesine.dair 
İçişleri Komisyonu talebinin uygun bulunduğuna ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 

BAŞKAN - Biliyorsunuz, İçişleri Komisyonu, görüşmekte olduğumuz tasarının 6 ncı madde
sinin, Anayasanın ruhuna uygun düşmediği yolunda Komisyonda görüş oluştuğunu beyan ederek, 
İçtüzüğümüzün 89 uncu maddesi gereğince yeniden görüşülmesini teklif etmişti ve bu çerçevede, 
çalışma süremizin dolmasına az bir zaman kaldığı için, biz de görüşmelere ara vermiştik. 

İçtüzüğümüzün 89 uncu maddesini ilk kez uygulayacağız. Bu maddede "tasarı veya teklifin tü
münün oylanmasından önce, belli bir maddesinin yeniden görüşülmesini gerekçeli bir önerge ile esas 
komisyon veya Hükümet bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir" deniliyor. Bu istem yapıldı. 

İçtüzüğümüzün 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında "Bu istem, Danışma Kurulunun görüşü 
alındıktan sonra Genel Kurulca, görüşmesiz ve işaret oyuyla karara bağlanır" deniliyor. 

Şimdi, bu konudaki Danışma Kurulu görüşünü okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Genel Kurulun 29.8.1996 tarihli 90 inci Birleşiminde görüşülen 91 sıra sayılı Kanun Tasarısı
nın kabul edilmiş olan 6 ncı maddesinin Anayasanın ruhuna uygun düşmediği gerekçesiyle yeni
den görüşülmesine dair İçişleri Komisyonu talebi, İçtüzüğün 89 uncu maddesi uyarınca toplanan 
Danışma Kurulunca uygun bulunmuştur. 29.8.1996 

Mustafa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Salih Kapusuz Murat Başesgioğlu 

RP Grubu Başkanvekiii ANAP Grubu Başkanvekiii 
Mehmet Gözlükaya Hüsamettin Özkan 
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Mehmet Gözlükaya Hüsamettin Özkan 

DYP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili 
Nihat Matkap 

CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun görüşünü bilgilerinize sunduk. 

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

2. - // İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İa
şe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 
Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/499) (S. Sayısı: 91) (Devam) 

BAŞKAN - Şimdi, Komisyonun istemini okutup oylarınıza sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının, görüşülmüş bulunan 6 ncı maddesinin, Anayasanın ru
huna uygun düşmediği yolunda, Komisyonumuzda görüş oluşmuş bulunmaktadır. Bu nedenle, ta
sarının, söz konusu 6 ncı maddesinin, İçtüzüğümüzün 89 uncu maddesi gereğince yeniden görüşül
mesini arz ve teklif ederiz. 

' M. Necati Çetinkaya 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İçişleri Komisyonunun istemini oylarınıza sunuyorum: İs

temi kabul edenler... Kabul etmeyenler... İstem kabul edilmiştir. - . • 
Bu durumda, tasarının 6 ncı maddesini yeniden müzakereye açmış bulunuyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Madde üzerinde gruplar ve şahıslar adına söz isteyen yoktur. 
Madde üzerinde yerilmiş bir önerge vardır; okutup, işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının yeniden görüşülen 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Mehmet Gözlükaya ÖmerÖzyılmaz 

RP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili Erzurum 
"Geçici Madde 9 - Bakanlar Kurulunun tespit edeceği illerde, 442 sayılı Köy Kanununun 74 

üncü maddesine göre, mülkî amirlerce gönüllü korucu olarak tespit edilen kişiler ile halen geçici 
köy korucusu olarak görev yapanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 45 gün içinde, 
ellerinde bulundurdukları tabanca, makineli tabanca veya hafif makineli tüfek sınıfından silahları 
mülkî makamlara teslim ettikleri takdirde haklarında takibat yapılmaz ve isteyenlere yukarıda be
lirtilen tabanca ve tüfek sınıfından birer adet olmak üzere ve harçsız olarak, menşelerine bakılmak
sızın, valilerce, taşıma veya bulundurma ruhsatı düzenlenebilir. 

Bu şekilde ruhsata bağlanan silahlar veraset yoluyla intikal dışında devir veya hibe edilemez, 
satılamaz. Gerekli görüldüğünde, Bakanlar Kurulunca toplatılmasına karar verilebilir. 

Gönüllü korucu ve geçici köy koruculuğu görevine son verilenlerin ruhsatları iptal edilebilir. 
Ruhsatları iptal edilen veya toplatılmasına karar verilen silahlar devlet malı sayılarak, mülkî 

makamlarca, bir tutanak karşılığında İçişleri Bakanlığına teslim edilir. 
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Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ateşli silahlarla bunlara ait mermilerin ve kanu

nen memnu bıçak ve benzerlerini bulunduran veya taşıyan gönüllü korucu ve geçici köy korucula
rı hakkında bu fiillerden dolayı takibat yapılmaz. Hükmolunan cezalar icra ve infaz edilemez ve ka
nunî neticeleri ortadan kalkar. Taşıma ve bulundurma ruhsatlarının verileceği kişiler ve bu uygula
maya dair diğer hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. 

Şaban Şevli Ali Oğuz 

Van İstanbul 

BAŞKAN - Önerge konusunda Sayın Komisyon?... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Sayın Başkan, 
aynen iştirak ediyoruz önergeye. 

BAŞKAN - Çoğunluğunuz yok; ama, beyan ediyorsunuz uygun görüşünüzü. 

Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR AKSOY (Çorum) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önerge kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi, önerge doğrultusundaki değişik biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde önerge doğrultusundaki değişik biçimiyle kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylamaya geçmeden önce, tasarının madde numarala
rında bir değişiklik söz konusu olmuştur; yasanın.sistematiği bakımından onu bilgilerinize sunuyo
rum: Yeni madde olarak 7 nci sırada kabul ettiğimiz maddenin sıra numarasının 6; buna karşılık, 
tasarının esasındaki 6 ncı madde olarak kabul ettiğimiz maddenin, bu şekilde 7 nci madde olarak 
düzeltilmesi gerekmektedir; bilgilerinizi sunulmuştur. 

Bu arada, 10 uncu maddede, sanıyorum bir maddî hata var. Sayın Komisyon, siz ifade ederse
niz... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Doğrudur. 
Sayın Başkan, 10 uncu maddede "İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak bütçeden karşılanır" 

şeklinde bir hata var; yani, bir zühul neticesi aynı kelime tekrarlanmış durumda. Onu şu şekilde dü
zeltiyoruz "İçişleri Bakanlığı Bütçesine konulacak ödenekten karşılanır." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, maddî hata olduğu için ayrıca oylamamıza gerek yoktur. 
Maddî hatanın da, Sayın Komisyon Başkanının ifade ettiği biçimde düzeltildiğini bilgilerinize su
nuyorum. 

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul 

edilmiştir; bu şekilde kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
3. - 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/500) (S. Sayısı : 92) (1) 
BAŞKAN - Şimdi, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek 

Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 

(]) 92 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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Sayın milletvekilleri, komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunaca

ğım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde, gruplar adına, ilk olarak, Demokratik Sol Partiden Sayın Gökhan Ça-
poğlu söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Çapoğlu. (DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın Çapoğlu, süreniz 20 dakikadır. 

Sayın milletvekilleri, yeni bir tasarının görüşmesine başlıyoruz. Lütfen, sükûneti muhafaza 
edelim. Şu an, herhangi bir konuşmanın dinlenme ortamı, yapılma ortamı Genel Kurulumuzda ma
alesef yoktur. 

Lütfen, Sayın milletvekilleri... 
DSP GRUBU ADINA GÖKHAN ÇAPOĞLU (Ankara) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri DSP Grubu adına ve şahsım adına saygıyla se

lamlıyorum. 

Şu anda görüşmekte olduğumuz 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, aslında, içeriği açısından o kadar önemli de
ğil; fakat, Refah ve Doğru Yol Partilerinin kurduğu Koalisyon Hükümetinin devleti yönetim anla
yışını göstermesi açısından çok büyük önem taşıyor. 

Burada, salı gününden beri geceli gündüzlü çalışmaktayız. Aslında, bu çalışma, daha çok, gös
termelik çalışma oluyor, verimli bir çalışma olmuyor. Dikkat ederseniz, Meclisin 1 Temmuz 1996 
tarihinde -yaklaşık iki ay önce- tatile girmesi gerekirdi. Meclis çalışmaları 1 Ağustosa kadar uza
tıldı. Refah-Doğru Yol Hükümeti kuruldu ve bu Hükümet, kurulur kurulmaz, Meclisin değerli vak
tini nasıl israf ederiz çabası içerisine girdi. Türkiye tarihinde görülmemiş bir şekilde, yeni kurulan 
Hükümet, kaynak konusunda genel görüşme istedi; çünkü, kendileri hazırlıksızdılar. Seçimlerde 
halkımıza cenneti vaat ettiler; ama, iktidara gelince ne yapacaklarını şaşırdılar. (DSP sıralarından 
alkışlar) • 

Aynı şekilde, beş yıldır karşı çıktıkları halde "Amerika'ya nasıl şirin görünürüz"ü, Meclisi giz
li görüşmeye davet ederek açıklamaya çalıştılar. Meclis, Ağustos l'in ötesinde çalıştı; bazı kanun
lar çıkardı. Biz, bu kanunlar çıkarılırken "gelin uzlaşalım, demokrasi bir uzlaşma rejimidir, bir uz
laşma kültürüdür, bir uzlaşma anlayışıdır; hep birlikte, Türkiye'de daha iyisini yapmaya çalışalım" 
dedik. Dikkat ederseniz, bütün halkımız, bütün kamuoyu, bizim bu çabalarımızı takdirle karşılama
ya başladı. Bizim amacımız, Meclisin çok daha verimli çalışması, uzlaşmaya dayalı olması. Çıka
rılan kanunlardan ikisini Sayın Cumhurbaşkanı veto etti; diğerleri için ise, Anayasa Mahkemesine 
başvurulacak, büyük bir ihtimalle, Anayasa Mahkemesi bunları iptal edecek. 

Meclis, 27 Ağustosta olağanüstü toplantıya çağırıldı. Olağanüstülük hiçbir şey yoktu; fakat, 
çağırma nedeni olan zorunlu tasarrufa bu Hükümetin el koymasıyla, büyük bir ihtimalle, Türki
ye'de olağanüstü bir durum yaratılacak. 

Şimdi ele aldığımız kanun tasarısı, aynı şekilde, olağanüstülüğü olmadığı gibi, hem içerik açı
sından hem şekil açısından, ne Anayasaya uygundur ne de ülkenin kaynak sorununa cevap aramak
tadır. Bu kanunun çıkarılacağını, ilk olarak, bu Hükümet, kaynak seferberliğini belirttiği 31 Tem
muz 1996 tarihli belgede söyledi; ondan sonra, bu kanun tasarısı geldi. 

Aslında, bu kanun tasarısı ne diyor biliyor musunuz; dediği şu: Vergisinde erken ödeme ya
panlar olursa, onların vergi ödemelerinden indirim yapalım; kısaca, tasarının dediği olay bu. Şim-
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di, şunu söylemek gerekiyor: Gerçekte, siz, bu ülkede kaynak yaratmak istiyorsanız ve vergi siste
miyle ilgili bir konuyu getirmek istiyorsanız, gelin, hep beraber, vergi sitemini baştan reform ede
lim. Sistemin bütünlüğünü bozmayalım, sistemin bütünlüğünü bozarak daha fazla karmaşa yaratır
sınız. 

Şimdi, Türkiye'de şunu herkes biliyor ve herkes sürekli olarak konuşuyor, insanlar diyor ki: 
"Türkiye'de vergi reformu gerekli. Türkiye'de kayıt dışı ekonomi vardır. Türkiye'de vergi gelirleri
nin millî gelire oranı yüzde 15'tir, gelişmiş ülkelerde yüzde 28'dir. Türkiye'de kayıt dışı ekonomi 
büyüktür." Bunu, ANAP da söyledi, 1983-1991 yıllarında iktidardaydı; bunu, DYP de söyledi, 
SHP de söyledi, CHP de söyledi, Refah da söyledi. 1991 ile 1995 yılları arasında DYP-SHP, DYP-
CHP Hükümetleri, şimdi de, Refah-DYP Hükümeti başta; fakat, bunu, kimse çıkaramadı. 

Ha, yapılması gerekenler kimse tarafından bilinmiyor mu; herkes biliyor ne yapılması gerek
tiğini: Vergi oranlarını indireceğiz, sistemi basitleştireceğiz, herkesten kazancına göre vergi alaca
ğız, tabana yayacağız ve Vergi İdaresini güçlendireceğiz; kayıt dişiliği da bu şekilde ortadan kal
dıracağız. 

Bugüne kadar, olmayan, siyasî iradeydi. Olmayan siyasî irade, sürekli olarak, sistemi bozmak
la meşgul haldeydi. Fakat, şunu belirtmek istiyorum: Eğer, vergi reformu yapamayacak, kayıt dişi
liği azaltamayacak bir hükümet varsa, o da Refah-Doğru Yol Koalisyonudur. Neden; çünkü, Re
fah, kayıt dışılığa dayanmaktadır. (DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Refah, kayıt dişiliği 
nasıl genişletirim diye politika yapmaktadır. Öyle politika yapmaya kalktığınız zaman da kaynak 
bulamazsınız. 

Şimdi geleceğim, bütün önerileriniz de burada; gecekondu affından, peşin verginin kaldırılma
sından, hayat standardının kaldırılmasından tutun, asgarî ücretten verginin kaldırılmasına kadar... 
Bunlar, kayıt dişiliği artırır. 

Ha, ücretliye katkıda mı bulunmak istiyorsunuz; vergide yüzde 25'lik dilimi yüzde 10'a indi
rin, herkesten vergi alın, o zaman ücretliye yardımınız dokunur; ama, ücretliden vergiyi kaldırdığı
nız zaman, Türkiye'de kimse vergi vermez ve ücretli, şimdi aldığı bozuk eğitimi, sağlığı, adaleti hiç 
alamaz duruma düşer; ondan sonra ücretliyi "sen para vermiyorsun ki, neden hizmet talep ediyor
sun" diye karşılarsınız, her şeyi özelleştirmeye gidersiniz. 

. Aslında vergi, kazanç sağlayan her vatandaşın sorumluluğudur ve hakkıdır da. Kazancınızdan 
verginizi vereceksiniz ve siz de, devletten kuruşuna kadar hesap soracaksınız. Gelişmişlik budur, 
gelişmiş ülkede yapılan budur. O yapıldjğı zaman, hiç kimse, hafta sonlarında, tatile, karısı, kızı, 
damadıyla, devletin uçağıyla gidip gelemez. (DSP sıralarından alkışlar) Hadi, siz bunu gelişmiş bir 
ülkede yapın... O zaman, sizi elense aşağı ederler; etmekle kalmazlar, hapse tıkarlar. Olay budur. 

Siz neden yapamazsınız; çünkü, siz kayıt dişiliği, onlara cennet vadederek geldiniz; ama, her
kesin durumunu daha da güçleştiriyorsunuz. 

Şimdi gelelim elimizdeki tasarıya. Biraz önce dediğim gibi, tasarı şunu diyor: Erken ödeme 
yapandan biz vergi indirimi yapacağız. Dün, Komisyon sıralarında, Sayın Abdüllatif Şener bulu
nuyordu; ama, bugün Sayın Aksoy var; kendileri de fazla anlamıyordu, onun için, bugünkü tartış
malar açısından, fazla bir şey fark etmeyecek... Şu oldu; dediler ki, 100 milyon lira vergi ödeme 
yükümlülüğü olan bir vatandaştan, biz, eğer erken öderse, bir yıl için 52 milyon lira alacağız. Ya
pılmaya çalışılan budur. 

Bir defa bu, Anayasanın 73 üncü maddesine aykırıdır. Anayasanın 73 üncü maddesi "Herkes, 
kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür." diyor. Siz, her
kesten ödeme gücüne göre almıyorsunuz; o zaman, 100 milyon lira yerine 52 milyon lira aldığınız 
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vatandaşın durumunu nasıl açıklayacaksınız? Şunu diyorsunuz: "ben, ödeme gücü fazla olandan 
daha az vergi alırım; ödeme gücü az olandan daha fazla vergi alırım" 

İkinci nokta: Siz, bunu, nasıl muhasebeleştireceksiniz? Bir tahukkuk var, bir tahsilat var. Bir 
tahukkuk rakamlarınız var. Siz, bu, 48 milyon lira eksiği ne şekilde göstereceksiniz, ne şekilde 
açıklayacaksınız? Onun ötesinde şunu belirtmek gerekiyor: Bugün, mahalle bakkalları bile gelirle
rini ve giderlerini bir vadeye göre yaparlar. Gelirlerinin ne zaman, yani satışlarının ne zaman ola
cağını, eğer taksitle satış yapmışlarsa, parasını ne zaman alacaklarını bilirler. Bu, çok önemlidir; 
çünkü, ona göre de harcamalarını yaparlar. Bırakın büyük şirketleri... Bu, devlet için ise yaşamsal 
bir değerdedir. Takdir edersiniz devlet, mahalle bakkalının çok üstünde bir kuruluştur ve devletin 
ödeme planları çok önemlidir. Yani, gelirleri ne zaman gelecek, harcamaları ne zaman yapılacak. 

Bu kanun tasarısında değiştirilmek istenen ödeme planı, aslında devletin bütün vergi gelirleri
nin ödeme planını bozmaktadır. Onu bozduğunuz zaman, devleti yönetmekte güçlükle karşılaşırsı
nız. 

Diğer bir nokta: Plan ve bütçe Komisyonuna 1997 yılı bütçesi ekim ayında gelecek. Orada bir 
şekilde vergi gelirlerinin tahmininin yapılması gerekiyor; neye göre yapacaksınız? Çünkü, siz, 100 
milyon lira vergi tahakkuku dediğiniz zaman, ne kadar tahsil edeceğinizi bilmiyorsunuz. 52 mil
yonla 100 milyon arasında değişecek. Peki, siz, harcamalarınızı ona göre nasıl planlayabilirsiniz? 
(DSP sıralarından "rasgele" sesleri ve alkışlar) 

Bununla da kalmıyor; size şunu okuyacağım: İlk okunuşunda mantık, çok normalmiş geliyor. 
Mesela, mantık diyor ki, genel gerekçeden okuyayım: "Mevcut sistemde, geç ödemeleri nedeniy
le, gecikmenin bedeli olarak, borçluya ilave malî yük getirilmiş olmasına rağmen, borcunu erken 
ödeyen borçlunun yararlanacağı bir düzenleme bulunmamaktadır." 

Değerli milletvekilleri, vergi borçlusuna gecikme zammı getirilmesinin nedeni -bütün dünya
da bu böyledir ve Türkiye'de de bugüne kadar böyle olmuştur- devletin gelirlerindeki vade yapısı
nı bozmamak içindir; yani, devlet, Kurumlar Vergisini nisan, temmuz, kasım aylarında alır, buna 
göre planlamasını yapar. Eğer, bunu geciktiren olursa, devlet der ki "bak, benim işlerim ciddî, ben 
ödeme yapacağım; sen, bana, ödemeni zamanında yap. Eğer, sen, 1 ay geciktirirsen, ben senden 
yüzde 15 daha fazla alırım." Şimdi, bakin, dünyadaki, 3 bin yıllık vergi tarihindeki olay budur, dün
ya ülkelerindeki uygulamanın mantığı budur. Siz, bu mantığı düz bir şekilde tersine işlettiğiniz za
man "erken ödeyene de öderim" diyorsunuz; ama, o zaman, vade yapısını bozuyorsunuz. Tersine 
işletemezsiniz bunu, işlettiğiniz zaman yanlışlık olur. , 

Şimdi, bunu çıkarmanın ekonomik nedeni... Diyebilirsiniz ki, bu kadar ciddî bir devlet yöne
tim anlayışından uzakl aşılı yor, geleneklerden, ilkelerden uzaklaşılıyor; o zaman, herhalde, bunun 
ekonomik olarak pragmatik bir yanı var; yani, bundan çok büyük gelir elde edilecek!.. Aslında ge
lir elde edilmiyor bundan; çünkü, vatandaş, bütün piyasaları çok iyi biliyor; bankadan ne kadar fa
iz alacağını, dövizin ne kadar getireceğini, repodan ne kadar faiz alacağını biliyor. Ya siz vatanda
şı aldatmaya çalışacaksınız -ki, doğru değil, devletin bunu yapmaması lazım- ya da devlet, vatan
daşa normal piyasadan kazanacağından daha fazla faiz indirimi yapacak- O zaman da, devlet kay
bedecek; o zaman da, bu yasanın ruhuna, getirmek istediğiniz prensibine tamamen aykırı bir du
rum olacak. O açıdan bakıldığı zaman da, ekonomik olarak hiçbir yaran yok. 

Peki, nedir bunun mantığı, neden böyle bir yasa getiriliyor? Dün, Plan ve Bütçe Komisyonu 
toplantısında tartışırken, bazı komisyon üyeleri belirttiler, açıklamaya çalıştılar. Onlardan birisinin 
açıklaması şöyleydi: "Bazı insanlar bankalara paralarını koyarak faizden para kazanmak istemiyor
lar." Şimdi, burada da bir ters mantık var. Eğer bu insan faizden para kazanmak istemiyorsa, 100 
milyon lira borcunu 52 milyon lira olarak nasıl ödediğini açıklamak durumunda; çünkü, bu, faizin-
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dirilerek kazanılıyor. Yani, siz, kimi aldatmaya çalışıyorsunuz burada. (DSP sıralarından alkışlar) 
Şunu açıkça söyleyeyim: Halkı aldatamadığımz gibi, başka kimseyi de aldatamazsınız; onun için 
de, hiçbir şekilde çaba göstermeye çalışmayın. 

RAMAZAN YENİDEDE (Denizli) - Size göre ters, bize göre doğru... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, grup sözcünüz herhalde gerekli yanıtları verecektir. Lüt
fen... Müdahale etmeyin. 

GÖKHAN ÇAPOĞLU (Devamla) - Şimdi, şu söylenebilir -ve bu, buradaki gerekçede de ya
zılmış veya daha doğrusu, bu kaynak seferberliği- efendim bir haksızlık yapılıyor... Çok haklısınız, 
haksızlık yapılıyor; memurdan, çalışandan, ücretini görmeden vergisi kesiliyor; memur, vergisi ke
silmiş net ücretini alıyor. Memur, daha ücretini almadan, devlet, ücretine el koyuyor ve büyük bir 
kısmını alıyor. 

Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi ise 1 sene sonra ödenmeye başlıyor; yani, 1995 vergisi, 
1996 Martında beyan edildi, ilk ödeme nisan ayında oldu ve temmuz, kasım ayları olarak üç öde
mede yapılacak. Bunda haklısınız, burada çok büyük bir eşitsizlik var; ama, o zaman, gelin, kısal
talım. Diyelim ki, Kurumlar Vergisi ve beyannameye tabi mükellefler, vergilerini üç taksitte öde
yeceklerine, iki taksitte ödeyecekler, sadece mart veya temmuz aylarında veya peşin olarak sadece 
nisan ayında ödeyecekler. Gelin, bunu bu şekilde değiştirelim. Bunu yapmadığınız zaman, sistemin 
bütünlüğünü bozmaya kalktığınız zaman ve bütün dünyadaki uygulamaları ve tarihsel gelenekleri 
yıkmaya çıktığınız zaman hiçbir yere gidemezsiniz. Bu, sadece, sizin, devleti yönetim anlayışınız-
daki ciddiyetsizliği gösterir ve size açık olarak söyleyeyim; Türkiye'de son 40 günde bu ciddiyet
sizlikler giderek fazla şekilde kendisini göstermekte. 

RAMAZAN YENİDEDE (Denizli) - Size göre... 

GÖKHAN ÇAPOĞLU (Devamla) - Bakın, Meclisin, parlamenter sistemin, genel görüşme, 
gizli görüşme, soruşturma, olağanüstü toplanma gibi kurumlarını yozlaştırdığınız gibi, birçok şeyi. 
de yozlaştırıyorsunuz. 

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - O sizin yaptığınız şey. 
GÖKHAN ÇAPOĞLU (Devamla) - Gecekondu affıyla, gecekondu mafyasını destekliyorsu

nuz. Eğer, sizin niyetiniz, gerçekten dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak olsaydı, o za
man, konut politikanız olurdu. Gecekondu arazilerini gecekondu mafyasına satma fikrinize, kara
rınıza, Refahlı belediye başkanları bile karşı çıkıyor. (DSP sıralarından alkışlar) Ha, o da değil; 
dün, zorunlu tasarrufla, siz, 5 milyonun üzerinde çalışanın parasına el koydunuz. Siz, onların 428 
trilyonuna el koydunuz. Sizin kaynak sağladığınız tek alan budur. 

Daha da ötesi; siz, insanlar gümrük birliğinden bahsederken "onlar ortak, biz pazar olacağız" 
demiştiniz. Ne yaptınız; gümrük birliği müzakeresi sürecinde, Türkiye, ne yazık ki, başarılı olama
dı. Ne yazık ki, Türkiye, iç politikaınedenleriyle pazarlık gücünü kullanamadı; fakat, pazarlık gü
cünü kullanabildiği bir tek alan vardı; o da, kullanılmış otomobil, makine ve teçhizatına izin ver
memekti. Siz, bu bedelsiz ithalat uygulaması düşüncesizliğinizle sadece, gümrük birliğinde kazan
dığımız tek ödünü ortadan kaldırmıyorsunuz, siz, Türkiye'yi, gerçekten, sanayisi ortadan kaldırıl
mış bir pazar haline getirmeye çalışıyorsunuz. (DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Siz, sa
dece otomotiv sanayiine ve çalışanlarına zarar vermiyorsunuz, siz, bu kararınızla, Avrupa Birliğin
den her türlü kullanılmış makine ve teçhizatın gelmesine ve Türkiye'nin bir hurda makine mezarlı
ğına dönüşmesine yol açacaksınız. İşte, sizin uygulamanız... 

Sizin uygulamanız sadece bu da değildir; İran gezisinde "devletin güvenlik teşkilatlarının elin
deki haber, bilgi yanlıştır" demekle, siz, devleti de yıkmaya çalışıyorsunuz. (DSP sıralarından al
kışlar, RP sıralarından gürültüler) 
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SITKI CENGlL (Adana) - Ne alakası var? 
GÖKHAN ÇAPOĞLU (Devamla) -Siz, Endonezya... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Çapoğlu, eksüreniz 1 dakikadır. 
GÖKHAN ÇAPOĞLU (Devamla)-Sağolun. Siz... (RPsıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Müdahale etmeyin... 
SITKI CENGİL (Adana) - Konuyla ilgili konuşsun... 

BAŞKAN-Tasarının tümü üzerine konuşuyor, bir madde üzerine değil. 
GÖKHAN ÇAPOĞLU (Devamla) - Rahatsız olmayın. 

SITKI CENGİL (Adana) - Sayın Başkan, uyarın, edepli konuşsun. 
BAŞKAN - Tasarının tümü üzerine konuşuyor, somut bir madde üzerine değil. Sayın hatip

ler, tasarının mantığı içerisinde, elbette emsal değerlendirmeler, kıyaslamalar yapacaklardır. 

SITKI CENGİL (Adana)-Ne mantık! 
BAŞKAN - Sayın Çapoğlu, ek süreniz bir dakikadır; lütfen, konuşmanızı toparlayın. 

GÖKHAN ÇAPOĞLU (Devamla)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ben, sizin uygulamalarınızı dile getiriyorum. Eğer bu sizi rahatsız ediyorsa, bizleri ve halkı

mızı daha fazla rahatsız ediyor. (DSP sıralarından alkışlar) Çünkü, bu ülkenin işçisine, üreticisine, 
memuruna, çalışanına, sanayicisine düşman olarak, onların haklarını yiyerek hiçbir yere gidemez
siniz. Bu ülkenin insanına "bizde alet var, beyin yok" diyerek, hakaret ederek hiçbir yere gidemez
siniz. (DSP sıralarından alkışlar, RP sıralarından gürültüler) Gideceğiniz tek yer, toplumu, siyasî, 
ekonomik ve toplumsal olarak krize götürmektir. Biz, burada, muhalefet olarak uyarımızı yapıyo
ruz, yapmaya da devam edeceğiz. (RP sıralarından gürültüler) 

Sağ olun. 
Saygılarımı sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Çapoğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Nihat Matkap; buyurun. (CHP sıralarından alkış

lar) 

Sayın Matkap, süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Da
ir kanun tasarısına ilişkin olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere 
söz aldım. Sözlerime başlarken, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarı, Hükümetin kaynak yaratma çabaları çerçevesinde hazırlan
mıştır. Tasarının içeriği incelendiğinde, vergisini vadesinden önce ödeyen mükelleflere bir indirim 
öngörülmektedir. Özellikle, uygulama alanında bu indirim, Kurumlar Vergisi mükelleflerine ve 
Gelir Vergisi mükelleflerine uygulanabilecektir. 

Tasarıda Öngörülen indirim oranı her ne kadar yüzde 4 olarak görülüyorsa da, bu oranın O'a ka
dar indirilmesi veya yüzde 8'e kadar çıkarılması da mümkün olabiliyor; fakat, bu öngörü ne kadar 
cazip gelir, o da ayrı bir konu. Aylık faiz oranlarının yüzde lO'un üzerinde seyrettiği bir dönemde, 
aylık yüzde 4'lükjndirim için hiçbir mükellefin bu indirime yanaşmayacağı çok aşikârdır. 
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Bunun yanında, son yıllarda, vergisini ödeyemeyen, ekonomik zorluklar nedeniyle de ödeye

meyen mükellefler açısından da konuyu irdelediğimizde, bu tasarının, bu kaynak arayışı anlayışın
da Sayın Hükümete hiçbir katkı getirmeyeceği de çok açıktır. 

Bu arada, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimiz, yasa tasarısının diğer sakıncalarını da dört 
madde halinde şöyle sıralamışlar: 

Birinci olarak; bu yasa tasarısı, devletin yararlarını gözetmeyen, hukuk ve bilim dışı, yurttaş
ların devlete karşı görev anlayışını dejenere eden, vergi ödeme ahlakını bozan bir uygulamayı ön
görmektedir. 

İkinci olarak; Hükümetin faizciliğe teslimiyetinin belgesi olan bu yasa tasarısıyla Hazine ve 
Mâliye bankerlik kurumuna dönüştürülmektedir. 

Arkadaşlarımızın üçüncü karşı çıkma nedeni; vergi idaresini çökertecek bir anlayış taşıyan bu 
yasa tasarısı, vergi görevinde eşitlik ilkesini de çiğnemektedir; Anayasanın ilgili maddelerine ay
kırıdır. 

Son olarak da; bu yasa tasarısı, uygulanması halinde, Hazine ve Maliye arasında muhasebeleş-
tirme sorunu yaratacaktır şeklindeki karşıt oy yazılarını metne dere etmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, yeni kurulan Hükümetten beklenen -bunu, daha önceki iddiaları doğ
rultusunda söylüyorum- etkin, adil, kapsamlı bir vergi reformu yapmaktı. Hepiniz biliyorsunuz, 
içerisinde yaşadığımız ekonomik bunalımın temel nedeni kamu finansman açığıdır. Ne yazık ki, 
devlet giderleri, sağlıklı kaynaklar yerine, yüksek faizli borçlarla karşılanmaktadır. Bu gidişe mut
laka bir "dur" demek gerekiyor. 1983 yılında içborç faizlerinin konsolide bütçe harcamalarına ora
nı yüzde 3 iken, bu oran, her yıl birkaç puan artarak, 1996 yılı bütçesinde yüzde 38 olarak Öngö
rüldü; ama, ne yazık ki, geldiğimiz günlerde yüzde 50'lere dayanmış gözüküyor. 

1996 yılı bütçesi 3,5 katrilyon olarak Yüce Meclisimizde kabul edilmişti. En son alınan ista
tistik! bilgilere göre, bu yıl içinde, bütçenin yaklaşık 1,5 katrilyonu sadece içborç faizlerine gide
cektir. 1997 yılında, bu oran, belki de yüzde 60'lara, 70'lere doğru tırmanacaktır, işte bu nedenle, 
büyük bir umutla yeni kurulan Hükümetin ilk yapması gereken, bu konulara bir neşter vurmaktı. 

Bu tasarıyı okuduğum zaman, aklıma, Sayın Erbakan Hocanın, Sayın Başbakanın sürekli kul
landığı bir iki sözü geldi -sık sık kullanırdı, ama bu ara kullanmıyor- Sayın Hocanın deyişiyle, bu 
tasarı, pansuman tedbiridir. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak yapıcı muhalefetten ya
nayız. Geçen dönem, Refah Partisi Grubunun yaptığı muhalefeti de gördük; fakat, o muhalefetin 
Meclis çalışmalarına hiçbir katkisı olmadı, olmaz da. Ö nedenle, elimizden geldiğince Sayın Hü
kümete öneri sunmaya çalışacağız. 

Hükümetin önünde dört yıllık bir süre var. Yapılması gereken, adaletsiz ve verimsiz hale ge
len vergi sisteminin düzeltilmesi için vergi reformudur. Biraz önce Sayın Çapoğlu da benzer dü
şünceyi açıkladı. Tabiî, vergi almak, vergi yasaları çıkarmak çok güçtür. Bunun için ilk yapılması 
gereken, ilgili kesimlerle mutabakat temin etmek için gerekli görüşmeleri yapmaktır. Ne yapılma
sı gereği üzerinde hemen hemen herkesin ortak kanaati de var; ama, yine de hatırlatmak da yarar 
görüyorum. 

Verimli olmayan vergiler kaldırılmalıdır. Vergi gelirlerimizin yüzde 85'i Kurumlar Vergisi 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun kapsamında elde edilen gelirlerden sağlanmaktadır; ama, çok karmaşık yazıl
mışlardır, defalarca değiştirilmişlerdir; ilk yapılması gereken, bu kanunları sadeleştirmektir. 
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Değerli arkadaşlarım, faiz gelirleri mutlaka vergilendirilmelidir. 

Kentsel rantlar mutlaka vergilendirilmelidir. Tabiî, bu, siyasî irade istiyor; bu konuda, eğer, sa
yın Refah Partisi Grubu irade koyarsa, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan -emin olun- tam des
tek alacaktır. 

Hayat standardı uygulamasını kaldırmak çok iddialı olduğunuz bir konuydu; lütfen, bir an ön
ce, hayat standardı uygulamasını kaldırmak için önümüze bir düzenlemeyle gelin. 

Gelir Vergisi tarifesi mutlaka değiştirilmeli ve vergi adaletini sağlamak için ilk dilim yüzde 
10'dan başlatılmalıdır. 

Asgarî ücreti vergi dışında bırakacaktınız; bu vaadinizi gerçekleştirmenizi dört gözle bekliyo
ruz. 

Gayrimenkul alımsatımlarında çok büyük vergi kaçağı söz konusudur; oradan çok büyük rant
lar elde edilmektedir. Bununla ilgili düzenlemeyi bir an önce hazırlamalısınız. 

Maliye Bakanlığında yetişen çok değerli vergi inceleme elemanlarımız vardır. Dikkat ederse
niz, son yıllarda, bu değerli elemanlarımız her geçen gün idareden ayrılmaktadırlar. Bu elemanla
rın idarede kalması için her türlü tedbir alınmalıdır, hatta, yenileri de idareye kazandırılmalıdır. 

Servet denetimi mutlaka, yeniden ihdas edilmelidir. 
Servet denetiminden dar ve orta gelirli yurttaşlarımızın kaçınacak hiçbir şeyi yok. O nedenle, 

bu servet denetimleri yapılırsa vergi kaçağı üzerine iyice gidilebilir; ama, bu konuya da irade ge
rekmektedir. 

Piyasada dolaşan çekler, senetler mutlaka denetim altına alınmalıdır; bunun da yolu, hamiline 
yazılı uygulamayı kaldırmaktır. 

Değerli milletvekilleri, Refah Partisinin muhalefetteyken ortaya attığı, şiddetle savunduğu id
dialarından gittikçe vazgeçtiğini gözlemlemekteyiz. Belki de, bunu, vatandaşa "tek başımıza ikti
dar değiliz" diye açıklayabilirler; ama, buna da hakkı yok; çünkü, Refah Partisi, Hükümetin birin
ci ortağı konumunda, Hükümeti yönlendiren bir konumda; bu da mazeret olmaz. 

Biraz önce, Sayın Çapoğlu "vergi reformuyla ilgili ne yapılması gerektiğini herkes bilmekte; 
ama, gelmiş geçmiş hükümetler gereğini yapmadılar" diye bir yakınmada bulundu. Sayın Çapoğ
lu, geçen dönem SHP veya CHP Grubunu yeterince izledi mi bilemiyorum. Bu konuda CHP Gru
bu olarak veya SHP Grubu olarak üzerimize düşeni yaptık; ama, Hükümeti yönlendiren bir pozis
yonda değildik. Eğer, Hükümeti yönlendiren bir pozisyonda olsaydık, çok ciddî, çok adil, tüm ül
kenin beklediği, tüm vatandaşlara en iyi hizmeti verecek vergi reformunu yapardık. Bu konuda 
emin olsun. 

NECDET TEKİN (Kırklareli) - Bırakabilirdiniz Hükümeti. 
NİHAT MATKAP (Devamla) - Bakınız, bu, zaman zaman konuşuluyor. Bunu çok iyi bilme

niz gerekir. O kadroları sorgulayabilirsiniz; ama, sosyaldemokrat ideolojiyi sorgulamaya hiç kim
senin hakkı olamaz. 

Bakınız, size bir şey daha söyleyeyim: 1991 öncesi, şöyle hafızalarınızı bir tazeleyin: Bugün
kü Cumhurbaşkanımız, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı, sosyal demokrat söylemleri, sol söylem
leri kullanarak iktidar oldu, birinci parti oldu; bu dönemde Refah Partisi aynı şeyi yaptı; ama, ikti
dara geldikten sonra, bütün bu iddialardan uzaklaşılıyor nedense!.. 

MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Hiçbir şeyden vazgeçmedik... 

NİHAT MATKAP (Devamla) - Şimdi, hadi, muhalefet döneminde ortaya attığınız iddalardan 
vazgeçtiniz... Bakınız, Hükümet kurulalı 60 gün oldu; bu 60 günde neler söylediniz, neler oldu; 
şöyle bir ara mizan çıkaralım isterseniz... 
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ABDULLAH ÖRNEK (Yozgat) - Konuya gel, konuya... 

NÎHAT MATKAP (Devamla) - Konuya mı geleyim... Konuyla ilgili konuşuyorum zaten... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Çok kibarsınız... 

