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I.-GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.30'da açılarak üç oturum yaptı. 

Zonguldak-Milletvekili Tahsin Boray Baycık, Erdemir'deki kamu hisselerinin satılmamasına 
ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı. 

İçel Milletvekili Halil Çin'in, zirai öğretimin 151 inci yıldönümü münasebetiyle, Türkiye'de 
zirai eğitim ve öğretim veren kuruluşların ve Türk tarımının genel sorunlarına ilişkin gündemdışı 
konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci; 

Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'ın, Adıyaman'da son zamanlarda yaşanmakta olan 
sağlık sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşmasına da, Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna, 

Cevap verdi. 

Portekiz'e gidecek olan Turizm Bakanı Bahattin Yücel'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 
Bahattin Şeker'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Hindistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Ku
rulmasına, 

Japonya Meclis Başkanının resmî davetine, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamen
to heyetinin icabetine, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Derviş Eroğlu'nun davetine, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Dışişleri Komisyonundan 12 kişilik bir heyetin icabetine, 

İlişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının-: 

1 inci sırasında bulunan 23 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmeleri, komisyon yetkilileri Ge
nel Kurulda hazır bulunmadığından, ertelendi. 

5 inci sırasında bulunan, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 20 in
ci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Maddeye 2 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının (1/527) (S. Sayısı : 129) 2 nci maddesinin oylanması sırasında, istem üzerine yapılan 
yoklama devam ederken çalışma süresi dolduğundan; 

Alınan karar gereğince, doğal afetlerde meydana gelen can ve mal kaybını en aza indirmek 
için alınması gereken tedbirler konusundaki (10/58) ve izlemeye alman ve faaliyetlerine son veri
len bankaların kanuna aykırı işlemlerinin araştırılması konusundaki (10/135) esas numaralı Mec
lis araştırması önergelerinin öngörüşmelerini yapmak için, 21 Ocak 1997 Salı günü saat 13.30'da 
toplanmak üzere, birleşime 21.05'te son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 
Kâtip Üye -v 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

17 .1 .1997 CUMA 
Tasarı 

1. - Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması ve İlgi
li Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/570) (Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.1.1997) 

Teklifler 
1. - Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun; 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 

170 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/652) (Adalet Komisyonuna) (Başka-
nığa geliş tarihi: 10.1.1997) 

2. - Kars Milletvekili Selahattin Beyribey'in; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanuna 29.8.1996 Gün ve 4178 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici Madde 9'da Yer 
Alan Sürenin Uzatılmasına Dair Kanun Teklifi (2/653) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.1.1997) 

3. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun; İstanbul İl Sınırları İçinde Sarıgazi Adı ile Bir 
İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/654) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 14.1.1997) 

4. - Çankırı Milletvekili Mete Bülgün'ün; Türk Kanunu Medenisinin Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/655) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.1.1997) 

Rapor 
1. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bi

lim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının, Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/341) (S. Sayısı: 188) (Dağıtma tarihi: 17.1.1997) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin'in, Tekirdağ Belediye Meclisinin kanalizasyon ücret 

tarifesi kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1901) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.1.1997) 

2. - Konya Milletvekili Necati Çetinkaya'nın, Susurluk Olaylarıyla ilgili raporda ismi bulun
duğu iddia edilen bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1902) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 10.1.1997) 

3. - Adana Milletvekili Orhan Kavuncu'nun, Millî Savuma Bakanlığı ve T.S.K.'de çalışan si
vil memurlara ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1903) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.1.1997) 

4. - Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli-Kale-Kayabaşı Köyü İlköğretim Okulu 
Müdürünün başka bir yere tayin edildiğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1904) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.1997) 

5. - Afyon Milletvekili H. İbrahim Özsoy'un, Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1905) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.1997) 

6. - Afyon Milletvekili H. İbrahim Özsoy'un, sözleşmeli personele yapilacak zamma ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1906) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1997) 

7. - Afyon Milletvekili H. İbrahim Özsoy'un, Afyon-Bolvadin-Özburundaki sigortalıların 
sağlık ocağından yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1907) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.1997) 
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8. - Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Konya'nın bazı ilçelerinin kalkınmada önce

likli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1908) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.1997) 

9. - Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1909) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.1997) 

10. - Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, maden fonundan kullandırılan teşvik kredilerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1910) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1997) 

1 1 . - Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Ergani Bakır İşletmelerinin bir firmaya satılıp sa
tılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1911) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.1997) 

12. - Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Elazığ-Kovancılar'da bulunan bir fabrikanın Eu
bank tarafından satın alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1912) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1997) 

13. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Metin Göktepe davasına ilişkin Adalet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1913) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.1997) 

14. - Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli'nin, liman işletmelerinin satışına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1914) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.1997) 

15. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Başbakanlık konutunda verilen iftar yemeğine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1915) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1997) 

16. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Orman Bakanının kardeşinin orman suçundan 
yargılandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1916) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.1.1997) 

17. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, kapatılan İstanbul Bankasıyla ilgili olarak hazırla
nan raporda adı geçeri bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1917) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 13.1.1997) 

18. - Aydın Milletvekili Fatih Atay'ın, Erzurumspora yapılan yardımın ikinci lig play-off'a çı
kan diğer takımlara da yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1918) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.1.1997) 

19. - Aydın Milletvekili Fatih Atay'ın, güvenlik personeline verilen ek zamma ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1919) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1997) 

20. - İzmir Milletvekili Sabri ErgüTün, Manisa Emniyet Müdürlüğünce orta dereceli okul öğ
rencilerinin fişlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1920) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 10.1.1997) 

21. - İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Yunanistan'ın Ege Denizindeki kayalık ve adacıkla
rı iskâna açtığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önerge
si (7/1921) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1997) 

22. - Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'ın, TEDAŞ'ta çalışan bazı personelin geçici görev
le değişik illere atanacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1922) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.1997) 

23. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Şanlıurfa Devlet Hastanesinde bazı hükümlü 
ve tutuklu hastaların ölüme terk edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1923) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.1997) 

24. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, TRT Genel Müdürünün ne zaman atanacağı
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1924) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.1997) 
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25. - Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Başbakanlık konutunda verilen bir iftar yemeği

ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1925) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.1997) 
26. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan depreminde zarar gören vatandaş

lara yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1926) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.1.1997) 

27. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, Mason Localarına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1927) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.1997) 

28. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, kamu çalışanlarına yapılan zammın yetersizliğine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1928) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1997) 

29. - Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, Kütahya'da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Müdürlüğü kurulup kurulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/1929) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 14.1.1997) 

. © _ _ • 

21 .1.1997 SALI 
Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, ölü olarak ele geçirilen bir militanın üzerinde silah 
bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1930) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.1.1997) 

2. - Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli'nin, TEDAŞ'a bağlı dağıtım müesseselerinin işlet
me hakkının devrine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1931) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1997) 

3. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, kooperatiflere ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1932) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.1997) 

4. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Metin Göktepe cinayeti sanığı polislerin görev
lerine iade edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1933) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.1.1997) 

5. - Hatay Milletvekili Atila Sav'ın, Kayseri'de SİT alanı ilan edilen bir bölgede yıkım yapıldığı 
iddiasına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/1934) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.1997) 

6. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay Kurumunun borcuna ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1935) (Başkanlığa geliş tarihi: ,16.1.1997) 

7. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, memur maaşlarını ödeyebilmek için döviz 
bozdurduğu iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1936) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.1.1997) 

Meclis Soruşturması Önergesi 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 58 arkadaşının, TURBAN İmkânlarını Kişisel 

ve Siyasî Menfaatlerine Alet Ettiği ve Yolsuzlukların Üzerine Gitmeyerek Görevini Kötüye Kullan
dığı ve Bu Eyleminin TCK'nun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Tansu Çiller 
Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturma
sı Açılmasına İlişkin Önergesi (9/10)(Başkanlığa geliş tarihi : 16.1.1997) (Dağıtma tarihi : 
21.1.1997) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. - Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu ve 23 arkadaşının, Diyarbakır İlinin 

ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/141) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.1.1997) 

— © ! • ' 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.30 
21 Ocak 1997 Salı 

BAŞKAN : Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN 
KÂTİP ÜYELER : Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Fatih ATAY (Aydın) 

: — • : " ' • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşimini açıyorum. 
IH.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Değerli milletvekili arkadaşlarım, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sa
yın milletvekillerimizin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Eskişehir Milletvekili Necati Albay'a kadar yoklama yapıldı) 

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

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. - Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denk-
taş'a Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Sayın Demirel'in resmî davetlisi olarak ül
kemizde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş, şu anda, 
Meclisimizi onurlandırmışlardır; kendilerine, Yüce Heyetiniz adına hoşgeldiniz diyorum. (Ayakta 
alkışlar) 

B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'in, Genel Kurula hitaben 

konuşması 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çağımızın büyük devlet adamlarından, büyük Gazi Sayın 

Rauf Denktaş, Genel Kurula hitaben bir konuşma yapmak istemişlerdir. 
Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ı, konuşmasını yapmak 
üzere kürsüye davet ediyorum. ("Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ - Çok 
sağolun efendim. Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anadolu'nun, Yüce Türk Ulusunun iradesine tercüman 
olan bu kutsal yerde, müşterek millî davamız hakkında konuşma fırsatı verdiğiniz için sizlere en iç
ten duygularla teşekkür ediyorum. Size, 400 yıldır Kıbrıs'ta her şart altında bayrağı yere düşürme
miş, Türklüğe leke sürmemiş, ezan seslerini susturmamış, mukavemetçi, mücahit halkım adına 
şükran duygularımı duyurmaya ve son gelişmeler hakkında bilgi vermeye geldim. Sizi heyecanlan
dırmaya gelmedim; çünkü, heyecanınız, bizi, bunca yıldır en korkunç, en kara günlerde selamete 
taşımış, vasıta olmuştur. 