NİHAT MATKAP (Devamla) - Yapıcı muhalefetin bir göstergesi bu; size katkı vermeye ça
lışıyorum. 

Bakınız, döviz girişi olacaktı... Yine, biraz önce arkadaşımız söyledi; yurtdışındaki işçilerin 
dövizi gelecekti -hiçbir hareket yok- yani, vaatler yağmuruna tuttunuz Hükümet olur olmaz, büyük 
umutlar verdiniz; döviz girişinden eser yok... 

Gecekondu affını söylediniz, hiçbir hareket yok; bunun da ötesinde, dün, ortağınız, Sayın Baş
bakan Yardımcısı bunun olmayacağını da açıkladı. 

Şimdi, şöyle bir analiz yapıyorum, ne dediniz, neler oluyor diye. Bazı çalışan kesimlere ek 
zamdan söz ettiniz; ondan da eser yok... 

Faizsiz krediden söz ettiniz, üretime yönelik projelere faizsiz kredi verecektiniz; sadece söy
lemekle kaldınız... 

Devam edeyim; Güneydoğuda köye dönüş projesi uygulanacaktı, büyük bir umut verdiniz; 
oradan da hiçbir ses yok. 

İran ile doğalgaz anlaşmasıyla ilgili hiçbir ses yok. 
Evet, yalnız, çok başarılı olduğunuz bir konu var, o konuda da kutluyorum sizi; işçinin, me

murun 428 trilyon lirasını meçhule attınız. Bu konuda, gerçekten çok başarılısınız. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Asgarî ücreti vergi kapsamı dışında bırakacaktınız. Bu sözler, herhalde unutuldu. Yalnız, bu 
anlayışla kaynak da bulamayacaksınız. Bir müddet önce, Çalışma Bakanı "Allah kısmet edip de 
kaynak bulunca biz bırakacağız " dedi; ama, bu düzenlemelerle, bu anlayışla kaynak bulma şansı
nız da yok. 

Özelleştirmeyle ilgili biçbir ses seda yok. Sizin bu 60 günlük iddialarınızdan da hiçbir eser 
yok. 

ŞEVKİ YILMAZ (Rize) - Çocuk bile 9 ayda doğuyor. 
NİHAT MATKAP (Devamla) - Değerli Refah Partililer, en önemlisi, kamuoyunun, bizlerin, 

sizlerden en büyük beklentisi ne biliyor musunuz; bu rantiye kesimine karşı vereceğiniz mücade
leyi bir an önce bekliyoruz. Tam onların savunucusu pozisyonuna geldiniz bu uygulamalarınızla; 
onu da hatırlatayım size. Bir daha rantiye edebiyatı yaptığınızda çok dikkatli olun lütfen. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu tasarıyı da bir heves olarak görüyorum. Her ne kadar, 
bu tasarı, bir umutla hazırlanıp gelmişse de, bundan herhangi bir kaynak sağlamanız mümkün de
ğil diğerleri gibi; bu da benzer bir düzenleme. Acaba, sihirli adil düzen bu muydu?!. Gerçi, size bi
raz daha süre veriyoruz; ama, 60 günlük bilançonuz bu. 

ŞEVKİ YILMAZ (Rize) - 40 sene 40... 
NİHAT MATKAP (Devamla) - Hepinize teşekkür ediyorum; saygılar sunuyorum. (CHP sıra

larından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Matkap. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Recep Mızrak; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Mızrak, süreniz 20 dakikadır. 
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ANAP GRUBU ADINA RECEP MIZRAK (Kırıkkale) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna bir ek madde ilave edilme
si ile ilgili olarak, Anavatan Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, sözlerime başla
madan önce, şahsım ve Partim adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 1 inci ve 
2 nci maddeleri, hangi alacakların tahsilini, hangi alacakların bu kanunun şümulü içerisinde bulun
duğunu, hangi alacakların tahsil ve takibinin, bu kanunun ilgili hükümlerine göre yapılması gerek
tiğini göstermektedir. 

Kanunun 1 inci ve 2 nci maddesine göre, devletin, vilayete ait özel idarelerin, belediyelere ait 
vergi, resim, harç; bunların tahsil ve takibi, bu 6183 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapı
lacaktır. ^ 

Belediyelere ait, özel idarelere ait alacakların tahsili ve takibi bu kanunun ilgili hükümlerine 
göre yapılacak olmakla beraber; bugün, kanunlaştırılmak maksadıyla getirilen tasarı, daha ziyade 
vergi tahsilatına yönelik olarak getirilmiş ve burada vergi tahsilatı amaçlanmaktadır. 

Bugün getirilen tasarı kanunlaşacak olur ise, bir noktada, devletin vergi alacağı iskonto edile
cektir. Yani, kanunî sürelerinde, bugün tahakkuk edip de birkaç ay sonra, önümüzdeki günlerde 
tahsil edilecek olan alacakların iskontosu tasarının kanunlaşması halinde, yine ilgili maddesinde 
belirtilen oranlarda yapılacaktır. İlerki tarihlerde alacağı olup da bugün itibariyle ihtiyacı bulunan 
bir tüccarın, bir işadamının, bu ihtiyacını karşılamak maksadıyla duyduğu finansman ihtiyacını is
konto ettirmek suretiyle karşılama usulü, devletin de bir alacağı olan, vergisinin iskonto ettirilme
si şeklinde bu tasarının kanunlaşması halinde, bu şekilde tecelli edecektir. 

Değerli aradaşlarım, ben, burada, bu tasarının, çağdaş vergi sistemine uygun olup olmadığını, 
mevcut vergi sistemimize aykırılığını, Anayasa ile malî hukuk arasındaki ilişkiyi zedeleyeceğini, 
hukuk ve maliye mantığına aykırı olduğunu söylemek istemiyorum, bunu söylemeyeceğim. 

Bu kanun tasarısıyla ne amaçlanmıştır; bu kanun tasarısıyla, kaynak açığının giderilmesi 
amaçlanmıştır. 

Kaynak açığı nedir?.. Genel olarak şöyle bir göz atacak olursak, 1996 yılı bütçesi, programa 
göre, yaklaşık olarak 800 trilyon lira mertebesinde bir açık verecektir. Bu açığın tahmini gerçek
leşme miktarı, yıl sonu itibariyle 1,5 katrilyon mertebesinde olacaktır. Dışborç 75 milyar dolar ve 
bunların taksitleri... 

Diğer taraftan, temmuz sonu itibariyle içborç stoku 2 katrilyon 375 trilyon 740 milyar 900 mil
yon civarında. Ağustos ayında, bu 2 katrilyon borçtan 284 milyar liralık kısmı ödenmiş, buna mu
kabil 290 milyar liralık bir tahvil satışı gerçekleşmiştir. Ortalama olarak, bunun, faizleriyle beraber 
ödeme tarihlerindeki bakiyesi 435 milyar lira olarak teşekkül edecektir. Başka bir ifadeyle, ağus
tos sonu itibariyle Hazinenin borç stoku 2 katrilyon 526 trilyon 900 milyar mertebesindedir. 

Bu içborcun ödeme planına ve miktarına baktığımız zaman, eylül ayı içerisinde ödenecek 
borç miktarı 337 milyar lira, ekim ayında 383 milyar lira, kasım ayında 360 milyar lira, aralık ayın
da 313 milyar lira -küsuratları da var- olmak üzere, bu sene, yıl sonuna kadar ödenecek olan borç 
miktarı 1 katrilyon 395 trilyon 293 milyar 500 milyon lira mertebesindedir. 

Buna mukabil, vergi gelirine baktığınız zaman, 1996 yılı bütçesinin tümünde vergi geliri 2 kat
rilyon 300 trilyon lira olarak tahmin edilmiş. Yılın yedi ayının geçtiğini, daha doğrusu, sekiz ay 
geçmekle beraber, ağustos ayında tahsil edilnıesi gereken vergilerin ilgili vergi dairelerine yatırıl
madığını ve eylül ayında bunların yatırılacağını da düşünecek olursanız, yıl sonu itibariyle gelecek 
olan, başka bir ifadeyle, yıl sonuna kadar yapılacak olan vergi tahsilatları 958 trilyon mertebesin-
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de. İçborç taksitlerini bile karşılamaktan uzak. Yani, yıl sonuna kadar yapılacak olan vergi tahsi
latlarını içborç ödemelerinde-kullandığınız zaman, yine, 437 trilyon lira mertebesinde bir açık söz 
konusu olmaktadır. 

Bu durumda, Hükümet, elbette, bir kaynak arayışı içerisine girecektir. Kaynak, her yerde ol
duğu gibi, devlette;de iki türlüdür; özkaynaklar, yabancı kaynaklar. 

Özkaynak deyince, akla, vergi ve birtakım varlıkların nakde dönüştürülmesi gelir. Yabancı 
kaynak ise, içborçlanma ve dışbörçlanma şeklindedir. 

Bu Hükümet döneminde, özkaynak ve yabancı kaynaklara ilave olarak, bir de, mevcut Hükü
metin kaynakları olarak, nevi şahsına münhasır birtakım kaynaklar gündeme gelmiş; kaynak lite
ratürüne bunlar ilave edilmiştir. Kaynak diye takdim ediliyor, tahsilat yok; kaynak diye takdim edi
liyor, tahakkuk yok." 

Nedir bunlardan bir tanesi; bunlardan bir tanesi zorunlu tasarruf. Hatırlarsanız, Hükümetin çok 
değerli başı, Başbakanımız tarafından yapılan bir basın toplantısında, 11 tane kaynak kamuoyuna 
deklare edilmiştir; bu 11 emirden bir tanesi de zorunlu tasarruftur. 

İki gün önce, bu Yüce Mecliste görüşüldü ve değişiklik Yüce Meclis tarafından onaylandığın
da gördüğümüz üzere, zorunlu tasarruf, mevcut kesintiler yapılmak suretiyle, bu kesintilerin, işçi
den ve memurdan kesinti ye bunun karşılığında işveren ve devletten yapılan kesintilerin bir havuz
da toplanıp, zamanı geldiğinde bunların nemasıyla birlikte işçi ve memurlara ödenmesiyken, bu, 
bir kaynak olarak takdim edilmiştir. Neticede, yine o günlerde de arz etmeye çalıştığımız gibi, bu
radaki tasarruflar da -o kanunun ilgili maddeleri uyarınca- en verimli şekilde değerlendirilmemiş 
ve halen de değerlendirilmemeye devam edilmektedir. 

Bununla beraber, dünkü basın toplantısında, enteresan bir şekilde, her hafta bir müjdenin ve
rileceği, bu haftaki müjdenin de yüzde 2 kesintilerin ortadan kaldırılması suretiyle işçi ve memur
lara verildiği gibi, müjdeyi gerektirecek bir uygulama olarak kamuoyuna takdim edilmiş ve her ne
dense, kamuoyunun bu söylenenleri takdim edildiği biçimde anlayacağı yanılgısına düşülmüştür. 

Yine, Hükümetin nevi şahsına münhasır olan kaynaklarından birisi de KİT havuzları dediği
miz havuzlardır. Türkiye'de 40 civarında kamu iktisadî teşebbüsü bulunmakta, bu sayı, iştirakleri 
ve müesseseleriyle beraber 140'a çıkmaktadır. Bunlardan ancak üç veya dört tanesi kendi finans
man ihtiyaçlarını karşılayabilecek konumdayken, diğerleri ise her zaman yabancı kaynaklara muh
taç durumdayken ve KİT'lerin dışındaki diğer kamu kuruluşlarında zaten tek hesap sistemi uygu
lanmaktayken, bunların, bir havuzda toplanılarak, yine, kaynak tedarikinde, kaynak yaratılmasında 
bir çare olarak takdimini, maalesef bu Hükümet ortaya koymuştur ve bunu bu Hükümetten öğren-
mişizdir. 

Bu hadiseye -KİT havuzlarına ve bu şekilde kaynak tedariki meselesine- baktığınız zaman, bi
raz önce arz etmeye çalıştığım sayıdaki KİT'lerin 30 Nisan tarihi itibariyle -daha sonraki tarihlerle 
ilgili rakamlar elimizde yok- yaklaşık olarak 161 trilyon lira mertebesinde mevduatları, buna kar
şılık 1 katrilyon 256 trilyon lira mertebesinde de borçları bulunmaktadır. Bunların mevcutları bir 
havuzda toplandığı zaman, elbette borçlarının da bir havuzda toplanması icap eder; ki, zaten, bun
ların, ekonominin sırtında bir kambur olduğu ve finansman açığından dolayı her kesimin şikâyet 
ettiği bir ortamda, KİT'lerin alacaklarının ve borçlarının bir havuzda toplanması suretiyle kaynak 
yaratılacağını ifade etmek ve -herhangi bir mantık süzgecinden geçirmeden, herhangi bir tahlile ta
bi tutmadan- söylenilene, söylenildiği biçimde inanılacağı, varsayımından başka bir şey olamaz; bu 
varsayımda bulunanları aldatmaktan başka bir anlam da ifade etmez. 

Üçüncü kaynak ise, kamu alacaklarının ve vergi tahsilatının hızlandırılması amacıyla 1992 yı
lında uygulamaya konulan Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanuna benzer bir uygulamayla 
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"kamu gelirlerinin kısa vadede artırılması temin edilecektir" diye, bu basın toplantısında gene ka
muoyuna deklara edilmiş ve hemen buna ilave olarak da "bu tatbikatla geniş halk kitlelerinin yükü 
hafifletilecektir" denilmiştir. 

İşte, 31 Temmuz 1996 tarihli basın toplantısında, Hükümetin kaynak araçlarından birisinin, 
nevi şahsına münhasır olan kaynaklarından birisinin o tarihte müjdesi verilmiş, bu tarihte de kanun
laştırılmak üzere Yüce Meclisin huzuruna getirilmiştir. 

Nedir bunun anlamı?.. Biraz önceki konuşmacı değerli arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, 
vergi tahakkuklarının, daha sonraki tarihlerde tahsilatı gerçekleşecek olan vergi tahakkuklarının, 
muayyen oranlarda iskonto edilmek suretiyle peşin tahsilatı anlamına gelmektedir. Bu tatbikatla 
geniş halk kitlelerinin yükünün nasıl hafifletileceğini anlamakta, açıkçası güçlük çekmekteyiz. 

Gene, Hükümetin kaynaklarından bazılarını daha arz etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, 
yabancı sermaye net genel pozisyonu ile sermaye standartları rasyosunun değiştirilmesidir. Bu dü
zenlemeyle 9,5 milyar dolar mertebesinde önemli bir kaynak temin edileceği ifade edilmiştir. Bu
nun yanında, döviz cinsinden ve dövize endeksli tahvil ihracatının tanıtımına önem verileceği ifa
de edilmiştir ki, bunun adı da borçlanmadır. 

.Esas, önemli ve önemli olduğu kadar da tehlikeli olan, bugünlerde uygulaması kamuoyu tara
fından tartışılmakta olan bir diğer husus, süper döviz hesabı limitleridir. 

Bilindiği üzere, şu anda süper döviz hesaplarının limitleri 50 bin Deutsche Mark, 30 bin do
lardır veya 50 bin Deutsche Mark, 25 bin dolardır. 50 bin Deutsche Mark tutarının 30 bine, 25 bin 
doların ise 15 bine indirilmesi ve bunların sürelerinin üç yıldan iki yıla çekilmesi suretiyle bedel
siz ithalat yapabilmek için kesin dönüş şartının kaldırılarak bedelsiz ithalatın sınırlarının genişletil
mesi. • ' . ' • • 

Biraz önce arz etmeye çalıştığım gibi, kamuoyunda geniş bir şekilde tartışılan ve 5 yaşına ka
dar otomobil getirilmek suretiyle, otomotiv sektörümüzü, ekonomimizin lokomotifi, belkemiği du
rumunda bulunan ve ülkemizi bir otomobil mezarlığı haline getirecek olan, bunun yanında, istih
dam yapılamaması, işçi çıkartılması ve milyarlarca dolar istihdamdan elde edilen gelirler ve onun 
ötesinde, yerli otomobillerin satılması dolayısıyla elde edilen gelirlerden mahrum bırakmak gibi bir 
uygulamanın, zannediyorum ki, iyice düşünülmesi, uygulamaya geçilmeden önce ciddî bir şekilde 
işin analizinin yapılması gerekir diye düşünüyorum. 

Bir diğer husus, lojmanların satışı meselesidir. Yine, kaynaklar_ Şu anda kamuda bulunan loj
man sayısı 298 bin civarındadır ve bunların çok önemli bir kısmı, kalkınmada öncelikli yörelerde 
ve diğer yörelerde, emniyet mensuplarımıza^ askerlerimize, millî eğitim camiasına aittir. Bunları 
düştüğünüz zaman, yaklaşık olarak 20 bin civarında bir lojman kalmakta ve bugünün satış bedel
leriyle bunu değerlendirdiğiniz zaman elde edilecek toplam tutar 20 ilâ 30 trilyon mertebesinde ola
bilmektedir. 

Biraz önce arz etmeye çalıştığım gibi, 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi Ka
nununun kaldırılması da, bana göre son derece uygun, yüzde 2 kendisinden kesilmekle beraber, 
yüzde 3 de işverenden, devletten kesilerek, iyi bir şekilde nemalandırılması halinde, emekliliğinde, 
emekli maaşının ya da kıdem tazminatının yüzde 40'ı mertebesinde ilave imkân yaratan bir siste
min ortadan kaldırılması da, yine bir kaynak olarak gösterilmiştir. 

Özelleştirme, elbette, ciddî bir kaynak imkânıdır; fakat, iki aylık bir^süre içerisinde özelleştir
mede yeni bir sistem getirilememiş; başka bir ifadeyle, yeni bir sisteme ihtiyaç olmamakla beraber, 
yeni bir anlayış getirilememiştir. 
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Kaynak Destekleme Fonuna, vadeli alımlarda yüzde 6 kesinti getirilmiş ve buradan da 9 tril

yon mertebesinde bir beklenti içerisine girilmiştir. Neticede, 11 adet nevi şahsına münhasır kaynak
tan, yaklaşık olarak 10 milyar dolar mertebesinde bir borçlanma ve TL cinsinden de, yine 575 tril
yon lira mertebesinde bir kaynak tedariki hedeflenmiştir ki, bunun gerçekleşmesi, biraz önce arz 
etmeye çalıştığım sebeplerden dolayı mümkün değildir ve bunları anlatmak da, bir noktada, kamu
oyunu-tabiri caizse, amiyane tabiriyle; özür diliyorum-aldatmak anlamını taşıyacaktır. 

Kaynak tedariki konusunda çareler yok mudur; kaynak tedariki konusunda çareler vardır. Bun
lardan bir tanesi, daha doğrusu en önemlisi, ihracatın artırılmasıdır. 

İhracat hadisesine baktığımız zaman, değerli arkadaşlarım, özellikle gümrük birliğine hazırlık
sız bir biçimde girmemizin sonucunda, ihracat-ithalat rakamlarımız ve bunun sonuçları bir faciadır. 
1995 yılında, 21 milyar dolar ihracat, 35 milyar dolar mertebesinde ithalat ile ihracatın ithalatı kar
şılama oranı yüzde 60 iken ve görünmeyen gelirler -işçi ve turizm gelirleri- ile görünmeyen gider
leri hesaba kattığınız zaman cari işlemler dengesi 2,3 milyar dolar mertebesinde bir açık vermiş
ken, ocak ayındaki rakamlara göre, bu senenin yıl sonu projeksiyonunu yaptığınız zaman, maale
sef, ihracat, ancak 24 milyar dolar mertebesinde, ithalat ise 51 milyar dolar civarında teşekkül ede
cektir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise, yüzde 46,7 civarında teşekkül edecek; açık ise, yakla
şık olarak 12 milyar dolar mertebesinde olacaktır ki, bu, son derece çarpıcı, son derece ürkütücü 
bir rakamdır. 

İhracatın artırılması için, biraz Önce arz etmeye çalıştığımız -gayri ciddî demeyeyim de- ger
çekleşmesi zor olacak olan birtakım tedbirler yerine, ihracat kaynak artırımı da son derece önemli 
ve etkili bir yoldur. Bunun artırılması için, kısa süre içerisinde, süratli ve etkili tedbirleri mutlaka 
almak mecburiyetindeyiz. Bunlardan bir tanesi gerçekçi kur ayarlamasıdır. Yılbaşından bu zama
na kadar, dolar ve mark bazında işlem yapan ülkelerdeki enflasyon ile bizdeki döviz kurlarındaki 
artışı dikkate alacak olursak, kurlarda yaklaşık olarak yüzde 6 mertebesinde bir noksan ayarlama 
yapılmıştır. Bugün itibariyle, dolardaki seviyenin 90 bin liranın birazcık üzerinde olması lazımdır. 
Onun ötesinde, ihracatı artırabilmek için alınması gereken tedbirlerin en önemlilerinden birisi de, 
uyumlu makro ekonomik politikaların izlenmesidir. Uyumlu makro ekonomik politikalarla, yatı
rımlar ve üretimler yönlendirilmelidir. 

BAŞKAN-Sayın Mızrak, 2 dakikanız kaldı. 

RECEP MIZRAK (Devamla) - Bunun dışında, dışticarcti yönlendirici politikalar, ürün çeşit
lemesi, pazarlama, tanıtım, buna benzer... 

İşlenmiş tarım ürünlerinde sübvansiyon, GATT politikasına göre, 2000 yılına kadar devam 
edecektir. Bununla ilgili, mutlaka etkili şekilde tedbir alınmalı ve uygulanmalıdır. Birtakım hubu
batların, öbür tarafta, özellikle etin, et mamulleri haline dönüştürülüp, ihracatı, ülke ekonomisi, bu
nun ötesinde, istihdam için de son derece önem arz etmektedir. Bunun yanında, içinde bulunduğu
muz gümrük birliği dolayısıyla, birtakım sübvansiyonları, maalesef, yapamamaktayız; ama, girdi
lerin ucuza temin edilmesi şeklinde bir yol benimsenmek ve izlenmek suretiyle, rekabet ortamı 
mutlaka sağlanmalıdır. 

. Vaktimiz olmaması dolayısıyla, kısaca geçmekle beraber, tarım ürünlerinde ihracatın artırıl
ması, bir taraftan da istihdam yaratılması bakımından, üretici birlikleri mutlaka kurulmalıdır. Özel
leştirme, öncelikleri iyi tespit edilerek, gerçek değerinden satış yapılmak suretiyle gerçekleştirilme
lidir. 

Bunun dışında, kaynak temininde, vergi dışındakilerini arz ettikten sonra, vergi olarak -vergi, 
bilindiği üzere kaynağında tevkif edilenler ve beyana tabi olanlar olmak üzere iki türlüdür- kayna-
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ğında tevkif edilenler, yani stopajlar; bunlar,.gelirler, daha kişilerin cebine girmeden, vergiler kay
nağında tevfik edilmektedir; beyana tabi olanlar ise, gerçek usulde ve kurumlar tarafından faaliyet
leri sonucunda elde edilen gelirlerin ertesi malî yıl, yani mart sonuna kadar bunların tahakkukunun 
yapılıp, gerçek usulde mart, haziran, eylül, kurumlar vergisinde nisan, temmuz, ekim gibi aylarda 
tahsilatının yapılmasıdır. Şimdi, bu mevcut tasarı yerine, yani devletin alacağını iskonto ederek, 
önündeki aylarda, o tahsilatın kanunî olarak yapılması gereken aylarda, hiç parasının kalmayıp... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Mızrak, 1 dakikalık eksüreniz var. 
RECEP MIZRAK (Devamla) - . . . o tarihlerde borç verenler tarafından, nasıl olsa bunların pa

rası yoktur şeklinde, 10 birimlik bir eksikle, 20-30 birimlik bir faiz artışıyla, dayatmayla, zorlamay
la, devletin, neredeyse tüm bağımsızlığının dahi, geçmiş yıllarda Ermeni bankerlerde gördüğümüz 
gibi, bunun bile ipotek altına alınabileceği bir uygulama yerine, mevcut vergi sistemimize göre, 
verginin yaygınlaştırılması, kaçakların önlenmesi, otomasyona geçilmesi ve mükerrer madde (120 
nci madde) uyarınca peşin vergi uygulaması; ki, peşin vergi uygulaması, biliyorsunuz, gerçek usul
de tahakkuk eden verginin yüzde 50'si kadar peşin, geri kalanı 12 ay içerisinde tahsil edilmek su
retiyle, böyle bir uygulama vardır ve bu yüzde 50'yi yüzde 25'e indirmek, yüzde 100'lere çıkarmak 
Bakanlar Kurulunun yetkisi dahilindedir; Bakanlar Kurulu buradaki yetkisini kullanmak suretiyle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Mızrak. 

RECEP MIZRAK (Devamla) - Bu tasarıya katılmadığımızı ifade ederek, hepinize en içten di
leklerimle saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Mızrak. 

Tasarının tümü üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Cihan Paçacı; buyurun. 
Sayın Paçacı, süreniz 20 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA MUSTAFA CİHAN PAÇACI (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı hakkında Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

DSP'nin değerli sözcüsü Sayın Çapoğlu, DYP-Refah Partisi Koalisyonunun olağanüstü top
lantılar yaparak fazla çalışmasını eleştirdi. Bundan önce, Anavatan Partisi - Doğru Yol Partisi Ko
alisyonunda da Meclisin çalışmadığı, yasa çıkarılmadığı yolunda eleştiriler vardı. Ne yapsanız, mu
halefet tarafından eleştiriliyorsunuz, böyle bir eleştiriyi anlamakta güçlük çekiyorum. 

Türkiye, gelişmekte olan ülkeler kategorisinde bir ülkedir. Gelişmekte olan ülkelerin ekono
mik açıdan en önemli meselesi de kaynaklarının kıt olmasıdır; ancak, bu kıt kaynakları en rasyo
nel bir biçimde kullanmak, ekonomik gelişmeyi sağlamak ve refah düzeyini artırmak, devletin ve 
hükümetlerin ana görevidir. 

Devletin, gelir ve giderlerini belli bir zaman dilimi içinde muhasebeleştirdiği ve adına bütçe 
dediğimiz sistemde en önemli mesele, gelir ve giderlerdeki denkliktir. Özellikle biraz önce de arz 
ettiğim gibi, Türkiye gibi kaynakları kıt olan ülkelerde, kamu harcamalarının belli bir disiplin içe
risinde yapılması ve azamî ölçüde tasarruf tedbirlerinin alınması büyük önem taşır. 

Tabiî, doğal olarak, devletin en büyük ye en sağlam gelir kaynağı, kuşkusuz vergilerdir. Eko
nomik ve malî dengelerin sağlanması, bir başka deyişle, bütçe açıklarının ve kamu harcamalarının 
azaltılması, kamu borçlanma ihtiyacının indirilmesi bakımından, bütçe harcamalarının gittikçe ar-
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tan bir oranda vergi gelirleriyle finanse edilmesinde büyük bir zaruret bulunmaktadır. Bunun için, 
verginin, adil ve katlanılabilir düzeyde olması ve en önemlisi, verginin tabana yayılarak toplumda
ki vergi bilincinin geliştirilmesi ve mükelleflerin katılımlarının sağlanması gerekir. Tabiî, burada, 
ekonomik faaliyetlerin tamamının belge düzeni içerisine alınması ve vergilendirilmesi; yani, kayıt-
dışı ekonominin kayda alınarak vergi sistemi içerisine alınması, en sağlam ve en büyük kaynak 
olan vergi gelirlerinde büyük artış sağlayacaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın ki, bu Hükümet, ka-
yıtdışı ekonomi konusunda -biraz önce sayın arkadaşlarımın da belirttiği gibi- köklü vergi reform
larını yasalaştıracak bir hükümet olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi, tüm vergilerin, özel kanunlarda belirtilen sürelerde ödenme
si esastır. Sürelerinde ödenmemesi halinde, bu vergilere ayrıca gecikme zammı uygulanmak sure
tiyle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, bunla
rın cebren tahsili yoluna gidilmektedir. Mevcut mevzuat, geç ödenen vergilere malî müeyyide uy
gulama mecburiyeti getirirken, erken ödemeyi özendirecek, ekonomik fayda sağlayacak bir imkân 
tanımamaktadır. 

Bu tasarıyla yapılan düzenlemeye göre, vergi kanunlarında belirtilen beyan ve ödeme sürele
rinden önce ödeme imkânı getirilmekte ve bu şekilde ödeme yapan mükelleflerin vergilerinde in
dirim sağlanmaktadır. Cezanın öngörüldüğü bir sistemde ödülün de öngörülmesi, doğru bir uygu
lama olacaktır. 

Devletin borçlanma gereği sürdükçe, kısa vadeli tedbirler öncelikli hale gelir. Önemli olan, 
devletin borçlanma gereğinin ortadan kaldırılması veya en azından hafifletilmesidir. Bunun yolu 
ise, ciddî yapısal reformlardan geçmektedir. Devletin gereksiz faaliyetlerden çekilerek küçültülme
si, adalet, güvenlik, sağlık, eğitim, altyapı gibi temel meselelere yönlendirilmesi gerekir. 

Özelleştirme, yapısal reformların en önemli ayaklarından biridir. Ancak, burada, maalesef, 
karşımıza statükocu zihniyetler çıkmakta; bu da özelleştirmeyi belli bir süre engellemektedir. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten ülkenin köklü bir değişime ihtiyacı vardır. DYP parti programı, 
değişim üzerine kurulmuştur. Biz, parti olarak, değişimci, reformist bir politikayı benimsedik ve 
bunun için, gereken çalışmayı ve statükocularla mücadeleyi tavizsiz sürdüreceğiz. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ne zaman? 
MUSTAFA CİHAN PAÇACI (Devamla) - 6183 sayılı Yasaya bir madde eklenmesine dair ta

sarı için yapılan eleştirileri dinleyince, geçmişte yasalaşan bazı vergi tasarıları aklıma geldi, onları 
hatırladım. 

Gerçekten, bu tasanlar yasalaşırken, yine muhasebe sisteminden bahsedilmişti, yine uygulana
bilirliğinden bahsedilmişti; ama, bu tasarılar yasalaştıktan sonra, çok güzel bir uygulamayla halen 
devam etmekteler. 

Değerli arkadaşlar, 6183 sayılı Kanuna bir madde eklenerek erken ödemenin özendirilmesi, 
aslında, mükellefe, ödeme konusunda yeni bir alternatif sunulmasıdır. Tabiî ki paranın bir maliye
ti vardır; devlete karşı borcunu erken ödeyen mükellefe, devlet tarafından parasının da maliyetinin 
ödenmesi gerekir. Devlet, bu tasarıyla bu imkânı getirmekte ve Hazinenin borçlanma maliyetini bir 
ölçüde azaltacak bir imkân elde etmektedir. 

Tasarıya yapılan eleştirilerde, devletin, bir şekilde, iskonto muamelesiyle, bankerlik işine so
yunduğundan bahsedildi. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bütçesi denk değildir; bütçe açığı vardır ve devlet, bütçe açı
ğını, tabiî ki, borçlanarak kapatmaktadır. İskonto da bir borçlanma sistemidir belki. Devlet kredi al
makta ve bu aradaki açığı krediyle kapatmaktadır. Biraz önce de belirttiğim üzere, önemli olan, 
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devletin borçlanma gereğini ortadan kaldıracak reformist politikayı uygulamaktır. Tekrar ediyo
rum, bu Hükümet, bu uygulamayı yapacak kararlılıktadır. 

Biz, Doğru Yol Partisi olarak bu tasarıya olumlu bakıyoruz ve destekleyeceğiz. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Paçacı. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Kamalak; buyurun efendim. (RP sıralarından alkış

lar) ' ' • • • . . . • , 

Sayın Kamalak, süreniz 20 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; konuşmama başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu arada, benden önceki 
konuşmacılara da teşekkür ediyorum; zira, fikirlerinden büyük ölçüde istifade ettim. 

Değerli milletvekilleri, acaba, söz konusu tasarının; yani, üzerinde tartıştığımız metnin mahi
yeti nedir? Konuşmamın ilk kısmında, tasarının mahiyeti üzerinde duracağım. Sonra, amacı nedir, 
onu belirtmeye çalışacağım. Üçüncü olarak da, etkileri ne olabilir; bu hususları serdetmeye çalışa
cağım. 

Tasarının mahiyeti... Gerçekten, bu tasarı devleti yıkacak mı; ülkeyi harabeye mi dönüştüre
cek; nedir bunun mahiyeti; isterseniz, onu, ana hatlarıyla, bir iki cümleyle açıklayalım. 

Bu tasarıyla, Hükümet, vergi borcunu peşin ödeyen veya vadesinden önce ödeyen kamu borç
lularına kolaylık sağlıyor; yüzde 4 nispetinde bir iskonto yapıyor; tasarının özü budur. Sonra, ikti
sadî şartlara göre, Hükümet, durumu değerlendirecek, bu yüzde 4'liik nispeti, duruma göre, sıfıra 
kadar indirecek veya yüzde 8'e kadar yükseltecektir. Gerçekten, devlet, alacağına yüzde 4 nispetin
de iskonto uyguladığı zaman kıyamet mi kopar?!. 

Özelleştirmeden bahsediyoruz, devleti küçültmekten bahsediyoruz... Özel sektör, peşin alışve
rişlerde yüzde 50'ye kadar iskonto yapmıyor mu? Batıyor mu o şirket; hayır. Kanaatimce, daha bir 
serpiliyor, gelişiyor. Şu söylenebilir belki: "Efendim, o, özeldir; gerçek kişileri ilgilendiren kurum
lardır, işletmelerdir. Burada ise, devletin tüzelkişiliği söz konusudur." Doğru; ama, devlet dediği
miz kimdir? Onun müşahhas bir varlığı yok; o, hayalî bir varlıktır, bir tüzelkişiliktir. Devlet dedi
ğimiz kurum, bütün icraatını gerçek kişiler vasıtasıyla yürütür; yani, devletin eli, kolu, gözü, kula
ğı bizleriz, gerçek kişilerdir. Şu halde, bu gerçek kişilerin, özel işletmelerde yüzde 50'ye varan ten
zilatı, o şirketi batırmıyor da, devlet adına hareket ettiği zaman, yüzde 4 nispetinde iskonto yapa
cak olursa, devleti nasıl olup da batırıyor, bunu anlamak gerçekten zordur. 

Değerli arkadaşlarım, mahiyetini bu şekilde ortaya koyduktan sonra, tasarının acaba amacı ne
dir, neyi amaçlıyor tasarı? 

Değerli arkadaşlarım, tasarının başlıca üç amacı vardır. Acaba, bu üç amacın gerçekten han
gisine karşı çıkabiliriz?!. Nedir o üç amaç: 

1-Kaynak temin etmek, 
2- Enflasyonla mücadele etmek, 

, 3-Vergide adaleti sağlamak. 

Amaç açısından bakalım. Bugün, gerçekten, devlet, kaynak sıkıntısı içindedir. Kaynak bulma
mız lazım, "bana ne" diyemeyiz; hiçbirimizin böyle konuşmaya hakkı yoktur. Bu devlet, bu ülke 
hepimizindir. Kaynak sıkıntısı da yeni değildir. Bakın, dışborç 80 milyar dolara yaklaşmış; içborç 
onun tutarında. Niye borçlanmış devlet; kaynak olmadığı için. 
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Değerli arkadaşlarım, devletimiz, ya kendi aslî kaynaklarına yönelecek veya sağlıksız alanla

ra, mesela, dışborçlanmalara başvuracaktır. Ne dersiniz, hangisine yöneldim; dışborca mı, yoksa 
iç kaynaklara mı? Dışborcun ülkemizi ne hale getirdiğini tarih bize göstermiştir. Tarihte, biz, ilk 
dışborcu 1854 yılında Kırım Savaşını finanse etmek amacıyla aldık. Değerli dostlarım, aradan yir
mi yıl geçince, devlet, o borçların faizini bile ödeyemez hale geldi, 1875'te iflas ilan etti. Bildiği
niz gibi, 1881 yılında da Muharrem Kararnamesi diye bilinen o kararnameyi çıkarmak mecburiye
tinde kaldı. Yani, ülkemizin can damarları, aslî kaynakları azınlıkların denetimine geçti. Dün öyle 
idi de bugün öyle olmaz mı? 

Değerli arkadaşlarım, o dışborcun ülkemiz bakımından ne gibi hazin sonuçlar doğurduğunu 
tarihî bir olayla dikkatlerinize sunmak isterim. Bilirsiniz, 1911 yılında İtalyanlar Trablusgarp'ı iş
gal etti. Oradaki insanlarımız, vatan aşkıyla, İngilizlere ve Batılı dostlarına şiddetle karşı koydular. 
Hatırlayacaksınız, Atatürk ilk defa orada Mustafa Kemal oldu, adını orada duyurdu. Neticede, İtal
yanlar yenilip, geri çekilirken Düyun-i Umumiye İtalyanlara borç verdi; yani, Türk'ün alınteri cep
hede Türk'ün karşısına mermi olarak çıktı. Neticede biz yenildik, İtalyanlar savaş tazminatına mah
kûm edildi; fakat, o savaş tazminatını da, vergi toplama alanı daraldığı için, Batılı dostlarımız, Dü
yun-i Umumiye İdaresi tahsil etme durumunda kaldı. 

Peki, dün gerçekleşmiş olan bu olay önümüzdeki yıllarda gerçekleşmez mi dersiniz?!. 

Sahipsiz ülkenin batması haktır, 

Sen sahip olursan bu ülke batmayacaktır. (DSP ve RP sıralarından alkışlar) 
Değerli arkadaşlarım, tasarının ikinci amacı, enflasyonla mücadeledir. Bugün, hepimiz kabul 

ediyoruz ki, ülkemizin içinde bulunduğu en önemli iki durum vardır: Ülkemizin mücadele etmek 
mecburiyetinde olduğu iki konu vardır. Bunlardan biri terör, diğeri ise enflasyondur. Bakın, Mec
lisimiz, bugün, bu iki konuyu tartışıyor; naçizane, kutluyorum Meclisimizi. 

Değerli arkadaşlarım, enflasyon da, bir ülke için, terör kadar tehlikelidir. Zira.-iktisatçı olan 
arkadaşlarımız bilirler- enflasyon, bir ülkenin iktisadî yapısını bozar, iktisadî kalkınmasını engel
ler; o ülkede sosyal ahlakı, genel ahlakı çökertir; ödemeler dengesini tahrip eder; yatınm-tasarruf 
dengesini altüst eder; müteşebbisler, geleceği göremedikleri için, uzun vadeli yatırımlara, ülke için 
son derece faydalı olmasına rağmen, gidemezler; bu münasebetle, ülke ekonomisi, yanlış yapılan
mak durumunda kalır. Enflasyondan sonra, ülke, bu bozuk yapıyı düzeltmeye çalışsa bile kolay ko
lay düzeltemez. Şu halde, enflasyonla, ne pahasına olursa olsun, ilk etapta, tıpkı terör gibi,.müca
dele etmek durumundayız. 