Size olan, Anavatana olan inancımız ve güvenimiz Toroslardan devamlı surette bekleyip de 
duyduğumuz sizin sesiniz bizi büyük felaketlerden kurtarmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 

- 2 6 2 -



T.B.M.M. B : 4 8 21 .1 .1996 0 : 1 
getirmiştir. Gün geldi, sizde yoktu; ama, yine arayıp buldunuz, bize verdiniz -etinizden, dişinizden 
kestiniz- mücadeleyi yürüten, davaya baş koymuş insanlar ekonomik darbelerle çökertilmesin, bay
rak yere düşmesin, Anadolu'nun 40 mil ötesinde bir Türk Adası düşman eline geçip güney sahille
rinizi kapatan bir tehlike adası haline gelmesin diye. Gün geldi, bütün dünyayı karşınıza aldınız ve 
Kıbrıs'tan vazgeçmeyeceğinizi, Kıbrıs'ı Yunan'a, Rum'a bırakmayacağınızı; ama Kıbrıs'ta kalıcı bir 
barış olması için her fedakârlığı yapmaya hazır olduğunuzu açıkladınız. Bu direnişiniz, bu muka
vemetiniz, bu inancınızdır ki, bizi dengeli bir anlaşmaya, 1960 anlaşmalarına getirmişti. 

Bu anlaşmaların oluşturduğu esaslar arasında, elden bırakamayacağımız, bırakamayacağınız 
ilkeler vardır. Bunlardan en önemlisi, Kıbrıs dahilindeki iki halk arasında siyasî eşitliğe denk ola
rak, Türkiye ile Yunanistan arasında, Kıbrıs'a dönük eşitliktir, dengedir; Lozan'da kurulmuş olan 
dengenin, Kıbrıs'ta, rahmetle andığımız, o zamanın liderleri tarafından korunarak bir anlaşma ya
pılmış olmasıdır. Bu dengeye göre, Kıbrıs üzerinde, Yunanistan'ın Türkiye'den daha fazla söz hak
kı yoktur. Bu dengeye göre, Kıbrıs, Enosis'e gidemez, taksim edilemez, içte iki eşit halk Kıbrıs'ı 
idare eder, biri diğerine tahakküm edemez ve dolaylı Enosis olmaması için de, Türkiye ve Yuna
nistan'ın üye olmadığı herhangi bir birliğe üye olamaz. Bu kadar ince, bu kadar hassas, ama bu ka
dar sağlam bir dengeyi kurmak suretiyle Kıbrıs'ı bağımsızlığa kavuşturmuş olanları yine rahmetle 
anıyorum. 

İşte, General Karayannisleri var bunların. O, hatıratında der ki: -bizim bildiğimizi doğrular-
"1960 Ağustos ayında, cumhuriyetin ilanını imzaladığımız günde, Makarios, bu cumhuriyeti nasıl 
bozacağını planlamış, Akridas Planını imzalamış ve İçişleri Bakanına gizli ordular kurma yetkisi 
vermiş, Klerides ve Papadopulos da bunun yardımcıları olmuştur." 

Dolayısıyla, 1963 yılındaki olaylar planlıdır ve planın öngördüğü hedef, garanti sistemidir; bi
raz evvel izah etmeye çalıştığım dengeyi kurmuş olan sistemin ortadan kaldırılmasıdır. Bu başarıl
dığı takdirde, Kıbrıs, artık, hedefe varmış olur diyorlardı ve 24 saatte bizi yıkıp, Türkiye müdaha
le edemez bir haldeyken, meseleyi bitireceklerine inanıyorlardı; 24 yıl geçti, şimdi 33 üncü yıla gel
dik ve meseleyi halledemediler; çünkü, Anadolu'yu, Türkiye'yi, sizi hesaba katmamışlardı; en bü
yük hataları bu olmuştur. Klerides, bunu, kitabında açıkça Makarios'u suçlamak için yazdığı halde, 
aynı-Klerides, şimdi, Yunanistan'ın doğrultusunda aynı hatayı yapmakta, Türkiye'yi kale almaksı
zın, Avrupa Birliğini arkasına alarak, Rusya'yı arkasına alarak hedefe, varacağını değil, varmış ol
duğunu hesaplamaktadır. O kadar varmış olduğunu hesaplamaktadır ki, Avrupa Birliği bunlara ye
şil ışık yaktıktan sonra, garanti sisteminin değiştirilmesi için Amerikalıları, İngilizleri arkalarına al
mışlardır, Genel Sekreteri arkalarına almışlardır; çokuluslu kuvvet formülü ile garanti sistemini su
landırmak ve ortadan kaldırmak planını uygulamaya başlamak istiyorlar. 

Avrupa Birliğini arkalarına aldıktan sonra -Klerides'in deyimiyle- garanti anlaşması artık ge
çerliliğini kaybeder. Dolayısıyla iki kesimli federasyon uygulanması mümkün olmaz; çünkü, öz
gürlükleri kısıtladığı için, Rumlara yerlerine geri dönüş imkânını bütünüyle vermediği için, Avru
pa yasalarına aykırıdır ye böylelikle herkes yerine gider, Yunanlılık zafere ulaşır. Avrupa Birliği
ne müracaatlarının esas sebebi budur, bu inançtır ve dediğim gibi, artık hedefe varmış olduklarını, 
işte accetion görüşmeleri gibi formalitelerin yapılması gerektiğini "Türkler gelmiyorlarsa, destek
lemiyorlarsa, o zaman Türklere lütfen söyleyiniz, onlar bu işe gönül vermemişlerse -kendileri Kıb
rıs'ı temsil ediyor çünkü- Kıbrıs'ın suçu nedir?! Biz girelim, arkadan isterlerse onlar da gelir, iste
mezlerse gelmezler..." gibi yaklaşımlarla, 1960 anlaşmalarıyla kurulmuş olan Türk-Yunan denge
sini Avrupa Birliği vücudunda ortadan kaldırmak istiyorlar; çünkü, Avrupa Birliğine Yunanistan 
üyedir, Türkiye üye değildir. Acele girmek istiyorlar; çünkü, iyi niyetten yoksundurlar. 

Biz, kaç yıldır, bunlara karşı direnmekteyiz, kaç yıllık müdafaamız; "her şeye razı oluruz ba
rış için; biz barış istiyoruz; ama, birkaç noktada, 1960 anlaşmalarıyla, bizim ve Türkiye'nin temin 
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etmiş olduğu hak ve yetkilere dokunmayınız" diyoruz. Nedir bunlar; içteki eşitliktir, içteki iki hal
kın egemenliğidir, egemenlikteki haklarıdır ve Türk-Yunan eşitliğidir. Bu eşitliğin gereği olarak -
tekrar ediyorum- Kıbrıs'ın, Avrupa Birliğine giremeyeceği prensibinin 1960 anlaşmalarında kabul 
edilmiş olmasıdır. Averof, o zamanın Yunan Dışişleri Bakanı; müzakereler esnasında, kendisine 
"bu nedir" diye sorulduğunda "tabiatıyla böyle olması gerekir; çünkü, Enosis'i yasakladık, taksimi 
yasakladık" der. O halde, dolaylı Enosis'i ve taksimi de yasaklamak mecburiyeti vardır; çünkü, bir 
anavatanın üye olduğu bir yere Kıbrıs'ın girmesi demek, o anavatanla o birliğin esasları dahilinde 
Enosis yapması demektir. 

Muhterem milletvekilleri, bunları anlatıyoruz, diplomatların önüne anlaşmaları koyuyoruz, 
hak diyoruz, hukuk diyoruz, dünyanın en ünlü uluslararası hukuk uzmanlarından görüşler alıyoruz, 
bunları, önlerine koyuyoruz. Bize söyledikleri şudur: "Paranızı, bu hukuk danışmanlarına harcayıp 
sokağa atmayınız. Hukuk meselesi değildir Kıbrıs meselesi, siyasî bir meseledir. Dolayısıyla, bu si-
yasî olgu ortadadır. Yani, haksızlıkla, biz, Rumları, otuzüç yıldır meşru hükümet addettik. Bu olgu 
ortadadır. Bununla yaşamak mecburiyetindesiniz. Hak ve hukuku bir tarafa bırakınız." Biz de ken
dilerine cevap yeriyoruz, diyoruz ki: Biz, inanıyorduk ki, dünyayı, siz büyük liderler, siz büyük 
güçler, hak ve hukuk esası üzerinde, demokrasiye dayanan, hukukun üstünlüğüne önem veren, in
san haklarını koruyan bir dünya yapmak için uğraşıyorsunuz; bizi, buna inandırmışlardı. Biz, size, 
Avrupa'ya böyle bakıyorduk. 

O halde, eğer, hak, hukuk, hukukun üstünlüğü, uluslararası anlaşmaların kutsallığı geçersiz ise 
ve olguları biz kabul etmek mecburiyetindeysek, siz de bir başka olguyu kabul etmek mecburiye
tindesiniz; bu olgu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olgusudur; Türkiye'nin tanıdığı olgudur; Tür
kiye'nin 1960 antlaşmalarına dayalı olarak korumayı ahdettiği olgudur; siz de bunu kabul edecek
siniz. (Alkışlar) 

Bu görüşmeler ve müzakereler devam ederken, Rum tarafı, devamlı surette silahlanmıştır; bü
tün ikazlara kulak verilmemiştir; Güvenlik Konseyinin "yapmayın" kararlarına hiç kulak asmamış
lardır ve büyük bir rahatlık içerisinde, Türkiye'nin kendinden emin tavrından, soğukkanlılığından, 
görüşme masasında samimiyetle durmamızı istemesinden kaynaklanan yanlış bir değerlendirmey
le, demek ki "yolumuz açıktır" düşüncesiyle, füzelere kadar iş dayanmıştır. 

Füzeler meselesi, tabiatıyla, sadece Kıbrıs meselesi değildir, sadece Türkiye'yi etkileyen bir 
mesele değildir; bütün çevreyi etkileyen bir olaydır ve buna, başta, Amerikalıların, İngilizlerin kar
şı gelmeleri lazımdır; ancak, bize "biz, kendilerine gereken ihtarı yaptık" denmenin ötesinde bir şey 
söylenmemiştir/Sayın Cavanaugh'ın son söylediğine bakılırsa "biz, bunu, hiçbir zaman tasvip et
meyeceğiz" diyorlar. Tasvip etmeyeceksiniz de ne yapacaksınız; çünkü, tasvip edilmeyen birçok 
hususta, Rum, istediği yöne doğru gitmiştir ve gitmektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti unvanı, 
kendilerini her yere götürecek yelkendir ve rüzgârdır zannediyorlar. 

İşte, bu kez, resmî ziyaretimde, Ankara'da, bu yelkenin sahte bir yelken olduğunu ve bu rüz
gârın, istedikleri istikamete esmediğini ve esmeyeceğini gösterecek bir deklarasyonla karşılarına 
çıkıyoruz. Bu deklarasyonda, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı olarak barıştan yana olduğumuzu, ba
rışı bozan tarafın biz olmadığımızı ve barış isteyenlerin, Rumların yaptığını yapmaması gerektiği
ni, kendilerine bu fırsatın verilmemesi gerektiğini açıklıkla vurgulamaktayız ve üzerinde durulacak 
esasları ortaya koymaktayız. 

Bunlar arasında -tekrar etmekte yarar vardır- Kıbrıs Türklerinin egemenliği vardır. Bu ege
menlik kabul edilmedikçe yapılacak herhangi bir anlaşma, buz üzerine yazılan bir yazı kadar ge
çerli olur. Atatürk'ün sözü vardır: "Egemenliğe dayanmayan adalet, adalet değildir; tabiatıyla, ege
menliğe dayanmayan hak, hak değildir." Dolayısıyla, bunca yıldır, 1960'taki egemenlik hakkından 
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yoksun bırakılmak istenilen Kıbrıs Türkünün canı ve kanı pahasına koruduğu neydi; egemenliğiy
di, egemenliğe dayanan haklarıydı. Sizin kendinizden keserek, etinizden, dişinizden keserek bize 
verdiğinizin manası neydi; "mücadelede haklısınız, devam ediniz" anlamına gelen bir şeydi. Gün 
geldi, dünyayı niçin karşınıza aldınız; Kıbrıs'ta hak ve hukuk tecelli etsin, haksız saldırılar dursun; 
Kıbrıs, Rum olmasın, Yunan olmasın diye. Gün geldi, evlatlarınızı, kefensiz, bizim şehitlerimizin 
yanına yatırdınız. Niçin; Türkiye'nin Kıbrıs'a verdiği önem, Türkiye'nin Kıbrıs için, Kıbrıs'ın Tür
kiye için hayatî önemi haiz bir Ada olduğu, hiçbir şekilde düşmana bırakılmayacağı ve kan karde
şiniz Kıbrıs Türklerinin, asla bu Ada'da yok edilmeyeceğini, ezilmeyeceğini, sömürüye terk edil
meyeceğini göstermek için. 

Bugün, anma günlerinde, kurtuluş günlerinde, şehitlerimizi birlikte anıyoruz, acılarını birlikte 
çekiyoruz, onlarla, birlikte gururlanıyoruz ve o günlerde, hep bir ağızdan, size, Anadolu'ya sesle
niyor ve diyoruz ki: "Siz olmasaydınız; siz, devamlı surette yanımızda bulunmasaydınız; siz, ken
dinizden kesip bize vermeseydiniz; siz, günü geldiğinde evlatlarınızı Kıbrıs'a gönderip şehit olma
larına kadar fedakârlık yapmasaydınız, bugün Kıbrıs'ta tek bir Türk kalmaz, bugün, Kıbrıs, bir Gi
rit olurdu." 

Acaba, bugün füzeleri yığanlar, bugün Avrupa'ya dayananlar, bugün Rusya'yla askerî anlaşma 
yapanlar, bugün bütün Yunanistan'nm hile ve hud'asıyla, Avrupa'nın içerisinde at oynatanlar, Kıb
rıs'ın Türkiye için ne mana ifade ettiğini düşünüyorlar mı? 

Biz, düşünmelerini istiyoruz. Deklarasyon, ümit ederiz ki, kendilerini düşünceye sevk edecek
tir. Ümit ederiz ki, durup, şu soruyu soracaklardır: "Acaba, şu Kıbrıs Türklerinin suçu nedir ki, 33 
yıldır ambargo altında yaşıyorlar; bu ambargoyu empoze eden Rum tarafının her dediğini biz de 
kabul ediyoruz ve ambargolara iltihak ediyoruz, onlara yardımcı oluyoruz. Bu Kıbrıs Türklerinin 
suçu nedir ki, iki taraflı Kıbrıs meselesi vardır denildiği halde, Güvenlik Konseyi bunu kabul etti
ği halde, bu insanları dinlemeden, aleyhlerine kararlar çıkarıyoruz ve Türkiye'nin bunları kurtarma
sını suç addediyoruz; Türkiye Ada'yı işgal etti diye, Türkiye'nin üzerine üzerine giderek askerleri
ni çek, mesele halledilsin gibi, yapay bir şekilde bu meseleyi halletmeye; yani, Ada'yı, sanki, Girit 
gibi Osmanlı idaresinin çöküntü devresindeymişiz gibi, Türkiye'ye rağmen, Rum'a, Yunan'a bağış
lamak istiyoruz; nedir bu insanların suçu?" Sormadıkları için, kendilerine, Klerides'in hatıratında 
yazdıklarını bir sayfa halinde veriyorum; okuyunuz ve cevabını veriniz diyorum. 