Enflasyonla mücadelede de elimizde fazla araç yok, fazla silah yok. Nedir bunlar? Maliyeci
ler, iktisatçılar, sosyal politikacılar bilirler; enflasyonla mücadelede, devletin elinde asıl itibariyle 
iki araç vardır: Bunlar, gider politikası ve gelir politikasıdır. Kısa dönemde giderleri kısmak müm
kün olmadığına göre, sahip olduğumuz temel araç, gelir politikasıdır. Şu halde, devlet, enflasyon
la mücadele edebilmek için kaynak bulmak zorunda, gelir elde etmek mecburiyetindedir; çareyi 
başka yerde arayamaz. Peki, kaynağı nasıl bulacak, hangi kaynaklara başvuracaktır? Kaynaklar 
belli; nedir bunlar: Borç politikası olabilir, emisyon olabilir, aslî kaynak olan vergi olabilir. 

Kaynak açısından borç ikiye ayrılır: Dışborç, içborç. Dışborç, son tahlilde ülkeyi yabancıların 
ipoteği altına sokar. Unutmayalım, hiçbir.devlet, babasının hayrına, başka bir devlete borç vermez, 
kredi açmaz. Unutmayalım, her devlet, siyasî bir kuruluştur; bir hayır kurumu değildir. Şu halde, 
yabancı borca güvenemeyiz, bel bağlayamayız. Peki, içborç?... İçborcun da birtakım sakıncaları 
var. Nedir onlar: Gelir dağılımını bozar; sonra, rantiye sınıfını güçlendirir; sonra, hükümetin elini 
kolunu bağlar. Neticede, kabine, hükümet, yani, bakanlar kurulu, bir borç alıp borç verme komite-
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sinden öte gidemez. Maalesef, ülkemizin içinde bulunduğu durum, az çok böyledir; zira, bütçenin 
aşağı yukarı yarısı transfer ödemelerine ayrılmış vaziyettedir. Şu halde, mutlaka ama mutlaka, enf
lasyonla mücadele etmek zorundayız. Nasıl olacak bu; vergiyle... Devlet için en sağlam kaynak, 
vergidir. Bilirsiniz, vergi de ikiye ayrılır: Vasıtalı vergiler, vasıtasız vergiler. Vasıtalı vergilerle, 
halkı ezmeden, sosyal patlamalara sebep olmadan, enflasyonla mücadele etmek mümkün değildir. 
O halde geriye, sadece ve sadece, vasıtasız vergiler kalmaktadır, işte devletin yöneldiği kaynak da 
budur, Hükümetin yöneldiği kaynak budur. Zira, vasıtasız vergiler ya -işçiden, memurdan, dar ge
lirliden olduğu gibi- stopaj usulüyle kaynakta kesilir veya bugünkü sistemimizde olduğu gibi, be
yan usulüne göre alınır. Beyan usulüne dayanan vergiler, bir sene sonra üç eşit taksitle alınmakta
dır; bu haliyle enflasyonu önlemek mümkün değildir. Şu halde, yeniden yapılanmak zorundayız, 
birtakım kaynaklara başvurmak mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, tekrar ediyorum: Hükümetimizin yaptığı iş de, işte budur; yeniden ya
pılanma, birtakım kaynakları harekete geçirme. Birtakım kaynakları harekete geçirirken, mükellef
le devleti de barıştırmayı amaçlamaktadır aynı zamanda. İşin içinde zor yok; teklif ediyor, kamu 
borçlusuna "ben erken ödemeler için şu kadar prim veriyorum, şu kadar iskonto yapıyorum, iste
yen buyursun" diyor; bunun neresinde kötülük var?! 

Üçüncü amacı da, adaleti sağlamak, yani kamu borçluları nezdinde, vergi adaletini sağlamak
tır. Bugün devlet, kamu alacağını vaktinde ödemeyen mükellefler için, yıl itibariyle yüzde 180'Ie-
re varan gecikme zammı yahut faiz uygulamaktadır, buna karşılık vergisini, borcunu erken öde
yenlere de yüzde 48 nispetinde prim ödeyecektir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Veya faiz ödeyecektir. 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Efendim, piyasadan borçlandığı takdirde yüzde 150, 

hatta yüzde 406 nispetinde faiz öderken, buna karşı çıkmıyoruz da, yüzde 48... Velev ki, faiz ol
sun... 

YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Kars) - Haram değil mi, haram değil mi?! 
BAŞKAN - Sayın milletvekili, lütfen... Herhangi bir söyleyeceğiniz varsa, bunu kürsüden 

söyleyin. , • 

Sayın Kamalak, karşılıklı konuşmayın; süreniz azalıyor; 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım -tabiî, teşekkür ediyorum, sataş
mak için söylüyorlar da- bakınız, şunu söyleyeyim: Şimdi, ben burada, faiz haramdır desem, laik
lik zedelendi diye feryat edeceksiniz, öyle değil mi?! (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ben, burada, inançlarımı değil; düşüncelerimi dile getiriyorum. Bu mü
nasebetle, gecenin bu saatinde, vaktinizi daha fazla almadan, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kamalak. . 
Gruplar adına, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şahıslar adına söz isteyen sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Konya Milletvekili Sayın Vey

sel Candan, İstanbul Milletvekili Sayın Halk Dumankaya, Erzurum Milletvekili Sayın Ömer Öz-
yılmaz. 

Sayın Veysel Candan, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Candan, süreniz 10 dakikadır. 
VEYSEL CANDAN (Konya)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın

da Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı hakkında söz almış bulunuyorum. Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tasarı üzerinde grup sözcüleri görüşlerini belirttiler. Kısaca ifade etmek gerekirse, tasarının 
esası, tahakkuk etmiş olan veya edecek olan vergileri peşin ödemek isteyen kişilere vergi indirimi. 
Tasarıya göre, yetki Maliye Bakanlığı ve Bakanlar Kuruluna bırakılmış ve yüzde O'la 8 arasında in
dirme imkânı da tanımıştır. 

Şimdi, baktığımız zaman, mevcut 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesi, ayrıca, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi, devlet alacak
larının cezalandırılmasıyla ilgili. Mevcut yasalarımızda erken ödemeyle ilgili bir madde yok; ama, 
cezalandırmayla ilgili var. Yani, burada, bir noktada, bu ceza oranlarına baktığımız zaman, aylık 
yüzde 15'lere varan büyük miktarlar alınmakta; ayrıca, devlet, borçlarını geri öderken de, aylık yüz
de 2,5 gibi komik bir rakam koymaktadır. 

Aslında, gerek Vergi Usul Yasası hazırlanırken gerek Tahsilat Yasası hazırlanırken, mevcut 
mevzuatta eksiklik ve haksızlık söz konusudur; yani, devlet, alacağını yüzde 15 zamla alırken, yüz
de 2,5 ile ödüyorsa, vergi adaletinde bir dengesizlik var demektir. 

Şimdi, konuşmacılar amaçlarını ifade ettiler. Aslında, şunu kesin olarak ifade etmek gerekir; 
bu, ekonomisi sıkıntıda olan ülkelerde uygulanan ara bir çözümdür ve doğrudur. Aslında, konuş
macıların da ifade ettiği gibi, Türkiye'nin vergi reformuna ihtiyacı vardır; bu da doğrudur. Ancak, 
tasarı metnine iyi baktığımız zaman, tahakkuktan sonra, tahsilat ödemesi ihtiyarîdir; yani, vatandaş 
isterse, bir noktada, peşin ödemek suretiyle indirimi alabilmekte; ama, zorlayıcı tarafı yoktur. 

Yine, komisyon zabıtlarından ve buradaki konuşmalardan anladığımıza göre, çok enteresan 
tespitler yapılıyor. Şimdi, Meclis kürsüsündeki değerlendirmelerde -seçmenler dinlediği için ola
cak- muhalefet milletvekili arkadaşlarım buraya çıktıkları zaman, mangalda kül bırakmıyorlar. 
Şimdi, birtakım örnekler vereceğim; çok enteresan... 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) -Geçen dönem sizin Grubu görseydiniz!.. 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Müsaade edin... Müsaade buyurun... 
Şimdi, bakın neler yapıyormuş, bu yüzde 8'lik indirim yapıldığı zaman memleket nelere uğ-

ruyormuş: "Hazine zarara uğratılıyor, Vergi Hukuku kökünden bozuluyor, Anayasaya tamamen ay
kırı -zaten burada görüşülüp de Anayasaya aykırı olmayan hiçbir madde yok; zannediyorum öyle-
devletin itibarı sarsılıyor." Peki, yıllardır, siz, dış borcumuzu 75-80 milyar dolara çıkarırken, bu, 
itibarımızı sarsmıyor muydu? (RP sıralarından alktşlar) Kendi vatandaşımıza... 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Ortağınıza söyle... 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Biraz da Dumankaya'ya olsun, ANAP'a da olsun canım, si
ze de olsun... 

Burada bütün mesele, Hükümetimizin yapmak istediği olay şudur: Vatandaş, peşin vergisini 
ödemez, yüzde 8 indirim yaptırmazsa, zaten, bu parasını devletin bir bankasına götürür yatırır, ora
dan yüzde 10 aylık faizi alır, gelir burada yüzde 8'i öder; mesele budur; yani, konuya daha akılcı 
bakmak mecburiyetindeyiz. Yani, bu yasanın bu şekilde çıkmasıyla, ne Hükümetin itibarı sarsılır 
ne de Anayasaya aykırılık olur; yani, konuya bu açıdan bakmamak lazım. 

ANAP temsilcisi arkadaşımız, KİT havuzlarıyla ilgili açıklamalarda bulundular. KİT Komis
yonunda üyeyiz. Bir KİT'in parası bankada beklemektedir -Petrol Ofisinin parası beklemektedir- o 
KİT, parasını yüzde 60'la faize vermiştir. Halbuki, öbür taraftan, parası olmayan KİT de yüzde 150 
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ile özel bankalardan faizle para almaktadır. Peki, bu, bir havuzda toplansa ne olur? Bir arkadaşım 
çıktı "biz, bunun muhasebe kayıtlarını nasıl yapacağız; bu yüzde 8 indirimi nerede kaydedeceğiz" 
dedi. Siz, o zaman muhasebeyi de bilmiyorsunuz. Eğer, muhasebe kayıtlarında yüzde 8'in nasıl in
dirileceğini, nereye yazılacağını bilmiyorsanız, demek ki, muhasebeyi de bilmiyorsunuz. Gayet ba
sittir; bilgisayarda ayıracağınız bir hanede indirimi yapar, tahakkuku çıkarırsınız. 

Zorunlu tasarrufla ilgili, arkadaşlarımız, burada, enteresan tenkitlerde bulundular. Öyle ente
resan ki, memleketi 1983'ten 1991'e, 1991'den 1995'e hükümetler idare etmiş; manzara bu!.. Şim
di, buraya çıkıyorlar, bu manzarayı, çok güzel, romantik, estetik, uygun, gayet güzel şartlarda, hat
ta, izleyicileri, seçmenleri etkileyecek şekilde açıklıyorlar; sanki, bunu, Refah Hükümeti yapmış gi
bi, iki aylık Hükümetin icraatı gibi sunuyorlar. Aslında, seçmenler bunu biliyor; bu işin kimler ta
rafından yapıldığını da biliyor, bu memleketi on yıldır kimlerin idare ettiğini de biliyor; yani, siz, 
bir noktada suçüstü yakalanmış oluyorsunuz. 

Şimdi, bu zorunlu tasarruf konusunda herkes ittifak etmiş; parası kesilenler, işverenler ittifak 
etmiş, sendikalar ittifak etmiş, herkes ittifak etmiş ve bu alınan paralar da doğru dürüst kullanılma
mış. Enflasyon yüzde 100 seyrederken yüzde 50 ile hisse senetleri alınmış; dolarlar bozdurulmuş 
TL yapılmış, bunları burada hep konuştuk. Yani, kanun çıkarmak mühim değil, iyi uygulamak la
zım. Yani, yapamamışsınız, becerememişsiniz; buna bir yerde dur demek lazım. 428 trilyonu, ge
lecek sene bu tarih itibariyle 1 katrilyon içborca çevireceksiniz ve bu para yerinde de kullanılma
mış. O zaman buna bir çare bulmak lazım. Burada sözcü geldi ne diyor: "Efendim, bu kanunu çı
karmak için aceleniz ne; sanki işçiler yollarda mı yürüyor, grev mi var?!" Yani, kanunlar illa grev
den sonra mı çıkar, kavgadan sonra mı çıkar, dövüşten sonra mı çıkar; bu nasıl mantık, bu nasıl 
izah. (RP sıralarından alkışlar) 

Efendim, şimdi, bir arkadaşımız "vergi hukukunu bozuyor" dedi. Demek ki, bizim vergi hu
kukumuzda da işe yarar bir taraf yok. Bir maddenin ufak bir yerini değiştireceksiniz "yüzde 8 in
dirim yaptık" diyeceksiniz, bu vergi hukuku da hemen bozulacak; bu nasıl anlayış?! Peki, ben size 
soruyorum: Ayın 30'unda ödenecek para sonraki ayın l'ine intikal ettiği zaman, 1 gün için yüzde 
15 ceza alıyorsunuz; nerede bunun hukukla ilişkisi?! Kendiniz devlet olarak öderken ayda yüzde 
2,5 faiz veriyorsunuz; nerede bunun adaleti?! Demek ki, zaten mevcut vergi sistemi hukuktan yok-
sunmuş. İnşallah, bunu bu Parlamento düzeltecek, doğru dürüst bir vergi sistemini inşallah Refah 
Hükümeti yapacak. 

Muhterem arkadaşlar, bakın, burada -acı, ama- bir konuyu ifade etmek istiyorum. Sosyal de
mokrat arkadaşlar buraya geldi, hep işçinin, fakir fukaranın hakkından bahsetti. Bir örnek vermek 
istiyorum: Buraya geldiğimizde, bir milletvekili arkadaşımız ilaç fiyatlarıyla ilgili bir araştırma 
önergesi verdi. Buna, ANAP, DSP ve CHP karşı çıktı. Önergesinde diyordu ki: "Bu ilaç fiyatların
da bir sakatlık var. Mesleğim olduğu için söylüyorum, Türkiye'deki ilaç fiyatlarında çok büyük da
lavereler dönüyor, fiyatlar çok yüksek, devlet soyuluyor, bunu araştıralım. Dikkat edin, "döndü" 
demedi "dönüp dönmediğini araştıralım" dedi. Kulislerde ilaç fabrikalarının propagand i sileri ve 
yetkilileri geldi, DSP'li, CHP'Ii, ANAP'lı üyelerin koluna girdi ve bu Mecliste araştırma önergesi 
reddedildi. Bugün bu devlet soyuluyor, bugün bu fakir işçiler soyuluyor; ama, sizler buraya gelip 
işlemeyen bir müessese hakkında fikir beyan ediyorsunuz. Eğer muhalefet etmek, insanın her aklı
na geleni aklına geldiği gibi söyleme sanatıysa mesele yok. 

Bakın, altı aydır Mecliste görev yapıyoruz. Muhalefet milletvekili hiçbir arkadaşımız, çıkıp, 
bu Hükümetin aldığı kararlardan bir tanesini müspet karşılıyorum demiyor. Bu nasıl muhalefet. 
Veya bakın... 

ASLAN ALİ HATİPOĞLU (Amasya) - Siz dediniz mi zamanında? 
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VEYSEL CANDAN (Devamla) - Müsaade buyurun. Şimdi, bu zorunlu tasarruflarla ilgili hiç

bir önerge getirilmedi. Denilen şu: Devlet bunun üzerine yatıyor, Hükümet bunun üzerine yatıyor. 
Hükümet niye yatsın bunun üzerine? Mutlaka ödeyecektir. 

ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İzmir)-Ne zaman? 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Söyleyeyim ne zaman olduğunu. Ben burada alternatif çö

züm getirdim. İşte, satacağınız KİT'lerden bir tanesiyle bu sermaye alınsın, borsaya kote edilsin, 
hem bu KİT kurtulmuş olsun hem işçilerimizin parası da burada değerlensin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Candan, eksüreniz bir dakikadır. 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Peki efendim. 

Muhterem arkadaşlar, zaman zaman muhalefet milletvekillerinin şu sözüne katılıyorum. De
niliyor ki: Konsensüs olsun, anlaşma olsun. Evet, bu memleketin gereği ne ise onu yapmak hepi
mize düşen görevdir. Bu tasarının böyle bir indirimle, yüzde 8'le çıktığı zaman, daha sonra gelen 
vergi tasarısı içeresinde daha iyi değerlendirileceğini ve vergi ödemek isteyen insanları teşvik ede
ceğini düşünüyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Şahsı adına ikinci konuşma için, Sayın Halk Dumankaya. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Dumankaya, süreniz 10 dakikadır. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Benden önce bu kürsüden inen değerli arkadaşım Veysel Candan, bazı eleştirilerde bulundu. 

Şimdi, o, bu dönem milletvekilidir. 
HACI FİLİZ (Kırıkkale)-Acemidir. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Biz milletvekili seçildiğimizde, ben, iki senelik Meclis 

tutanaklarını aldım ve burada ne konuşuyorlar diye inceledim, ona göre buraya geldim. Sayın Can
dan, eğer o Meclis tutanaklarını incelemiş olsa idi, burada bir hata yaptığını, Refah Partisinin yap
tığı muhalefeti, buradaki milletvekillerinin, bu taraftaki muhalefetin yapmadığını görecekti. Şahit 
mi istiyor; işte şahit, ortaklan... DYP'nin eski milletvekillerinin tümünü şahit gösteriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şunu hemen belirtmek istiyorum ki, 1991 yılında buraya geldiğimizde, 
DYP ve CHP, SHP ortaklığı bir vergi affı getirdi. Öyle bir vergi affı ki, Hükümet programlarında 
yoktu... 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Vergi affı değil... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Koalisyon protokollerinde de yoktu ve bu afla, Türki

ye'yi kurtaracaklarını, bütün vergileri tahsil edeceklerini, bundan sonra da herkesin vergisini öde
yeceğini, bu kürsüden, o iktidar sözcüleri söylemişti. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Kanuna ne zaman geleceksin?! 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Öyle bir af ki, 1 milyon 568 bin vatandaş, bu aftan 5,5 

trilyon lira istifade etmiş idi; ama, 1 047 tane yandaş da o aftan 9,5 trilyon lira istifade etmiş idi. 
Şimdi, bu Refah Hükümeti... Refah Hükümeti diyorum; çünkü, kendileri de aynı şeyi söylüyorlar; 
DYP mecburdur onlara uymaya. (DSP sıralarından alkışlar) Refah Partisi iktidara gelmeden evvel, 
söylemlerinde, ellerinde sihirli değnek olduğunu, iktidara gelince enflasyonu düşüreceklerini, ver
gi gelirlerini artıracaklarını, fakiri fukarayı âbad edeceklerini, şu rantiyeciler var ya, onların da kö
künü kazıyacaklarını söylüyorlardı. 
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Yine bu Refah Partili kardeşlerim, iktidara gelince... Otuz senedir muhalefettedirler. Nasıl ki 

DYP on senedir muhalefette idi, hiçbir hazırlığı yoktu; buraya gelince "Allah kerim, iktidara gele
lim, ondan sonra düşünürüz" dediler... Ben, Refah Partisinden bekliyordum ki... Anavatan Partisi, 
1983 yılında iktidara geldiğinde, Resmî Gazetede, bir haftada 168 tane kanun, kanun hükmünde ka
rarname, tüzük yayımladı. Böyle hazırlıklı gelmişlerdi onlar. 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - Siz nereden geldiniz? r 

HALÎT DUMANKAYA (Devamla) - Ben de bekliyordum ki, Refah Partisi 30 sene muhale
fette kalmıştır, bu muhalefet süresi içerisinde böyle bir hazırlık içerisindedir ve iktidara gelince, 
peyderpey bu kanunları buraya getirecek, millet de rahat edecek; ama, bakıyoruz ki, burada, şöyle 
küçücük bir kanuncukla milleti oyalıyoruz, göz boyatıyoruz. 

CAFER GÜNEŞ (Kırşehir) - Üç ayda siz ne yaptınız? 
HALÎT DUMANKAYA (Devamla) - Ne getirecek bu kanun tasarısı; niçin bu kanun tasarı

sıyla bu kadar uğraşıyoruz? Efendim, vergisini erken ödeyene yüzde 4 prim verecek.., 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Desene burada da bir yolsuzluk var. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bir malî reform yapsaydınız, bir reform getirseydiniz, 
bunu da o kanunun içerisinde bir yere yerleştirirdiniz. 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - Siz niye getirmediniz üç ayda? 

HALÎT DUMANKAYA (Devamla) - Ben demiyorum ki, bunun şu avantajları olacaktır. Şim
di, vatandaş, Gelir Vergisini peşin ödüyor, Kurumlar Vergisini peşin ödüyor. Burada, bir esnaf, 
yüzde 4 için niçin bu parayı yatırsın; yüzde 12 alacağı yerde bunu niçin yatırsın! Değerli arkadaş
larım, bunu yatırmaz. 

Burada ne olacaktır?,. İsterdim ki... Benim bir yasa teklifim vardır; bu yasa teklifimde "vergi 
ödeyeni teşvik edelim, ödemeyeni de cezalandıralım" demiştim. Adam vergisini ödemiyor. 

İRFETTÎN AKAR (Muğla) - Niye getirmediniz üç ayda? 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Siz hükümettiniz, siz getirseydiniz, beş senede getirme
diniz. 

Benim o yasa teklifimi, iki senedir, bu Koalisyon Hükümeti, buraya getirmedi. (RP sıraların
dan "bu tarafa" sesleri) Hayır, bu Koalisyon Hükümeti; elimle bu tarafı gösterdim. 

Siz getirseydiniz., Bu teklifimde "vergisini ödemeyen devlet ihalelerine giremesin, vergisini 
ödemeyen kamu bankalarından kredi alamasın, almasın" demiştim. Rantiyeciyi, devleti söğüşleye-
ni burada yakalayalım. Şimdi hem vergisini ödemiyor hem de geliyor, kamu bankasından kredi alı
yor, ondan sonra onun üzerine de yatıyor ve devleti iki taraflı soyuyor. İşte, kanun bu! Teklifimi 
vermişim; Anavatan Partisi olarak imzalayıp vermişiz. Bunu çıkardığımız zaman o rantiyecilerin 
belini kırarız, o rantiyecilerle mücadele etmiş oluruz. 

Bir başka teklif: Vergisini düzgün ödeyenlere en azından bir plaket verelim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Kime verdiniz? 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Nasıl verelim; en çok vergi ödeyenlerin sıralamasında, 

ilçelerde ilk 20'ye girene o ilçenin kaymakamı, illerde ilk 20'ye girene o ilin valisi, Türkiye'de ilk 
20'ye girene de Maliye Bakanı takdirname versin. Şimdi, bu takdirnameyle şu olur: 1968 yılında, 
en çok vergi ödeyen mükellef olarak bana, bir kaymakam, bir takdirname vermişti; 1968 yılından 
beri, işyerimin bir yerinde asılıdır. Demek ki, burada da bir teşvik vardır. Ne teşvikidir; para ver
miyorsun; ama, vergisini ödeyeni teşvik ediyorsun; yani, diyorsun ki, bu düzgün insandır. 
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Bir başka teşvik getirin; vergisini, tahakkuk ettikten sonra düzgün ödeyen kişiye bir dahaki se

ne tahakkuk eden vergisinden yüzde 5, yüzde 8, yüzde 10 indirim getirin ki, vergisini düzgün öde
yen kişi bundan istifade etsin ve o da, diğerleri de, buna örnek olsun. 

Bakınız değerli arkadaşlarım, benim bir endişem vardır, şu tasarıdan bir endişem vardır. Bu ta
sarıyı buraya getirmenin hiçbir maksadı yoktur; olsa olsa bir maksadı vardır: Yeniden bir af getiri
lecek. Sakın ola ki, bu yola tevessül etmeyin. Bu, kamunun, hiç kimsenin menfaatına değildir. Ba
kınız, 1991 yılında getirilen af, vergisini ödeyenleri cezalandırmıştır; vergisini ödemeyenleri, o pa
rayla arazi, arsa, han hamam alanları da teşvik etmiştir. Vergisini ödemeyen o kişiler, aftan sonra 
"yine aynı şekilde, bir hükümet gelecek, af getirecek" diye, yine vergilerini ödememişlerdir. O ne
denle, sakın ola bir affa meyletmeyiniz; bununla, vergi adaletini yok edersiniz, dürüst insanları kö
tü yola itersiniz, vergisini ödeyenleri ödemez hale getirirsiniz. Bakınız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, eksüreniz 1 dakikadır. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Maliye Bakanı burada olsaydı, ona şunu soracak

tım: Şu anda, 1992 yılından bu tarafa vergisini ödemeyenlerin miktarı nedir? Gerçi, zannediyorum, 
maliyenin bunu bilmesi de çok güçtür. Aynı şekilde, bir an için "para kazanacağım" derseniz, dev
letin maliyesini altüst etmiş olursunuz. 

0 nedenle, bizim bu kanun tasarısına evet dememiz mümkün değildir. Bu vesileyle, Yüce He
yetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dumankaya. 
Sayın Komisyon bir söz talebiniz var mı? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Hayır. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Hayır. 

BAŞKAN -Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum ... 
ASLAN ALİ HATİPOĞLU (Amasya) - Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN - Maddelere geçilmesini kabul edenler... Evet, karar yetersayısı, yeni gelen arka

daşlarımızla sağlanmıştır. (ANAP sıralarından "Kabul etmeyenleri sormadınız" sesleri) Kabul et
meyenler... Maalesef kabul etmeyenler de kabul edenleri geçemedi. Karar yetersayısı vardır, mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - "Maalesef" niye?.. 

BAŞKAN - Hayır, maalesefi, arkadaşlar "kabul etmeyenleri sormadınız" dediler de, onun için 
- söyledim. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sizin iyi niyetinizi biliyoruz Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sağ olun... Sağ olun... 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 21.7.1953 tarih ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nuna 116 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

- 417 -



T.B.M.M. B : 9 0 29 .8 .1996 0 : 5 
"Erken Ödemede İndirim : 
EK MADDE 1. - Amme alacağının kanunî ödeme süresinden önce ödenmesinde, aşağıda be

lirtilen indirim esasları uygulanır: 

1. Erken Ödemelerde indirim, ödeme tarihinden kanunî ödeme süresinin son gününe kadar, her 
gün için aylık % 4 oranında uygulanır. 

2. Kanunî ödeme süresinin sonunda artakalan tutarlar, erken ödeme sayılır ve diğer amme ala
caklarına mahsup edilinceye kadar 1 numaralı bende göre işlem yapılır. Nakden iadelerde indirim 
uygulanmaz. 

3. İndirim uygulanacak sürelerin hesabında bir ay 30 gün olarak kabul edilir ve ödemenin ya
pıldığı gün dikkate alınmaz. 

4. Bakanlar Kurulu; 1 numaralı bentte yazılı oranı sıfıra kadar indirmeye* % 8'e kadar artır
maya, amme alacaklarının nev'i ve vadeleri itibariyle farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. 

5. Bu madde hükümlerinden yararlanacak amme alacaklarını nev'ileri ve dönemleri itibariyle 
sınırlamaya, münhasıran tahakkuk eden amme alacakları için uygulatmaya, indirimin yapılma şek
li ve zamanı ile diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz isteyenlerden, Demokratik Sol Parti Grubu adı
na, Sayın Nami Çağan; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın Çağan, süreniz 10 dakikadır. 
' DSP GRUBU ADINA NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizle

ri, Demokratik Sol Parti Grubu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna bir 

madde ekleyen yasa tasarısı, kamu alacaklarında erken ödeme primi ya da tasarıda kullanılan de
yimle, erken ödeme indirimi öngörmektedir. 

Tasarının Komisyonda görüşülmesi sırasında, iktidar partisine mensup bazı miletvekillcri, bu 
uygulamadan, parasını faizle değerlendirmeyen bazı yurttaşlarımızın avantaj sağlayacağını, düzen
lemenin amacının bu olduğunu söylemişlerdir. Devlet alacağını kırarak elde edilen ıskonto faizinin 
-ki, düzenleme budur, Sayın Kamalak da bunun böyle olduğunu belirtmiştir- bono olarak alınan ya 
da bankadan elde edilen faizlerden, ne Tanrı nezdinde ne de kul nezdinde, hiçbir farkı yoktur. Bu, 
buz gibi, bir faizdir. (DSP sıralarından alkışlar) Kimse, böyle bir tasarıyı ya da yasalaşırsa yasa 
metnini kullanarak, kendisini ya da seçmenini aldatmasın. Önce bu saptamayı yapmak gerekiyor. 

Bu, bir usul yasasıdır. Usul yasası, kapsamında bulunan bütün yükümlülere eşit uygulanmak 
durumundadır; ancak, vergilendirme tekniği gereği olarak, bu usul yasasının kapsam içindeki yü
kümlülere eşit uygulanmasına olanak yoktur; çünkü, vergilendirme tekniği gereği, belli yükümlü 
grupları böyle bir uygulamadan -eğer yarar sağlıyorsa pek tabiî- yararlanamaz. O zaman, dar ve sa
bit gelirli çalışan kesim için de ayrı bir vergi tarifesi, daha düşük oranlı bir vergi tarifesi gündeme 
getirilmelidir. Bu uygulama kabul edilirse, bunun karşılığı olarak, çalışanlar açısından avantajlı 
oranlan içeren bir tarife uygulanmasını, Demokratik Sol Parti olarak, izleyeceğiz ve böyle bir uy
gulamanın kabul edilmesi durumunda, buna karşılık, çalışan kesime de böyle bir karşı avantaj sağ
lamayı, Demokratik Sol Parti olarak, görev biliyoruz. 

Tasarıda belli tutarsızlıklar var, belli çelişkiler var. Bunları, teknik açıdan belirtmek gereksin
mesini duyuyorum. Herşeyden önce, genel gerekçeyle metin arasında tutarsızlıklar var. Gerekçe
de, gecikme faizi, gecikme zammıyla erken ödeme primi karşılaştırılmaktadır, yani, sistemde biri 
varsa diğeri de olsun denmektedir ve getirilen düzenlemede, gecikme faizi, gecikme zammı bugün 
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yüzde 15 olarak uygulanmasına karşın yüzde 4'lük bir erken ödeme primi kabul edilmektedir. De
mek ki, bunlar, madalyonun iki yüzü gibi, birisi varsa diğeri olsun denemiyor; çünkü, biri yüzde 4, 
biri yüzde 15 tutulmuş. Kaldı ki, gecikme faizinin, gecikme zammının, sadece, devlete kamu ala
cağının geç ödenmesinden kaynaklanan bir tazminat özelliği yoktur, bir ceza özelliği de vardır. Bu 
bakımdan da, bir ceza ile erken ödeme primini karşılaştırmak çok yerinde bir karşılaştırma değil
dir. Bu karşılaştırmadan da belli sonuçlara varmamak gerekiyor. 

İkinci olarak; daha büyük sakıncasına ve -Sayın Veysel Candan "bunun neresi hukuka aykırı" 
dedi- hukuka aykırı tarafına değinmek istiyorum. Tartıştığımız 1 inci maddenin beşinci bendin
de deniyor ki -aynen okuyorum- "Bu madde hükümlerinden yararlanacak amme alacaklarını 
nev'ileri ve dönemleri itibariyle sınırlamaya, münhasıran tahakkuk eden amme alacakları için uy
gulatmaya, indirimin yapılma şekli ve zamanı ile ilgili diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye 
Bakanlığı yetkilidir." Yani "münhasıran tahakkuk eden amme alacakları için uygulatmaya Maliye 
Bakanlığı yetkilidir" deniyor. Zaten hukuka uygun olan, temel olan durum, münhasıran tahakkuk 
eden amme alacakları için uygulanmasındadır. Tahakkuk etmemiş, yani, muaccel olmamış, tutarı 
belirlenerek somut borç haline gelmemiş kamu alacaklarına, bu, nasıl uygulanacaktır? Ancak bir 
şekilde uygulanır; çok yaygın, götürü bir peşin vergiyle uygulanabilir. Acaba, Hükümetin kafasın
da bu mu vardır? Hiç zannetmiyorum bu olduğunu; ama, böyle bir şey varsa da yaygın, götürü bir 
peşin vergi uygulaması mı düşünmektedir Hükümet? Yani, miktarı belirlenmemiş bir kamu alaca
ğını, nasıl peşin vergi olarak alırsınız? Kanun bunu getiriyor; aksine, Maliye Bakanlığını yetkili kı
lıyor. Böyle bir şey hukuka aykırıdır. Neden aykırıdır; çünkü, 6183 sayılı Yasanın 37 nci madde
sinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre, vergi yükümlüleri, ancak, muaccel hale gelmiş, başka 
bir deyişle, tahakkuk etmiş bulunan vergilerini vade tarihinden önce ödeyebilirler. Evet, vadeden 
önce ödeme, Türk vergi hukuku sisteminde kabul edilmiştir; ancak, bir koşulla; muaccel hale gel
mek koşuluyla, yani, tahakkuk etmek koşuluyla. Tahakkuk etmemişse, siz, bunu peşin vergi hali
ne dönüştüreceksiniz, bu, çok yaygın, götürü bir peşin vergiyle olur. 

Tasarının sistemi, hukuka aykırı ve sakat kurulmuştur. Ben, bunun geri çekilerek yeniden dü
zenlenmesinde yarar görüyorum. Bu tasarı, ancak Maliye Bakanlığının yetki kullanmasıyla, huku
ka uygun hale getirilebilecektir; ki, bunun uygun olduğu kanısında değilim. 

Tabiî, bu, Türkiye'nin bugün borca batık halinde, bir tehlike sinyalini de beraberinde getiriyor. 
Devlet, para basmak istemiyor; borç da bulamazsa ne olacak?. İşte, buna başvurabilir. Yani, işin 
tehlikesi burada. Hukuka ve değişiklik yaptığı 6183 sayılı Yasanın sistematiğine aykırı böyle bir 
düzenlemeyi getirmek son derece yersiz olmaktadır. Borca batık olan bir devlet, bu hükümden bi
le, birkaç ay için, medet umabilir. Bu da tehlikeli olmaktadır. 

Edindiğim izlenim şudur ki, bu tasarı, çalakalem hazırlanmıştır ve olağanüstü toplantıya konu 
edilmiştir. Oysa, bu yasanın etkisi 1997 yılı içinde ortaya çıkacaktır. Meclis, apar topar olağanüs
tü toplantıya çağrılmıştır ve karşısında böyle bir tasarıyı bulmuştur; hiç ciddî, titiz hazırlanmamış 
olan bu tasarıyı bulmuştur; geniş, yaygın tartışılamamıştır. Daha geniş bir zaman dilimi içinde, tek 
başına da değil, belli bir vergi yasası değişikliği paketi içinde, bu, tartışma konusu yapılabilirdi. O 
zaman da, bu eleştiriler daha esaslı biçimde ortaya konulurdu; 6183 sayılı Yasanın normal sistema
tiği de bozulmamış olurdu. 

Bu şekliyle, Maliye Bakanlığı, ancak yetkisini kullanarak vergi hukukuna uygun bir duruma 
getirebilir bu yasayı; ama, yetkisini aksi yönde de kullanabilir. Bu bakımdan, ben, geri çekilmesin
de yarar gördüğümü belirtmek istiyorum. 

Grubum ve şahsım adına hepinize saygılar sunuyorum. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Sayın Çağan. 
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ANAP Grubu adına, Sayın Recep Mızrak; buyurun. 
Sayın Mızrak, süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA RECEP MIZRAK (Kırıkkale) - Grubum adına madde üzerinde söz 

almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu ıskonto usulü vergi alacağının, tabiî, daha sonraki aylarda kanunî sürelerde tahsil edilecek 
olan vergi alacağının muayyen bir oranının ıskonto oranı olarak kullanılmak suretiyle günümüze 
çekilmesi, o andaki finansman ihtiyacınızın karşılanması sonucunu doğuracaktır elbette; ama, bu
rada en tehlikeli sonuçlardan bir tanesi de, önümüzdeki aylarda tahsil edilecek olan vergi alacakla
rının peşin tahsil edilmesi sonucunda o aylarda hiçbir alacağınızın bulunmaması, kasanızda da pa
ranızın bulunmaması sonucunda pazarlık gücünü kaybederek olması icap eden oranların çok üze
rinde bir faiz oranıyla borçlanma mecburiyetinde kalınması durumuyla sizi karşı karşıya bırakma
sı olacaktır. 

Bu bakımdan, bunun uygulanması yerine, biraz önce geneli üzerindeki konuşmamda da arz et
meye çalıştığım gibi, mükerrer 124 üncü maddenin -ki, Bakanlar Kurulu bunun uygulanması husu
sunda yetkili kılınmıştır- "geçici vergi" veya "peşin vergi" dediğimiz vergilerin uygulanmasının ye
niden gözden geçirilmesi veya gerçek usulde vergilendirmelerle ilgili -ki, bu verginin tahsilat ay
ları haziran, eylül aylarıdır- ya da Kurumlar Vergisiyle ilgili -nisan, temmuz ve ekim aylarında tah
sil edilmektedir- vergi alacaklarını öne çekmek ve beyanname verilen tarihlerden sonraki aylarda 
ödenmesi halinde, bunların üzerine muayyen oranlarda birtakım ilaveler yapmak gibi bir hususun 
üzerinde çalışılmasında, icap ederse bunun benimsenmesinde fayda mütalaa etmekteyiz. 

1 inci maddeye gelince: 1 inci madde -biraz önce konuşan değerli konuşmacı arkadaşımızın 
da ifade ettiği gibi- hakikaten çok acele kaleme alınmış gibi; yani, düşünülen şeyleri ifade etmek
ten uzak ve yanlış anlamaya sebep olabilecek ifadeler yer almış, cümleler o şekilde düzenlenmiş. 
Ek 1 inci maddenin birinci fıkrasında "erken ödemelerde indirim, ödeme tarihinden kanunî ödeme 
süresinin son gününe kadar, her gün için aylık yüzde 4 oranında uygulanır" denilmektedir. Dün il
gili teknisyen arkadaşlarla yaptığımız konuşmadan da anlaşılıyor ki, her ay için yüzde 4'lük bir in
dirim, 12 ay sonra tahsil edilecek olan bir vergi alacağının, müracaat üzerine, bugün tahsil edilme
sinin istenilmesi halinde yüzde 48'lik bir indirim, başka bir ifadeyle 100 liranın 52 lira olarak tah
sili manasına gelmektedir. 

Bu maddenin 4 üncü fıkrasında belirtildiği gibi, Bakanlar Kurulu kararıyla eğer yüzde 8 ıskon
to oranı uygulanacak olursa bunun 12 ile çarpımı 96 olacaktı. Buna göre, 12 ay sonra 100 lira ola
rak alacağımız bir paranın bugün yüzde 8 üzerinden iskonto edilmesi halinde, 96 lirayı 100 liradan 
düşüp 4 lira mı tahsil edeceğiz?! 

Burada, ifade, ne anladıkları anlamdadır, cümle de zaten onu anlatır ki, bunun başka türlü de
ğiştirilmesi, başka bir ifadeyle, cümlenin son virgülden sonra gelen kısmının "her gün için aylık 
yüzde 4 oranı esas alınmak suretiyle uygulamada bulunulur" şeklinde ifade edilmesi lazım. 

Bir diğer husus, gene 2 nci fıkrada "Kanunî ödeme süresinin sonunda artakalan tutarlar..." di
ye devam eden cümleyle ilgilidir. Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmiş haliyle dağıtılan bu tasa
rıyı okuyan arkadaşlardan, öyle zannediyorum ki, ne anladıklarını soracak olsak, çok önemli bir 
kısmı, bunu halen çözmekle meşguldür. Biraz önce, çok değerli Plan ve Bütçe Komisyonu Başka
nı arkadaşımız, benim sorum üzerine düşünmüş, problem çözer gibi onu da çözmüş. Bunun da, 
maksadını tam izah edecek biçimde, üçüncü şahısların -yani şu kanunun hazırlanmasında, müzake
resinde, hatta hatta, çıktıktan sonra bu kanunun uygulamasında bulunmayan üçüncü şahısların- bi
le rahat bir şekilde anlayacağı biçimde düzenlenmesi -cümlenin o şekilde düzenlenmesi- ifade edil
mesi gerekir. 
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Burada anlatılanın da, 100 lira yatırılmış, ilk taksitte 60 lira tahsil edildikten sonra kalan 40 li

ranın takip eden taksitten mahsup edilmesi anlamına geldiğini, biz, problem çözer gibi çözdükten 
sonra arkadaşlarımıza ifade ettik ki, maksat aynıysa bile, bunun cümledeki düzenlemesinin değiş
tirilmesi gerekir kanaatindeyim. 

Bu arada, şahsı adına konuşan, Refah Partili çok değerli dostum Sayın Candan, bu oranın yüz
de 4 değil de yüzde 8 olarak uygulanması temennisinde, tavsiyesinde bulundu. Herhalde kendileri 
ticaretle uğraşıyorlar; bu yüzde 8'in ne anlama geldiğini bilmeleri gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, yüzde 8, bileşik olarak, yüzde 130.82'ye gelir. Kendisinin belki parası 
vardır; yani, tahakkuk eden vergileri, süresinden önce değerlendirmek suretiyle, yüzde 130 merte
besinde bir rant elde etmek, bir kazanç elde etmek isteyebilir; ama, bunun da yüzde 130'a geldiği
ni, kendisiyle beraber herkesin de bilmesinde fayda mülahaza etmekteyim. 

KİT havuzu ve zorunlu tasarruflar, birer kaynak aracı olarak, kendileri tarafından, çok değer
li Sayın Başbakanımız tarafından takdim edilmiştir. Ben, KİT havuzunu biraz önce arz etmeye ça
lıştım. Tüm KİT'lerin mevduatlarının toplamı 160 trilyon mertebesinde, borçlarının toplamıysa 1 
katrilyon 264 trilyon mertebesindedir. Bunların mevduatları toplandığı zaman, borçlarını da aynı 
havuza atacaksınız elbette. Petrol Ofisinin bir miktar mevduatı varsa, Petrol Ofisi o havuza girmek
le, diğerlerinin borçlarına da dahil olacaktır, katılacaktır. 

Yine, o aynı basın toplantısında, KİT havuzunun oluşturulmasıyla 1,3 katrilyon mertebesinde 
yeni bir kaynağın teşekkül ettirileceği ifade edilmiştir. Yaptığım tespitlerde, 1,3 katrilyon, bu 
KİT'lerin tümünün cirosundan oluşmaktadır. Demek ki, bunları bir havuza getirdiğiniz zaman, ci
ronun hepsi kaynak olarak algılanmış, kamuoyuna da bu şekilde takdim edilmiştir. 

Ciro, elbette bir kaynak olabilir; ancak, ciroyu siz kaynak olarak mütalaa ederseniz, o cironun 
oluşması, o cironun oluşmasında pay sahibi olan mal ve hizmetlerin üretilebilmesi için, maliyet un
surları, işçilik ve hammadde alımının da giderlerin arasına dahil edilmesi lazım; ki, kaynak olarak 
takdim edilen KİT havuzlarını kaynak olarak mütalaa etmek kendileri tarafından anlaşıldıysa bile, 
maalesef, bizim tarafımızdan anlaşılması mümkün değildir. 

Zorunlu tasarrufta, her defasında, bir sene sonra 1 katrilyonun üzerinde bir külfet getireceği 
ifade edilmektedir. Bugün, 428 trilyon mertebesinde bir kaynak var; değerlendirecek olursanız, hiç
bir şey bilmiyorsanız bankaya yatıracak olsanız, elbette, gelecek sene 1 katrilyon mertebesinde ye
ni bir imkân doğacaktır. Yani, bu, durduğu yerde çoğalan, durduğu yerde devlete külfet olan bir şey 
değildir. Adamların parası vardır; 5,5 milyon insanın burada birikmiş parası vardır. Parayı, hiçbir 
şey yapmasanız, bankaya bıraksanız, elbette artacaktır. Siz, kendinizden bir şey yapmıyorsunuz. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Para yok ortada. -
RECEP MIZRAK (Devamla) - Parayı yiyenler... (RP sıralarından "Para nerede?" sesleri) 
Para, 1992, 1993, 1994 yıllarında ilgili yerlere plase edilmiştir. Parayı yiyenleri, başka taraf

lara bakarak sorarsanız, zannediyorum, daha isabetli davranmış olursunuz. 

Eğer, bunlar kaynak sağladıysa, şu sıralarda, buğday üreticileri 45 gündür paralarını alama
maktadırlar; lütfen, bunların parasını ödeyin. Fındık üreticisine 2 dolar mertebesinde bir fiyat ve
rildi; yarın, fındık üreticisi aynı konuma gelecektir; lütfen, bunların finansmanını şimdiden hazır
layın. Onun ötesinde, eğer, kaynak yaratıldıysa, Ziraat Bankası ve kooperatiflere olan borçlann-
faiz ve anapara borçlarının- erteleneceği vaadinde bulunulmuştur; lütfen, bunları da hazır edin; va
desi geçiyor. Şu günlerde, 1 Eylül tarihinden itibaren, pazartesinden itibaren, bu borçlar muacceli-
yet kesbedecektir ve muaccel borçlara tatbik edilecek olan faiz oranlan tatbik edilecektir; lütfen, 
ayırdığınız kaynağı, bu tarafa transfer edin. Konya'da buğday üreticisinin alacağı yok mu, bilemi-
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yorum; benim memleketimde, Kırıkkale'de, 45 gündür alamıyor, Kırşehir'de alamıyor, Çorum'da 
alamıyor; Konya'da alacağı yoksa, biraz da bu tarafa gönderin diyorum ve hepinizi saygılarımla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Mızrak. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Veysel Candan. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, sayın sözcü metni okumadan konuşmaya çıkı
yor. metinde deniliyor ki.'.. 

BAŞKAN - Sayın Candan, bir saniye... Eğer, size dönük bir sataşma talebiniz varsa, dinleye
ceğim; ama, doğrudan sayın sözcüyü suçlamayın lütfen. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Tabiî, tabiî var. Konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun, yerinizden söyleyin. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sataşma var, söz istiyorum; iki cümle konuşacağım. 
RECEP MIZRAK (Kırıkkale) - Sataşma olursa, biz de çıkarız. 
BAŞKAN-Sataşma gerekçesini açıklar mısınız... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Tabiî efendim. Talep, benim talebim gibi, sanki kendim yüz

de 8 talep ediyormuşum gibi ifade edildi; metni okumamış. Burada, bakın, aynen "uygulama süre
sinde, ekonomide meydana gelecek değişikliklere göre, 0 ilâ 8 arası" deniliyor; yani, "8" ifadesi, 
benim şahsımın talebi değil. Arkadaşımız metni okumadan çıkıyor buraya... 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Şahsı adına konuşmadı zaten, Hükümet adına ko
nuştu... 

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Candan, Sayın Mızrak metin üzerine konuştu, kanun üzerine konuş
tu. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Niye tahrif etti efendim buradaki rakamları?.. 
BAŞKAN - Efendim, şimdi, bakın "tahrif" ve "metni okumadı" sözcükleriyle, bence, olma

yan bir sataşmaya, şu an, yer verme sürecine girdiniz. Onun için, kendiniz adına düzeltmeyi yaptı
nız, tutanaklara geçti, lütfen yerinize buyurun. 

Gruplar adına başka söz talebi var mı? Yok. 

Şahıslar adına söz isteyen sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: İstanbul Milletvekili 
Sayın Nami Çağan, Çorum Milletvekili Sayın Mehmet Aykaç. 

Sayın Nami Çağan?.. Yok. 
Sayın Mehmet Aykaç?.. 
MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Vazgeçiyorum. 

BAŞKAN - Vazgeçiyorsunuz. 
Sayın Komisyon, bir açıklama ihtiyacı duyuyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Hayır, duymu

yoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Hayır. 
BAŞKAN - Duymuyorsunuz. 
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SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Önergemiz vardı, geri çekiyoruz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekili, siz, imzanızı mı geri çekiyorsunuz? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Evet, imzasını efendim... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Evet. 

BAŞKAN ^Yalnız sizin çekmeniz halinde, önergede beş imza kalıyor. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Arkadaşlar da çekiyor. 

BAŞKAN - Kendilerinden bir duyayım efendim. 

Sayın İbrahim Halil Çelik, imzanızı geri çekiyor musunuz efendim? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Hayır, çekmiyorum. 
BAŞKAN - Önergeyi işleme koyuyoruz efendim. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 92 sıra sayılı kanun tasarısının ek 1 inci maddesinin birinci paragrafının 

sonuna "indirim oranı hiçbir şekilde yüzde 50'den fazla olamaz" ibaresinin eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Suat Pamukçu İbrahim Halil Çelik Abdulkadir Öncel 

Bayburt Şanlıurfa Şanlıurfa 
Tevhit Karakaya Fikret Karabekmcz Muhammet Polat 

Erzincan Malatya Aydın 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
MALİYE BAKANI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon önergeye katılmadılar. 
Önerge sahibi olarak, gerekçesinin mi okunmasını istiyorsunuz, konuşmak mı? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Gerekçesi okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçesinin okunmasını istiyorsunuz. 
Buyurun, gerekçeyi okuyalım: 
Gerekçe: 

Uzun vadeli alacaklarda erken ödeme devleti zarara uğratacaktır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka

bul edilmemiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde ka

bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2.- Bu Kanun yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Madde üzerinde, gruplar ve şahıslar adına söz is

tenmiyor. 
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Madde üzerinde önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Gruplar ve şahıslar adına söz isteyen yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, tasarının tümünü oylarınıza sunacağım. Tasarı, İçtüzüğümüzün 
142 nci maddesi uyarınca açık oylamaya tabidir. İçtüzüğümüzün 142 nci maddesi, vergi, resim ve 
harçlar konmasına, kaldırılmasına, eksiltilmesine veya artırılmasına dair kanun tasarısı ve teklifle
rinin tümünü, açık oylamanın zorunlu olduğu haller arasında saymıştır. 

Bu nedenle, tasarının açık oylamaya sunuluş biçimi hakkında Genel Kurulun kararını alaca
ğım. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin kürsüye konulacak oy kutusuna oy pusula
sını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
4. - Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkın

da 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (J/501) (S. Sayısı : 93) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Mo
deli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun okun

masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ayhan Fırat; buyurun 
efendim. 

Süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri; 3996 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki tasarı üzerinde, Cumhuriyet Halk Parti
si Grubu adına görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 

Değişiklik yapılmak istenen yasa, demin de söylediğim gibi, 3996 sayılı Yasadır. Bu yasa 
1994 yılında çıkarılmıştır. Aslında "yap-işlct-devret" tabiriyle anılan yasa, 1984 yılında çıkarılmış
tır- 1984'ün onikinci ayında çıkarılmıştır- ve buna bağlı yönetmelikler de 1985 yılında çıkarılmış
tır. İşte, Türkiye'nin bugünkü duruma gelmesinin nedenlerinden birisi de, bu yasaya güvenerek, ül
kede yatırımları ihmal etmek olmuştur. Bakın, oniki senedir bu yasa yürürlüktedir; hiç kimse bana, 
Türkiye'de, 1 milyar dolarlık bir enerji yatırımı yapıldığını söyleyemez; hiç kimse bana, Türki
ye'de, 2 milyar dolarlık diğer altyapı yatırımlarının yapıldığını söyleyemez. Bu yasa, Türkiye'ye bir 

(1) 93 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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şey getirmemiştir. Zaten, bu yasa, zayıf olan ülkelerde kullanılır. Kendi gücünüzle yapamadığınız 
şeyi, bir başka devlete yaptıramazsınız, bir başka ülkenin insanlarına yaptıramazsınız. Ancak, na
sıl yaparsınız; işte, bugün olduğu gibi, 3996 sayılı Kanunla verdiğiniz bütün garantileri bile kâfi 
görmeyen firmalara, yeni garantiler vermek yoluna gidersiniz. Bunları da verdiğiniz takdirde, bile
siniz ki, yine, Türkiye'nin yatırımlarını halletmek imkânı yoktur. 

Türkiye'de, yalnız İller Bankasının altyapı yatırımları için 70 milyar dolar lazım. Türkiye'de, 
yalnız, 2000 yılına kadar olan enerji yatırımları için -daha önce de mevzubahis oldu- 16-17 milyar 
dolar lazım. Diğerlerini saymıyorum. 

Bu yasa, bugüne kadar, Türkiye'ye 3 milyar dolarlık - açık söylüyorum, 3 de değil, 2 milyar 
dolarlık- bir yatırım getirmemiştir. Bugün verdiğiniz bu imkânlarla, bilesiniz ki, Türkiye'yi karan
lığa mahkûm edersiniz. İşte, bugün, Türkiye'nin karanlığa girmesinin tek nedeni, 1984'te çıkarılan 
bu yasaya güvenilerek, altyapı yatırımlarına, enerji yatırımlarına gerekli ehemmiyetin verilmeme-
sidir; gerekli ehemmiyet verilmedi ve ülke bugünkü duruma geldi. 

Siz bana söyleyemezsiniz; hangi baraj vardır, hangi elektrik santralı vardır, hangi otoyol var
dır, hangi fabrika vardır, hangi tünel vardır yap-işlet-devretle yapılan? Yalnız ve yalnız, 10 mega
vat, 40 megavat gücünde birkaç tane küçük santraldan öte gitmez. O halde, ülkenin geleceğini bu 
yasaya, bu imkâna bağlayıp, ülkeyi karanlığa itemezsiniz. 

Refah Partisi iktidara geldiği zaman, herkes zannediyordu ki, her türlü hazırlığı yapmış, yeni 
yeni imkânlarla ülkeyi üç ay içerisinde -Sayın Genel Başkanlarının, Sayın Başbakanın söylediği gi
bi- refaha kavuşturacak. İki ayı geçti, bir ay kaldı. Eğer, sizin güvenceniz, yap-işlet-devrete ilave 
teminatlar vererek bu ülkeyi düzlüğe çıkarmaksa, bu yanlış. Eğer, sizin güvenceniz, biraz önce ge
çen yasa gibi, erken tahsil yaparak, yüzde 5, 6 veya 8 iskonto yaparak vergileri toplamaksa, bu ül
kenin işleri hallolmaz. Şunu düşünmek lazım: Bugün yüzde 4 verdiğiniz farkı, zaten, bankalar yüz
de 8-9 olarak veriyor. O halde, olmayacak şeylerle avunmanın çaresi yok. 

Esas, bu ülkeyi, temel yatırımlarını yapabilmesi için, kendi ayakları üzerinde duracak hale ge
tirmektir. Nedir bu; vergi reformudur. Nedir bu; doğru, güvenilir kaynaklar bulmaktır. Siz, bu şe
kilde, ülkeyi selamete çıkaramazsınız. 

Bakın, size bir misal vereyim: 1960 yılındaki Türkiye'yi hatırlayın. 1960 yılında, ben, Maca
ristan'a gittim. Orada, bir toplantıda, bana, Türkiye'deki telefon yoğunluğunu sordular; yani, 100 
kişiye kaç telefon düşer?.. Ben, utancımdan -yemin ediyorum size- 1,5 dedim; halbuki, 0,5 idi; 
ama, 1980'de 12 idi, 13 idi; bugün 15; nasıl geldi; yap-işlet-devret mi vardı? Bu ülke, kendi gücüy
le bu hale geldi. PTT kendi gücüyle bu hale geldi; ama, bugün bakıyorsunuz, o PTT geriye gidi
yor. Niye; işte, yine, J987'de çıkarılan özelleştirme yüzünden. Bugün, Türkiye, bu hale geldiyse, 
TEK'in, bugün, on oniki tane genel müdürlüğe bölünmesinden ileri gelmiştir. 

Evet, güvenilebilir kaynaklar -demin de söylediğim gibi- bir vergi reformu yapıp, çok kaza
nandan, çok; az kazanandan, az vergi almaktır. Kayıtdışı ekonomileri kayıt içine alıp, ülkenin ihti
yacı olan kaynakları bulmak lazımdır. 

Bir şey daha söyleyeyim. Yap-işlet-devretle ne yapmak istiyorsunuz? Bunun çok daha fazla
sını, iki ay içinde yapabilirdiniz. Güneydoğu ve doğuda üçyüze yakın fabrika kapalı. Benim mem
leketimde de 5 tane fabrika kapalı. Bu fabrikaları küçük bir yardımla açmak mümkün. Ben, bir ya
sa teklifi verdim, hâlâ komisyonda bekliyor. Bunların üzerine eğilin. İşsizlere iş bulalım. Ülke ken
di ayakları üzerinde dursun. 

Ayrıca, bu yasayla, bazı dış firmalara güvence üzerine verdiğiniz güvence, Anayasanın eşitlik 
ilkesine de aykırıdır. Siz, ülkede iş yapan insanlara, firmalara bu imkânları vermiyorsunuz; ama, 
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yabancı firmalara bu imkânları verdiniz. Şimdi, daha ne veriyorsunuz; bakın, getirilen yasayı oku
yun, burada, getirilen yasada da bahsediyor; eğer, ülke, yapılan yatırımlar karşılığı girdileri bula
mazsa; yani, nedir o; diyelim ki enerji santralı yaptı, fuel-oili yok; diyelim ki, enerji santralı yaptı, 
doğalgaz yok; o zaman, firmanın mukaveleye uygun olarak yaptığı bütün yatırımlarını, süresi içe

risinde geri gönderiyorsunuz; hiç riski yok; gelecek, kazanacak. Siz, hani bizlere "Batı taklitçisi" 
diyordunuz!.. Bu Batı taklitçilerine bu güvenceyi, katmerli güvenceyi veren, Refah Hükümeti. 

Şimdi, arkadaşlar, bakın, bir misal vereyim: Yap-işlet-devret ile yapılmış bir şey; Afşin-Elbis-
tan'da 3x340 megavatlık grup vardır; buna bir grup daha eklendi, 4 grup oldu; 4 tane 340 megavat
lık grup vardır. 1994 yılında, yap-işlet-devrete göre bunu bir firmaya vermek istediler ve bir ihale 
yaptılar, bir firmaya bunu verdiler. Bu firma, bu tesisi çalıştıracak, beş ve altıncı grupları da ilave 
edecek Afşin-Elbistan'a; altı sene süre istedi, altı sene! Halen bu anlaşma çıkmadı. Bakın, şimdi, 
işlettiği 4 gruptan 8 milyar kilovat/saat enerji üretiyor. Üretim maliyeti 2,16 veya 2,5 sent, satış fi
yatı 5,5 sent, aradaki fark 3 sent. 3 senti 8 milyarla çarpın, yılda 250 milyon dolar kazanıyor bu fir
ma. Kimden kazanıyor; devletin fabrikasından, devletin enerji tesisinden. Ne yapacak; 2 tane gru
bu yap-işlet-devrete göre ilave edecek. Peki, bu grubun maliyeti nedir; 600 milyon dolar, 700 mil
yon dolar. Üç senelik kârıyla, size, yap-işlet-devrete göre 2 grup ilave edecek. Bakın, bu grubu, 
TEK, bozulmasaydı da, genel müdürlük olarak kalsaydı -ki, itiraz etmiştir- üç senede yapardı; bu
gün, 2 tane 340 megavatlık grup devreye girerdi; ülke, daha düne kadar PKK'ya hizmet eden İran'
dan 30 milyon kilovat/saat enerjiyi de almazdı. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Sizin büyük kabahatiniz var. 

AYHAN FIRAT (Devamla) - Bakın, size söylüyorum; bunlar doğrulardır. 

KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Doğru tabiî; ama... 
AYHAN FIRAT (Devamla) - Hiçbir konuda, ben, şimdiye kadar, sizin, hiçbir doğrunun üze

rine gittiğinizi görmedim; gidin, alkışlayacağız. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Fırat, lütfen Genel Kurula hitap edelim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Daha önce siz iktidardınız; dört yılda, beş yılda niye yapmadınız?!. 
AYHAN FIRAT (Devamla) - Demin de söylediğim gibi, arkadaşlar, BOT -BOT İngilizcesi-

dir- yasasının esası, yap-işlet-devret modelinin esası 1984 yılında çıkarılmıştır. Bakın, 1984 yılın
da bu çıktıktan sonra Türkiye'deki enerji yatırımlarını okuyorum size: 1979'da megavat başına -ku
rulu güç- 0,502 dolar, 1980'de 0,435 dolar, 1984'te -bu yasa 1984'ün onikinci ayında çıkmıştır-
0,324 dolar, 1987'de 0,219 dolar -bakın nasıl düştü- ve 1992'de 0,189 dolar, yarıya düşüyor; niye; 
çünkü, bu yasaya güvenilerek altyapı yatırımları ihmal edildi, yapılmadı. İşte, ülke, bugün, karan
lığa gömüldüyse, bunun sebebi bu yasadır. Bunun bir sebebi de özelleştirmedir. TEK gibi bir mü
esseseyi perişan hale getirdiler ve bakın, bugün, Türkiye'de, 20 bin megavat kurulu güç vardır; bu 
fabrikaların, yılda 8 bin küsur saatin 6 bin saatinde çalıştığını kabul edin, 120 milyar kilovat eder. 
Halbuki, bugün, biz, İran'dan enerji alıyoruz. Niye; yüzde 30 kayıp var. Dünyanın her tarafında, en 
kötü işletmelerde bile, kayıp en fazla yüzde 15'tir, yüzde 15 fuzulîdir. Demek ki, siz, 3 bin mega
vatı kaybediyorsunuz. Nedir bu 3 bin megavat; yılda 6 bin saat çalışsa, 20 milyar kilovat eder; bu
nun parasal değeri nedir; 400 trilyon. İşte, bunun peşine gidin; kayıpları önleyin. 

Sayın milletvekilleri, bir de süre konusu var. Süre, 49 yıl olarak gösterilmiştir; 49 yıla kadar 
uzayabilir. Şimdi, bakın, yine, altyapı yatırımlarından misal vermek istiyorum: Kanalizasyon tesis
lerinin, içmesuyu tesislerinin ömrü 30-35 sene, azamî 40 senedir. Enerji yatırımlarının ömrü, ter
mik santrallarda 30-35 senedir; hidrolik santrallarda 40 sene diyebilirsiniz. Siz, 49 sene yap-işlct-
dcvretle verdikten sonra, posasını geri alacaksınız; bunu da böyle bilin. 
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Biz, Parti olarak, yap-işlet-devrete sıcak bakmıyoruz, iyi gözle bakmıyoruz. Bir ülke, kendi ih

tiyaç duyduğu temel maddelerini, enerjisini, altyapısını önce kendi imkânlarıyla yapar; ancak, ih
tiyaç duyduğu yerlerde dışarıdan da yardım temin etmeye gayret eder. Ama siz, bir yasaya güve
nip de, ipin dört ucunu suya bırakırsanız, 12 senedir olduğu gibi, bu ülkede altyapı sorunlarını hal
letmeye imkân yoktur; bunu yeniden gözden geçirin, bu yasaya güvenmeyin. Biz bu yasayla mem
leketin ihtiyaçlarının giderileceğine şahsen kani değiliz, Parti olarak da böyle düşünmüyoruz, öz-
kaynaklarımızla yapacağımızı yapmalıyız, yardımı ondan sonra dışarıdan aramalıyız. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Fırat. 
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Kupalar kaldırılsın. 

Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Ziya Aktaş, buyurun. 
Sayın Aktaş, süreniz 20 dakikadır. 
DSP GRUBU ADINA A. ZİYA AKTAŞ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 

Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı "nın tümü üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurunuz
dayım; Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi, basın görevlilerini ve bizi izleyen halkımızı sevgi 
ve saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, kanun tasarısının genel gerekçesine göre, yap-işlet-devret modeline 
ilişkin 3996 sayılı Kanun ile 1996 Malî Yılı Bütçe Kanununun, konuya ilişkin maddesi arasında bir 
uyuşmazlık bulunmaktadır; ama, konu biraz incelendiği zaman görülüyor ki, 1995 Yılı Bütçe Ka
nununun yap-işlet-devret modeliyle ilgili garanti verme işlemlerini tanımlayan madde 38'in (f) ben
di ile aynı amaçla ve bu sefer 1996 Yılı Bütçe Kanununda madde 36 içinde (f) bendi olarak yer alan 
metin arasında fark vardır ve son kanunda, yani 1996 Yılı Bütçe Kanununda bir eksiklik bulunmak
tadır. Bu eksikliğin giderilmesi ve gelecekte de bu tür hataların önlenebilmesi için, gerekli hükmün 
bu model içinde, yap-işlet-devret modeli için çerçeve yasa işlevi gören 3996 sayılı Yasa içinde yer 
alması, bizce de uygun görülmektedir. Böylece, uygun bulduğumuz şeyi gerektiğinde söylüyoruz. 
Demokratik Sol Parti olarak, bazı arkadaşlarımızın sitemine de bu vesileyle belki de bir yanıt ver
miş oluyorum; ama, burada şunu ifade etmek istiyorum: Yap-işlet-devret modeli üzerinde de bazı 
konularda, bazı görüşlerimizi, özellikle, ülkemizin enerji sorunları konusu üzerinde bu vesileyle kı
saca da olsa durmayı ve önemli saydığımız bazı hususları vurgulamayı ve Hükümetin dikkatine ge
tirmeyi, Demokratik Sol Parti olarak özenle sürdürdüğümüz yapıcı muhalefetin ve Partimizin, hal
kımızın ve ulusumuzun çıkarlarını her şeyin üstünde tutan inanç ve bilincinin bir gereği olarak gö
rüyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlar, özellikle büyük çaplı projeler için kaynak yaratabilme amacıyla 1984 yılında 
"3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı 
ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun" adıyla bir yasa çıkarılmıştır. Bu yasayla, Yap-
İşlet-Devret Modeline uygun olarak, yerli ve yabancı şirketlerin elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı 
ve ticaretiyle görevlendirilmesinin düzenlenmesi amaçlanmıştır. 

Ardından, 1988 yılında, bu sefer, otoyollar için, Yap-İşlet-Devret Modelini uygulamak ama
cıyla, "3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme, Kontrollü (Oto
yol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun" adlı yasa Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden geçirilmiştir. 
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Bakınız, enerji için ve otoyollar için ayrı kanunlar, yasalar var. Bu farklı yasaları çıkarmanın 

yarattığı sorunları giderebilmek amacıyla da, bu kez, 1994 yılı ortalarında, "3996 sayılı Bazı Yatı
rım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun" adlı ya
sayla da, köprü, tünel, baraj, sulama -vaktinizi almak için sıralamıyorum- ta, yeraltı ve yerüstü oto
parkı, sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ve benzeri diyor; ama, burada, henüz, daha 
pansiyon yapımı ve işletilmesine yönelik herhangi bir şey öngörülmemiş, Bilmiyorum, kimi yöne
ticiler, bu konuda da böyle bir şeyin eklenmesini düşünüyorlar mıydı. (DSP sıralarından alkışlar) 

Yine, 1994 yılının sonlarına doğru, bu kez, "4047 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İş
let-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun" çıkarılmış; -bağışlayın, sizleri numaralara boğmak istemiyorum; ama, konunun izlenebilmesi 
açısından- 1984 yılında enerjiyle ilgili bir kanun çıkarılmış, bunun çalışmalarını bir tür bütünleştir
mek için bir çerçeve kanun çıkarılmış 1994 yılında; ama, uygulamada sorunlar görülmüş, bunun 
yerine, tekrar geriye dönülerek, 1984 yılında çıkarılmış olan 3090 sayılı Kanunun, bir tür çerçeve 
kanundan da yararlanabilmesi için yeni bir yasa çıkarılmış. Böylece, yap-işlet-devret Modeline uy
gun işlemler yapabilmek için, en azından, üç dört birbirinden farklı yasa söz konusu. 

Daha önce, çeşitli vesilelerle, Sayın Genel Başkanımız Bülent Ecevit tarafından dile getirildi
ği gibi ve Demokratik Sol Partinin, Aralık 1995 Genel Seçim Bildirgesinde yer verildiği gibi "ola
sı bir Demokratik Sol Parti iktidarında, kamu kuruluşlarının yatırımları yanında, özel kesim ve ya
bancı sermayenin de enerji yatırımlarında aktif rol almaları özendirilecektir." Yine, aynı bildirge
de "Türkiye, yabancı sermayeyi çekecek makro ekonomik istikrar koşullarını ve teknoloji altyapı
sı koşullarını sağladığı takdirde, hem sermayede hem de teknoloji açığını kapatmada küreselleşme 
sürecinden yararlanabilir" denilerek, yabancı sermayenin, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kaynakların 
sağlanmasında oynayabileceği olumlu role değinilmiş, ancak, bunun için zorunlu olan makro eko
nomik istikrar koşulları ve teknoloji altyapısı gereği vurgulanmıştır. 

3096 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1984 yılından günümüze kadar geçen yaklaşık 12 yıl 
içerisinde, 100'Un üzerinde hidroelektrik santral projesine, yerli ve yabancı şirketlerce yap-işlet-
devret Modeli çerçevesinde müracaatta bulunulmuş, pek çok proje için fizibilite raporları tanzim 
edilmiş, ön anlaşmalar parafe edilmiş, hatta, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile şirketler ara
sında sözleşme dahi aktedilmistir. Ancak, aradan geçen 12 yıllık süre içerisinde, yaklaşık olarak sa
dece 3 santral işletmeye alınabilmiştir bu 100 tane projeden. 

Enerji sektöründe kamu ve özel kesim şirketlerinin bir arada faaliyet gösterebileceği bir yapı, 
maalesef, oluşturulamamıştır. Elektrik sektöründe özel kesim faaliyetleri, 3096 sayılı Kanun, 3974 
sayılı Kanun ve 4046 sayılı Kanun olmak üzere, üç ayrı yasayla düzenlenmektedir. 3974 sayılı Ka
nunla 4046 sayılı Kanun arasında, özelleştirme uygulamaları açısından, uyumsuzluklar bulunmak
tadır. 

Özelleştirme sonrasında, rekabetin, hangi esaslara ve mekanizmalara göre sağlanacağı konu
sunda belirsizlik bulunurken, yap-işlet-devret modeliyle enerji alım ve fiyat garantisi verilerek ger
çekleştirilen santral projeleri nedeniyle, sektörde rekabetin, piyasa ekonomisinin geçerli olacağı bir 
sistemin kurulması imkânı zorlaşmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 3096 sayılı Kanun çerçevesinde, görevli dağıtım şirketleriyle yapılan 
sözleşmelerde yeni yatırımların nasıl ve kim tarafından ele alınacağı açık değildir. Bu nedenle, ha
len özel şirketlere devredilen bölgelerde dahi yatırımlar kamu tarafından yapılmaya devam olun
maktadır. Barajlı hidroelektrik santral projelerinde veya geniş kömür sahalarının işletilmesini de 
içeren termik santral projelerinde, kamulaştırmanın nasıl yapılacağı ve kamulaştırma bedellerinin 
kimin tarafından ödeneceği hususu belirsizdir. Enerji, sulama ve içmesuyu gibi faydalar içeren çok 
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amaçlı hidrolik projelerin ve sınır aşan sular üzerinde bulunan baraj ve santrallann, yap-işlet-dev
ret modeliyle gerçekleştirilmesiyle ilgili sorunlar devam etmektedir, çözüm beklemektedir. 

Diğer yandan, özel şirket girişimlerinde, su kaynaklarının optimal kullanımına, en iyi kullanı
mına dayalı havza gelişim planlarına da tam olarak uyulmamaktadır. 

İmtiyaz konusu, yap-işlet-devret projelerinin gerçekleştirilmesinde, özellikle yabancı serma
yeli şirketler için sorun olmaya devam etmektedir. 3096 sayılı Kanun, genel olarak değerlendiril
diği takdirde, konunun imtiyaz olarak ele alınması gündeme gelmektedir. 

Yap-işlet-devret modeline dayalı elektrik üretim, iletim ve dağıtım projelerinin imtiyaz kapsa
mı dışında tutulması sağlanmalıdır. Memba ve mansaplarında yer alan projelerin gelişmesine ba
ğımlı olan hidroelektrik santrallarının yap-işlet-devret modeli çerçevesinde ele alınmaları duru
munda, teklif edilen boyutlar, havza planlamasıyla öngörülen boyutlardan farklılık göstermektedir. 
Bu durumda, projelerin ekonomik olurluluklarını belirlemekte güçlükle karşılaşılmakta ve havza 
planının bozulması veya değiştirilmesi söz konusu olmaktadır. Yap-işlet-devret projelerinin belli 
bölgelerde yığılmasının ortaya çıkaracağı işletme sorunları dikkate alınarak, elektrik sisteminin 
enerji ihtiyaçlarının ekonomik kıstaslar içerisinde kalmak kaydıyla, öncelikle bölgesel olarak kar
şılanmasına çalışılmalıdır. 

Özel sektörün yapacağı yatırımlarda daha da büyük sorun yaratan şehir ve bölge planlaması 
ve imar planlarıyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılıp uygulanabilirliliğini sağlayacak önlemler 
alınmalıdır. 

Elektrik sektörünün özelleştirilmesi hakkındaki hukukî yapılanma büyük bir kargaşa içerisin
dedir. Bu tür veya bu alandaki tüm ilişkileri düzenleyecek genel bir elektrik yasasına ihtiyaç var
dır. Bu yasa kapsamında veya mevcut yasa ve yönetmelikler içerisinde, mevzuatta ve sözleşmeler
de sorun yaratan hususlara, Anayasa Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararlarına neden olan 
konulara açıklık getirilmesi ve cevap bulunması gerekmektedir. 

Devlet elinde olmak üzere, üst düzeyde fiyat mekanizmalarını belirleyen ve yönlendiren, ay
rıca, birincil enerji ve nihaî enerji planlamasını, yönetimini yapabilecek, gerekli yetki, malî kaynak 
ve yetişmiş kaliteli insan gücüyle donanmış, güçlü, özel statülü ve adına Enerji Üst Kurulu denile
bilecek bir düzenleyici kurulun oluşturulmasında büyük yarar vardır. Bu kurul, enerji politikaları
nı, stratejilerini devlet politikası haline getirecek, bu politikaları istikrarla uygulayabilecek politik 
etkilerden arındırılmış etkin bir kurul olmalıdır. 

Yap-işlet-devret ve işletme hakkının devri gibi formüller yanında kişisel tasarrufların da hare
kete geçirilmesini sağlayacak yeni yatırım finansman modelleri oluşturulmalıdır. 

Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, altyapı alanında ulusal politikalar oluşturulmalı ve ya
tırım projeleri, master planlar çerçevesinde yönlendirilmelidir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde, özellikle istihdam yaratacak yatırımlar, uzun vadeli sosyal 
fayda ve ekonomik kârlılık unsurları dikkate alınarak kamu tarafından desteklenmelidir. 

Altyapı yatırımlarında özel kesimin payı artırılabilir ve bu amaçla özendirilebilir. Bu kapsam
da, ileri teknoloji ve yüksek maddî kaynak gerektiren yatırım ve hizmetlerin finansmanında yap-iş
let-devret modeli etkili olarak işletilebilir. Devletçe tamamlanan altyapı yatırımlarından uygun gö
rünenlerin özel kesime devredilmesi veya özel kesim eliyle işletilmesi de sağlanabilir. Bu çerçeve
de kamu kuruluşları yeniden yapılandırılarak verimliliklerinin artırılması sağlanmalıdır. 

Sayın arkadaşlar, özellikle büyük projelerin finansmanı açısından ülkemize yararlı olabilecek 
yap-işlet-devret modelinin başarı ile uygulanmakta olduğunu söyleyebilmek çok güç. Yukarıda 
özellikle vurgulamak istediğim şey, bu modelin uygulamasında çok çeşitli sorunların olduğu ve bu
nun süre geldiğidir. 
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Evet, önerilen yasa tasarısı gencide olumlu olmakla beraber, bunun asıl problemin çözümün

den çok çok uzaklarda olduğunu ifade etmeye çalıştım yukarıda vurguladığım konularla. 

Yine bu vesileyle, özellikle şunu belirtmek istiyorum ve doğrudan doğruya şunu sormak isti
yorum: İktidarın niyeti, gerçekten, üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek... 

Çok acil diye olağanüstü toplantıya konu yapılan yasa tasarıları, maalesef, bunu yansıtmıyor. 
Sizin bu çalışmalarınız göstermelik mi, beni bağışlayın; ama, şov için mi yapmak istiyorsunuz? 

. Yoksa, gerçekten, sorunları çözmek peşinde misiniz? 

Dünkü, evvelki günkü, zorunlu tasarruf kesintileri konusunda,.işçi-memur çalışanlarımızı, hal
kımızı çözümsüzlüğe mahkûm ettiniz. Yap-işlet-devret modeli konusunda da bir şeyler yapmak is
tiyorsanız, acil olarak bekleyen çeşitli sorunları, konuları çözün; örneğin, bir imtiyaz sorunu konu
sunu halledin ki, enerji yatırımları artsın, ülkemiz karanlığa mahkûm edilmesin. Bu ülke, bu ülke
nin insanları, halkımız, aydınlıklara ve ak günlere layıktır; bunu gerçekleştirelim. (DSP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken, Yüce Meclise, basın görevlile
rine ve bizi izleyen halkımıza, şahsım ve Demokratik Sol Parti Grubu adına sevgi ve saygılar su
narım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aktaş. , 

3.-6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/500) (S. Sayısı: 92) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının açık oylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 199 

Kabul : 195 
R e t ' • • • ; • • ' : 1 

Mükerrer oy : 3 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır. 
4. - Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkın

da 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (İl 501) (S. Sayısı: 93) (Devam) 

BAŞKAN - Şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yıldırım Aktürk. 