Klerides'in, hatıratı 1993'te yayınlanmıştır, eski bir şey değildir. Klerides der ki: "Bizim uğra
şımız, ortaklık cumhuriyetini, Rum cumhuriyetine dönüştürmek; Kıbrıs Türk ortağını, korunmaya 
alınmış bir azınlık durumuna indirgemekti -açık- Kıbrıs Türkleri ise, bunu önlemek için uğraşıyor
lar; 1960 antlaşmalarında kendilerine verilmiş olan hakları savunuyorlar, bunları, korumak istiyor
lardı. Dolayısıyla, iki taraf arasındaki mücadele, bir ilke mücadelesidir ve her ne kadar federasyo
na razı olmuşsak da, bu ilke mücadelesi devam etmektedir. Bu ilke için, görüşürüz, görüşürüz, ta
viz vermeyiz. Gerekirse, her iki taraf da, koruduğu ilke için savaşır." 

Bu, bugünkü durumu, en açık bir şekilde ortaya koyan bir açıklamadır. Yıllardır, konuştuk, ko
nuştuk, konuşuyoruz; ama, anlaşma noktasına geldiğimiz her an, bir kriz çıkararak veyahut da ma
sayı terk ederek imzalamaktan kaçıyorlar. Niye; çünkü; Makarios'un, kendilerine "sakın ha, benim, 
Kıbrıs'ı getirmiş olduğum bu noktadan -yani, Kıbrıs Rum idaresinin, meşru hükümet olarak kabul 
edilmiş olduğu noktadan- geriye dönüş olamaz; geriye dönecekseniz, sadece Enosis için dönersi
niz, önemli olan meşru hükümet unvanını devam ettirmektir" diye vasiyeti var. İşte, bunu uygula
maktadırlar. 

Silahlanmalar, efendim, masaya ağırlık koymak içinmiş, şu içinmiş, bu içinmiş... Ben derim 
ki, bütün bu silahlanma, gün gele, Türkiye'nin zayıf bir anında -dua ediyorlar zayıf düşesiniz, dua 
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ediyorlar parçalanasınız, dua ediyorlar birbirinize düşesiniz diye- konjonktürü de hazırlamışlarsa, 
kullanacaklardır, taviz vermedikleri bu ilkeyi zafere ulaştırmak için. Onun için, önemli bir safha 
dayız, önemli bir değerlendirme yapılmıştır; Türkiye, bu değerlendirmeleri yapmıştır ve gereğini 
söylemiştir. ' „ 

Benim sizlerden bir ricam var, bir istirhamım var; o da şudur: Parlamentodan parlamentoya 
seslerin önemi büyüktür. Dünya parlamentoları "insan hakları" diyerek Türkiye'nin üzerine geliyor. 
Bunu söyleyenlerin kendi insan hakları nedir, ben buna dokunmam; ama "Kıbrıs'ta, 33 yıldır, Kıb
rıs Türklerinin insan hakları ne oldu?" diye, kendilerine, devamlı surette sormanızı rica ederim. 

Uluslararası anlaşmalarla ortaklık statüsüne kavuşmuş olan bir halk, bu statü elinden silah zo
ruyla alındığında ve bunu alanlar "senin hükümetin benim" diye başına geçmeye çalıştığında, hak
kını kullanıp "sen, benim hükümetim değilsin ve olamazsın; işte hak, hukuk, işte anlaşmalar" dedi 
diye, bu insanlara, dünyanın, bunca yıl, bu zulmü yapması ve yaptırması, insanlığa hizmet mi, in
san haklarına hizmet mi?.. Bu insan hakları konusunu, geliniz, birlikte temas ettiğiniz bütün parla
menterlere anlatalım. Davet ediniz "geliniz, gerçekleri görünüz" deyiniz, o koyu aleyhimizde olan
lara... Gerçekleri görsünler; 16 günlük bebeklerin, 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında çocukların, genç 
anaların, 90'lık ihtiyarların, köylerin topyekûn katledildiği toplu mezarlarını gelsinler görsünler. İl
kokul öğrencilerinin sıralanıp kurşuna dizildiği, ilkokulların kapandığı, müze haline getirdiğimiz 
okulları gelsinler görsünler. Bu insanlar, niçin, her haktan mahrum bir şekilde yaşatılmaktadır?! 

Türkiye olmasaydı, bu insanlar, Akdeniz'in ortasında, Avrupa'nın ortasında yok edilecekti. 
Türkiye'ye, insanlık suçunu önlediği için, katliamları önlediği için ve Kıbrıs'ı kurtardığı için plaket 
vermek lazım, Türkiye'ye "Bravo... Aferin" demeleri lazım. Anlatırsak, anlatabilirsek, inanıyorum 
ki, çok parlamenter bunu diyecek durumdadır. Çünkü, bizi, gelip ziyaret edenler, gerçekleri gör
dükten sonra özür dileyerek ayrılmaktadır; ama, bizim olanağımız, çok azıyla teması temin etmek
tedir. 

Sevgili kardeşlerim, sayın milletvekilleri; fazla zamanınızı almak istemiyorum. Mesajım, size 
teşekkür ve şükran mesajıdır. Tekrar etmek gerekirse, bu kutsal Meclisten çıkan heyecan, çıkan ka
rarlar Kıbrıs'ı kurtarmıştır, Kıbrıs Türkünü kurtarmıştır, hükümetlerinizi desteklemiştir ve partilc-
rüstü bir mesele olarak bu konuyu devam ettirmenizden duyduğumuz huzuru size nakletmek isti
yorum; çünkü, bu, milletin işidir; bu, namus işidir, vatan işidir. Biz, bu namus işi, bu vatan mese
lesi için 33 yıldır ateşten gömlek giydik. Bizi yanmaktan koruyan sizin şefkatli elleriniz, sizin yar
dımlarınız, sizin desteğiniz olmuştur. Aynı kanız, aynı canız; Anavatan için can feda ederiz ve Ana
vatan için Kıbrıs'ta müdafaaya devam ediyoruz. Yardımlarınıza, desteğinize devamlı surette muh
tacız. Lütfen ilginizi bizden esirgemeyiniz. Geliniz, devamlı surette bir irtibat halinde olalım, de
vamlı surette bütün dünyaya gösterelim ki, can, candan; et, kemikten; et, tırnaktan ayrılmaz, bera
beriz, biriz ve bir olacağız. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. ("Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞKAN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'a teşekkür 
ediyorum. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan siyasî parti temsilcilerinin, Kıbrıs Rum tarafın
ca sürdürülen ağır silahlanmanın ulaştığı vahim boyutlara ve Rum-Yunan tarafının Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetini ve Türkiye'yi tehdide yönelik tutum ve davranışlarının müsamaha ile karşılan
mayacağına ve sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmesi için alınması gereken önlemlere ilişkin müşterek 
önergeleri (4/128) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen tüm siyasî 

partilerin, Başkanlığımıza verdikleri ortak imzalı bir önerge vardır; okuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen tüm siyasî partiler olarak, müştereken hazırla
yıp ekte sunulan önerilerimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun kararı olarak, Yü
ce Milletimize ve dünya kamuoyuna duyurulmasıiçin gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

RP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili DYP Grubu Başkanvekili 

Oğuzhan Asiltürk Mustafa Cumhur Ersümer Saffet Arıkan Bedük 

DSP Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili BBP Temsilcisi 

Hasan Hüsamettin Özkan Önder Sav Nevzat Yanmaz 

İsmet Sezgin 

DTP Temsilcisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demi-

rel ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş tarafından 20 Ocak 
1997 tarihinde Ankara'da imzalanan ortak deklarasyonu tümüyle benimsediğini ve desteklediğini 
beyan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'm bugün Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna yapmış olduğu hitabı takdir ve saygıyla karşılayarak aşağı
daki hususları Türk ve dünya kamuoyuna duyurmayı kararlaştırmıştır: -

1. Kıbrıs Rum tarafınca, Yunanistan'ın teşvik ve desteğiyle son üç yıldır sürdürülen ağır silah
lanma, Rus füzelerinin adaya getirilmesine ilişkin anlaşma ile yeni ve vahim bir boyuta ulaşmıştır. 
Rum-Yunan tarafının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ve Türkiye'yi tehdide yönelik tutum ve 
davranışları müsamaha ile karşılanamaz. 

2. 1960 Garanti ve ittifak Antlaşmalarıyla oluşturulan garanti sistemi, şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan böyle de geçerli olmaya devam edecek, söz konusu andlaşmaların doğrudan veya do
laylı şekilde değiştirilmesine ve Kıbrıs'ta ve bölgede Türkiye ve Yunanistan arasında mevcut den
genin bozulmasına müsaade edilmeyecektir. 

3. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'ta etkin ve fiilî garantisini eksiksiz sürdürecek, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetine vaki olacak saldırıyı aynen Türkiye Cumhuriyetine yapılmış bir saldırı olarak 
telâkki edecektir. 

4. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Avrupa Birliğine tam üyelik için yapmış olduğu tek yanlı 
müracaat 1960 Antlaşmalarına aykırıdır..Bunun gerçekleşmesi, Kıbrıs'ın bölünmesine yol açacak 
ve sorumluluğu Avrupa Birliğine ait olacaktır. 

5. Kıbrıs Türk Cumhuriyetine karşı uygulanan ambargo ve çifte standart hiçbir şekilde kabul 
edilemez. 

6. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi sorunlarının aşılması ve güçlü bir ya
pıya kavuşturulması için gerekli desteği sağlamaya devam edecektir. 

7. Türkiye Büyük Millet Meclisi, meselenin, silahlanma ve kuvvet kullanma yoluyla değil, 
Ada'da yaşayan her iki halkın, kendi iradeleriyle, kendi yönetimlerini kurma haklarına saygı gös
terilerek sonuçlanabileceği inancındadır. 

Dışarıdan müdahalelerin, çözümü daha da zorlaştırdığı tecrübeyle bilinmektedir. Bu millî da
vada, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk Milletinin tam birlik içinde bulunduğu gerçeği, bütün 
dünyaca bilinmelidir." 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen siyasî partilerimizin, ortak önergelerini bilgi

lerinize sunmuş bulunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisince ittifakla benimsenen bu önerge
nin gereği, Başkanlığımızca yerine getirilecektir. (Alkışlar) 

B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
2. - Devlet Bakanı Abdullah Gül'ün, Kıbrıs'taki son gelişmelerle ilgili gündemdışı açıklama

sı ve RP Manisa Milletvekili Bülent Arınç, ANAP Bitlis Milletvekili Kâmran İnan, DSP İstanbul 
Milletvekili Bülent Ecevit, DYP İstanbul Milletvekili M. Sedat Aloğlu, CHP İstanbul Milletvekili 
Altan Öymen grupları adına ve grubu bulunmayan milletvekilleri adına Aydın Milletvekili İsmet 
Sezgin 'in konuşmaları 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ra
uf Denktaş'ın Meclisimizi onurlandırmaları münasebetiyle, Hükümet söz talebinde bulunmaktadır. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Abdullah Gül konuşacaktır. (DSP ve CHP sıralarından 
gürültüler) 

Buyurun Sayın Gül. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye

leri; bugün Meclisimiz, tarihî oturumlarından birisini daha yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımız Sü
leyman Demircl'in resmî davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 
Sayın Cumhurbaşkanı/bugün Mecliste, tarihî konuşmalarını yaptılar ve yayımlanan deklarasyonla 
da, hep beraber, bütün Meclis olarak bir kez daha Kıbrıs davasının arkasında olduğumuzu gösterdik. 

Kıbrıs, Türkiye'nin millî meselesidir, partilerüstü bir meseledir, kim iktidarda olursa olsun, 30 
senedir, Kıbrıs'a karşı yapması gerekeni yapmıştır ve bundan sonra da yapacaktır. Kıbrıs'ta bugün
kü problemin sorumlusu kesinlikle Türkiye değildir, Barış Gücü, Kıbrıs'a, 1974'ten önce gitmiştir. 
Birleşmiş Milletler'in resmî gözlemcilerinin fotoğrafladığı toplu mezarlar Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetindedir, güney kesiminde Rumlara ait bu tip mezarlar yoktur, bütün dünya bu gerçekleri bil
mektedir; fakat, bütün bunlara rağmen, çeşitli oyunlarla, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinin kazanımlannı geri almak için yapılan bütün çalışmalar boşa gidecektir. Bunu derken şu
nu söylemek istiyoruz; 1960 Antlaşmalarından doğan bütün garantörlük haklarımız aynen devam 
etmektedir, bunların sulandırılmasına dönük herhangi bir şeye kesinlikle müsaade edilmeyecektir, 
Türkiye, bu konuda çok kesin kararlıdır. Kıbrıs'ın güvenliği Türkiye için vazgeçilmez bir koşuldur, 
Mersin'in, Sinop'un, Edirne'nin, Kars'ın güvenliği neyse, Kıbrıs'ın güvenliği de Türkiye için aynı 
şekildedir. (RP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) Türkiye bunu, gerektiğinde, fiilen de göster
mekten hiçbir zaman geri kalmamıştır, bunu, bütün dünya da bilmektedir. 

Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomik durumunun sağlamlaştırılması, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin sağlam bir ekonomi üzerinde yükselmesi için de, Hükümetimiz elin
den gelen bütün gayreti göstermektedir. 3 Ocak tarihinde, Sayın Başbakanımız ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Başbakanı arasında, Ankara'da imzalanan ekonomik protokolle açılması taahhüt 
edilen 250 milyon dolarlık kredi anlaşması, en kısa süre içerisinde gerçekleşecektir ve bütün dün
ya görecektir ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir ekonomik cazibe merkezi haline gelecektir. 

Kışkırtmalara bütün dünya şahittir, kesinlikle bunların karşısında geri adım atılmayacaktır. 
Son gelişmeler karşısında söylenen her şey bilinçli olarak söylenmiştir, kararlı olarak söylenmiştir 
ve gerektiğinde, gerekenler muhakkak yapılacaktır; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunun farkın
dadır, dünya farkındadır, Rum kesimi de farkındadır. 

Hükümetimiz, bütün hükümetlerde olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine karşı so
rumluluğunu, gerek güvenlik açısından gerekse ekonomi açısından bütün gerekenleri yapacaktır. 
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Bunu, bir kez daha, burada teyit ediyoruz. Ayrıca, Yüce Meclisimiz, bunu, oybirliğiyle, sadece 
gruplar değil, bütün milletvekilleri, bütün Parlamento olarak, 1992'de olduğu gibi, 1994'te olduğu 
gibi, bugün de bir kez daha teyit etmiştir. 

Hükümetimiz, bu konuda kararlıdır ve üstüne düşeni gerektiğinde yapacaktır. Bunu, bir kez 
daha, saygıyla, bütün halkımıza ve bütün dünyaya duyuruyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Hükümet adına konuşan Devlet Bakanı Sayın Abdullah Gül'e teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, Hükümetin yaptığı bu açıklamadan sonra, gruplarımıza ve Türkiye Bü

yük Millet Meclisinde temsil edilen partilerimizden birine söz hakkı doğmaktadır. Bu sebeple, grup 
temsilcilerine, sırasıyla söz vereceğim. 

Refah Partisi Grubu adına, Bülent Arınç; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Refah 

Partisi Grubu ve şahsım adına, hepinizi hürmetle selamlıyorum. 

Parlamentomuz, bugün, değerli bir misafiri konuk ediyor; bundan, hepimiz sevinç ve gurur du
yuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'ın Meclisimizi teşriflerin
den dolayı, kendilerine hoş geldiniz diyor, yaptıkları değerli konuşmadan dolayı da teşekkür edi
yorum. Sayın Cumhurbaşkanının şahsında, yavru vatan Kıbrıs'ta, yüzyıllar öncesinden bugüne, ha
len Ada'nın manevî sahipleri olarak bulunan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve şu anda 
Kıbrıs topraklan üzerinde yaşayan değerli kardeşlerimize Cenabı Hak'tan sağlıklı günler diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin başında şunu ifade etmek isterim: Kıbrıs, Türkiyemizin mil
lî meselesidir, onurudur ve hepimizin haysiyetidir. Türkiye'nin, Kıbrıs'ta, hem tarihî hem millî hem 
dinî hem ahlakî hem coğrafî ilgisi vardır. Bu ilgimiz sebebiyle, bu ahlakî bağlarımız sebebiyle Kıb
rıs davası, bizim için, vazgeçilmez ve üzerinde tartışılmaz bir konudur. Sayın arkadaşlarımın da, 
hepsinin ifade edeceği gibi, bu millî konuda Parlamentomuz, bugüne kadar yekvücut hareket etmiş
tir. Gelmiş geçmiş bütün hükümetler, iktidar ve muhalefetiyle, bütün milletvekilleriyle Kıbrıs da
vasında aynı görüşü paylaşmışlardır. Bu, bizim için en büyük güç ve en büyük iftihar meselesidir. 
İnanıyorum ki, bugün de, Kıbrıs konusunda hepimiz aynı düşüncelere sahibiz; yapılması gereken, 
alınması gereken bütün kararlara, aynı yüreklilikle, aynı samimiyetle hep beraber sahip çıkacağız. 