Buyurun Sayın Aktürk. • 

Süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 

Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; 
bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum, bizi dinleyen ve izleyen vatandaşlarımıza da say
gı ve muhabbetlerimi sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, önce kısa tarihçesine bakarsak, yap-işlet-devret modeli -benden evvelki 
konuşmacılar da ifade ettiler- 1984-1985 yıllarında Yusuf Özal tarafından önerilmiş bir modeldir. 
Yusuf Bey, daha evvel Dünya Bankasında IFC'de beş sene çalıştıktan sonra yurda döndü ve Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını deruhte ederken, enerji darboğazını aşmak için bir by-pass 
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metodu, bir kestirme metot düşüncesiyle -daha evvel Endonezya'da, Güney Doğu Asya'da da bazı 
konularda enerji üzerinde çalışmıştı- böyle bir model geliştirdi. Düşüncesi, ithal kömür santralla-
rıyla, ciddî, 5-10 bin megavatlık santralları bir zincir halinde kısa zamanda kurarak bu darboğazı 
aşmak idi. Hatta, o dönemden hemen sonra, o zamanlar örnek olarak alınan bir ülke olan Türki
ye'nin bu anafikfi yatırım literatürüne girdi, Özal modeli ve Türk modeli olarak anıldı. Bu da ka
yıtlarda, zabıtlarda vardır. Mesela Davos gibi hepimizin bildiği forumlarda da Türk modeli olarak 
tartışıldı. Fakat, acıklı tarafı, ondan sonra,'aradan on sene geçmesine rağmen, son zamanlarda yap
tığımız milletlerarası panellerde, bize "işte, siz, laf kısmını çok iyi üretiyorsunuz, ama tatbikat yok; 
teoriniz iyi, bu fikirleri kaptı, bütün dünya yaptı, bunun yüzlerce örneği var; ama, size gelince hi
kâye dinliyoruz" dediler; bu da bizi çok üzdü. 

Aslında, anafikir devleti küçültmekti. İşin özünde, bilanço dışında bir borçlanma sistemiyle, 
yani devlet borcunun içinde görülmeyecek bir şekilde bir yan cepten bir para bulup bir işi görmek 
ve böylece, biz, görüntü olarak da "şu kadar boşluğumuz var, bu artmamış" göstermek hevesindey-
dik. Buna, finansman tabiriyle of balance sheet financing deniliyor; ancak, böyle gerçekleşmedi. 

Bizim yaptığımız birinci hata; maalesef, çok büyük ve çetrefilli bir projeyle işe el attık. 1 000-
1 500 megavat mertebesinde büyük bir ithal taşkömürü santralı 1,5 milyar dolar mertebesinde bir 
yatırımla çıkacak bir büyüklüktü. Türkiye'nin yine 1984-1985 yıllarında henüz kredibilitesi -daha 
1980 krizini de yeni geçirmiş- o kadar da iyi değildi; hatırlarsınız, 1988-1989'da konvertibiliteye 
geçtik. Onun için, bu bir-birbuçuk milyar dolarlık büyük proje yenilmesi, yutulması zor bir kavram 
olarak karşımıza çıktı. Maalesef, gcrçekleştirilmemesindeki baş sebep budur; çok büyük tutulmuş 
olması. Mesela, 100-150 milyon dolarlık bir havaalanı terminali gibi ufak bir işi ele alsaydık, bu
nu becersek, ondan sonra onun gibi 3-4 tane daha güzel proje yapsak, bize de, tatbikat olarak, gü
ven gelecekti, ondan sonra işi daha da büyütebilirdik. 

Biz, bunu bir nükleer santralda denemek için bir girişimde bulunduk; o da, tabiî, çok karma
şık bir mevzu olduğu için hiç yanına yaklaşılmadı; ama, asıl, ithal kömür santralının başka mese
leleri de vardı sevgili arkadaşlarım. Birincisi; kömür madeninin belki Avustralya'dan, belki Polon
ya'dan sağlanması. İkincisi; uzun vadeli bir nakliye anlaşmasının yapılması. Üçüncüsü; bu kömür 
nakledildiğinde bunun indirileceği ciddî bir liman yatırımının yapılması. Dördüncüsü; enerji yatı
rımını yapacak olan konsorsiyumun bir araya gelmesi; ama, burada da çokseslilik vardı, inşaatçı 
ayrı, bilmem, boylerini kazanını yapan ayrı telden çalıyordu. Ondan sonra da, işletme döneminde 
bir yönetici bu santral için gerekliydi. 

Ondan sonra basit mevzuya geliyoruz: Bu enerji üretilirse TEK -o günkü adıyla- bunu alma 
garantisi verecek mi, bir enerji satın alma anlaşması yapacak mı? O, belki de işin en basit tarafıy
dı. Fakat, oraya gelmeden evvel, işte "özsermayeli bir şirket kurulsun, 1,5 milyar dolar yatıracak-
sanız, en azından, 200 milyon dolarlık bir şirket kurulsun" denildiğinde ortaklar, bu parayı bir ara
ya getiremediler ve zamanla da finansörlerden aldıkları faturalarla bunun ağırlığı içinde havluyu at
tılar. 

İlk başlarda, belki hatırlarsınız "Trakya Bölgesinde, Kuzey Marmara'da bir tane yapılsın" de
nildi. Ondan sonra, üç-dört tane daha konsorsiyumun niyetli olduğu görülünce, 5 tane projeye ka
dar çıktı. Bunlarda, Fransız, İtalyan, Alman, Japon, her çeşit kombinezon vardı ve bir ara "5'ini bir
den yaparız, bizim enerjiye açlığımız var, ihtiyacımız var; merak etmeyin, bu bir yarışma ortamı 
olmayacak, bir rekabet değil; sizi kafa kafaya vurup sadece bir tane güzel seçmeyeceğiz, hepinize 
yer var" diye, bir müddet koşturuldular. 

Fakat, işin acıklı tarafı, birinci diye seçilen bir Japon EPDC, Electric Povver Development Co-
orperation'ın hikâyesini basitçe anlatacağım. Birinci diye seçildi Japon konsorsiyumu. Bunlar, as-
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lmda Tokyo Electric'in de santrallarını yapmış Mitsubishi Grubunun da arkasında olduğu bir kon
sorsiyum. Şimdi geldiler; -buradaki tavrımızın altını çizmek istiyorum- TEK ve Kamu Ortaklığı 
İdaresi ilgilileri maalesef dediler ki "siz yabancı bir şirketsiniz, güzel kârlı bir de iş yapacaksınız, 
ne haliniz varsa görün, bütün problemlerinizi kendiniz çözünüz." 

Şimdi burada -hepimiz yaşadık, hafızalarımızı şöyle yoklarsak- bölge olarak da "Aliağa civa
rında bir yer seçin" diye tavsiyede bulunuldu. Başta Marmara civarı düşünülürken "Ege'den gire
lim" denildi; çünkü, çelik tesisleri falan var, orada ciddî bir enerji tüketimine ihtiyaç var. Aliğa'da 
gittiler, bir yer beğendiler, yapmak üzereyken bazı hukukî prosedürlerde aksaklıklar çıktı; ama, 
Türkiye şartlarını bilmeyen bir yabancı şirketi biz, Türk hukuk sistemiyle başabaş bıraktık ve ne
rede ise bundan bazı bürokratlarımız haz duydular. Ben, şimdi burada biraz partilerüstü konuşuyo
rum; ANAP dönemidir vesaire diye bakmıyorum; fakat, size 10 senelik bir tarihçesini arz ediyo
rum ki, bu geçmişten ders alıp bugün memleket yararına bir noktaya geleceksek, ana-fikri üreten 
ANAP'tır, bunu harekete geçirmek, belki bugünlere nasip olacaktır. Ben, bir miktar tavsiyelerde 
bulunmak istiyorum. 

Şimdi, şunu ifade edeyim: Çevre, biliyorsunuz, Cumhuriyet Gazetesinde, özellikle arka sayfa
sında, boy boy tefrika haline getirildi. Basınımız bunu çok ciddiye aldı; fakat, belki, hâlâ yabancı 
sermayeye alerjimizden olacak, bunu ön plana çıkardık. Şunu da ifade edeyim: 1 kilovat elektrik 
üretimi için, bugün, güneybatı Anadolu'daki Yeniköy, Yatağan ve Kemerköy santrallarının kirlili
ği, bu projenin kirliliğinin 25 katıdır; dikkatinizi çekiyorum, 25 katıdır; 1 katı, 2 katı değil, 25 ka
tıdır. Niçin; biz çok düşük kaliteli, sülfürü bol, başka artıkları olan bir vasıfsız linyit kullanıyoruz; 
buna karşılık, burada, hardcoal denilen, yüksek vasıflı, kalorifik değeri yüksek bir taşkömürü kul
lanılacaktı ve standartları da o bakımdan seçme olacağı için, en temiz kalitede ve uzun vadeli, is
tikrarlı bir enerji girdisi olarak hâlâ bütün dünyanın kullandığı bir girdiye kavuşmuş olacaktık; fa
kat, bunu, çevre mülahazalarıyla reddettik Aliağa'dan "git, başka bir yerde yap" denildi. Enerji Ba
kanımız başka bir söz verdi "Yumurtalık'a buyurun" dediler; orada da bir başka Çevre Bakanımız 
"burada da carettalaı" var dedi; yani, sözün kısası, biz Japonları, başı kesik tavuk gibi dolaştırdık 
ve sonunda da bu projeyi gerçekleştiremedik ve tabiî ki, aradan geçen sürede, Japon şirketinin bu 
işi deruhte etmiş olan genel müdürü, amiyane tabiriyle fıtık oldu; ama, hakikaten işini kaybetti ve 
sonunda da kahrından öldü. Ben, burada, bir resim çizerken fazla rötuş yapmak istemiyorum; fa
kat, bunu, bizim bürokrasi olarak, Türk idare tarzı olarak beceremediğimiz işlerde daha başarılı ol
mamız konusunda bir gayret içine girmemizi vurgulamak için işaret ediyorum. 

Maalesef, 1980 yılına kadar, biraz evvel, birinci konuşmacı arkadaşımızdan dinlediğimiz şe
kilde, neredeyse yabancı sermayeye karşı da bir rahatsızlık var. 

1956 yılında çıkmış güzel bir kanun, 1980 yılına kadar toplam 220 milyon dolar gelecek şe
kilde tatbik edilmiş; 1956'dan 1980'e kadar. 1980 yılında 24 Ocak paketi diye yeni bir hamleyle, 
biz, bu sorumluluğu Planlamada bir daire başkanının emrine veriyoruz ve diyoruz ki, karar meka
nizması, Bakanlar Kurulunun yetkileri, bir anlamda Hüsnü Doğan'a devredilmiştir, 50 milyon do
lara kadar . Ondan sonraki tempo, yabancı serinaye, iki-üç sene içinde, yılda 700 milyon dolar, 1 
milyar dolar mertebelerine çıkıyor. 

Şimdi, burada, kanunda, kuralda hiç değişiklik yapmadan, yönetim yaklaşımıyla, yabancılar
la alışveriş yaparken -eğer bir alerjiyle yaklaşmazsanız- nasıl netice alacağınızı görüyorsunuz. As
lında, yabancı sermayeye rahatsızlığı ben anlayamıyorum sevgili arkadaşlarım. Yabancı sermaye 
gelmesin diyorsunuz. Onun yerine ne yapıyorsunuz; borç alıyorsunuz. Borcu, yüksek faiziyle, ne
rede harcarsanız harcayın, nasıl iş yaparsanız yapın, vadesi geldiğinde tıkır tıkır ödüyorsunuz, bu 
iş batmış olsa bile. Halbuki, yabancı sermaye, aynı şekilde geldiğinde, aynı parayı getirdiğinde, bu-
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rada taşa toprağa parayı gömüyor, sizin işçinizi de çalıştırıyor, eğer muvaffak olamazsa da, o para
sını kazanıp geriye götüremiyor. 

Burada, bu mantık dokusu içinde yabancı sermayeye hayır demenin çok büyük bir hata oldu
ğunu herhalde kabul etmemiz lazım ve artık, bu düşüncelerden uzaklaşmamız lazım, bu devri geç
miş olmamız lazım. Ülkemiz, birçok ülkeye, özellikle doğu blokundan kopan ülkelere örnek ülke 
oldu, model oldu. Bizim, hâlâ, yabancı sermaye tereddütleriyle vakit geçirmememiz, zaman kay
betmememiz lazım. 

Yatırımların yetersiz olduğu ortada. Yatırım yetersizliğini, biz, BOT Modeline (Yap-İş-
let-Devret Modeline) bel bağladık, onun için yapabilirdik; ama, bunlar yapacak diye enerjimizi alı
koyduk falan gibi, birbirimize hikâye anlatmayalım. 

Maalesef, özellikle ANAP iktidarından sonra, her ne kadar, çarşaf çarşaf ilanlarla bütün altya
pı yatırımlarını daha da iyi yapacağım diye bir siyasî iktidar, iktidara kavuştuysa da, maalesef, çok 
çarpıcı bir şekilde, en az yarı yarıya, daha evvelki tempoyu düşürdü, onu da yapamaz hale geldi. 
Niçin; devleti daha fazla hantallaştırdı, cari harcamalar daha fazla ağırlaştı, bugün, artık, içinden 
çıkılmaz bir noktaya geldik ve borç idaresinden nefes alıp da, suyun üzerine boynumuzu çıkarıp da 
yatırım yapacak hiçbir hamlemiz yok; çünkü, biz, aslî görevimiz olarak bordroları görüyoruz, ça-
lıştıramadığımız devlet personelini görüyoruz, onları rahatlıkla ödüyoruz, ondan sonra da kaptırdı
ğımız faiz çarkındaki bu borç taksitlerini ödemekten öteye bir şey kaimıyor elde avuçta. 

Hakikaten kötü yola düştük. Buradan kurtuluşun çaresi, enerji sektöründe özellikle, mutlaka, 
ciddî bir hamleyle, dış tasarruflardan da yararlanmaktır. Ancak, bugüne kadar yapamadığımız bir 
şeyi bugünden sonra nasıl yapacağız derseniz, biraz ciddî endişe duyuyorum; çünkü, dünkü gaze
telerde çıkan, Sayın Yavuz Canevi'nin -YASED (Yabancı Sermaye Derneği) Başkanı olarak hepi
nizin tanıdığı bir arkadaşımız, itibarlı bir ses- işareti, yabancı yatırımlar durma noktasında diyor. 
Yani, bizim büyük emeklerle, alınteriyle geliştirdiğimiz 1 milyar dolarlık yatırım temposu, bugün 
sıfırlanmış durumda. Bunun çeşitli sebepleri var; ama, bir de şimdilerde kullanılmış otomobil itha
latı diye bir şeylerden bahsediyoruz. İşte, Toyota'sıydı, Honda'sıydı falan, gelirlerken, çeşitli angaj
manlarla, böyle on senelik, yirmi senelik düşüncelerle işin içine milyarlarca dolar koymak üzere
lerken, biz, canım, bir de bizim aklımıza böyle flaş bir fikir gelir, biz memleketi kurtarırız, siz işi
nize devam edin diyoruz. Birkaç tane kuruluş batar, kalan sağlar bizimdir diyeceğiz herhalde. Bu
nu, ben, çok acıklı bir tablo olarak görüyorum. 

Tabiî ki, böyle kötü haber, orman yangını gibi yayılıyor sevgili arkadaşlarım. Aynen, iyi ha
berin, Sayın Başbakanımız Necmettin Erbakan Malezya'ya gittiğinde şahit olduğu gibi, biz de Tür
kiye olarak, bir yıldız ülkeydik, on sene evvel, sekiz sene^evvel, altı sene evvel "Türkiye'ye gidin" 
diye dışarıda birbirine salık veren işadamları, yöneticiler, toplantılarda heyecanla yemeğini bırakıp 
Türkiye'deki izlenimlerini anlatan insanlar çoğunluktaydı. Bugün, kötü haber tellalları, aynı şekil
de "Türkiye mi, forget it" (unut onu) diyorlar. Türkiye'yi, 150 ülkenin arasından artık, alt sıralara 
düşürmüş durumdayız. 

Bir (T)'nin özelleştirilmesinden bahsettik, onu köprüleyeceğiz dedik, 30 milyar dolarlara sata
cağız dedik. Bu gibi hikayeler... Maalesef, burada, Başbakan Yardımcısı Sayın Çiller'in de çok bü
yük dahli var. Bir kısmı bilmemezlikten, bir kısmı bilgi eksikliğinden; ama, bir kısmı da maalesef, 
o günü geçirmek, o günlük manşetlere bir şey çıkarıp, günlük politikalar uğruna biz, iyi niyetle kre-
dibiletimizi yedik bitirdik, bir kardan adam gibi eridik. Kredibilite denen şey, 15 yılda inşa edil
mişti. Dikkatinizi çekerim, bizim garantisiz ticarî borçlarımız vardı, uçan kuşa borcumuz vardı, 
Merkez Bankasında iki yıllık kuyruklar vardı ve Türkiye iflas etmiş, Avrupa'nın hasta adamı ol
muştu. Tekrar su yüzüne çıkıp, bu ülkenin kredisi vardır ve IMF'ye de muhtaç değildir diyen bir 

- 4 3 3 -



T.B.M.M. B : 9 0 29 .8 .1996 0 : 5 
noktaya gelmişti. Her sene 10 milyar dolar borç alabilir bir ülkeydi bu ülke. Ne zaman; daha beş 
yıl evvel. Yazıktır, günahtır... Onbeş senede inşaa edilen bu itibar, 1994 yılının, 5 Nisanında, on-
beş gün içinde yok edildi. Bir çukura düştük, bir karadeliğe düşdük, oradan da hâlâ çıkamıyoruz. 
Dış dünyaya hâlâ hikayeler anlatıyoruz. Ondan sonra da standart and poors'u Moodys'u, IMPyi 
suçluyoruz... 

Arkadaşlar, doktor ne yapsın, hasta cüzzamlı hale gelmiş gibi bir görüntü veriyorsa. İşte, 
AİDS'in hali ortada, testler, sürekli ondan uzak dur diye bir tablo veriyorsa, doktor ne yapsın. Ni-
ye.doktorİan suçluyoruz? Niye kendimizde aramıyoruz? Niye hakiki ilaç almaya gayret etmiyoruz? 

İstikrar: İstikrar, idareye güven demektir. İstikrar, idarede süreklilik varsa vardır. İstikrar, tu
tarlılık olan idarelerde eşanlamda bir değerdir. İstikrar, ciddiyet olan yerde vardır. Aynı şekilde bu
nu, siyasi ve yönetim istikrarı diye tarifledikten sonra, bir de ekonomik istikrar var. Enflasyonun 
yüzde 100'ler mertebesine kavuştuğu, yarının daha da belirsiz olduğu... Biraz evvel, bir evvelki ka
nun tasarısını görüştüğümüzde -bir parantez açarak işaret edeyim- enflasyonun yüzde 2400 olması 
ihtimaline karşı bir tedbir alındı. Bunu biraz açayım, anlaşılmadı galiba. Deniliyor ki, Bakanlar Ku
rulu yüzde 8'e kadar artırmaya yetkilidir şu yüzde 4'lük indirim haddini. Şimdi, Sayın Maliye Ba
kanımızın tarifiyle deniliyor ki "ben, 100 lirayı, bir sene evvelinden alıyorsam; yüzde 4 indirimle 
aylık, 48 lira eksik alırım, senden 52 lira alırım." Arkadaşlar, 52 liraya alıyorsa, 48 lira buna faiz 
verecekse, demek ki, yüzde 92 faizle çalıştırıyor demektir. Bugünkü ortama uygun; ama, alınan 
yetki, maalesef, sizin oylarınızla geçen yetki, bizim de hüsranla izlediğimiz yetki, yüzde 8'e kadar 
da artırma yetkisi verdi. Bu, dış dünyaya tellallıktır "ben, galiba, yüzde 2400'lere doğru hiperenf-
lasyona gidiyorum" demektir. Niçin; Recep Mızrak arkadaşım açıkladı; ama, aynı argümana işaret 
ediyorum. Yüzde 8'e çıkarırsanız bu aylık iskonto oranını, bir sene sonra 100 lira alacaksınız; inin 
yüzde 8'i, oniki ay inin "96'sını indim, 4 lira alayım yeter" dersiniz. 4 lira alırsanız, 96 lira faize ka
vuşacaksınız bir sene içinde bu da, yüzde 2400 faiz demektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Eksüreniz 1 dakikadır. 
YILDIRIM AKTÜRK (Devamla) - Bu, acıklı bir tablodur; bu, dağınıklıktır. Enflasyon olan 

bir yerde, ödemeler dengesinin nereye gideceği belli olmayan yerde, yabancı sermayeden, yap-iş-
let-devret modelinden, bizim risk almadığımız, kendi vatandaşımızın parasını dışarıda yatırımlar
da tuttuğu bir yerde yabancının yatırım yapmasını beklemek hayaldir. 

Ben, zannediyorum, maddeyle ilgili görüşlerimde, biraz daha direkt muhteveya gireceğim. 

Teşekür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aktürk. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Halil Yıldız; buyurun. 

Sayın Yıldız, süreniz 20 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA HALİL YILDIZ (İsparta) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3996 sayılı, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Dev-

ret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin değiştirilmesi konu
sunda Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi ile Refah Partisi arasında kurulan 54 
üncü Koalisyon Hükümeti Programında, yürürlükteki yasaların gözden geçirileceği, eskimiş ve gü
nün şartlarına cevap vermeyen yönlerinin tespit edileceği ve bu alanda gerekli düzenlemelerin hız-
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la yapılacağı belirtilmektedir. Doğru Yol Partisi olarak, memnuniyetle ifade etmem gerekir ki, 54 
üncü Hükümet Programında yer alan, istihdam üzerinde olumsuz etki yaratan, Çalışanları Tasarru
fa Teşvik Kanununda gerekli düzenlemeler yapılmış, Türk Telekomünikasyon AŞ'.nin özelleştiril
mesine ilişkin kanun gibi önemli kanunlar çıkarılmıştır. 

Doğru Yol Partisi-Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyon Hükümeti tarafından hazırlanan ve 
.27.4.1995 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
stratejisinin "makroekonomik politikalar" kısmında "altyapı yatırımlarında özel kesimin payı artı
rılacak, bu kapsamda ileri teknoloji ve yüksek maddî kaynak gerektiren yatırım ve hizmetlerin fi
nansmanında yap-işlet-devret modeline ağırlık verilecektir" denilmektedir. Ayrıca, 54 üncü Koalis
yon Hükümeti Programında, altyapı sektörlerinde etkinliğin artırılacağı, kamu kaynaklan yanında 
özel kesim kaynaklarından da azamî ölçüde yararlanılacağı ve bu çerçevede yap-işlet-devret ve 
yap-işlet modellerinin uygulanmasında karşılaşılan meselelerin çözüleceği belirtilmektedir. 

Özelleştirmede yabancı sermayeye alıcı olma imkânının verildiği yap-işlet-devret projelerinin 
finansmanında yabancı sermayenin ve konsorsiyumlarca açılan dış kredilerin, altyapı yatırımlarına 
hız kazandırılmak amacıyla kullanılabileceği dikkate alındığında, yabancı sermayenin bir kaynak 
olarak önemi daha da artacaktır. 

Ülkemizin kalkınma sürecinde, yüksek oranlı nüfus artışı da göz önüne alındığında, altyapı ya
tırımlarının gerçekleştirilmesi ve mevcutların en verimli şekilde işletilmesi büyük önem arz etmek
tedir. Bugün, bu yatırımların büyük bir bölümü, mevcut kaynaklar ve dış borç imkânları dahilinde 
devlet tarafından yürütülmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerin, altyapı ihtiyaçlarının, yıllık yaklaşık 24 milyon dolar tutarındaki 
kısmı, resmî kaynakların ikili ve çok taraflı fonlardan sağladığı kaynaklarla finanse edilmekte olup, 
söz konusu miktar, bu sektörlerde yapılacak yatırımlar için gerekli toplam kaynağın yaklaşık yüz
de 12'lik kısmına tekabül etmektedir. ; 

Diğer taraftan, altyapı sektöründe kamu kesiminin yaptığı borçlanma artarken, devlet garanti
li dış kaynakla ticarî borçlanma azalma eğilimindedir. Bu kadar ağır bir yükün devlet eliyle yürü
tülmesi, bir taraftan, ekonomide kamu sektörü payının artması, diğer taraftan da kamu hizmetlerin
deki kalite ve verimliliğin azalmasına sebep olmaktadır. 

Söz konusu yatırımların, finansman ihtiyacının, her geçen gün artması, alternatif finansman 
ihtiyaçlarının kullanılması zaruretini ortaya çıkarmıştır. 1980'li yıllardan itibaren günümüze kadar, 
yüksek maliyetli yatırımların özel sektörce gerçekleştirilmesine imkân tanıyan yap-işlet-devret fi
nansman modeli, bir alternatif finansman modeli olarak Türkiye'nin gündeminde yer almıştır. 

Günümüzde, özel sektörün, ekonominin en önemli itici gücü olduğu bir gerçektir. Bu neden
le, devletçe uygulanacak ekonomik politikalar ve hukuksal düzenlemelerin yerli ve yabancı özel 
sektörün payını ve faaliyet gösterebileceği alanları artırması gerekmektedir. Böylelikle, devletin fi
nansman ihtiyacı azalacak ve yatırımlar vakit kaybedilmeden gerçekleştirilecektir. 

Bu suretle, devlet, belli alanlardaki faaliyetler üzerinde yoğunlaşarak, daha etkin hizmet vere
bilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; klasik proje finansmanı yaratmada karşılaşılan sıkıntılar 
oranında, bu tür alternatif finansman modellerine başvurulması gereği açıktır. Bu ihtiyacın bir so
nucu olarak, ülkemizde yap-işlet-devret modeline işlerlik kazandıracak hukukî düzenlemeler yapıl
mıştır. 

Bilindiği üzere, 13.4.1994 tarihinde yürürlüğe giren 3996 sayılı Kanun, köprü, tünel, baraj, su
lama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, enerji üretimi, iletimi, dağı-
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timi, maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol, 
demiryolu ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ve benzeri yatırım ve hizmetlerin yap
tırılması, işletilmesi ve devredilmesi konusunda, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde, sermaye şir
ketlerinin ve yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Ayrıca, 
bu kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin karar da 1 Ekim 1994 tarihinde Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonraysa, 4047 sayılı Kanunla, söz konusu kanuna değişik
lik getirilmiştir. Yine, 3996 sayılı Kanuna ilişkin olarak getirilen değişiklik önergesi de, Meclis 
gündeminde yer almaktadır. 

Yapılan bu mevzuat değişiklikleriyle amaçlanan, yap-işlet-devret finansman modelinin uygu
lamasını mümkün olduğunca basitleştirmektir. Bu finansman modeliyle, hayatiyet kazandırılan 
projelerin, özellikle yabancı sermaye katkısıyla gerçekleştirildiği de göz önüne alındığında, mev
zuatta yapılacak basitleştirmenin, yabancı sermaye girişi artışında önemli bir etken olacağı açıktır. 
Bu nedenledir ki, devlet tarafından yap-işlet-devret projelerinin onaylanması ve olumlu olarak de
ğerlendirilmesi, devlet kuruluşları arasındaki koordinasyonun tam olarak sağlanması, esası yapıda
ki bu karmaşıklığı en aza indirgeyecektir. ' 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; halihazırda, yap-işlet-devret finansman modeliyle ger
çekleştirilmesi planlanan birçok proje bulunmaktadır. Bu projelerden, bugüne kadar dokümantas
yon çalışmaları tamamlanarak inşaatına başlanmış olan ise, 1,2 milyar dolar mahiyetindeki Birecik 
Barajı ve Hidroelektrik Santralı ile 865 milyon dolar tutarındaki tzmit Evsel ve Endüstriyel Su Te
mini Projeleridir. 

Marmara Ereğli'sinde gerçekleştirilecek olan ve her biri yaklaşık 600 milyon dolar mahiyetin
deki iki adet doğalgaz santralı projesinin çok kısa bir süre içerisinde dokümantasyon işlemleri ta
mamlanarak, inşaata başlanması hedeflenmektedir. 

Gerçekleştirilmesi planlanan diğer projelere de en kısa sürede işlerlik kazandırılması, devlet 
tarafından alternatif finansman modelinin öneminin benimsenerek, mevzuatta gerekli değişiklikle
rin yapılması ve ilgili idarelerce bu modelin uygulanmasında yapılacak çalışmalarda çok hassas ve 
titiz davranılmasına bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısıyla, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve 
Hizmetlerin Yap-Işlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanunun 11 inci 
maddesinde yer alan Hazine garantileri ile 1996 Malî Yılı Bütçe Kanununun 36 ncı maddesinin (f) 
bendinde yer alan Hazine garantileri arasında kapsam bakımından söz konusu olan çelişkinin gide
rilmesi ve hem de niteliği gereği uzun bir zaman dilimini kapsayan yap-işlet-devret projeleri için 
verilebilecek Hazine garantilerinin kendi özel kanununda düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu konu
da, Hükümet ortağı olan Doğru Yol Partisi Grubu adına, yapılacak değişikliği desteklediğimizi ifa
de etmek istiyorum. 

Yap-işlet-devret modelinin küçük bir uygulaması olarak hayatiyet kazandırmaya çalıştığımız 
bir projede karşılaştığımız güçlüğü, kısaca, Yüce Heyetinize, örnek olması hasebiyle anlatmak is
tiyorum: Memleketim olan İsparta'nın Sütçüler ilçesinde, Değirmen Deresi üzerinde 2,2 megavat
lık küçük bir HES kurmak için, 1992 yılında 430 arkadaşımla beraber oluşturduğumuz bir anonim 
şirketle ve topladığımız 1 milyar 400 milyon Türk Lirası sermayeyle işe başladık. Bugün ise, şir
ketin sermayesi 32 milyardır, ortak sayısı ise 700'ü aşmıştır. Bugün, özel bir bankadan temin etmiş 
olduğumuz 1,5 milyon dolarlık krediyle, yatırımın son aşaması olan, türbin ve elektrik donanımını 
sipariş safhasına getirmiş bulunuyoruz. İnşaallah, 1997 yılı içerisinde santral faaliyete geçecek ve 
üretime başlayacaktır. Ancak, burada, şu üzüntümü Yüce Heyetinize arz etmeden geçemeyeceğim: 
En fazla iki yıl içerisinde gerçekleşebilecek bu yatırım, bürokratik engeller ve mevzuatın yetersiz-
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ligi yüzünden, ancak beş yılda gerçekleşmektedir. Temennim, Bakanlığımızın, ülkemiz için çok 
büyük önemi olan bu konuda, gerekli mevzuat düzenlemelerinin bir an önce yapılmasını sağlama
sıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu arada, bugün, burada, 3996 sayılı Kanunda yapmış 
olduğumuz düzenlemenin yanı sıra, yap-işlet-devret finansman modelinde, aşağıda belirteceğim 
aksayan noktaların da giderilmesi gerekmektedir. Yap-işlet-devret modelinde, yatırım indiriminde, 
eskalasyon, harcamanın gerçekleştiği yıldan itibaren üç yıl ile sınırlanmıştır. Üç yıllık eskalasyon, 
bu tür projeler için yeterli değildir. Yap-işlet-devret modelinde, görevli şirketlerin, vergi bakımın
dan en önemli güvencesi, yatırım indiriminde, vergi yükü yüzde 1 l'den yüzde 16,5'c çıkarılmıştır. 
Bu düzenlemelerde, net vergi avantajı azaltılmış olmaktadır. Zarar mahsubunun beş yıl ile sınırlı 
kalması mahzurludur. Mahsup daha geniş süreye uygulanabilmelidir. Bu tür projelerde, özellikle 
yüksek kredi maliyetleri sebebiyle, ilk sekiz ilâ on yıl malî kâr çıkmamaktadır. Kanunla oluşturu
lan finansman modeli ve şirket malî yapısı böyleyken, zarar mahsubunun genel esaslarda beş yil ile 
sınırlı kalması, görevli şirket için cezalandırma hükmünde olmaktadır. 

Sermaye eskalasyonu, yatırım dönemiyle sınırlandırılmamalıdır. Halbuki, yap-işlet-devret 
modelinde sermaye geri ödemeleri, kredi borçlarının bittiği tarihten başlatılmaktadır. Böyle olun
ca, projeden projeye değişik olabilir; ama, on yıldan az olmamak üzere bir değerlenmesiz dönem 
vardır. On yılda Türk Lirasının değer kaybının ulaşacağı boyut dikkate alınırsa, döviz olarak geri 
gönderilecek sermayenin hiçbir önemi kalmamaktadır. Özsermayc değerlendirme dışı kalırken, dö
viz kredileri yıl sonu kurlarıyla değerlendirildiğinden, kredi özsermaye oranı giderek bozulmakta, 
örtülü sermaye tehdidi daha da artmaktadır. Bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması zorunlu
dur. 

Yatırımla ilgili faiz ve kur farklarının, yatırımın aktifleştirildiği dönemin sonuna kadar yatırım 
maliyetine atılması zorunludur. Yatırım için döviz olarak getirilen sermayenin hemen harcanması 
mümkün değildir. Döviz mevcutlarından doğan gelir, kur farkları, daha yatırım dönemi başında 
vergiye tabi tutulmaktadır; yani, getirilen yabancı sermaye üzerinden vergi alınmaktadır. Vergi 
Usul Kanununun, değerlendirme ve ilgili hükümlerinde değişiklik yapılmalıdır. İstimlak bedelleri
nin şirkete ödettirilmesi halinde, bu tutarlar masraf yazılabilmelidir 

8.6.1996 tarihli kararnameyle, özellikle yabancı şirketlerin üzerinde durduğu tahkim sorunu 
çözüme bağlanmıştır; ancak, Anayasa Mahkemesi ve Danıştayın üzerinde durduğu imtiyaz konu
su çözüme bağlanamamıştır. Serbest rekabet ortamıyla fiyat tespit edilmemiş bir satış sözleşmesi 
imtiyaz olarak kabul edilebilir ve Danıştaydan dönebilir. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, çı
karacağı bir yönetmelikle, imtiyaz sayılmayacak bir satış anlaşmasının ana unsurlarını detaylandır-
malıdır. 

İmtiyazla ilgili sorunun çözümü için, Anayasa Mahkemesinin, bu kanunun, yani 3996 sayılı 
Kanunun 5 ve 14 üncü maddelerinin iptali de göz önünde bulundurularak, Anayasanın 155 inci 
maddesinin değiştirilmesi veya Anayasanın 155 inci maddesine göre imtiyaz sözleşmelerinin Da
nıştay incelemesinden geçirilmesini öngören hükmünün, Türk Ticaret Kanunu, vergi kanunları, 
1326 tarihli Menafıı Umumiycye Müteallik İmtiyazat Hakkında Özel Kanun ve 1932 tarih ve 2025 
sayılı Kanun hükümlerinin de dikkate alınarak, gerekli kanunî düzenlemelerin yapılması ile 3996 
sayılı Kanuna beklenen işlerlik kazandırılmış olacaktır. Özellikle yabancı sermayenin, yap-işlet-
devret finansman modeli çerçevesinde, güvenli bir şekilde ülkemize gelmesi bu şekilde sağlanmış 
olacaktır. 

3996 sayılı Kanunun uygulanmasında, yukarıda belirtmeye çalıştığım noktaların giderilmesin
de, ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile yurtiçi ve yurtdışı krcditörlcrin katılacağı, bu ko-
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nuda yurtdışındaki gelişmelerin ve hukukî düzenlemelerin tartışılabileceği ve bu konuda geriye dö
nüşleri ortadan kaldıracak bir platformun oluşturulmasında fayda mülahaza etmekteyim. 

1994 yılında, Doğru Yol Partisi-Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyon Hükümeti döneminde çı
karılan 3996 sayılı Kanunun bugün değiştirilmesi teklif edilen 11 inci maddesinin, geçmişte bu ka
nunun çıkarılmasına destek veren Cumhuriyet Halk Partili sayın milletvekillerinin ve geçen dönem 
CHP'de yer alan DSP'li sayın milletvekillerinin, kendi oylarına sahip çıkarak, gerekli desteği ver
meleriyle, daha kolay değiştirileceği kanaatindeyim. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yıldız. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz tamamlanmak üzeredir. Ben, bu kürsüye salı günü saat 

20.00'de, 52 saat önce çıktım ve bu 52 saatin 28 saatinde burada kaldım. Ancak, hiç olmazsa tasa
rının tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlamak istiyorum. 

Bu nedenle, çalışma süremizin, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıncaya kadar 
uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Kahraman Emmioğlu; buyurun. 
RP GRUBU ADINA KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkanım, değerli 

milletvekili arkadaşlarım; gecenin şu gecikmiş vaktinde sözü fazla uzatmaya hacet yok, hepinizi 
hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 

Bu tasarı, aslında bir zaruretten çıktı. Türkiye'nin, elbette finans imkânları yok ve BOT veya
hut da yap-işlet-devret Kanunu ta 1984 senesinden beri faaliyet içerisinde; ama, iyi bir neticenin de 
olduğunu söyleyemeyiz. Daha önceki konuşmacı arkadaşlar bunları tebarüz ettirdiler. Ancak, 1995 
Bütçe Kanununda yer alan hükümler ne yazık ki, 1996 Bütçe Kanununda yer almamış. Şimdi, bu
nun düzeltilmesi maksadıyla da bu kanunun 11 inci maddesindeki bu değişikliği getiriyoruz. Elbet
te bir yatırımcı, yap-işlet-devret usulüyle işi aldığı zaman, kârını düşünecektir. Bir proje olarak he
sap meselesidir bu. Siz, eğer kâr veremezseniz, bu kârı teşekkül ettirecek şekilde birtakım garanti
lerde vermezseniz, elbette yatırımcı bunu yapmayacaktır. İşte bu tasarıyla bunu sağlamış oluyoruz 
ve bu bir zarurettir. 

Ben sözümü fazla uzatmayacağım. Hepinizi tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. (RP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Emmioğlu. 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Bir söyleyece

ğimiz yoktur Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; demin
den beri, görüştüğümüz kanun tasarısıyla ilgili, gruplar fikirlerini söylediler. Bütün arkadaşlarımı
za teşekkür ediyoruz. 

Bir iki hususu kısaca açıklayıp bitirmek istiyorum. Önce, yap-İşlet-dcvret projesi finansmanı, 
alternatif bir finansman sistemidir; bu, sadece bir finansman değildir. Nitekim, birçok klasik finans
man yoluyla, her yıl, Türkiye 3,5-4 milyar dolar civarında muhtelif projeleri desteklemektedir. 
Dolayısıyla, birçok finansmanın yanında bu da ayrı bir alternatiftir. Bu konuyu arkadaşlarımız söy
lediler; özellikle ANAP sözcüsü Sayın Yıldırım Aktürk Beye teşekkür ediyoruz; samimi bir konuş
mayla her şeyi ortaya koydular. 
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İkinci bir nokta, yine, yanlış anlaşılıyor gibi geldi. Yap-işlet-devret modeli sadece yabancı şir

ketler için değil, yerli firmalar için de söz konusudur. Dolasıyla, yerli-yabancı ayırımı yok, aynı 
statü herkese bir uygulanacaktır. Nitekim, birçok Türk firması, kendi başına veyahut da başka 
yabancı firmalarla joint venture şeklinde birçok projelere başlamışlardır. Mesela, Çamlıca'daki 
Çamlıca Hidroelektrik Santrali Projesi, tamamıyla yerli bir Türk firması tarafından aynı sistemle 
uygulanmaktadır. 

Bir noktaya daha açıklık getirmek istiyorum. Arkadaşlarımız "bu yap-işlet-devret modelinden 
hiçbir şey çıkmıyor" dediler; halbuki, şu anda, hali hazırda iki tane projenin müzakeresi tamamlan
mıştır. Bunlardan birisi 2,2 milyar Alman Marklık Birecik Barajıdır; ikincisi de 700 milyon dolar
lık İzmit Su Projesidir. Doğal gazla ilgili diğer iki projenin de müzakereleri tamamlanmak üzeredir. 
Bunlar, bu kanun çıktıktan bir iki ay süre geçtikten sonra, hemen inşaatlarına başlanabilecek 
projelerdir. Bu projelerin toplamı 1,3 milyar dolar civarındadır. Dolayısıyla, bu kanun tasarısıyla, 
bildiğiniz gibi, hep arkadaşlarımızın da izah ettiği gibi, bazı kolaylıklar getirilmektedir, bazı belir
sizlikler giderilmektedir. Aslında, gerek bundan önceki Hükümet zamanında gerekse ondan da ön
ceki Anavatan Partisi Hükümetleri zamanında, bu konu üzerinde birçok yasal düzenlemeler yapıl
mıştır, şimdi bazı aksaklıklar giderilmektedir. 

Sizler de takdir edeceksiniz ki, şu anda, halihazırda, ülkemizin proje portföyünde, yaklaşık 30-
35 milyar dolarlık yap-işlet-devret projesi vardır. Bunların hepsinin devlet kaynaklarından yapıl
ması, tabiî ki, mümkün değildir. Bu açıdan, alternatif sistemlerin devreye sokulmasıyla ilgili bu 
düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür. Hepinizin takdirine sunuyorum. 

Saygılar sunarım. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Şahsı adına bir söz talebi vardır; Ağrı Milletvekili Sayın Sıddık Altay, buyurun. 

MEHMET SIDDIK ALTAY (Ağrı) - Vazgeçiyorum efendim. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Sayın milletvekilleri,.biraz önce aldığımız karar uyarınca, tasarının tümünü oyladıktan sonra 

birleşimi kapatacağım. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek üzere, 30 Ağustos 
1996 Cuma günü, Zafer Bayramının 74 üncü Yıldönümünde, saat 14.00'te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. Bu vesileyle bayramınızı kutluyor, hepinize iyi geceler diliyorum. 

Kapanma Saati: 00.01 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1.- Balıkesir Milletvekili /. Önder Kırlı'nın, Bağ-Kur emeklilerine ve sosyal güvenlik kurum

ları arasındaki adaletsizliğe ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü EsengünHin yazı
lı cevabı (7/1012) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla dilerim. 

İ. Önder Kırlı 
Balıkesir 

1. 1972 yılında 1479 sayılı Bağ-Kur Yasası 12 basamağı kapsamaktaydı. Eksiklik ve yetersiz
lik görüldüğünden 1990 yılında yapılan düzenlemeyle basamak sayısı 24'e çıkarılmış ancak üyele
re doğrudan yeniden basamak seçme hakkı verilmemiş, getirilen düzenlemeyle ilk 6 basamakta 
l'er, 7-12 basamak arasında 2'şer, 13-24 basamak arasında da Ter yıl prim ödeme hakkı tanınmış
tır. Bu uygulama sonucu, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında 25 yılda kazanılan emeklilik hakkı 
Bağ-Kurluları için 30 yıl olmuş, seçme hakkı verilmediği için 12 nci basamaktan emekli olmaya 
mecbur olan Bağ-Kur emekli maaşı gülünç kalmıştır. Bütün bu nedenlerle, Bağ'Kurluya 24 basa
mak üzerinden seçme hakkı verilerek sosyal güvenlik kurumlan arasındaki adaletsizlik ortadan kal
dırılacak mıdır? Her basamakta 1 yıl kalabilme hakkının verilmesi suretiyle mevcut adaletsizliğin 
düzeltilmesi düşünülmekte midir? 

2. Bağ-Kur emeklilerine yaşam standartlarına uygun bir emekli maaşı verilebilmesi düşünül
mekte midir? Düşünülüyorsa bu yolda nasıl bir düzenleme getirilecektir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 27.8.1996 

Sayı :B.02.0.B00.10/00328 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 16.7.1996 tarih ve A.01.0.GNS. 

0.10.00.02-7/1012-2592/7050 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kan. ve Kar. Gen. Müd.'nün 30.7.1996 tarih ve B.02.0.KKG/106-353-1/3 295 

sayılı yazısı. 
Balıkesir Milletvekili Sayın İ. Önder Kırlı'nın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın 

Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen il
gi (b) yazı ekindeki yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Lütfü Esengiin 
Devlet Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın İ. Önder Kırlı'nın Sayın Başbakanımıza Tevcih Ettiği 
7/1012-2592 No.lu Yazılı Soru Önergesi Cevabıdır 

Bilindiği üzere, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununda geniş kapsamlı değişiklikler yapılmasını ön
gören kanun tasarısı geçtiğimiz yasama dönemi içerisinde görüşmeleri tamamlanamadığından 
Meclis İçtüzüğünün 78 inci maddesi uyarınca hükümsüz sayılmıştır. 
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Kurumun finansmanına katkıda bulunma imkânlarının araştırılması ve diğer sosyal güvenlik 

kuruluşlarıyla norm ve standart birliği sağlanması gibi hedef ve ilkeler göz önünde bulundurularak, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yeniden hazırlanmakta olan Bağ-Kur Kanunu Tadil Ta
sarısı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

Söz konusu kanun taslağında, 1972 yılından beri uygulanmakta olan 12 basamaklı gösterge 
tablosunun 1987 yılından itibaren 24'e çıkarılması nedeniyle, sigortalılara bir kereye mahsus olmak 
üzere en fazla 12 basamak yükseltme hakkının tanındığı ve basamaklarda bekleme sürelerinin ye
niden belirlendiği düzenlemelerde yer almaktadır. 

Öte yandan Bağ-Kur emeklilerine ödenmekte olan sosyal yardım zammı 1 Temmuz 1996 ta
rihinden itibaren 1 000 000 TL.'den 4 500 000 TL.'ye yükseltilerek Sosyal Sigortalar Kurumunca 
ödenmekte olan sosyal yardım zammı ile paralellik sağlanmış,.katsayı artışı ile birlikte Bağ-Kur 
emekli aylıkları % 65 ile % 136 oranında artırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
2. - Aydın Milletvekili Fatih Atay'ın, Kuşadası SSK dispanserinin kapatılmasına ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün yazılı cevabı (711018) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasının sağlanmasını saygı
larımla arz ederim. 

M. Fatih Atay 
Aydın 

1. Ülkemizde sosyal güvenliğin en önemli kurumlarından olan SSK'nın Kuşadası'nda sağlık 
hizmeti veren dispanseri, "Binanın tahliyesi" gibi bir gerekçe ile kapatılmıştır. Zaten SSK tarafın
dan sağlık güvenliği tam sağlanamayan bu kuruma bağlı emekçileri özel sağlık kuruluşlarına terk 
etmek onların beden güvenliğini hiçe saymak değil midir? 

2. Vatandaşlarımızın sosyal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenen, onlara asgarî bir yaşam dü
zeyi sağlamayı ödev bilen Sosyal Devlet tanımı çerçevesinde, sağlık hizmetlerini vatandaşlarına 
türlü bahanelerle sunmayan Devlet Anayasasını ihlal etmiş olmaz mı? 

3. Devlet, Kuşadası SSK dispanserinin tahliyesine karar vermeden önce, yeni bir bina bulun
ması ve buna yönelik donatım yapması gerekmez miydi? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 27.8.1996 

Sayı: B.02.0.0010/00356 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 16.7.1996 tarih ve A.01.0GNS. 
0.10.00.02-7/1018-2623/7185 sayılı yazısı 

b) Başbakanlık Kan. ve Kar. Gen. Müd.'nün 30.7.1996 tarih ve B.02.0.KKG/106-352/3292 
sayılı yazısı. 

Aydın Milletvekili Sayın Fatih Atay'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbaka
nımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen ilgi (b) ya
zı ekindeki yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Lütfü Esengiin 
Devlet Bakanı 
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Aydın Milletvekili Sayın M. Fatih Atay'ın Sayın Başbakanımıza Tevcih Ettiği 

7/1018-2623 No.lu Yazılı Soru Önergesi Cevabıdır 
Kiralık bir binada hizmet veren Sosyal Sigortalar Kurumu Kuşadası Dispanserinin, ihtiyaç ne

deniyle boşaltılması hususunda bina sahibi tarafından alınan mahkeme kararı temyiz edilmiş ancak, 
Yargıtayca mahkeme kararı onaylanarak binanın tahliyesine karar verilmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca ilçede kiralık yeni bir dispanser binası aranmasına rağmen bu
lunamadığından Sosyal Sigortalar Kurumu Kuşadası Dispanseri halen aynı binada faaliyetini sür
dürmektedir. 

Diğer taraftan Kuşadası'nda bulunan Sosyal Sigortalar Kurumunun arsası üzerinde su basma
nı seviyesinde bulunan prefabrik dispanser binası inşaatının kısa sürede tamamlanarak hizmete 
açılması için çalışmalara başlanılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
3. - Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı 'nın, sendika üyesi bazı memur ve diğer kamu görev

lilerinin işyerlerinden sürgün edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Lütfü Esengün'ün yazılı cevabı (7/1027) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla dilerim. 

11.7.1996 
İ. Önder Kırlı 

Balıkesir 
1. Hepsi de Enerji-Yapı Yol Sen üyesi olan yönetim ve denetleme kurullarında yer almış İl

ler Bankası Genel Müdürlük ve Ankara 7 nci Bölge Müdürlüğünde görevli, A. Fahri Özten'in Er
zurum Metin Kulein'in Van, Mustafa Tutal'ın Sivas'a apar topar tayinleri, daha önceki sürgünlerde 
dikkate alındığında sistemli bir sendikacı kıyımı ve sendikal faaliyetleri Önlemeye yönelik, bilinç
li ve kasıtlı bir davranış değil midir? 

2. Bu sürgünleri, kamu görevlilerinin sendikal haklarını ve sendika kurma özgürlüğünü belir
leyen Anayasanın 53 üncü maddesi ve gene Anayasanın 90 inci maddesi gereği onaylanarak yürür
lüğe giren 87, 135 ve 151 sayılı ILO sözleşmeleriyle nasıl bağdaştırabiliyorsunuz? 

3. Önceki hükümetin çalışma barışını ortadan kaldıran, yasal dayanaktan yoksun haksız ve 
keyfî davranışı sonucu doğan bu uygulamalar sürdürülecek midir? Sadece kamu sendikası üyesi ol
dukları, sendika yönetimlerinde ve işyeri temsilciliklerinde görev üstlendikleri için sürülen kamu 
görevlilerinin mağduriyetleri giderilerek eski işlerine dönmeleri sağlanacak mıdır? 

T.C. .; . ' " . ' ' ' • • 
Devlet Bakanlığı 27.8.1996 

Sayı :B.02.0.0010/00329 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 23.7.1996 tarih ve A.01.0GNS. 
0.10.00.02-7/1027-2663/7254 sayılı yazısı 

b) Başbakanlık Kan. ve Kar. Gen. Müd.'nün 30.7.1996 tarih ve B.02.0.KKG/106-356-4/3297 
sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın İ. Önder Kırlı'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Baş
bakanımızın da kendileri adına Bakanliğım koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen ilgi (b) 
yazı ekindeki yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Lütfü Escngiin 
Devlet Bakanı 
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Balıkesir Milletvekili Sayın İ. Önder Kırh'nın Sayın Başbakanımıza Tevcih Ettiği 7/1027-2663 

No.lu Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 
Soru 1. Hepsi de Enerji-Yapı Yol Sen üyesi olan yönetim ve denetleme kurullarında yer al

mış İller Bankası Genel Müdürlük ve Ankara 7 nci Bölge Müdürlüğünde görevli, A. Fahri Oztcn'in 
Erzurum Metin Kulein'in Van, Mustafa Tutal'in Sivas'a apar topar tayinleri, daha önceki sürgünler 
de dikkate alındığında sistemli bir sendikacı kıyımı ve sendikal faaliyetleri önlemeye yönelik, bi
linçli ve kasıtlı bir davranış değil midir? ' . " • ' -

Cevap 1. Söz konusu naklen atamaların ve görevlendirmenin, sendikaya üye olmak ve görev 
almakla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Çünkü çalışanlarımızın % 90'ı yasallaşmış ol
mamasına rağmen ya anılan sendikaya üyedirler veya sendikada görevlidirler. Dolayısıyla söz ko
nusu nakillerin sendikaya veya sendikalılara karşı planlanmış bir faaliyet olduğu gerçekleri yansıt
mamaktadır. 

Soru 2- Bu sürgünleri, kamu görevlilerinin sendikal haklarını ve sendika kurma özgürlüğünü 
belirleyen Anayasanın 53 üncü maddesi ve gene Anayasanın 90 inci maddesi gereği onaylanarak 
yürürlüğe giren 87, 135 ve 151 sayılı ILO sözleşmeleriyle nasıl bağdaştırabiliyorsunuz? 

Cevap 2. Anılan tayinler sendikal faaliyetlere dolaylı olarak engel olmak için yapılmamıştır. 
Çünkü soru önergesinde de belirtildiği üzere adı geçenler sendikanın şu an görevlileri olmayıp es
ki görevlileridirler, 

Soru 3. Önceki hükümetin çalışma barışını ortadan kaldıran, yasal dayanaktan yoksun haksız 
ve keyfî davranışı sonucu doğan bu uygulamalar sürdürülecek midir? Sadece kamu sendikası üye
si oldukları, sendika yönetimlerinde ve işyeri temsilciliklerinde görev üstlendikleri için sürülen ka
mu görevlilerinin mağduriyetleri giderilerek eski işlerine dönmeleri sağlanacak mıdır? 

Cevap 3. Söz konusu tayinler ve görevlendirme tamamıyla 657 sayılı Kanunun 76 nci mad
desiyle İller Bankası Personel Yönetmeliğinin 51 inci maddesine uygun olarak ihtiyaca binaen ya
pılmıştır. 

Şöyle ki; Harita Dairesi Başkanlığından alınan 17.6.1996 tarih ve 2701 sayılı yazıda özetle; 
Doğu bölgelerinin bir kısmı ile 18 inci Bölge (Kastamonu) Müdürlüğündeki eleman yetersizliği ne
deniyle, kontrollük hizmetlerinin aksadığı, programa giren etüt çalışmalarının ise zaman zaman 
merkezden yapılan geçici görevlendirilmelerle yapılabildiği belirtilerek kontrollük ve etüt çalışma
larının sürekliliği açısından bölgelerin daha sağlıklı çalışabilmesi için başkanlıkları elemanlarından 
Harita Mühendisi A. Fahri Özten ile Metin Kulein'in eleman ihtiyacı olan bölgelere nakillerinin ya
pılması talep edildiğinden ve İller Bankası 14 üncü Bölge (Erzurum) Müdürlüğünün 16.6.1.996 ta
rih ve 2335 sayılı yazısında da, bölgelerinde iki adet harita mühendisi olduğu ancak harite sektörü
nün faaliyet alanının bir hayli geniş olması nedeniyle mevcut mühendislerin yeterli olmadığı, iki 
adet harita mühendisinin daha müdürlükleri emrine tayinlerinin yapılmasının gerekli olduğu belir
tildiğinden; 

Harita Dairesi Başkanlığı mensuplarından Harita Mühendisi Ali Fahri Özten, Genel Müdürlük 
makamının 24.6.1996 tarih ve 5381 sayılı Olur'larıyla ihtiyaca binaen 14 üncü Bölge (Erzurum) 
Müdürlüğüne naklen atanmıştır. 

Ayrıca, İller Bankası 13 üncü Bölge (Van) Müdürlüğünün 18.6.1996 tarih ve 1353 sayılı ya
zısında, bölgelerinde harita mühendisi ihtiyacı bulunduğundan, bir harita mühendisinin müdürlük
leri emrine atanmasının talep edilmesi üzerine de; 

Harita Dairesi Başkanlığı mensuplarından Harita Mühendisi Metin Kulcin, Genci Müdürlüğün 
teklifi üzerine Bakanlık Makamının 27.6.1996 tarih ve 5534 sayılı Olur'larıyla ihtiyaca binaen 13 
üncü Bölge (Van) Müdürlüğüne naklen atanmıştır. 
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Diğer yandan İller Bankası 7 nci Bölge (Ankara) Müdürlüğünce Başmühendis Mustafa Tu-

•tal'dan gerekli verimin alınamadığı, işlerine gereken hassasiyeti göstermediğinden müdürlükleri 
emrinden alınarak başka bir birimde değerlendirilmesinin uygun olacağının bildirilmesi üzerine; 
Genel Müdürlük Makamının 24.6.1996 tarih ve 5380 sayılı Olurlarıyla (Sivas) Müdürlüğünde gö
revlendirilmiştir. 

Yapılan atamalar Daire Başkanlığı Ve Bölge Müdürlüklerinin talebine binaen tamamen ihti
yaçtan kaynaklanmış ve yasalara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
4. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan'in, Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin bazı polislerce (ba

sıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün yazılı cevabı 
(711067) • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı soruların Başbakan Necmettin Erbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanması 

için İçtüzüğün 96 ncı maddesince gereğini arz ederim. 
Hakan Tartan 

İzmir 
1. İstanbul'da yaşanan ve Türk demokrasisi için üzüntü verici görüntüler yansıtan, hatta Tür

kiye Gazeteciler Cemiyetinin bazı polislerce basılmasına dek gelişen olaylar konusunda bir girişim 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

2. Cemiyete baskın olayını gerçekleştirdiği, TV kanalları görüntüleri ve bazı gazetelerdeki fo
toğraflarla da sabit polisler hakkında ne gibi bir işlem başlatacaksınız? 

3. Gazetecileri döven ve saçlarından sürükleyen görevlilerin bulunması konusunda çabanız 
olacak mı? ' • 

4. Bu tür olayların yinelenmemesi için ne gibi önlemler düşünüyorsunuz? 
T.C. / 

Devlet Bakanlığı 
Sayı : B.02.0.0010/00346 ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 26.7.1996 tarih ve A.01.0GNS. 

0.10.00.02-7/1067-2792/7618 sayılı yazısı 
b) Başbakanlık Kan, ve Kar. Gen. Müd.'nün 1.8.1996 tarih ve B.02.0.KKG/106-363-6/3367 

sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Sayın Hakan Tartan'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başba

kanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen ilgi (b) 
yazı ekindeki yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Lütfü Esengiin 
Devlet Bakanı 

İzmir Milletvekili Sayın Hakan Tartan'ın Sayın Başbakanımıza Tevcih Ettiği 
7/1067-2792 Esas No.lu Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Önergede ileri süriidlüğü gibi Gazeteciler Cemiyetinin polis tarafından basılması söz konusu 
olmayıp, 15.7.1996 tarihinde İstanbul İlinde Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin bulunduğu Cağaloğ-
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lu semtinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı olarak gösteri yapmak is
teyen kişilerin dağıtılması ve yakalanması sırasında meydana gelen olaylarla ilgili İstanbul Valili
ğince gerekli inceleme başlatılmıştır. 

Görev içinde veya görev dışında suç işleyen görevliler hakkında adlî ve idarî işlemler yapıl
maktadır. 

Gazetecilere ya da diğer vatandaşlarımıza kötü muamele yapılması söz konusu olmayıp, 2559 
sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunundaki zor kullanma yetkisinin görevlilerce kötüye kullanıl
ması, yetki sınırlarının aşılması tespit edildiğinde sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmak
tadır. 

Görevlilerin yasalarda yazılı görev yetki ve sorumluluklarının içerisinde kalmaları için gere
ken tertip ve tedbirler alınmaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

5. - İzmir Milletvekili Sabri Er gül'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsa 
hastanede yapılan idarî ve tıbbî işlemlere ilişkin sorusu (7/1113) 

- İzmir Milletvekili Sabri Er gül'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın ce
set ve elbiselerinin tespitine ilişkin sorusu (711114) 

- İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın has
taneye ne zaman getirildiğine ilişkin sorusu (711115) 

- İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın has
taneye kimler tarafından ve hangi vasıtayla getirildiğine ilişkin sorusu (711116) 

- İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın has
taneye ne durumda getirildiğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çe
lik'in yazılı cevabı (711117) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli Eyüp İl
çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş'ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Çalışma.ve Sosyal 
Güvenlik Bakanınca yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. - . ' 19.7.1996 
Sabri Ergül 

İzmir 

Soru : Maktul İrfan Ağdaş'm (kaldırıldığı ifade olunan S.S.K. Eyüp Hastanesi) veya Eyüp 
Devlet Hastanesi, 

Hastane kayıt ve raporlarına göre maktulün ölüm sebebi nedir? Ölüm hangi tarihte, saatte ve 
dakikada olmuştur? 

Hastanede ne gibi idarî ve tıbbî işlemler yapılmıştır? Bunların tarihi, saati, dakikası, no.su ve 
yapan sağlık personelinin isimleri, görevleri nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli Eyüp İl

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya-
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şındaki lise öğrencisi İrfan Agdaş'ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanınca yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 19.7.1996 

Sabri Ergül 
" İzmir 

Soru : Maktul İrfan Agdaş'ın (kaldırıldığı ifade olunan S.S.K. Eyüp Hastanesi) veya Eyüp 
Devlet Hastanesine, 

Ne durumda; giyinik, elbiseleri üzerinde veya üzerinde olmayarak mı getirilmiştir? Cesedi ve 
elbiseleri nereye, kime, nasıl, hangi saat ve dakikada hangi kayıt ve tutanakla teslim edilmiştir; el
biseleri ne yapılmıştır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli Eyüp İl
çesi Alibcyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Agdaş'ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanınca yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 19.7.1996 
Sabri Ergül 

İzmir 
Soru : Maktul İrfan Agdaş'ın (kaldırıldığı ifade olunan S.S.K. Eyüp Hastanesi) veya Eyüp 

Devlet Hastanesine, 
Hangi tarihte, hangi saat ve dakikata getirilmiştir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli Eyüp İl
çesi Alibcyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Agdaş'ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanınca yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. - 19.7.1996 
Sabri ErgUl 

İzmir 

Soru : Maktul İrfan Agdaş'ın (kaldırıldığı ifade olunan S.S.K. Eyüp Hastanesi) veya Eyüp 
Devlet Hastanesine, 

Kimler tarafından, ne ile hangi vasıta ile getirilmiştir? 

Bu olayda, hastanede yapılan tıbbî ve idarî işlemlerle ilgili hastane kayıtlarının, raporların, tu
tanakların, tarihi, saati, protokol no.su, müdahaleyi yapan tabip ve sağlık personelinin isim ve gö
rev sıfatları nedir? Tutulan kayıt ve raporlar nelerdir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre;" 13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli Eyüp İl

çesi Alibcyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya-
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şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş'ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Çalışma ve,Sosyal 
Güvenlik Bakanınca yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 19.7.1996 

Sabri Ergül 

İzmir 
Soru : Maktul İrfan Ağdaş'ın (kaldırıldığı ifade olunan S.S.K. Eyüp Hastanesi) veya Eyüp 

Devlet Hastanesine, 

Ne durumda, sağ, ölü< yaralı; daha önce herhangi bir tıbbî müdahale yapılmış olarak mı; giyi
nik, çıplak, normal elbiseleri üzerinde olarak mı getirilmiştir? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 29.8.1996 

Sosyal Güvenlik Kuruluşlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.13.0.SGK-0-13-00-01/5069-322035 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. Başkanlığına 

İlgi : 2.8.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3140 sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafından hazırlanan "Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu 

ölen bir şahsa hastanede yapılan idarî ve tıbbî işlemlere ilişkin" 7/1113-1117 Esas No.lu yazılı so
ru önergeleri Bakanlığımca incelenmiştir. 

Adınan İrfan Ağdaş ve 1979 doğumlu olduğu tespit edilen şahıs Sosyal Sigortalar Kurumu 
Eyüp Hastanesine polisler tarafından minibüsle 13.5.1996 tarihinde saat 20.20'de acilen, elbiseleri 
üzerinde ve ölü duhul olarak getirilmiştir. Daha önce bir müdahale yapıldığına dairherhangi bir 
bulguya rastlanmamıştır. Derhal damar yolu açılarak serum takılmış, monitöre bağlanmış, entübe 
edilerek kalp masajı yapılmış ve EKG'si kaydedilmiştir. Entübasyon tüpünden akciğerlerin entü-
basyonunda kan geldiği görülmüştür. Tüm uğraşlara rağmen hayata döndürülememiştir. 

Acil protokol defterine ölünün geldiği zamanki bulguları ve yapılan işlemler kaydedilmiştir. 
Acil defteri protokol No.su 16848, sıra no.su ise 25'tir. Ayrıca doktor nöbet defterinde baştabipli
ğe kısaca bilgi arz edilmiştir. 

Bu muayene ve müdahalede görev alan personel; nöbetçi doktor Kulak Burun Boğaz Uzmanı 
Cevat Yalın, hastane sorumlu hemşiresi Taştan Sancaktar, acil hemşireleri Rukiye Yün ve Gülsüm 
Yıldız, nöbetçi anestezi teknisyeni Abdullah Atar, acil görevli personelleri Sadettin Hacılar ve Gü-
labi Onat'tır. 

Yapılan ilk muayene ve müdahale neticesi şahsın toraksa isabet eden iki kurşun yarasından eks 
olduğu kanaati hâsıl olmuş, kesin teşhis ve tespitinin hariciye muayenesinden sonra Adlî Tabiplik
çe yapılması gerektiği polise verilen raporda belirtilmiş ve başkomiserin de Cumhuriyet Savcısı ile 
telefonla görüşmesi neticesi savcının da isteği üzerine ceset Sosyal Sigortalar Kurumu Eyüp Has
tanesinden Adlî Tıbba gönderilmiştir. 

Ceset Sosyal Sigortalar Kurumu Eyüp Hastanesine giyinik olarak getirilmiş, acil müdahale 
için gömlek ve pantolonu kesilerek çıkarılmıştır. Elbiseleri ve verilen raporun aslı hastanenin nö
betçi polis memuru Hamza Kalafat tarafından alınarak Eyüp Merkez Polis Karakolunda görevli po
lis memuru Osman Başaran'a, ölünün nüfus hüviyet cüzdanı da gene polis memuru Hamza Kalafat 
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tarafından Eyüp Merkez Polis Karakolu Amiri Ahmet Kurt'a teslim edilmiştir. Ayrıca, T.C. Eyüp 
Emniyet Müdürlüğü Merkez Polis Karakolundan Başkomiser Ahmet Kurt tarafından istenen geçi
ci rapor 13.5.1996 tarih ve saat 20.20 itibariyle verilmiştir. Daha sonra elbiselerin Eyüp Cumhuri
yet Savcılığınca Adlî Tıbba gönderildiği tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necati Çelik/ 

Çalışma ve Sosyal 
/ Güvenlik Bakanı 

6. - Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'in, Devlet televizyonunun Türkçe dışında bir dilden ya
yın yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün 'ün yazılı ce
vabı (711118) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Necmettin Erbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

1. TRT, ülke sınırları içerisine dönük olarak resmî dil Türkçe dışında herhangi bir başka dil
den yayın yapmakta mıdır? 

2. Türkçe dışında bir dilden bu şekilde yayın yapılmasının yasal dayanağı var mıdır? Varsa 
nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 27.8.1996 

Sayı :B.02.0.0010/00365 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 2.8.1996 tarih ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/1118-2898/7827 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kan. ve Kar. Gen. Müd.'nün 7.8.1996 tarih ve B.02.0.KKG/106-368/3425 sa
yılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Ünal Yaşar'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Baş
bakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen ilgi (b) 
yazı ekindeki yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Lütfü Esengün 
Devlet Bakanı 

T.C. 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 22.8.1996. 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.2.TRT.0.61.00.01-40/1339 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Lütfü Esengün) 

İlgi : 12.8.1996 tarih ve B.02.2.00.10.00.241 sayılı yazıları. 
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Gaziantep Milletvekili Sayın Ünal Yaşar'ın Sayın Başbakana tevcih ettiği 7/1118-2898 sayılı 

soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere gerekli bilgi aşağıda arz edilmektedir. 

1. Kurumumuz resmî dil Türkçe dışında bazı yabancı dillerden yayın yapmaktadır. 

Kurumumuzun resmî dil Türkçe dışında Türkiye'nin Sesi Radyosu ile yaptığı yabancı diller ile 
günlük yayın süreleri ekli çizelgede sunulmuştur. (EK : 1) 

Kurumumuz, ayrıca, TRT TV-2 programında saat 22.35'te toplam 10 dakika süre ile ve TRT-
INT kanalında da 21.30'da toplam 2.5 dakika süre ile İngilizce ve Almanca dillerinde haber özeti 
yayınlamakta ve hafta içi günlerde de TRT-INT kanalında 00.35'de ve cumartesi ve pazar günleri 
de 01.45'de 10 dakika süreyle İngilizce ve Almanca dillerinde haber bülteni sunmaktadır. Öte yan
dan, Radyo 3'te her gün 09.30 - 09.12, 12.03 - 12.12, 14.03 - 14.09, 17.03 - 17.09, 19.03 - 19.12, 
22.02 - 22.12 saatleri arasında 3'er dakika İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde, haber özet
leri yayınlamakta cumartesi günleri ise görünüm programımızda 17.15 - 17.20, 19.15 - 19.20, 
22.15 - 22.30 saatlerinde 5'er dakika süre ile Fransızca, İngilizce ve Almanca dillerinde yayın ya
pılmaktadır. 

2. 2954 sayılı Radyo ve Televizyon Kanunu Kurumumuza devletin millî ve ekonomik men
faatlerinin korunmasına yardımcı olma görevini vermiş ve devletin millî ve ekonomik menfaatla-
nnın gereklerine uygun yayın yapılmasını hükme bağlamıştır. 

Turizmin ülkeler ekonomisine yaptığı katkılar yanında bölgeler arasında sosyal ve kültürel ya
kınlaşmayı sağlayarak ülkeler hakkında olumlu bir potansiyelin doğmasına vesile olduğu açıktır. 
Bu itibarla herhangi bir sebeple, muayyen bir süre ile veya geçici olarak Türkiye'de bulunan yaban
cıların Türkiye'deki ve dünyadaki olaylardan haberdar olmalarını sağlamak amacıyla başlatılmış 
olan TV-2'deki İngilizce haber bülteni uygulaması yukarıda anılan şekilde devam etmektedir. 

Ülkemizde bulunan yabancıların tamamına kendi dillerinde hitabetmek imkânı bulunmadığın
dan, programlar (haberler) uluslararası dil olmaları bakımından İngilizce, Fransızca ve Almanca 
olarak yayınlanmaktadır. 

Bilginize arz ederim. 

Saygılarımla. ( 

Prof. Dr. Tayfun Akgüner 
Genel Müdür 

TRT 
Türkiye'nin Sesi Radyosu Yabancı Dil Yayınları Günlük Yayın Süreleri 

Yayın Dili 

Almanca 
Arapça 

Arnavutça 
Azerice 
Boşnakça 

Bulgarca 
Çince 
Farsça 

Fransızca 

Yayın 
2 
4 

1 
2 
1 

2 
1 

.2 
1 

- 4 4 9 -



T.B.M.M. B : 9 0 29 .8 .1996 0 : 5 
Yayın Dili Yayın Saati 
ingilizce 4 
Macarca 1 
Romence 1 
Rusça 2 
Sırp-Hırvatca 1 
Urduca 1 
Yunanca 2 

7. - Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'in, iç ve dış borçların nasıl'ödeneceğine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün yazılı cevabı (7/1156) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Necmettin Erbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

ması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

Mustafa R. Taşar 

Gaziantep 
"Türkiye'nin kısa zamanda iç ve dış borçlarının ödenmesiyle halkımız, bunların faiz yükünden 

de kurtarılacaktır. Böylece faizci düzenin fasit dairelerinin büyümesi durdurulacak bunun yerine 
tam tersine bu fasit daireler tamamen ortadan kalkmış olacaktır." diyorsunuz... 

Türkiye'nin iç ve dış borçlarını kısa zamanda nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Bunun için ge
rekli kaynaklar nereden bulunacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 27.8.1996 

Sayı :B.02.0.0010/00383 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 2.8.1996 tarih ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/1156-2969/7916 sayılı yazısı. . 

b) Başbakanlık Kan. ve Kar. Gen. Müd.'nün 7.8.1996 tarih ve B.02.0.KKG/106-368-38/3447 
sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa R. Taşar'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen il
gi (b) yazı ekinde yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Lütfü Escngün 
Devlet Bakanı 

T.G 
Başbakanlık 22.8.1996 

Hazine Müsteşarlığı • ... 
Sayı : B.02.1.HM.0.KAF.01.03/35966 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Lütfü Esengün) 

İlgi : 12.8.1996 tarih ve B.02.0.0010/00245 sayılı yazınız. 
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İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın Sayın Başbaka

nımıza yönelttiği yazılı soru önergelerine ilişkin olarak verilen cevaplar ekte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

H.Ufuk Söylemez 
Devlet Bakanı 

"Türkiye'nin kısa zamanda iç ve dış borçlarının ödenmesiyle halkımız, bunların faiz yükünden 
• de kurtarılacaktır. Böylece faizci düzenin fasit dairelerinin büyümesi durdurulacak bunun yerine 

tam tersine bu fasit daireler tamamen ortadan kalkmış olacaktır" diyorsunuz. 

Türkiye'nin iç ve dış borçlarını kısa zamanda nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Bunun için ge
rekli kaynaklar nereden bulunacaktır? 

Türkiye'nin borç stokunun azaltılmasına yönelik olarak gereken finansman her yıl hazırlanan 
konsolide bütçede öngörülen kaynakların yanı sıra, 31 Temmuz 1996 tarihinde yapılan basın açık
laması ile ilki kamuoyuna duyurulan "Kaynak Paketi"nde belirtilen kaynaklardan karşılanacaktır. 

Bilindiği üzere bu paket; 

1. Yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarruflarının yurda getirilmesinin teşviki, 

2. Malî yönetimin etkinliğini artırmak ve kamunun malî piyasalar üzerindeki yükünü hafiflet
mek amacıyla merkezi nakit yönetiminin oluşturulması, 

3. Özelleştirmenin hızlandırılması, 

4. Kamu alacaklarının ve vergi tahsilatının hızlandırılması, 

5. Kamu kesiminin sahip olduğu lojman, sosyal tesis, arsa ve arazi gibi gayri menkullerin sa
tılarak nakde dönüştürülmesi, 

6. Belediyelere merkezi hükümetin topladığı vergileri denetleme yetkisi verilmesi, 

7. SSK ve Bağ-Kur'un Hazine üzerindeki yükünün azaltılması, 

8. Ruhsatı alınmış maden sahalarının harekete geçirilmesi için kanunen zorunlu olan yıllık 
ruhsat harçlarının kısa sürede tahsilinin sağlanması, 

gibi finansman kaynaklarını ve tedbirleri içermekte olup 575 trilyon TL. kaynak temin edile
ceği tahmin edilmektedir. 

8. - Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, enflasyonu önlemek için alınacak tedbir
lere ilişkin sorusu (7/1152) 

- Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, kaynakları üretime kanalize etmek için kul
lanılacak ekonomik yöntemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün 'ün ya
zılı cevabı (7/1158) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Necmettin Erbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

ması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 
Mustafa R. Taşar 

Gaziantep 

Enflasyonu önlemeyi düşünüyor musunuz? Enflasyonu önlemek için hangi tedbirleri yürürlü
ğe koyacaksınız? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Necmettin Erbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

' Mustafa R. Taşar 

Gaziantep 
Faize yatan paraları yatırıma yöneltmek, kaynaklan üretime kanalize etmek için hangi ekono

mik yöntemlere başvuracaksınız? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 27.8.1996 

• Sayı : B.02.0.0010/00362 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 2.8.1996 tarih ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/1152-2964/7911, 7/1158-2973/7920 sayılı yazıları 

b) Başbakanlık Kan. ve Kar. Gen. Müd.'nün 7.8.1996 tarih ve B.02.0.KKG/106-368-40/3449, 
106-368-34/3443 sayılı yazıları. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa R. Taşar'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen il
gi (b) yazı ekinde yazılı soru önergeleri cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Lütfü Esengün 
Devlet Bakanı 

T.C. 
Başbakanlık 22.8.1996 

Hazine Müsteşarlığı 
Sayı : B.02.1-HM.0.KAF.01.03/35966 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Lütfü Esengün) 

İlgi : 12.8.1996 tarih ve B.02.0.0010/00245 sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın Sayın Başbaka

nımıza yönelttiği yazılı soru önergelerine ilişkin olarak verilen cevaplar ekte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

H. Ufuk Söylemez 
_ Devlet Bakanı 

Faize yatan paralan yatırıma yöneltmek, kaynakları üretime kanalize etmek için hangi ekono
mik yöntemlere başvuracaksınız? 