Değerli milletvekilleri, yüzyıllar boyunca Osmanlı hâkimiyetinde kalan Kıbrıs'ın daha sonra 
elimizden nasıl alınmak istendiğini ve Kıbrıs'ta yaşayan ırkdaşlarımıza, dindaşlarımıza karşı nasıl 
bir soykırım uygulandığını hepimiz biliyoruz. Mehmet Akif Ersoy merhumun çok güzel de ifade 
ettiği gibi "zebunküş Avrupa bir hak tanır ki, o da kuvvettir." Kuvvetle, baskıyla kendi çıkarları için 
Ada'daki kardeşlerimize çok büyük zulüm yapılmıştır. Bunlar, tarihte, halen hepimizin hatırladığı, 
çok yakın geçmişimizdeki hadiselerle görülmektedir. 

1974 Kıbrıs çıkarmasına gelinceye kadar Adada köyler yakılmıştır, insanlar tuzağa düşürülüp 
öldürülmüştür ve banyo küvetinde küçücük yavrularımızın -halen, belki, bir kartpostalda dahi ya
şıyor- kanlı manzaraları hepimizin hafızalarında, belleklerinde durmaktadır. 

Bu acı manzaralar karşısında, Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı veya Enosis suretiyle elimizden 
alınması, Türkiye'nin bu haklı davasında başarısız kılınması için ne gerekiyorsa yapmışlardır. 

20 Temmuz 1974 yılında yapılan bu çıkarma sebebiyle, Türkiye, hem anlaşmalardan doğan 
garantörlük haklarını .kullanmış hem de bütün dünyaya karşı bir oldubittiye izin.vermeyeceğini çok 
güzel bir biçimde ortaya koymuştur. 

Gerek 1974 Kıbrıs çıkarması gerekse daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurulmuş 
olması sebebiyle, 20 yıldan bu yana Ada'da huzur ve sükûn hâkimdir. Bu huzur ve sükûn son 
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aylarda bozulmak istenmektedir. Gerek Türklere karşı gerekse Türk bölgesine karşı yapılan teca
vüzler, kendi sebebiyet verdikleri olaylar dünya gündemine taşınmak istenmektedir ve özellikle son 
günlerde, füze krizi olarak ortaya çıkan olaylar da, yine, Kıbrıs'ın ateşlenmek istendiğini, Türki
ye'ye karşı bir husumet cephesi oluşturulmak istendiğini ortaya koymaktadır. Hükümetimizin ve 
bütün partilerimizin, bütün siyasî parti liderlerinin üzerinde ittifakla durduğu konu, Kıbrıs'ın bu te
cavüzlerden korunması ve Kıbrıs'ın bağımsızlığının devam ettirilmesidir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, anlaşmalardan doğan haklarıyla birlikte, bugün uluslara
rası camia içerisinde kendi yerini bulmuş olması sebebiyle de, Türkiye ile olan bağlarının güçlen
dirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, 1974 çıkarmasından, harekâtından sonra, çok önemli bir olay 
olması sebebiyle, her iki Cumhurbaşkanı arasında imzalanmış olan Kıbrıs protokolünün veya an
laşmasının tarihimizde yeni bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Bu protokolle ve bugün bu 
Mecliste ilan edilen -biraz evvel bütün siyasî parti gruplarının imzaladığı- bildiriyle görülüyor ki, 
Türkiye, her zamanki kararlılığını çok daha üst noktalara çıkarmaktadır, Kıbrıs davasındaki ısrarlı 
ve kararlı tutumunu bir kez daha bütün dünyaya ilan etmektedir. Bu kararlılık, artık, Türkiye'nin 
pasif durumda kalmayacağını, ne yapılırsa yapılsın, önceden planlanan bütün tedbirlerle bunların 
boşa çıkarılacağını da göstermektedir. Dolayısıyla, bütün bu hareketlerin, bütün bu çalışmaların; 
Hükümetimizin de gayretleriyle, Parlamentomuzun da desteğiyle; Kıbrıs halkının, Kuzey Kıbrıs'ta 
yaşayan bütün Türk kardeşlerimizin geleceklerinin çok daha güzel olması ve her zaman huzur ve 
sükûn içerisinde bulunmalarına yol açacağı kanaatindeyim. 

Bütün siyasî parti gruplarımız da konuşacakları için, ayni düşünceleri paylaşacağımız ümidi 
içerisinde, bugün, Parlamentomuzu teşrifleriyle hepimizi memnun eden Sayın Cumhurbaşkanına 
bir kez daha hürmetlerimi, selamlarımı takdim ediyor; kendilerini ayakta alkışlamak suretiyle, bü
tün düşüncelerine ortak olduklarını ifade eden Sayın Başkanımızı ve değerli milletvekillerimizi, 
tekrar, hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına konuşan Sayın Bülent Arınç'a teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gruplar adına konuşmalar devam edecektir. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kâmran İnan, Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın 

Bülent Ecevit, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Sedat Aloğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Altan Öymen, bağımsız milletvekilleri adına da Sayın İsmet Sezgin konuşacaklardır. 

Şimdi, söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kâmran İnan'da. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Ankara, dün ve bugün, tarihî bir gün ve dönem yaşamaktadır. Çankaya'da, dün, iki kardeş devlet 
Sayın Cumhurbaşkanları arasında yapılan müzakerelerden sonra kabul edilen deklarasyon; bugün, 
bu Yüce Meclisi şereflendiren ve gerçekten 20 nci Dönem Meclisin hayatında bir tarihî gün çizgi
sini atan Sayın Denktaş'ın beyanları; Yüce Meclisin ittifakla kabul ettiği ve bütün dünyaya hitap 
eden metin, aslında, son zamanlarda Kıbrıs'ta oynanmak istenen oyuna verilecek en açık ve en ke
sin bir cevaptır. (Alkışlar) Bunu, yirmiüç yıl önce denediler; 15 Temmuz 1974'te, bir başka Kıbrıs
lı Rum, Sampson, bir darbe, bir Enosis'i direkt yapmak istedi; Türkiye'nin duvarına çarptı ve o za
manki Sayın Hükümet'in değerli Başbakanı -ki, benden sonra Meclise hitap edeceklerdir; bu vesi
leyle, kendilerini saygıyla selamlıyorum- hukukî durumu kullanarak ve antlaşmalardan doğan hak
kımızı yerine getirerek, bugünkü durum meydana gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ancak, bir başka yönü vardır olayın: 15 Kasım 1983'te doğan, kardeş 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, aslında, Türk dünyası bağımsızlığının ilk müjdecisi olmuştur. 
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Ondan sonra, Orta Asya, Kafkasya bağımsızlığına kavuşmuş, Balkanlar değişmiş ve yeni bir Türk 
dünyası ve kardeş devletler topluluğu meydana gelmiştir. Bu, büyük bir hadisedir ve bundan dola
yıdır ki, biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine, Türk dünyasının, bir bakıma bayrağı gözüyle ba
karız ve bu bayrağın indirilmesi düşünülemez. 

Değerli milletvekilleri, şayet, bugünkü Kıbrıs Rum Kesimi lideri Klerides, yirmiüç sene önce 
Sampson'un yaptığını başka şekilde denemeyi düşünüyorsa, bugünkü Türkiye Cumhuriyetinin bü
tün gücüyle, başka türlü bir cevabı karşısında bulur ve belki de, 1974'te tamamıyla radikal bir çö
züme bağlanmamış bulunan olay, daha radikal bir çerçeveye ve kökünden çözüm noktasına götü
rülmüş olur. (Alkışlar) 

Şu kürsüden ifade etmek lazım; gizli bütünleşme yolları, Enosis yolları, Avrupa Birliğine tam 
üyelik yolu veya füzeler getirmek suretiyle bir pazarlık marjı yaratmak oyunları Türkiye bakımın
dan geçerli değildir; hiçbir şekilde kabul edilemez ve şunu bütün dünyanın bilmesi lazımdır: Kıb
rıs millî davası etrafında Türk siyasî partileri ve Türk Milleti bir bütündür. Bu konudaki bütün ka
rarlarında ve adımlarında gerekli danışmayı yapmak ve en isabetli kararlan almak kaydıyla, Sayın 
Hükümetin daima yanındayız. Bu alanlarda, millî davalarda ve bilhassa Kıbrıs meselesinde bir mu
halefet ayrılığı hiçbir şekilde düşünülemez. Biz, hiçbir şekilde bunu düşünmeyiz ve buradan şunun 
bilinmesi gerekir ki; Türk millî menfaatlan bahis konusu olduğunda, Türkiye Büyük Millet Mecli
si partileri ve milleti yekvücut olarak ortaya çıkar. Buna güvenerek adım atmak ve yanlış hesap 
yapmak yolunda olanlar varsa -ki, bu, yirmiüç yıl önce yapılmıştır- bugün, o hatanın tekrarı kendi
lerine çok fazla pahalıya mal olur, bunun bilinmesi lazım ve yine, Avrupa Birliğinin bilmesi lazım 
ki, gizli Enosis yolunu açmak suretiyle, Kıbrıs'ın tam üyeliği gündeme gelecekse, bu, Kıbrıs'ın tak
simi, bölünmesi olur ve sorumluluğun tümü kendilerine ait olur. 

Değerli milletvekilleri, bizim Batılı dostlarımız "müttefiklerimiz" son senelerde, Bosna-Her-
sek'te bir başka oyun oynadılar. Bu oyunun, bugün Kıbrıs'a sıçratılması bahis konusu ve aslında, 
Rus füzelerinin alınması, sadece Rusya ile Güney Kıbrıs idaresi arasında cereyan eden bir olaydan 
ibaret değildir, bu, çok yönlü bir hadisedir. Yalnız, bu yeni hesabın arkasındakiler şunu akıllarında 
tutmalıdırlar ki; Kıbrıs, Türkiye'den 60 kilometre mesafededir. Bosna-Hersek bizden uzakta; ama, 
burada, dünyanın on büyük ordusu arasında bulunan büyük Türk ordusu, 800 bin kişi mevcudu ve 
en ileri teknolojisiyle bulunmaktadır. Bu hesabın arkasında kim olursa olsun, sahibi kim olursa ol
sun, hesabın yüzlerine çarptığını çok acı şekilde göreceklerdir. Bundan kimsenin şüphesi olmama
sı lazımdır. (Alkışlar) 

Yalnız, ümit ve temenni ederim ki, bu gibi hassas ve millî meselelerde, Sayın Hükümet, tek 
başına hareket yerine, icra döneminde de muhalefetle ve Türk kamuoyuyla elbirliği ve işbirliği ha
linde hareket etsin. Gönül isterdi ki, dün yapılan görüşmelerde, bütün siyasî partilerin temsilcileri 
bulunsunlar; Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü daha Çankaya'dan dünyaya teşhir edilsin ve bilhassa, 
Kıbrıs Harekâtının ilk başlangıcını yürüten Sayın Başbakanın orada bulunması lazımdı. Bu konu
lara dikkat etmek lazımdır; çünkü, bu konularda sergilediğimiz ve maalesef, içpolitika kavgaları
nın fazla yükseltildiği dönemler, dışarıda, Türkiye'nin bir nevi zaafı olarak hesaplanmakta, anlaşıl
makta ve bu zaaf, başkalarının yanlış ve kötü hesaplar yapmalarına yol açmaktadır. Buna meydan 
vermemek lazımdır. 

Millî meselelerde bizim hassasiyetimiz Sayın Hükümetçe bilinmektedir. Bu hassasiyeti de. 
eğer yeterince değerlendiremiyorsa, kusur bizde değildir; bizzat, Sayın Hükümetin, kusuru kendi
sinde araması lazım. Size şunu memnuniyetle arz edeyim; dünyanın hiçbir iktidarı, millî mesele
lerde, Türkiye'de gördüğü dayanışmayı bulamaz. Bunun nimetini, iktidarların bilmesi lazımdır, 
kıymetini bilmesi lazımdır ve muhalefete, bu konularda, muhalefet gözüyle değil, Parlamentonun, 
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Türk Devletinin vazgeçilmez bir parçası gözüyle bakmasında, onun ve Türk Milletinin ve millî 
menfaatlarının faydası vardır. 

Bu vesileyle, şunu da arz etmek istiyorum: Üzülerek söyleyeyim, dünyada çok önemli geliş
meler olmaktadır ve bu gelişmeler karşısında... Bunların içerisinde, mesela Kıbrıs meselesini de 
bugün açmayı pek gönlüm almıyor; ama, bu füze ihtilafı, önleyici diplomasiyle çok önceden ele 
alınabilirdi. Bu, dün ortaya çıkmış bir hadise değildir. Sayın Hükümetin, bir Orta Asya vakıasını 
ihmal etmemesi lazım; Sayın Hükümetin, Gürcistan'a yerleştirilen üç Rus tümenini ihmal etmeme
si lazım, 58 inci Orduyu ihmal etmemesi lazım (ANAP sıralarından alkışlar) Ermenistan'a yerleş
tirilen bir tümen ve uçakları ihmal etmemesi lazım; Balkanlarda, Yunanistan'ın geliştirdiği Orto
doks kiliseler çemberini ve Müslümanlara karşı yürütülen politika, Kosova'da tertipleri ihmal et
memesi lazım; komşumuz Bulgaristan'da olanları ihmal etmemesi lazım; Belgrad'ta olanları ihmal 
etmemesi lazım. 

Bakınız, bu yüzyılın ikinci yarısının en büyük soykırımını işleyen insanlar eli kolu serbest do
laşıyor; Miladiç, Karadziç, Miloseviç ortada dolaşıyor; ama, bunu dolaştıran insanlar gelip Kıb
rıs'ta, bize baskı yaparak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ve Türk Devletine baskı yapmak su
retiyle, tavizler koparmak rüyasına kapılıyorlar; bu, mümkün değildir. 

Bu vesileyle, bugün ant içerek yeniden dört yıllık başkanlık dönemine başlayan Sayın Clın-
ton'ın, geçen yaz Klerides'i Beyaz Sarayda Kıbrıs devleti temsilcisi olarak kabul etmesini kınadığı
mızı ifade etmek isterim. 

Bu konularda, biz, Hükümetten, daha dinamik ve aktif olmasını bekliyoruz. İçe kapalı ve ye
niden oluşmakta bulunan yeni dünya düzeninde, Türkiye, düzeni kurucular arasında olması gere
kirken, kendi içine kapanık ve kendisine rağmen bir düzenin gelişmesine göz yuman bir devlet du
rumuna sokulmamalıdır ve eğer Sayın Hükümet bu yollarda cesur adımlar atmaya kararlıysa, bizi 
tümüyle yanında ve arkasında bulur. Hatta bu alanlarda, hata ettiğiniz hallerde bile yanınızda olu
ruz, hatanızı bile paylaşırız; bundan hiçbir endişeniz olmasın. Yeter ki, siz, ortaya güç sergileyin 
ve Türkiye'nin dünyadan kopmuş, içine kapalı ve üzerinde hesapların yapılabileceği bir devlet 
manzarasını; lütfen, ortadan kaldırın ve lütfen, bu Kıbrıs füze olayı geliştiği sırada, dört ayrı sesten 
beyanda bulunmak yerine, Hükümet adına bir beyan ve bu beyanı yapmadan önce, bu Yüce Mec
lise bilgi vermek ve bu Meclisin liderlerini davet ederek, görüşlerini almak, kendilerine devlet ar
şivlerinden gelişmeler hakkında bilgi vermek ve dolayısıyla, sistemin sağlıklı işlemesini sağlamak 
gerekir. Bu, zor bir iş değildir ve eğer, bunda, bir muhalefet kıskançlığını beslerseniz, o zaman nan
körlük yapılmış olur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın İnan, konuşmanızı tamamlayın efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) - Evet efendim. 
Size gayet açık söyleyeyim, bu nankörlüğü de, bu memlekette, hiçbir iktidarın işlemeye ve 

göstermeye de hakkı olmamak gerekir. 
Değerli milletvekilleri, inanıyor ve umuyorum ki, dünkü Cumhurbaşkanları deklarasyonu, bu

gün, Sayın Denktaş'ın buradaki tarihî beyanları, Yüce Meclisin ittifakla kabul ettiği metin bütün 
dünyaya bir cevap olur ve bu cevabı doğru anlamaları beklenir, temenni edilir. Bu cevabı yanlış an
larlar ve bugünkü gizli Enosis ve yan kapılardan Kıbrıs'ı koparıp da Yunanistan'a bağlamak oyun
larına devam edilirse, neticelerine katlanmak gerektiği hususunu kendilerine bir kere daha bu kür-' 
süden hatırlatmak vazifemizdir. 

Bizim istediğimiz, Sayın Hükümetin çok kararlı hareket etmesidir, ahenk içerisinde hareket et
mesidir ve arkasında bulacağı muhalefeti, muhalefet gözüyle görmeden, millî meselelerde elele 
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hareket etme lüzumunu takdir etmesidir. Zannediyorum, çok şey istemiyoruz. İstediğimiz, bu mil
lî meselelerde Hükümetin başarısı, Türk Devleti ve Milletinin başarısı ve kardeş Kıbrıs Türk Cum
huriyetinin ilelebet yaşayacağının bütün dünyaya ilan edilmesidir. 