Tasarruf sahiplerinin yatırım yerine faize yönelmesinin en önemli nedeni enflasyon ve ekono
mik istikrarsızlıktır. Hükümet Programımızda da belirtildiği üzere, genel ekonomik yapının istik
rarlı bir hale getirilmesi için kamu finansmanının iyileştirilmesi, dış ticaret açığının dengelenmesi, 
yatırımların hızlandırılması, Devletin yeniden yapılandırılması gibi tedbirler uygulanacaktır. Eko
nomik programın bir diğer temel hedefi de enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının sağlanması 
yoluyla hızlı ekonomik bir büyümeye ulaşılmasıdır. Bu hedeflere ulaşmak için; 
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1. Kalkınmaya yönelik engellerin ortadan kaldırılması, 
2. Savurganlığın önlenmesi, 
3. Bütün alanlarda verimliliğin artırılması, 
4. Kaynakların geliştirilmesi, 
5. Üretimin canlandırılması, 
6. Devletin yeniden yapılandırılması, 

7. Kamu hizmetlerinin daha hızlı ve üretken olmasının sağlanması, 

8. Üreticilerin korunması 
gibi yollara başvurulacaktır. 

Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının sağlanması için de gerekli bütün tedbirler alınacak
tır. Tutarlı makroekonomik politikalarla kamu açıkları hızla kapatılarak malî disiplinin yanı sıra 
malî sektörün büyümesi de sağlanacaktır. 

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir ödemeler dengesi yapısına ulaşılması da ekonomik üretkenliği ar
tırıcı bir faktördür. Bu maksatla sanayimizin etkinliğinin artırılması, üretim çeşitliliği ve yeni pa
zarlara girilmesi yoluyla rekabet gücünün iyileştirilerek ihracatın artması sağlanacaktır. Ayrıca re
kabet gücünün artmasına yönelik olarak gerçekçi bir döviz kuru politikası da uygulanacaktır. Ye
terli miktarda fon sağlanarak kredi ve garanti programlarının uygulamaya konmasıyla da ihracatın 
finansmanına gerekli kaynak sağlanacaktır. Diğer taraftan, düşük kaliteli ithal mallara karşı korun
ma ve dış ticaretin etkin standardizasyonu sağlanacaktır. 

Sermaye piyasasının tamamıyla şeffaf bir hale getirilerek kontrol mekanizmasının etkinliğinin 
artırılması küçük tasarrufçuların haklarının korunmasını ve üretime yönelik fonların artmasını sağ
layacaktır. 

9. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, SSK'ya bağlı sigortalıların Sağlık Bakan
lığına bağlı sağlık ocaklarında tedavi ve muayene olmalarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in yazılı cevabı (7/1 ]90) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 
Cafer Tufan Yazıcıoğlıı 

Bartın 

Soru : S.S.K. Dispanserinin olmadığı yörelerde sosyal sigortaların Sağlık Bakanlığına bağlı 
sağlık ocaklarında tedavi ve muayene olmaları ve sağlık ocaklannca verilen reçetelerin S.S.K/ca 
kabul edilmesinin sağlanması mümkün müdür? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 29.8.1996 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.13.0.SGK-0-13-00-01/5068-022034 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına > 
İlgi : 13.8.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1190-3024/8062 sayılı yazınız. 
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Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu tarafından hazırlanan "Sosyal Sigortalar Kurumu

na bağlı sigortalıların Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık ocaklarında tedavi ve muayene olmalarına 
ilişkin" yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir, 

Bakanlığım ile Sağlık Bakanlığı arasında her iki bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında karşı
lıklı işbirliğinin sağlanması amacıyla 12.3.1984 günlü protokol düzenlenmiş, böylece Sağlık Ba
kanlığına bağlı,olup protokol kapsamına alınan sağlık tesislerinden sigortalılar ve bunların bak
makla yükümlü oldukları kimselerin ücretsiz olarak yararlanmaları sağlanmıştır. 

Söz konusu protokolün ana amacı Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlık hizmeti götürülemeyen 
yörelerde bulunan sigortalıların mağdur edilmemeleri, bu hizmetin Sosyal Sigortalar Kurumu adı
na Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar aracılığı ile verilmesidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

- . ' " ' • . . Necati Çelik 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 

10. - Tokat Milletvekili Hanifi Çelik'in, şehit ailelerine yapılacak yardımlara ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yazılı cevabı (7/1223) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımızın, İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereği
ni saygılarımla arz ederim. 31.7.1996 

Hanifi Çelik 
Tokat 

1. Terörle mücadelede şehit düşenlerin yakınlarının mağduriyetlerini gidermek için hangi ça
lışmalar yapılmaktadır? 

2. Şehit ailelerinden bir kişinin işe yerleştirilmesi konusunda bugüne kadar kaç kişinin mağ
duriyeti giderilmiştir. 

3. Özellikle terörün hedefi, olmuş, vatandaşlarımıza tazminat ödenmesi konusunda herhangi 
bir çalışma yapılıyor.mü? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 29.8.1996 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.050.PGM.007.0000/10308 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B;M.M. Bşk.hğı Gen. Sekreterliği Kan. Kar. Dai. Bşk.lığmın 13.8.1996 gün.ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1223-3101/8199 sayılı yazısı. 

Tokat Milletvekili Sayın Hanifi Çelik'in tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
soru önergesine (7/1223) ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 
Mehmet Ağar 
İçişleri Bakanı 
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1. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda değişiklik yapan 13.11.1995 tarih ve 4131 sayı

lı "Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun" ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak Bakanlığımızca 
çıkarılan ve 29.3.1996 gün ve 22595 sayılı Resmî Gazetede-yayımlanarak yürürlüğe giren "Terör 
Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malulle
rin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut kadrolarının % 0.5'ini Terörle Mücadelede şehit olanların 
yakınları ile malul ve malul yakınlarının istihdamı için ayırmak zorunluluğu getirilmiştir. Kamu 
kurum ve kuruluşlarının belirlenen orandaki kadro mevcutları Bakanlığımca tespit ettirilmiş ve ata
malara başlanılmıştır. 

2. Terör eylemleri nedeni ve etkisiyle şehit ve malul olanların yakınlarından bugüne kadar 
383 kişinin memur ve işçi olarak ataması yapılmış olup, işlemleri tamamlanan diğer müracaatçıla
rın da kurum ve kuruluşlara yerleştirilme çalışmaları devam etmektedir. 

3. Terörden zarar gören vatandaşlarımızın genel hükümlere göre hak kazandıkları tazminatlar 
ile 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre tazminat 
ödemeleri ve aylık bağlama işlemlerine de devam edilmektedir. 

11. - Adana Milletvekili Orhan Kavuncu'nun, Yassıadd'daki Su Ürünleri Fakültesi binaları
nın harap olması nedeniyle ilgililer hakkında yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Ab-
diillatif Şener'in yazılı cevabı (7/1232) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bir süredir, yazılı basında ve televizyonlarda İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent 

Berkarda ile ilgili yolsuzluk iddiaları yer almaktadır. 
Bu iddialar sebebiyle aşağıdaki soruların Maliye Bakanı Sayın Abdüllatif Şener tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını izinlerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Orhan Kavuncu 

Adana 

Yassı Ada'nın Su Ürünleri Fakültesi kurulması amacıyla İstanbul Üniversitesine tahsis edildi
ği; 

Ve gene, Yassı Ada'nın Su Ürünleri Fakültesi olarak kullanılmaması halinde 189 sayılı Kanu
na göre işlem yapılması gerektiği de yüksek malumları bulunmaktadır. 

Son günlerde yazılı basında ve televizyonlarda çıkan haberlere göre Ada İstanbul Üniversite
si tarafından terkedilmiş, Su Ürünleri Fakültesi Lale'liyc taşınmış, daha üç yıl önce inşaatı biten 
tüm binalar harap olmuştur. 

Ada'nın terk edilmesi üzerine harap olan binalar ve bu sebeple Hazinenin uğradığı 3-4 yüz mil
yar TL. civarındaki zararların sorumluları ve tahsisin kaldırılması hakkında bakanlıklarca ne gibi 
bir işlem yapılmıştır? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı . 29.8.1996 

Millî Emlak Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.MEG.0.12/3121-27126 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13.8.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/3202 sayılı yazınız. 
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Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması isteği ile Adana Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ka

vuncu tarafından verilen ilgi yazı eki 7/1232 Esas No.lu yazılı soru önergesinde belirtilen sorulara 
verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

İstanbul İli, Adalar İlçesinde bulunan Millî Savunma Bakanlığına tahsisli ve 189 sayılı Kanu
na tabi, 156 ada 1 parsel sayılı, 183 875 m2 yüzölçümlü Yassıada, Millî Savunma Bakanlığı ile İs
tanbul Üniversitesi Rektörlüğü arasında düzenlenen protokol uyarınca, Su Ürünleri Yüksekokulu 
hizmetlerinde kullanılmak üzere anılan Üniversiteye 22.4.1992 tarihinde tahsis edilmiştir. 

Yazılı soru önergesinde, Su Ürünleri Fakültesinin İstanbul Laleli'ye taşınmış olduğu, anılan 
Fakültece, Yassıada'nın terk edilmesinden dolayı, ada da bulunan binaların harap olduğu, bu sebep
le Hazinenin 3-4 yüz milyar civarında zararına sebebiyet verildiği ifade edilerek, sorumluların kim
ler olduğu sorulmaktadır. 

Mülkiyeti Hazineye ait olan ve kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli idarelere tahsis 
edilen taşınmaz malların bakım onarım ve korunmasının tahsisli idarelerce yapılması gerekmekte
dir. • 

Bu nedenle; önergede belirtilen hususları incelemek ve varsa sorumlularını belirlemek ama
cıyla, Bakanlığımız Merkez Denetim Elemanları görevlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Abdüllatif Şener 
Maliye Bakanı 
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Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısına verilen oyların sonucu : 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Uğur Aksöz 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Yakup Budak 
Mehmet Büyükyılmaz 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
M. Halk Dağlı 
Orhan Kavuncu 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
M. Ziyattın Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Ahmet İyimaya . 
Cemal ettin Lafçı 
ANKARA 
Saffet Arıkan Bedilk 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 
Mükerrer Oylar 

(Kabul Edenler) 

Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Mehmet Gölhan 
Şaban Karataş 
M. Seyfi Oktay 
Önder Sav 
Ahmet Tekdal 
Rıza Ulucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Arif Ahmet Denizolgun 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Mustafa Güven Karahan 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 

(Kanunlaşmıştır 
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BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Feti Görür 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Mehmet Altan Karapaşaoglu 
İlhan Kesici 
Cemal Külahlı 
Turhan Tayan 
Ertuğrul .Yalçınbayır 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 

Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 

- 4 5 7 -



T.B.M.M. 
Mehmet Aykaç 
Ziilfikâr Gazi 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Haluk Müftüler 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
,M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Giinbey 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgctulah Seydaoğlu 
EDİRNE 
Evren Bulut 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Narmi Barım 
Hasan Bel han 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
İbrahim Yaşar Dcdelek 
H-anifi Demirkol 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri İncctahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 

B : 9 0 2 9 . 8 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
Mustafa Köylü , 
İÇEL 
Oya Araslı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Abdiilbaki Gökçcl 
Turhan Güven 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Nami Çağan 
Gürcan Dağdaş 
Bülent Ecevit 
Süleyman Arif Emre 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
M. Cavit Kavak 
Emin Kul 
Ali Oğuz 
Korkut Özal 
H. Hüsamettin Özkan 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Bülent Tanla 
ZekeriyaTemizel 
Osman Yumakoğulları 

1996 O : 5 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Şükrü Sina Gürel 
Aydın Güven Gürkan 
Metin Öney 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
Zerrin Yeniceli 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KARS 
Y. Selahattin Bcyribey 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
Doğan Güreş 

458 



T.B.M.M. 
KOCAELİ 
Halil Çalık 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Osman Pepe 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Abdullah Genccr 
Teoman Rıza Güneri 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Yahya Uslu 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Mahmut Duyan 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 

ADANA 
İmren Aykut 
Erol Çevikçe 
Veli Andaç Durak (İ. A.) 
Tuncay Karaytuğ 

B : 90 29 . 8 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Nedim İlci 
Erkan Kemal oğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Cevat Ayhan 
SAMSUN 
Ahmet Dcmircan 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan -
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Temel Karamollaoğlu 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Zülfükar İzol . 

(Oya Katılmayanlar) 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 

1996 0 : 5 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Kemal etti n Göktaş 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 

Hasan Karakaya 
• VAN 

Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şaban Şevli 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İl yas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 

Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
AFYON 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
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T.B.M.M. 
II. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA . 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzilm 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Ali Dinçcr 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Agah Oktay Güner 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
İrfan Koksal an 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkincr (İ.A.) 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA • 
Deniz Bay kal 
Osman Berberoğlu 
Hayri Doğan 
Emre Göncnsay 
İbrahim Gürdal 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 

B : 9 0 
BALIKESİR 
Abdiilbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Tamer Kanber 
İ. Önder Kırlı (İ.A.) 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Bcyreli 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sözmez 
Yahya Şimşek 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
Ncvfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 

- 4 6 0 -
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ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
DİYARBAKIR 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
Seyyit Haşim Haşimi 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Ömer Özyılmaz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ.A.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 



T.B.M.M. 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Atila Sav 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
A. Ay kon Doğan 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Halil Cin 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
Sedat Aloğlu 
A had Andican 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller (B.) 
Hüsnü Doğan 
Hal i t Dumankaya 
Hasan Tekin Enerem 
Metin Işık 
Ccfi Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Sclvi 
Mehmet Sevigcn 
Güneş Taner 
Erdoğan Toprak 

B : 9 0 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem 
Sabri Ergül 
Gencay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Ahmet Dökülmez 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Osman Çilsal 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B.) 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 

29 . 8 .1996 0 : 5 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Cafer Güneş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Onur Kumbaracıbaşı 
Hayrettin Uzun 
KONYA 
Nezir Büyükcengiz 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Ali Günaydın 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
Metin Perl i 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Fehim.Adak(B.) 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Ömer Ertaş 
Hüseyin Yıldız 
MUŞ 
Sabahattin Yıldız 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen -
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 

461 -



T.B.M.M. 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Ali şan 
İrfan Demiralp 
Murat Karayalçın 
Nafiz Kurt (B.) 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Mahmut Işık 

İÇEL 
Saffet Benli 

B : 9 0 2 9 . 8 . 1 9 9 6 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik (İ.A.) 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 

(Mükerrer Oylar) 

0 : 5 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Hikmet Sami Türk 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Şerif Bcdirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 
Mümtaz Soysal 

KÜTAHYA 
İsmail Karakuyu 

- 462 -



T.B.M.M. B : 90 29 . 8 .1996 O : 5 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
M. Halit.Dağlı 
İbrahim Ertan Yiilek 
ADIYAMAN 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
AFYON 
SaitAçba 
Osman Hazer 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
Celal Esin 
M. Ziyaltin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
İlhan Akiizüm 
Saffet Ankan Bediik 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Ünal Erkan 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 
Mükerrer Oylar 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Gölhan 
Ahmet Tekdal 
Rıza Ulucak 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Arif Ahmet Denizolgun 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
İsmail Özgün 
BATMAN 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
BOLU 
Feti Görür 
Necmi Hoşver 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
BURSA 

(Kanunlaşmıştır.) 
550 
199 
195 

1 

-
354 . 

• 
3 

Cemal Külahlı 
Turhan Tayan 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Ay kaç 
Zülfikâr Gazi 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Mehmet Gözliikaya 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
EDİRNE 
Evren Bulut 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Bclhan 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu Lütfü Esengün 
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T.B.M.M. 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
ESKİŞEHİR 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Liitfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Süleyman Arif Emre 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
İsmail Kahraman 
Ali Oğuz 
Mehmet Ali Şahin 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Işılay Saygın 

B : 90 2 9 . 8 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KARS 
Sabri Güner 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Osman Pepe 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Abdullah Gencer 
Teoman Rıza Güneri 

1996 0 : 5 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
Metin Perl i 
MALATYA 
Yaşar Canbay 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Muzaffer Arı kan 
Mahmut Duyan 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Enis Yalım Erez 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Nedim İlci 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Mustafa Hasan Öz 
RİZE 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Nevzat Ercan 
Ertuğrul Eryılmaz 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Musa Demirci 
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T.B.M.M. 
Tahsin Irmak 
Temel Karamollaoğlu 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 
TOKAT 
Abdullah Arslan 

B : 9 0 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
Şeref Malkoç 
İsmail îlhan Sungur 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Hasan Karakaya 

,VAN 
Maliki Ejder Arvas 

(Reddeden) 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 

29 .8 .1996 
Mustafa Bayram 
Şaban Şevli 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 

0 : 5 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M.Ali Bilici 
Mehmet Büyükyılmaz 
Erol Çevikçe 
Veli Andaç Durak (İ. A.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
Celal Topkan 
AFYON 
İsmet Attila 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Sadi Somuncuoğlu 

AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilge 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Eşref Erdem 
Agah Oktay Güner 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
İrfan Koksal an 
M. Scyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 

Hayri Doğan 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı (İ.A.) 
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T.B.M.M. 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Koksal Toptan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hami di 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Edip Saf der Gaydalı 
Kâmran İnan 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Yahya Şimşek 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümcr 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpmarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 

B : 9 0 2 9 . 8 . 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboglu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Mustafa İlimcn 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedclek 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ.A.) 
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5)96 0 : 5 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Atila Sav 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdulbaki Gökçcl 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
ZiyaAktaş 
Ahad Andican 
Refik Araş 
Mehmet Aydın 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
Tansu Çiller (B.) 
Gürcan Dağdaş (B.) 
Hüsnü Doğan 



T.B.M.M. 
Halk Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
Cefi Jozef Kamhi 
Hüseyin Kansu 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevi gen 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizer 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem 
Sabri Ergül 
Şükrü Sina Gürel ; 
Aydın Güven Gürkan 
Gcncay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 

B : 90 29 . 8 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Erol Karan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Hadi Dilekçi. 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Osman Çilsal 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B) 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek • 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Onur Kumbaracı başı 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 

- 467 -

.1996 0 : 5 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir BüyUkcengiz 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
MANİSA .'•• . 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Tevfik Diker 
Aysel i Gökspy 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemiıii 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç . 
MARDİN 
Fehim Adak 
Süleyman Çelebi -
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
Fikret Uzunhasan 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Esat Kıratl loğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 



T.B.M.M. 
Müjdat Koç 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Cevat Ayhan (B.) 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Dcmiralp 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Nafiz Kurt (B.) 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Mehmet Emin Aydın 
Nizamettin Sevgili 

ADANA 
Cevdet Akçalı 

B : 9 0 29 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Mahmut Işık 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik (İ.A.) 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
AbdUlkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Ay tekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan İlgün 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Şahin Ulusoy 

(Mükerrer Oylar) 
ANKARA 
Ahmet Tekdal 

8.1996 O 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN .-
Şerif Bedirhanoğlu 

' Fethullah Erbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
Yusuf Bacanlı 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 
Mümtaz Soysal 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
90 İNCİ BİRLEŞİM 29 . 8 .1996 PERŞEMBE Saat : 11.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

'1 m1 J> Qn[t[llıını ıııı 

4 ı 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I4 — Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/289) (S. Sa
yısı : 54) 

5 
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11 fi 1 f f ^ j Ş O ILCTR» fl > " 

7 
SÖZLÜ SORULAR 

— 1 — 



8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 12.6.1996) 

2. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14.5.1996) 

3. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz ve 22 Arkadaşının, Tütün Mamul
lerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Tütün ve Tütün Mamulle
rinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 Tarih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anaya
sanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/70, 1/5) (S, "Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 16.5.1996). . „... 

4< >— Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/385) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 27.6.1996) 

5 . — Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/439, 1/428, 1/430) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

6. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Birer Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/386, 1/401) (S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

7. — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komis
yonları raporları (1/410) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

8. — Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/404) (S. Sa
yısı : 37) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

9. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/412) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

10. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/424) (S. Sayısı : 39) 
(Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

. '—•2. -1 



8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 11. — İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 5 Arkadaşının; Genel Nüfus Tespiti 
Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/216) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 
8.7.1996) 

12. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/465) (S. Sa
yısı : 41) (Dağıtma tarihi : 8.7.1996) 

13. — Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 
9.7.1996) 

14. —Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları 
raporları (1/297) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi: 15.7.1996) 

15.— 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

16. — Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/423) (S. Sayısı : 
59) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

17. — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/292) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma ta
rihi : 15.7.1996) 

.18. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bü
tün ve 19 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11 Ar
kadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443, 
1/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

19. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 24.7.Iİ996) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



D ö n e m : 20 Yasama Yı l ı : 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 93) 

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/501) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 27.8.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI101-648/3658 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 23.8.1996 tarihinde kararlaştırılan "Bazı Yatı

rım ve Hizmetlerin Yap-İşlct-Dcvrct Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayı
lı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiş
tir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Malumları olduğu üzere yap-işlet-devret finansman modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek 
olan proje ve işlere ilişkin verilebilecek Hazine garantileri, hem 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hiz
metlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve hem de yıllık 
bütçe kanunlarında hükme bağlanmaktadır. Ancak, 1996 Malî Yılı Bütçe Kanununun konuya iliş
kin 36 ncı maddesinin (f) bendi ile 3996 sayılı Kanunun 11 inci maddesi dikkate alındığında, her 
iki kanun çerçevesinde verilebilecek Hazine garantilerinin kapsamları açısından büyük farklılık ve 
çelişkiler bulunmaktadır. Bu gerekçeden hareketle uygulamada herhangi bir tereddüte mahal ver
memek ve yeknesaklığı sağlamak için ilgili mevzuatta değişiklik yapılması zarureti hasıl olmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Bu madde ile hem 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Mo
deli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan Hazine garantile
ri ile 1996 Malî Yılı Bütçe Kanununun 36 ncı maddesinin (f) bendinde yer alan Hazine garantileri 
arasında kapsam bakımından sözkonusu olan çelişkinin giderilmesi ve hem de niteliği gereği uzun 
bir zaman dilimini kapsayan yap-işlet-devret projeleri için verilebilecek Hazine garantilerinin ken
di özel yasasında düzenlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 2. - Kanunun yürürlük maddesidir. 
Madde 3. - Kanunun yürütme maddesidir. 
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. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 28.8.1996 

Esas No : 1/501 
Karar No : 45 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 27.8.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
ve Başkanlıkça 28.8.1996 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin 
Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanun'da Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" Genel Kurulun 28.8.1996 tarihli 89 uncu Birleşiminde kabul 
edilen tavsiye kararı uyarınca, Komisyonumuzun aynı tarihte yaptığı 43 üncü Birleşiminde Hükü
meti temsilen Devlet Bakanı Ufuk Söylemez'in başkanlığında, Maliye Bakanı, Devlet Planlama 
Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

.Bilindiği gibi; yap-işlet-devret finansman modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek olan proje ve 
işlere ilişkin verilebilecek Hazine garantileri hem 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-
İşlet-Devret Modeli çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun" da hem de yıllık Bütçe Kanunla
rında hükme bağlanmıştır. Ancak, 1996 Malî Yılı Bütçe Kanununun konuya ilişkin 36 ncı madde
sinin (f) bendi ile 3996 sayılı Kanunun 11 inci maddesi mukayese edildiğinde, her iki Kanun çer
çevesinde verilebilecek Hazine garantilerinin kapsamları açısından büyük farklılıklar bulunduğu 
görülmektedir. 

3996 sayılı Kanunun 1984 yılında yürürlüğe girmesinden sonra yerli ve yabancı firmalar tara
fından Yap-İşlet-Devret finansman modeline göre ve bir çoğu da enerji üretimi konusunda olmak 
üzere 100'e yakın başvuruda bulunulmuştur. Ancak, gerek bürokratik engeller gerekse; Anayasa 
Mahkemesi'nin 28.6.1995 tarihli Esas No: 1994/71, Karar No : 1995/23 sayılı kararları ile sözko-
nusu yasanın 5 inci-maddesini, yönetim ile sermaye şirketleri arasında yapılacak sözleşmelerin im
tiyaz teşkil etmeyecek nitelikte olmasını öngörerek Danıştay öndenetimi dışına çıkaran içeriği ne
deniyle iptal etmesi, bu projelerin gerçekleşmesini geciktirmiştir. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; Yap-İşlet-Devret finansman modeline göre yürütülen 
mevcut projelerin sürdürülmesi ve yeni başvuruların teşvik edilmesi amacıyla 3996 sayılı Kanunun 
11 inci maddesi ile 1996 Malî Yılı Bütçe Kanununun konuya ilişkin 36 ncı maddesinin (f) bendin
deki farklılıkların giderilmesini teminen Hazine garantilerinin kendi özel kanununda düzenlenme
sinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce Hükümet adına yapılan açıklamalar
da, daha önceki yıllarda bütçe kanunlarında yer almasına rağmen 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunun
da sehven yer almayan bir düzenleme nedeniyle özellikle bazı büyük doğalgaz projelerine hazine 
garantisi verilememesinin bu tür yasal bir düzenlemeye gerek duyulmasına neden olduğu ifade 
edilmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 

- Yap-İşlet-Devret uygulamasının başlangıçta yarattığı büyük beklentilere karşın fiiliyatta cid
di ve beklenen sonuçları vermediği ve özellikle büyük enerji yatırımlarında bu finansman modeli
nin dahi yabancı sermaye için güvence oluşturamadığı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 93) 
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- Tasarı ile getirilmek istenen malî güvencelerin, serbest piyasa ekonomisi için normal bir uy
gulama sayılamayacağı ve bu tür güvencelerin ülkemizin içinde bulunduğu koşulların zorlamasıy
la verildiği, 

- Yabancı sermayenin, gittiği ülkelerde asgari bir takım şartlar aradığı ve bunların başında da 
hukuksal bir çerçeve, ekonomik ve siyasî istikrar ortamının geldiği, 

- Ülke içinde hukuk birliği sağlama amacının aksine bir takım kuruluş veya kişilerin başka bir 
hukuka tabi olmalarının kapitülasyon macerasını yaşamış bir geçmişe sahip olmamız nedeniyle bir 
takım kaygılar uyandırabileceği, 

- Aslında Yap-İşlet-Devret finansman modelinin ülkemiz öncülüğünde dünya yatırım literatü
rüne girmiş bir uygulama olmasına rağmen bu uygulamadan yeterli ölçüde yararlanılamadığı, 

- Yap-İşlet-Devret finansman modelinde yatırım ölçeği, diğer finansman modelleri karşısında 
alternatif maliyetleri araştırılması gibi konuların çok önemli olduğu, bunun yanında çok iyi çizil
miş bir hukuksal çerçeve açık ve net lisans anlaşmaları ve anahtar teslimi arsa ve arazilerin sağlan
ması gibi faktörlerin de ihmal edilmemesiyle bu modelden azamî faydanın sağlanabileceği 

ifade edilmiştir. 
Bu görüşmeleri takiben Tasarı ve Gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerin 

görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının 1 indi maddesine ilişkin görüşmelerde Hazine Müsteşarlığının garanti vermeden ön

ce ihale ve fınansla ilgili bilgileri Yüksek Planlama Kuruluna vermesinin hatta Yüksek Planlama 
Kurulunun onayından geçmesinin uygun olacağı dile getirilmiş, verilen bir önerge ile metinde yer 
alan parantez içi hükmün metinden çıkarılması kabul edilmiş ve madde bu değişiklikle, Yürürlük 
ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının başlığı alışılagelmiş şekle uygun olarak "3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin 
Yap-îşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı" şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 
Kâtip 

Hayri Doğan 
Antalya 

Üye 
Hikmet Uluğbay 

Ankara 
(Karşı oy yazısı eklidir) 

Üye 
Saffet Kaya 

Ardahan 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 

Başkan 
/. Ertan Yülek 

Adana 
Sözcü 

Sait Açba 
Afyon 
Üye 

Gökhan Çapoğlu 
Ankara 

(Karşı oy yazım eklidir) 
Üye 

Metin Şahin 
Antalya 

(Karşı oy yazım eklidir) 
Üye 

Alaattin Sever Aydın 
Batman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 93) 
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Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Azmi Ateş 
İstanbul 

Üye 
Algan Hacaloğlu 

istanbul 
(Karşıt oyum eklidir) 

Üye 
Esat Bütün 

Kahramanmaraş 
Üye 

Zeki Karabayır 
Kars 
Üye 

Nurettin Kaldırımcı 
Kayseri 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Nezir Aydın 

Sakarya 
Üye 

Biltekin Özdemir 
Samsun 

Üye 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 

Üye 
Aslan Polat 

Erzurum 
Üye 

Zekeriya Temize! 
İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ali Topuz 
İstanbul 

(Karşı oy yazısı eklidir) 
Üye 

Zeki Ünal 
Karaman 

Üye 
Fethi Acar 
Kastamonu 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Üye 

Miraç Akdoğan 
Malatya 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ertuğrul Eryılmaz 
Sakarya 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
Üye 

Yıldırım Aktürk 
Uşak 

KARŞI OY YAZISI 
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-lşlet-Devrct Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 

3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısına; 
1. Yatırım yapacak kuruluşlara rekabetçi piyasa koşulları ötesinde ve ülkemiz aleyhine garan

tiler sağladığı 

2. Ülkemiz vatandaşları aleyhine rekabet koşulları yaratıldığı için red oyu kullanılmıştır, 
Gökhan Çapoğlu Hikmet Uluğbay 

Ankara Ankara 
Metin Şahin 

Antalya 
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3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile İlgili 

KARŞIT OY YAZISI 

1. Yasa tasarısı ile, idare adına sermaye şirketleri ya da yabancı şirketlere, kamu kurum ve ku
ruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahallî idarelerin satın alacakları mal ve hizmet bedelleri ile 
kamu kuruluşlarınca, bu şirketlere taahhüt edilmiş üretim girdilerinin temin edilmemesi halinde il
gili sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek ödeme yükümlülükleri için garanti verilmek istenme
si, rekabetçi pazar ekonomisinin evrensel ilkelerine aykırıdır. 

2. Bu tür bir garanti verme yetkisinin Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanda toplanma
sı, yetkilerin Anayasa kuralları çerçevesinde kullanılması ilkesine aykırıdır. Bu nedenlerle tasarıya 
karşıyız. 28.8.1996 

Algan Hacaloğlu Ali Topuz 
İstanbul İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 93) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlct-Dev-
ret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hak

kında 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 8.6.1994 tarih ve 3996 sayılı 

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki gibi değişti
rilmiştir. 

Bu Kanun'un 4 üncü maddesine istinaden 
yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararında 
belirlenen esas ve usuller uyarınca aktedilen 
sözleşmeler gereği, yap-işlet-devret modeli çer
çevesindeki yatırım projeleri için idare adına 
sermaye şirketleri ya da yabancı şirketlere, ka
mu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının 
ve mahalli idarelerin satın alacakları mal ve hiz
met bedelleri ile kamu kuruluşlarınca, bu şirket
lere taahhüt edilmiş üretim girdilerinin temin 
edilememesi halinde ilgili sözleşme çerçevesin
de ortaya çıkabilecek ödeme yükümlülükleri 
için garanti vermeye, bu çerçevede mali yüküm
lülük altına giren fonlar lehine garanti vermeye, 
gerektiğinde, proje ile ilgili anlaşmalardaki ko
şullar çerçevesinde köprü krediler (subordinated 
loan) sağlanmasına veya sağlanacak bu krediler 
için geri ödeme garantisi vermeye ve yap-işlet-
devret modeline dayanan tesisin ve/veya şirket 
hisselerinin sözkonusu projelere ilişkin anlaş
malardaki koşullara uygun olarak satın alınması 
halinde de dış kredi borçlarını yüklenecek kamu 
kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve 
mahalli idarelerin lehine, finansör kuruluşlara 
garanti vermeye ve garanti koşullarını belirle
meye Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Ba
kan yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Mecli 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin 
Yap - İşlet - Devret Modeli Çerçevesinde 

Yaptırılması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 8.6.1994 tarih ve 3996 sayı

lı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki gibi değişti
rilmiştir. 

Madde 11. - Bu Kanunun 4 üncü maddesi
ne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu 
Kararında belirlenen esas ve usuller uyarınca 
aktedilen sözleşmeler gereği, yap-işlet-devret 
modeli çerçevesindeki yatırım projeleri için ida
re adına sermaye şirketleri ya da yabancı şirket
lere, kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortak
lıklarının ve mahallî idarelerin satın alacakları 
mal ve hizmet bedelleri ile kamu kuruluşlarınca, 
bu şirketlere taahhüt edilmiş üretim girdilerinin 
temin edilememesi halinde ilgili sözleşme çer
çevesinde ortaya çıkabilecek ödeme yükümlü
lükleri için garanti vermeye, bu çerçevede malî 
yükümlülük altına giren fonlar lehine garanti 
vermeye, gerektiğinde, proje ile ilgili anlaşma
lardaki koşullar çerçevesinde köprü krediler 
sağlanmasına veya sağlanacak bu krediler için 
geri ödeme garantisi vermeye ve yap-işlet-dev
ret modeline dayanan tesisin ve/veya şirket his
selerinin söz konusu projelere ilişkin anlaşma
lardaki koşullara uygun olarak satın alınması 
halinde de dış kredi borçlarını yüklenecek kamu 
kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve 
mahallî idarelerin lehine, finansör kuruluşlara 
garanti vermeye ve garanti koşullarını belirle
meye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu ba
kan yetkilidir. 

(S. Sayısı: 93) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
Prof. Dr. T. Çiller 

Devlet Bakanı 
N. Ercan 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
N. K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensarioğlu 

Devlet Bakanı 
B. Aksoy 

Devlet Bakanı 
H. U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

B. Şeker 
Adalet Bakanı 

Ş. Kazan 
içişleri Bakanı 

M. Ağar 
Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. M. Sağlam 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. Demirci 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y. Erez 

Kültür Bakanı 
/. Kahraman 

Orman Bakanı 
M. H. Dağlı 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -Tasarının 3 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
F. Adak 

Devlet Bakanı 
Doç. Dr. A. Gül 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. S. Tekir 
Devlet Bakanı 

M. Altınsoy 
Devlet Bakanı 

L. Esengün 
Devlet Bakanı 

A.C. Tunç 
Devlet Bakanı 

G. Dağdaş 
Devlet Bakanı 
T. R. Güneri 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Günbey 

Devlet Bakanı 
Dr. A. Demircan 

Millî Savunma Bakanı 
T. Tayan 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. A. Şener 

Bay. ve İskân Bakanı 
C.Ayhan 

Ulaştırma Bakanı 
Ö. Barutçu 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Çelik 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. R. Kutan 

Turizm Bakanı 
B. Yücel 

Çevre Bakanı 
M. Z. Tokar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 93) 



Dönem: 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 92) 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/500) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 27.8.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-1071/3657 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.8.1996 ta
rihinde kararlaştırılan "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE -
Sürelerinde tahakkuk ettirilmeyen vergilere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112 nci madde

si gereğince gecikme zammı oranında gecikme faizi, tahakkuk ettirilip de vadelerinde ödenmeyen 
amme alacaklarına da 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 nci 
maddesi gereğince gecikme zammı alınmaktadır. 

Buna göre, mevcut sistemde geç ödemeleri nedeniyle gecikmenin bedeli olarak borçluya ila
ve malî yük getirilmiş olmasına rağmen borcunu erken ödeyen borçlunun yararlanacağı bir düzen
leme bulunmamaktadır. 

Getirilen bu düzenleme ile borcunu süresinden önce ödemek isteyen borçlulara belli miktarda 
indirim sağlanması suretiyle erken ödenen sürede geçen zamanda borçluların ekonomik kayıpları
nın giderilmesi ve bir an önce amme alacağının Hazineye intikalinin sağlanması amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Bu madde ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna bir 

ek madde eklenmektedir. 
Bu düzenleme ile, gerek özel kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmiş, gerekse 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 37 nci maddesine göre ödeme süresi belir
lenmiş amme alacaklarının erken ödenmesi teşvik edilerek amme alacaklarının bir an önce Hazi
neye intikali amaçlanmıştır. 

Bu amaca yönelik olarak, ödeme süresinin son gününden önce tahsil dairesine nakden yapılan 
ödemelere indirim uygulaması getirilmiştir. 

Böylece tahakkuk etmiş, kesinleşmiş ancak ödeme süresi geçmemiş amme alacakları ile he
nüz tahakkuk etmemiş, kesinleşmemiş amme alacaklarının erken ödenmesi imkânı sağlanmıştır. 
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Uygulama süresinde ekonomide meydana gelecek değişikliklere uyum sağlamak amacıyla, 
maddede belirtilen indirim nispetini sıfıra kadar indirmeye, % 8'c kadar artırmaya, kamu alacakla
rının nev'i ve vadeleri itibariyle farklı nispetler tespit etmeye Bakanlar Kuruluna yetki verilmekte
dir. 

Bu uygulamadan yararlanacak amme alacaklarını nev'ileri ve dönemleri itibariyle sınırlama, 
münhasıran tahakkuk eden amme alacakları için uygulatmaya, indirimin yapılma şekli ve zamanı 
ile diğer usul ve esasları belirleme konusunda da Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

Madde 2. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. - Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 28.8.1996 

Esas No : J/500 
Karar No : 44 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 27.8.1996 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 28.8.1996 tarihinde Komisyonumuza havale 
edilen "6183 Sayılı'Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı" Genel Kurulun 28.8.1996 tarihinde yaptığı 89 uncu Birleşimde kabul 
edilen tavsiye kararı uyarınca, Komisyonumuzun aynı tarihte yaptığı 43 üncü Birleşiminde Hükü
meti temsilen Maliye Bakanının Başkanlığında Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmaları ile incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; Devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç ceza tahkik ve 
takiplerine ait mahkeme masrafı, vergi cezası, gecikme zammı, faiz gibi kamu alacakları ile kamu 
hizmetlerine ilişkin diğer alacaklar ve bunların takip masrafları hakkında, 21.7.1953 tarihli ve 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna ilişkin hükümler uygulanmaktadır. 

Ancak, mevcut sistemde söz konusu borçların ödenmesi sırasında gecikmiş ödemeler nedeniy
le gecikmenin bedeli olarak borçluya ilave mali yük getirilmiş olmasına rağmen, borcunu erken 
ödeyen mükellefin yararlanabileceği bir düzenleme bulunmaktadır. 

Tasarı ve Gerekçesi incelendiğinde, borcunu vadesinden önce ödemek isteyen borçlulara bel
li oranlarda indirim yapılması suretiyle erken ödenen süre için borçluların ekonomik kayıplarının 
giderilmesi ve amme alacağının bir an önce Hazineye intikalinin sağlanmasının amaçlandığı anla
şılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 

- Tasarının vergi tahsilatını hızlandırmak suretiyle Hazineyi geçici olarak rahatlatma amacını 
taşıdığı, ancak bu düzenlemenin kalıcı bir çözüm ihtiva etmediği, bu konuda hiç vakit kaybetme
den sosyal adalete dayalı yeni bir vergi reformu gerçekleştirilmesi gerektiği, tasarıda yer alan dü
zenleme veya buna benzer değişi kliklerin, vergi toplamada yaşanan güçlükleri daha da artıracak gi-
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rişimler olduğu, bu şekildeki uygulamalar yerine, ekonomiyi reel kaynaklarla harekete geçirebile
cek yeni tedbirlerin alınmasında yarar görüldüğü, 

- Çağdaş vergi sistemine uygun olmayan bir düzenleme getirildiği, 

- Tasan ile getirilen düzenlemenin, vergiyi doğuran olayın oluşmasından önce verginin tahsil 
edilmesi hadisesini yarattığı, ancak bu düzenlemenin vergi sistemimize aykırı olduğu vergi borcu
nun, mükellefin mali gücünün oluşmasını takiben alınması gerektiği, ayrıca uygulamada da sıkın
tılara neden olunabileceği, 

- Getirilen düzenlemenin Anayasa hukuku ile mali hukuk arasındaki ilişkileri zedeliyebilece-
ği, 

- Tasarının malî ve ekonomik kaynak yaratmak amacıyla getirilmiş olmasına rağmen, Hazine
yi zarara uğratacak, enflasyonu körükleyecek bir uygulama olduğu, 

- Tasarının olumlu karşılandığı, mükellefin menfaati yanında ülkenin de menfaatine bir düzen
leme olduğu, kaldı ki, mükellefe herhangi bir emredici hüküm getirmediği, borcunu geciktiren mü
kellefe uygulanan gecikme zammı karşılığında erken ödeme yapan mükellefe bir indirim yapılma
sının tabii karşılandığı, ayrıca gelişmiş bilgisayar donanımına sahip vergi idarelerimizin uygulama
da herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmasının söz konusu olmadığı, 

İfade edilmiştir. 
Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise, 
- Tasarı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna bir ek madde ek

lenmesi suretiyle, gerek tahakkuk etmiş, gerekse tahakkuk edecek olan amme alacaklarının erken 
ödenmesinin teşvik edilmesinin amaçlandığı, 

- Borçluya, erken ödediği amme alacağı için borcun vadesine kadar aylık % 4 indirim sağla
nacağı yapılan indirimin yıllık mevduat hesabı getirilerinin üzerinde bulunduğu, 

- Kanunun uygulanması aşamasında, amme alacaklarının vadeleri dikkate alınarak erken öde
me sürelerine göre farklı indirim oranlarının tespit edilebileceği, bu suretle, erken ödemede indirim 
uygulaması ile ekonomik şartlara uyum sağlamasının mümkün olacağı, 

belirtilmiştir. 
Bu görüşmeleri takiben Tasarı ve Gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin 

görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının 1 nci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul 

edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
/. Ertan Yülek Nurhan Tekinel 

Adana Kastamonu 
Sözcü Kâtip 

Sait Açba Hayri Doğan 
Afyon Antalya 
Üye Üye 

Gökhan Çapoğlu Hikmet Uluğbay 
Ankara Ankara 

(Karşı oy yazım eklidir) (Karşı oy yazım eklidir) 
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Üye 
Metin Şahin 

Antalya 
(Karşı oy yazım eklidir) 

Üye 
Alaattin Sever Aydın 

Batman 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye . 
Azmi Ateş 
İstanbul 

Üye 
Algan Hacaloğîu 

İstanbul 
(Karşıt görüşüm eklidir) 

Üye 
Esat Bütün 

Kahramanmaraş 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Zeki Karabayır 

Kars 
Üye 

Nurettin Kaldırımcı 
Kayseri 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Nezir Aydın 

Sakarya 
Üye 

Biltekin Özdemir 
Samsun 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Üye 
Saffet Kaya 

Ardahan 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 
Üye 

Aslan Polat 
Erzurum 

Üye 
Zekeriya Temize! 

İstanbul 
(Muhalefet şerhim vardır) 

Üye 
Ali Topuz 
İstanbul 

(Karşıt görüşüm eklidir) 
Üye 

Zeki Ünal 
Karaman 

Üye 
Fethi Acar 
Kastamonu 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Üye 

Miraç Akdoğan 
Malatya 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ertuğrul Eryılmaz 
Sakarya 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 

Üye 
Yıldırım Aktürk 

Uşak 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

MUHALEFET ŞERHİ 
Hukuk ve maliye mantığına aykırı, Devletin itibarını da sarsan; vergi kavramını ve Anayasa 

kuralları ile bağdaşmayan; parasal yönden de Devlete hiç bir katkı getirmeyen, malî gücü olanları 
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koruyarak eşitlik ve adalet ilkelerini zedeleyen bu her yönüyle yanlış ve aldatıcı düzenlemeye tü
mü ile karşı olduğumuzdan bu karşı oy açıklaması yapılmıştır. 28.8.1996 

Biltekin Özdemir Esat Bütün 
Samsun Kahramanmaraş 

Yıldırım Aktürk 
Uşak 

KARŞI OY YAZISI 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısına; 

1. Anayasaya aykırı olduğu, 

2. Vergi hukukumuzun temel dengelerini bozduğu, 
3. Kamu gelirleri ile giderlerinin zaman içinde dengelenmesi ilkesine aykırı bulunduğu 
için red oyu kullanılmıştır. 

Red oyumuzun bu gerekçeleri ayrıntıları ile Komisyon müzakerelerinde açıklanmıştır. 
Hikmet Uhığbay Zekeriya Temizel 

Ankara İstanbul 

Gökhan Çapoğlu Metin Şahin 
Ankara Antalya 

KARŞIT OY YAZISI 
1. Bu yasa tasarısı Devletin yararlarını gözetmeyen, hukuk ve bilim dışı, yurttaşların devlete 

karşı görev anlayışını dejenere eden, vergi ödeme ahlakını bozan bir uygulamayı öngörmektedir. 
2. Hükümetin faizciliğe teslimiyetinin belgesi olan bu yasa tasarısı ile, hazine ve maliye ban

kerlik kurumuna dönüştürülmektedir. 
3. Vergi idaresini çökertecek bir anlayış taşıyan bu yasa tasarısı, vergi görevinde eşitlik ilke

sini de çiğnemektedir; Anayasanın ilgili maddelerine aykırıdır. 
4. Bu yasa tasarısı uygulanması halinde Hazine ve Maliye arasında muhasebeleştirme sorunu 

yaratacaktır. 28.8.1996 

Algan Hacaloğlu Ali Topuz 
İstanbul İstanbul 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu

lü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 21.7.1953 tarih ve 6183 sayı
lı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanuna 116 ncı maddesinden sonra gelmek üze
re aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"Erken Ödemede İndirim : 
EK MADDE 1. - Amme alacağının kanunî 

ödeme süresinden önce ödenmesinde, aşağıda 
belirtilen indirim esasları uygulanır: 

1. Erken ödemelerde indirim, ödeme tari
hinden kanunî ödeme süresinin^ son gününe ka: 

dar, her gün için aylık % 4 oranında uygulanır. 

2. Kanunî ödeme süresinin sonunda artaka
lan tutarlar, erken ödeme sayılır ve diğer amme 
alacaklarına mahsup edilinceye kadar 1 numara
lı bende göre işlem yapılır. Nakden iadelerde in
dirim uygulanmaz. 

3. İndirim uygulanacak sürelerin hesabında 
bir ay 30 gün olarak kabul edilir ve ödemenin 
yapıldığı gün dikkate alınmaz. 

4. Bakanlar Kurulu; 1 numaralı bentte ya
zılı oranı sıfıra kadar indirmeye, % 8'e kadar ar
tırmaya, amme alacaklarının nev'i ve vadeleri 
itibariyle farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. 

5. Bu madde hükümlerinden yararlanacak 
amme alacaklarını nev'ileri ve dönemleri itiba
riyle sınırlamaya, münhasıran tahakkuk eden 
amme alacakları için uygulatmaya, indirimin 
yapılma şekli ve zamanı ile diğer usul ve esasla
rı belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımını izleyen 
ayın başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
Prof. Dr. T. Çiller 

Devlet Bakanı 
N. Ercan 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
N.Kıırt 

Devlet Bakanı 
N. K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensarioğlu 

Devlet Bakanı 
B. Aksoy 

Devlet Bakanı 
H.U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

B. Şeker 
Adalet Bakanı 

Ş. Kazan 
İçişleri Bakanı 

M. Ağar 
Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. M. Sağlam 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktıına 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. Demirci 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y.Erez 

Kültür Bakanı 
/. Kahraman 

Orman Bakanı 
M. H. Dağlı 

(Plan ve Bütçe Komisyonun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
F.Adak 

Devlet Bakanı 
Doç. Dr. A. Gül 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. S. Tekir 
Devlet Bakanı 

M. Altınsoy 
Devlet Bakanı 

L. Esengün 
Devlet Bakanı 

A. C. Tunç 
Devlet Bakanı 

G. Dağdaş 
Devlet Bakanı 
T. R. Güneri 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Günbey 

Devlet Bakanı 
Dr. A. Demir can 

Millî Savunma Bakanı 
T. Tayan 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. A. Şener 

Bay. ve İskân Bakanı 
C. Ayhan 

Ulaştırma Bakanı 
Ö. Barutçu 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Çelik 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı V. 
F. Adak 

Turizm Bakanı 
B. Yücel 

Çevre Bakanı 
M. Z. Tokar 

:oi 
' Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 92) 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 91) 

İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetti Tayın Kanu
nu, Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Kimlik Bildirme Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 

ve İçişleri Komisyonları Raporları (1/499) 

T. C. > 
Başbakanlık • 

Kanunlar ve Kararlar 27.8.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.0.KKGI 101-54513659 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İçişleri Bakanhğı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 23.8.1996 

tarihinde kararlaştırılan "İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Ka
nunu, Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanun ve Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Millî Güvenlik Kurulu'nun 26.10.1995 tarihli toplantısında alınan, "Olağanüstü halin daraltıl
ması veya kademeli olarak kaldırılması durumunda ihtiyaç duyulan yasal ve idari tedbirler*' konu
sundaki 386 sayılı Karar uyarınca İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın 
Kanunu, Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ve Kimlik Bildirme Kanunu"nda değişiklik yapılması ihtiyacı gündeme gel
miştir. , 

Tasarı, bu amaçla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - İldeki kolluk kuvvetlerinin yetersiz kalması durumunda askeri birliklerden yardım 

islenmesi, bu yardımın kullanılması, sevk ve idaresi tereddütlere meydan vermeyecek şekilde Ne
mden düzenlenmektedir. •< 

Birden fazla ili içine alan olaylarda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması için tedbirler on 
görülmüş, gerektiğinde bu il valilerinden birinin koordinasyon amacıyla görevlendirilmesi esası 
getirilmiş, güvenlik kuvvetlerinin meydana gelen olayların faillerini yakalamalarını sağlamak u'/e 
re sınır ötesinde belli koşullarda operasyon yapmaları olanağı sağlanmıştır. 
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Ayrıca, askeri kuvvetlerin kullanılması durumunda acil ve zaruri ihtiyaçların karşılanabilmesi 
ve harcamaların süratli ve kolay yapılabilmesi için hükümler konmuştur. 

Madde 2. - Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenliğin sağlanması, işbir
liğinin gerçekleştirilmesi, otorite boşluğunun giderilmesi için, bu kapılarda mülki idare amiri gö
revlendirilmesi hükme bağlanmış, yetki ve görevleri açıkça belirtilmiştir. 

Madde 3. - 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa bir madde eklenerek, terör örgütlerine 
karşı icra edilecek operasyonlarda "teslim ol" emrine itaat etmeyen teröristlere karşı kolluk kuvve
ti görevlilerinin silah kullanma yetkileri belirlenmektedir. 

Terör örgütlerine karşı mücadele veren personelin 211 sayılı îç Hizmet Kanunu ilç 2559 sayı
lı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda öngörülen genel nitelikteki koşullu ve sınırlı silah kullan
ma yetkisine sahip bulunması büyük bir zaafiyete sebebiyet verebilecektir. 

211 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde (dur ihtarı-dipçik ve kabza-havaya ihtar ateşi-ayağa 
doğru ateş-hedef gözetmeksizin ateş) de şeklinde bir sıra öngörülmüştür. 2559 sayılı Kanunda po
lisin silah kullanabilmesi için 16 ncı maddedeki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Bu madde ile güvenlik personeline 211 ve 2559 sayılı Kanuna göre daha geniş, 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 4 üncü, 2985 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 23 üncü ve 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 11 inci maddesinde tanınan silah kullanma yetkilerine 
göre daha kısıtlı bir yetki verilmektedir. 

Madde 4. - 2528 sayılı Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde 
değişiklik yapılarak; (a) bendindeki "bölük seviyesini geçmeyen" ibaresi, Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığı bağlısı gemiler için uygun olmadığından ve uygulamada sıkıntılara neden olduğundan me
tinden çıkartılmaktadır; 

Ayrıca bu maddeye (e) bendi ilave edilmek suretiyle, terörle mücadele amacı ile yürütülecek 
iç güvenlik harekâtında, bu harekat süresince görevlendirilen askeri personelin er kazanından iaşe 
edilmelerine imkân sağlanmaktadır. 

Madde 5. - 1776 sayılı Kuvvetli Tayın Kanununun 1 inci maddesinde kuvvetli tayın olarak 
belirlenen erzak listesine, bedelen beslenenler için "500 gram kömür" istihkakı ilave edilmek sure
tiyle uygulamada bu konuda karşılaşılan sıkıntının giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, 1776 sayılı Kuvvetli Tayın Kanununa bir madde eklenerek; Bakanlar Kurulunca belir
lenecek illerde iç güvenlik harekâtı ile görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinden Ge
nelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine, Millî Savunma Bakanlığınca (jandarma ve sahil güvenlik 
birlikleri için İçişleri Bakanlığınca) tespit olunacak birliklerde görevli personelin kuvvetli tayına 
göre iaşe edilmesi, istihkakın konserve, hazır yiyecek şeklinde verildiği günlerde bu istihkakın iki 
katı tutarına kadar (5 700 kaloriyi geçmeyecek şekilde) tabela düzenlenebilmesi ve bedelen besle
nenlere verilecek tayın bedelinin kuvvetli tayına göre Genelkurmay Başkanlığınca kapsama giren 
iller arasından seçilecek bir ilden alınacak rayiç üzerinden hesaplanması imkânı getirilmektedir. 
Diğer taraftan bedelen beslenenlere mükerrer ödeme yapılmaması için, bu birliklerde görevli er ve 
erbaşlara 3566 ve 2155 sayılı kanunlar uyarınca ikinci bir tayın bedeli ödenmemesi; subay, astsu
bay, uzman erbaş ve uzman jandarmalara, bedelen beslenen birliklerde görevli olupta birlikle be
raber kaldıkları günler için 2155 sayılı Kanun uyarınca peşin ödenen tayın bedelinin, birlikle kal
dıkları günlere düşen miktarları mahsup edilerek bakiyesinin ödenmesi öngörülmektedir. 

Madde 6. - Bu düzenlemenin amacı; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kırsal alanın
da yaşayan köy halkının eşkiya ve çapulculardan korunması ve daha etkin güvenlik önlemleri alı-
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alınabilmesi için Devletin yanında yer alan 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre 
mülkî amirliklerce tespiti yapılan gönüllü korucu ve geçici köy korucularının ruhsatlı silah taşıma
larına veya bulundurmalarına izin vermek ve gerekli görüldüğünde bu silahların Bakanlar Kurulu 
Kararı ile toplatılmasına imkân sağlamaktır. 

Madde 7. - Kimlik bildirimlerinde mahalle muhtarlarına da onaylatılması zorunluluğu getiril
miştir. 

Madde 8. - Kimlik Bildirme Kanununda işlerlik kazandınlabilmesi için verilecek para ceza
ları artırılmakta ve veriliş şekli, nasıl tahsil edileceği düzenlenmektedir. 

Madde 9. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 10.-Yürütme maddesidir. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 28.8.1996 

Esas No.: J/499 
Karar No. : 19 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 27.8.1996 tarihinde Başkanlığınıza su
nulan, "İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İa
şe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 
Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", 28.8.1996 tarihinde, 
Başkanlığınızca, Esas Komisyon olarak İçişleri Komisyonuna ve Tali Komisyon olarak Komisyo
numuza havale edilmiştir. Komisyonumuz, 28.8.1996 tarihli 8 inci toplantısında, Adalet, Millî Sa
vunma ve İçişleri bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı, olağanüstü hal durumunun kaldırılmasıyla ortaya çıkabilecek yasal boşluğu doldurma
ya çalışmaktadır. 

Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca uygun bulunmuş ve maddelerinin görüşülmesine geçil
mesi kararlaştırılmıştır. 

Komisyonumuz, tasarının, kendi görev alanıyla ilgili gördüğü 4 ve 5 inci maddelerini görüş
müş ve maddeleri aynen kabul etmiştir. 

Raporumuz, havalesi gereği İçişleri Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Ahmet Sezai Özbek 

Kırklareli 
Kâtip 

Hüseyin Arı 
Konya 

Üye 

Haydar Oymak 
Amasya 

Başkanvckili 
Ahmet Bilge 

Ankara 
Üye 

M. Sıddık Altay 
Ağrı 
Üye 

M. Kemal Aykurt 
Denizli 
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Üye 
Ali Coşkun 

İstanbul 
Üye 

Remzi Çetin 
Konya 
Üye 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Üye 
Bekir Yurdagül 

Kocaeli 
Üye 

Hasan Gülay 
Manisa 

Üye 
Abdullah Örnek 

Yozgat 

İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 28.8.1996 
Esas No. : 11499 

Karar No : 28 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanarak Bakanlar Kurulu'nca, 27.8.1996 tarihinde Başkanlığınıza 
sunulan, "İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından 
İaşe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 
Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", 28.8.1996 tarihinde, 
Başkanlığınızca, Esas Komisyon olarak Komisyonumuza ve Tali Komisyon olarak Millî Savunma 
Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyonumuz, 28.8.1996 tarihli 13 üncü toplantısında, Adalet ve 
İçişleri bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla, Millî Savunma Komisyonu raporunu da dikkate 
alarak tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı, olağanüstü hal durumunun kaldırılmasıyla ortaya çıkabilecek yasal boşluğu doldurma
ya çalışmaktadır. 

Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca uygun bulunmuş ve maddelerinin görüşülmesine geçil
mesi kararlaştırılmıştır. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 üncü maddesi üzerinde bir önerge verilmiştir. Önerge, Ek Madde 2 nin birinci 

cümlesinde geçen "Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir illerde" ibaresinin madde metninden çıka
rılmasını öngörmektedir. Sözkonusu önerge Komisyonumuzca kabul edilmiş ve madde, önergede 
öngörülen değişiklikle birlikte kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 ve5 inci maddeleri. Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 6 ncı maddesi, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a bir 

geçici madde eklemektedir. Ancak, maddeyle getirilen düzenleme, Komisyonumuzun, 27.6.1996 
tarihli 9 uncu toplantısında görüşülerek kabul edildiğinden. Komisyonumuz bu konuda eski kara
rını yinelemeyi uygun görmüştür. Komisyonumuz, eskiden kabul ettiği ve şu anda 61 sıra sayısıy
la Genel Kurul Gündeminde yer alan metnindeki, 90 günlük süreyi 45 güne indirmiş; yine eski met
nindeki, "olağanüstü hal bölgesindeki" ibaresini, "Bakanlar Kurulunca belirlenecek illerde" biçi
minde değiştirilmiştir. 

Tasarının 7 ve 8 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarı üzerinde verilen bir önerge, 1774 sayııl Kanuna bir ek madde eklenmesini öngörmek
tedir. Komisyonumuz, önergeyi kabul etmiştir. Önergedeki düzenleme, tasarıya 9 uncu çerçeve 
madde içinde eklenmiştir. 

Madde sıralaması değiştiğinden, tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 9 ve 10 uncu madde
leri, 10 ve 11 inci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

Raporumuz; Genel Kurul'a sunulmak üzere arz olunur. 
Başkan 

Necati Çetinkaya 
Konya 
Sözcü 

Necmettin Dede 
Muş 
Üye 

Ahmet Uyanık 
Çankırı 

Üye 
, Hanifı Demirkol 

Eskişehir 
Üye 

Göksal Küçükali 
İstanbul 

Üye 
Kemal Albayrak 

Kırıkkale 
Üye 

Müjdat Koç 
Ordu 

(Muhalefet Şerhim Vardır) 

Başkanvekili 
Hüsamettin Korkııtata 

Bingöl 
Kâtip 

Ersönmez Yarbay 
Ankara 

Üye 
Mehmet Aykaç 

Çorum 
Üye 

Korkut Özal 
İstanbul 

Üye 
Ali Rıza Bodur 

İzmir 
(Muhalefet Şerhim Vardır) 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 
Üye 

Yalçın Gürtan 
Samsun 

(Muhalefet Şerhim Vardır) 
Muhalefet Görüşümdür 

Yasanın bazı maddelerindeki hükümlerini 
madiğim için karşı oy veriyorum. 

demokratik hukuk Devleti anlayışına bağdaşır bul 

A. Rıza Bodur 
İzmir 

Muhalefet Görüşümdür 
Yasanın bazı madde hüküm ve ifadelere muhalefet şerhim vardır. 
Gereğini arz ederim. 28.8.1996 

Müjdat Koç 
Ordu 

Muhalefet Görüşümdür 
Yasanın bazı maddelerindeki hükümleri demokratik hukuk kurallarına ve Devlet anlayışına 

uygun bulmuyorum. 28.8.1996 
Yalçın Gürtan 

Samsun 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından 
İaşe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanun ve Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. -5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin D fıkrası aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir. 
"D) Valiler, ilde çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini müm

kün görmedikleri veya önleyemedikleri; aldıkları tedbirlerin bu kuvvetlerle uygulanmasını müm
kün görmedikleri veya uygulayamadıkları takdirde, diğer illerin kolluk kuvvetleriyle bu iş için tah
sis edilen diğer kuvvetlerden yararlanmak amacıyla İçişleri Bakanlığından ve gerekirse Jandarma 
Genel Komutanlığının veya Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır birlikleri dahil olmak üzere en 
yakın kara, deniz ve hava birlik komutanlığından mümkün olan en hızlı vasıtalar ile müracaat ede
rek yardım isterler. Bu durumlarda ihtiyaç duyulan kuvvetlerin İçişleri Bakanlığından veya askerî 
birliklerden veya her iki makamdan talep edilmesi hususu, yardım talebinde bulunan vali tarafın
dan takdir edilir. Valinin yaptığı yardım istemi geciktirilmeksizin yerine getirilir. Acil durumlarda 
bu istek sonradan yazılı şekle dönüştürülmek kaydıyla sözlü olarak yapılabilir. 

Vali tarafından askerî birliklerden yardım istenmesi halinde; muhtemel olaylar için istenen as
kerî kuvvet, valinin görüşü alınarak olaylara hızla el koymaya uygun yerde, cereyan eden olaylar 
için ise, olay yerinde hazır bulundurulur. Olayların niteliğine göre istenen askerî kuvvetin çapı ve 
görevde kalış süresi vali ile koordinc edilerek, askerî birliğin komutanı tarafından belirlenir. Aske
rî kuvvetin müstakilen görevlendirilmesi durumunda; verilen görev askerî kuvvet tarafından kendi 
komutanın sorumluluğu altında ve onun emir ve talimatlarına göre Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu 
yetkiler kullanılarak yerine getirilir. Güvenlik kuvvetleri ile yardıma gelen askerî kuvvet arasında 
işbirliği ve koordinasyon yardıma gelen askerî birliğin komutanının da görüşü alınarak vali tarafın
dan tespit edilir. Ancak bu askerî birliğin belirli görevleri jandarma ya da polis ile birlikte yapma
sı halinde komuta, sevk ve idare askerî birliklerin en kıdemli komutanı tarafından üstlenilir. Birden 
fazla ili içine alan olaylarda ilgili valilerin isteği üzerine aynı veya farklı askerî birlik komutanla
rından kuvvet tahsis edilmesi durumunda iller veya kuvvetler arasında işbirliği, koordinasyon, kuv
vet kaydırması, emir komuta ilişkileri ve gerekli görülen diğer hususlar yukarıda belirtilen hüküm
ler çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslara gö
re yürütülür. Bu esasların uygulanmasında, işbirliği ve koordinasyon sağlamak amacıyla gerekli 
görülen hallerde İçişleri Bakanı ilgili valilerden birini geçici olarak görevlendirir. Olayların sınır il
lerinde veya bu illere mücavir bölgelerde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemlerini müteakip 
komşu ülke topraklarına sığındıklarının tespit edilmesi durumunda valinin talebi üzerine ilgili ko
mutan eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek maksadı ile, her defasında Genelkur
may Başkanlığı kanalı ile hükümetin müsaadesi tahtında, ihtiyaca göre kara, hava, deniz kuvvetle
ri ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurları ile komşu ülkelerin mutabakatı alınmak suretiyle mah
dut hcdefli sınır ötesi harekât planlayıp icra edebilir. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen askerî bir
lik mensupları hakkında bu görevlerin ifası sırasında işledikleri suçlardan dolayı tabi oldukları ka
nun hükümlerine göre işlem yapılır. Yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle doğan acil ve zarurî ih
tiyaçları karşılamak amacıyla yapılacak harcamalar Bakanlar Kurulunca uygun görilelecek fonlar
dan yapılacak aktarmalar ve İçişleri Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten yapılır. Her yıl İçişle-
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İa
şe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun 

ve Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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ri Bakanlığı bütçesine aktarılacak olan paraların illere dağıtımı ve kullanımı ile ilgili esaslar İçişle
ri Bakanlığınca belirlenir. Bu madde uyarınca kuruluş ve kişilerden sağlanan ve satın alınan mal
zeme, araç ve gereçlerin satın alma, kira ve kullanım bedelleri ile işçi ücretleri ve benzeri giderler 
için ödeme emri beklenmez, İçişleri Bakanı veya valinin onayı yeterli sayılır. Bu harcamalar 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Ka
nunu hükümlerine tabi değildir. Ödemeler usul ve esasları Maliye Bakanlığının görüşü alınarak 

. İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 2. - 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. - Vali; sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında, güvenliğin sağlan
ması, giriş-çıkışlarla ilgili görev ve hizmetlerin düzenli ve etkili bir biçimde yürütülmesi, görevli 
kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almaya ve 
uygulamaya, kuruluşların çalışmalarını denetlemeye yetkilidir. İçişleri Bakanlığının uygun görece
ği bu yerlerde vali tarafından mülkî idare amiri görevlendirilir. Vali, yetkilerinin tamamını veya bir 
kısmını görevlendirdiği mülkî idare amirine devredebilir. Bu yerlerde hizmet veren kuruluşlar, gö
revli mülkî idare amirine karşı sorumludur. Görevlendirilen mülkî idare amiri Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanun ile Gümrük Kanununun arama ile ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, genel 
güvenlik ve kamu düzeni bakımından gerekli gördüğü hallerde, sivil hava meydanlarında, liman
larda ve sınır kapılarında, binaları, uçakları, gemileri ve her türlü deniz ve kara taşıtlarını, giren çı
kan yolcular ile buralarda görevli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar personelinin üstlerini, araç
larını ve eşyalarını aratabilir. Aramanın kimler tarafından yapılacağı kaydını da taşıyan arama em
ri yazılı olarak verilir. İvedi durumlarda sözlü olarak verilen emir derhal yerine getirilir ve en kısa 
zamanda yazılı olarak teyit edilir. Kuruluşların birbirine araç, gereç ve personel yardımı yapması
nı isteyebilir. Personel hakkında değerlendirme raporu düzenleyebilir, disiplin kovuşturması yaptı
rabilir ve gerekirse uyarma ve kınama cezası verebilir. Diğer cezalar için öneride bulunabilir, ma
zeret izni verebilir, yıllık izin için görüş bildirir. Yazışmalara aracılık yapar. Ancak kuruluşlar tek
nik konularda, istatistiki bilgileri içeren konularda ve malî konularda kendi kuruluşları ile doğru
dan yazışma yaparlar. Bu kuruluşların üst makamları ile yapacakları yazışmalarda da aynı yöntem
ler uygulanır. Zamanında önlem alınması amacıyla, Emniyet, jandarma, Jandarma ve Kara Kuvvet
leri Komutanlığı Sınır Birlikleri, Gümrük, Gümrük Muhafaza ve diğer kamu kuruluşları, elde et
tikleri bilgileri mülkî idare amirlerine iletirler. Mülkî idare amirinin görev, yetki ve sorumlulukla
rına ilişkin uygulama düzeni. Maliye, Sağlık, Ulaştırma, Turizm bakanlıkları ile Gümrük Müsteşar
lığının bağlı olduğu bakanın görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak, Bakanlar 
Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 3. -3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 2. - Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir illerde terör örgütlerine karşı icra edile

cek operasyonlarda teslim öl emrine itaat edilmeyerek kaçmaya veya silahlı mukabeleye yeltcnil-
mesi hallerinde, kolluk kuvveti görevlileri doğruca ve duraksamadan hedefe ateş etme yetkisine sa
hiptirler. 

MADDE 4. - 2528 sayılı Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunun 1 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki (e) bendi ilave 
edilmiştir. 

a) Belirli mevziiler, hudutlar ve kıyılardaki birlikler ile yüzer birliklerin, 
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(tçişleri Komisyonun Kabul Ettiği Metin)) 

MADDE 2. -Tasarının 2 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 2. - Terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda teslim ol emrine itaat 
edilmeyerek kaçmaya veya silahlı mukabeleye yeltenilmesi hallerinde, kolluk kuvveti görevlileri 
doğruca ve duraksamadan hedefe ateş etme yetkisine sahiptirler. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi. Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

e) Terörle mücadele amacıyla yürütülecek İç Güvenlik harekâtında ve harekât süresince hare
kâta fiilen katılan birliklerin, 

MADDE 5. - 1776 sayılı Kuvvetli Tayın Kanununun 1 inci maddesindeki erzak listesinin so
nuna "500 kömür (bedelen beslenenlere)" ibaresi ve bu Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 2. - Bakanlar Kurulunca belirlenecek yaygın ve yoğun bir şekilde terörle müca
dele yapılan illerde, terörle mücadeleye yönelik iç güvenlik harekâtı ile görevlendirilen Türk Silah
lı Kuvvetleri birliklerinden Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanlığın
ca (Jandarma ve Sahil Güvenlik Birlikleri için İçişleri Bakanlığınca) tespit olunacak birlikler bu ka
nuna göre iaşe edilirler. İstihkakın 5 700 kaloriyi geçmeyecek şekilde konserve hazır yiyecek ola
rak verildiği günlerde, bu Kanunda belirtilen istihkakın iki katma kadar parasal tutarda tabela dü
zenlenebilir. Yukarıda belirtilen birliklerde görevli erbaş ve erlerden bedelen beslenenlere; bu Ka
nunda belirtilen tayın bedeli 1 inci fıkra uyarınca belirlenecek iller arasından Genelkurmay Başkan
lığınca seçilecek bir ilden alman rayiç üzerinden hesaplanarak verilir. Bunlara ayrıca 22.6.1978 ta
rihli ve 2155 sayılı Kanun gereğince ödenen tayın bedeli verilmez. Bu madde kapsamında olup, be
delen beslenen birliklerde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar da, birlikle 
beraber bulunmak zorunda oldukları günler için bu madde hükmüne göre bedelen beslenirler. Bu 
günler için yine 22.6.1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanuna göre peşin ödenen tayın bedeli günlük mik
tarı düşülerek hesaplanan tayın bedeli farkları ay sonunda ödenir. 

MADDE 6. - 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aşa
ğıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. - Bakanlar Kurulunun tespit edeceği illerde 442 sayılı Köy Kanununun 
74 üncü maddesine göre, mülkî amirlerce gönüllü korucu olarak tespit edilen kişiler ile halen geçi
ci köy korucusu olarak görev yapanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün için
de ellerinde bulundurdukları tabanca, makineli tabanca veya hafif makineli tüfek sınıfından silah
ları mülkî makamlara teslim ettikleri takdirde haklarında takibat yapılmaz ve isteyenlere yukarıda 
belirtilen tabanca ve tüfek sınıfından birer adet olmak üzere ve harçsız olarak menşelerine bakıl
maksızın valilerce taşıma veya bulundurma ruhsatı düzenlenir. Bu şekilde ruhsata bağlanan silah
lar, veraset yoluyla intikal dışında devir veya hibe edilemez, satılamaz, gerekli görüldüğünde Ba
kanlar Kurulunca toplanmasına karar verilebilir. Gönüllü korucu ve geçici köy koruculuğu görevi
ne son verilenlerin ruhsatları iptal edilebilir. Ruhsatları iptal edilen veya toplatılmasına karar veri
len silahlar, Devlet malı sayılarak mülkî makamlarca bir tutanak karşılığında İçişleri Bakanlığına 
teslim edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ateşli silahlarla bunlara ait mermilerin ve 
Kanunen memnu bıçak ve benzerlerini bulunduran veya taşıyan gönüllü korucu ve geçici köy ko
rucuları hakkında bu fiillerinden dolayı takibat yapılmaz. Hükümolunan cezalar icra ve infaz edil
mez ve kanunî neticeleri ortadan kalkar. Taşıma ve bulundurma ruhsatlarının verileceği kişiler bu 
uygulamaya dair diğer hususlar, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. 
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MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. - 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 9. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6136 sayılı Kanun kap
samına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ve bıçak ve benzerlerini bulunduran veya taşı
yan 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesi kapsamındaki gönüllü korucu ve geçici köy ko
rucuları ile Bakanlar Kurulunca belirlenecek illerde yaşayan vatandaşlardan terör nedeniyle hü
küm giymemiş bulunanlar hakkında yapılan tahkikatlar düşer, hükmolunan cezalar icra ve infaz 
edilemez ve kanunî neticeleri ortadan kalkar. 

Gönüllü korucu ve geçici köy korucuları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 
gün içinde ellerinde bulundurdukları 6136 sayılı Kanun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait 
mermileri, bıçak ve benzerlerini mülkî makamlara teslim ettikleri takdirde haklarında takibat yapıl
maz. Bunlardan Bakanlar Kurulunun tespit edeceği illerde ikamet edenlerden isteyenlere teslim et
tikleri tabanca ve uzun namlulu silahlardan birer adedine harçsız olarak, menşelerine bakılmaksı
zın valilerce taşıma veya bulundurma ruhsatı düzenlenebilir. Taşıma ruhsatı verilen uzun namlulu 
silahlar görev hali hariç ruhsatın verildiği il sınırları dışında taşınamaz. 

Bu şekilde ruhsata bağlanan silahlar, veraset yolu ile intikal dışında devir veya hibe edilemez, 
satılamaz; gerekli görüldüğünde Bakanlar Kurulunca toplatılmasına karar verilebilir. 

Valilerce ruhsatının devamı uygun görülenlerin haricinde gönüllü korucu ve geçici köy koru
culuğu görevine son verilenlerin ruhsatları iptal edilir. 

Üçüncü ve dördündü fıkralara göre toplatılmasına karar verilen veya ruhsatları iptal edilen si: 

lahlar Devlet malı sayılarak mülkî makamlarca bir tutanak karşılığında İçişleri Bakanlığı emrine 
verilir. 

Taşıma ve bulundurma ruhsatlarının verileceği kişiler ve uygulamaya dair diğer hususlar, İçiş
leri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikte tespit edilir." 
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MADDE 7. - 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 6 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Kimlik bildirimleri, mahallî kolluk örgütüne verilmeden evvel mahalle veya köy muhtarına 
onaylatılır. 

MADDE 8. - 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 15, 16,17 ve 18 inci maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 15. - 2,3 ve 4 üncü maddeler hükümlerine aykırı hareket edenlere üç milyon lira pa
ra cezası verilir. 

MADDE 16 . -5 inci madde hükmüne aykırı hareket edenlere bir milyon lira para cezası verilir. 

MADDE 17. - 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelerdeki hükümlere aykırı hareket edenlere bir 
milyon lira; kimlik bildirme belgesinde gerçeğe uymayan bilgi verenlere üç milyon lira para ceza
sı verilir. 

MADDE 18, - 15, 16 ve 17 nci maddelerde belirtilen para cezaları o yerin en büyük mülkî 
amiri tarafından verilir. Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yet
kili îdare Mahkemesine itiraz edilebilir, itiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdur
maz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir, itiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde ince
leme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu kanuna göre verilen idarî para cezaları 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 
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MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9.•- 1774 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1. - Bu Kanunun uygulanması sırasında genel kolluk kuvvetlerine ait karakol
lara, il merkezlerinden de sorgulanabilen bilgisayar terminalleri konulur. Bunun için gerekli gider
ler içişleri Bakanlığı bütçesine konulacak bütçeden karşılanır. 

İdarenin bilgisayar sistemi kurması ve gerekli teknik altyapıyı hazırlamasıyla birlikte, bu Ka
nunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmî, her türlü konaklama tesislerinden, Bakanlar Ku
rulunca belirlenecek olanlar tespit ve ilan tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde tüm kayıtlarını bilgi
sayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerini bilgisayar terminallerine bağ^ 
lamak zorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen kuruluşlara 50 milyon lira para cezası verilir. Tek
rarı halinde işletme ruhsatları iptal edilir. 
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MADDE 9. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerini 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Devlet Bakanı 

N. Ercan 
Devlet Bakanı 

/. Saygın 
Devlet Bakanı 

N.Kurt 
Devlet Bakanı 
N.K. Zeybek 
Devlet Bakanı 

M. S. Ensarioğlu 
Devlet Bakanı 

B. Aksoy 
Devlet Bakanı 
H.U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

B. Şeker 
Adalet Bakanı 

Ş. Kazan 
İçişleri Bakanı 

M. Ağar 
Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. M. Sağlam 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. Demirci 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y.Erez 

Kültür Bakanı 
. /. Kahraman 
Orman Bakanı 

M. H. Dağlı 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı 
F.Adak 

Devlet Bakanı 
Doç. Dr. A. Gül 
Devlet Bakanı 

Prof Dr. S. Tekir 
Devlet Bakanı 

M. Altınsoy 
Devlet Bakanı 

L. Esengün 
Devlet Bakanı 

A. C. Tunç 
Devlet Bakanı 

G. Dağdaş 
Devlet Bakanı 
T. R. Güneri 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Günbey 

Devlet Bakanı 
Dr. A. Demircan 

Millî Savunma Bakanı 
T. Tayan 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. A. Şener 

Bay. ve İskân Bakanı 
C. Ayhan 

Ulaştırma Bakanı 
Ö. Barutçu 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Çelik 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. R. Kutan 

Turizm Bakanı 
B. Yücel 

Çevre Bakanı 
M. Z. Tokar 
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MADDE 10. - Tasarının 9 uncu maddesi, 10 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 1 1 . - Tasarının 10 uncu maddesi, 11 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 91) 