Saygilar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına konuşan Sayın Kâmran İnan'a teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, söz sırası, Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Bülent Ece-
vit'in. 

Buyurun Sayın Ecevit. (DSP sıralarından ayakta alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA BÜLENT ECEVİT (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım, bizi televizyonlarından izleyen sayın yurttaşlarım ve aziz Kıbrıslı kardeşlerim; Demok
ratik Sol Parti adına sözlerime başlarken hepinize saygılar sunarim. 

Değerli milletvekilleri, dün, Sayın Cumhurbaşkanımızla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'm yayımladıkları ortak deklarasyon ve o deklarasyona daya
narak, o deklarasyonun aynen benimsendiğini ifade ederek, Büyük Millet Meclisinden biraz önce 
oybirliğiyle çıkan karar, bizim isteklerimizi tam olarak karşılamasa bile, o doğrultuda ve kanımız
ca doğru bir yol doğrultusunda atılan önemli adımlar içerdiği için, bu gelişmeyi sevinçle karşılıyo
ruz ve bu nedenle, biz de Büyük Millet Meclisinin kararına katkıda bulunmuş ölüyoruz. Bunu be
lirttikten sonra, Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'a, yaptığı aydınlatıcı konuşma için, yalnız 
Kıbrıs Türklerinin kararlığını değil, bütün Türk Ulusunun da kararlılığını yansıtan konuşması için 
şükranlarımı sunmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, son yıllarda, Kıbrıs'la ilgili olarak çok önemli bazı değişiklikler oldu. O 
arada, Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan arasında bir askerî ittifak resmen oluşturuldu ve fiilen, 
Yunanistan, kendi askerî gücüyle Güney Kıbrıs'a yerleşme olanağını buldu. 

İkinci önemli gelişme, Avrupa Birliğinde tam üyelik kapısının, tek yanlı olarak, Kıbrıs Rum 
yönetimine açılması yolunda atılan adımlardır. 

Üçüncü önemli gelişme de, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, din ve ırk temeline dayalı, Or
todoksluk ve Slavlık temeline dayalı bir Rus emperyalizminin yeniden ortaya çıkmasının bir sonu
cu olarak, Türkiye, bir Ortodoks çemberi içine alınmaya başladı. Bu konudaki uyarılarımızı yıllar
dan beri yapıyorduk. Sırbistan'dan başlayıp Yunanistan'dan geçerek, Kuzey Karadeniz'den, Rus
ya'dan, Kafkasya'dan geçerek, Güney Kıbrıs'a kadar inen bir Rus kuşatması süreciyle karşı karşı-
yayız. 

Bütün bu değişikliklerden cüret alan, cesaret alan Rum yönetimi, gerçek niyetini artık kesin
likle açığa vurmaya başlamıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle bütün diyalogu kesmiştir Rum 
yönetimi; Sayın Denktaş'ın tüm iyiniyetli çağrılarına rağmen diyalogu kesmiştir. Daha önceleri, 
inanmayarak da olsa, iki toplumlu, iki kesimli bir federal çözümü kabul edebilirmiş gibi görünen 
Rum yönetimi, artık, böyle bir çözümü kesinlikle reddettiğini açıklamaktadır ve Türk Barış Hare
kâtından sonra, yirmiiki yıl, Kıbrıs, kesintisiz bir barış yaşadıktan sonra, geride bıraktığımız yıl, 
Rum yönetimi, bu belirttiğim gelişmelerden aldığı cüretkârlıkla, Kıbrıs'ta sınırı delme girişimleri
ni uygulamaya başlamıştır. Bardağı taşıran en son damla da, Türkiye'yi tehdit edebilecek kadar 
uzun menzilli füzeleri, Rusya'dan almak için bir anlaşma imzalamış olmasıdır. 

Bu durumda,Türkiye'nin de, artık, Kıbrıs politikasını yeniden gözden geçirmek, hatta yeni bir 
Kıbrıs politikası saptamak zamanı, kanımızca, çoktan gelmiştir. Bu yolda atılması gereken adım da, 
kanımıza göre ve öteden beri belirttiğimiz gibi, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti arasında bir özerklik anlaşması imzalanmasıdır; yani, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
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yine, bağımsız bir devlet olarak kalmalıdır; ama, onun dış güvenliğinden ve dış ilişkilerinden so
rumluluğu Türkiye üstlenmelidir. Fiilî durum zaten budur; bu durum resmîleştirilmelidir. 

Sayın Cumhurbaşkanlarının dünkü deklarasyonunda, bu bakımdan -beklentilerimizi tam kar
şılamasa da- umut verici bir ifade yer alıyor; deniyor ki "Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek başı
na Avrupa Birliği yolunda atacağı her adım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Türkiye'yle bütün
leşme sürecini hızlandıracaktır." Yani, resmen, bir bütünleşme sürecinin söz konusu olabileceği, bu 
deklarasyonda kabul ediliyor. Bu, olumlu bir gelişme; ancak "Rum yönetiminin, tek başına -yani, 
Türkiye de üye olmaksızın- Avrupa Birliği üyeliği yolunda atacağı her adım" deniliyor; ama, ya 
atılmış adımlar ne olacak ya Avrupa Birliğinin, bu konuda, Rumlara tam üyelik kapısını açma ka
rarı ne olacak?.. 

Bu kararlar, resmen ve kesin biçimde geri alınmadıkça, bugün kriz biraz ertelenir; ama, yarın, -
bu bütünleşmeyi gerçekleştirmek, Türkiye için ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için büsbütün 
güçleşebilir. Onun için, varolan belirtiler karşısında, Rum yönetiminin ve Yunanistan'ın bütün ni
yetleri, artık, kesinlikle açığa çıktığına göre ve Avrupa Birliği de Rum yönetimine, üyelik kapısını 
şu ana kadar resmen ve kesin bir dille kapatmadığına göre, Türkiye, artık, bu bütünleşme sürecini, 
yalnız böyle perakende adımlarla değil, toptan ve kararlılık içinde yerine getirmelidir, bunun gere
ğini yapmalıdır. (DSP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, demin, Ortodoks kuşatmasından söz ettim. Bu konuda, Batılı müttefik
lerimizi de uyarma gereğini duyuyorum. Sovyetler Birliği varken dünya iki kampa bölünmüştü -
Doğu ve Batı diye- ve Sovyetler Birliği, geniş bir arazi üzerinde egemenliğe ve etkinliğe sahip ol
makla birlikte, Doğu Akdeniz'de ciddî bir Sovyet varlığı ve nüfuzu yoktu. Oysa, şimdi, Batılı müt
tefiklerimizin aymazlığından yararlanarak, Rusya, Kıbrıs'a yerleşmektedir, silahlarıyla yerleşmek
tedir. Yarın, o silahlar bahane edilerek gönderilecek olan uzmanları, teknisyenleri vasıtasıyla yer
leşecektir. Şimdiden, off shore bankacılık sistemiyle yerleşmektedir. Her konuda uzmanlarını Gü
ney Kıbrıs'a göndermektedir, yerleştirmektedir ve ilk defa, Sovyetler Birliği döneminde başarıla
mayan bir şeyi başarma yoluna girmiştir yeni Rusya Federasyonu; Doğu Akdeniz'de, Amerikasıy-
la, Fransasıyla, Almanyasıyla, Ingilteresiyle, bütün başlıca Batı devletlerine âdeta meydan okuya
rak, kendisini bir Doğu Akdeniz devleti haline getirme yolunda çok ileri adımlar atmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, biz, son zamanlarda, dış ilişkilerimizde inisiyatifi büyük ölçüde kaybet
tik; ama, inisiyatifi yeniden ele almalıyız ve müttefiklerimizi de uyarmalıyız. Batılı devletler ken
dilerini çok akıllı sanırlar; ama, Birinci Dünya Savaşına onlar neden olmuştur, İkinci Dünya Sava
şına onlar neden olmuştur; İkinci Dünya Savaşından sonra dünyanın ikiye bölünmesine, dünyanın 
büyük bir bölümünün Rus egemenliği altına sokulmasına yine Batılı devletler neden olmuştur. Sov
yetler Birliği dağıldıktan sonra da, Kafkasya'nın, Orta Asya'nın ve şimdi de Güney Kıbrıs'ın, Rus
ya'nın arka bahçesi haline getirilmesine, yine, Batılı devletler neden olmuşlardır. (DSP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) Onları da bu konuda iyi niyetle uyarmamız gerektiği kanısındayım; yani, sa
dece Kıbrıs Türkleri değil, sadece Türkiye Cumhuriyeti değil, aynı zamanda, Doğu Akdeniz'de çı
karı bulunan Batı devletleri de ciddî bir Rus emperyalizmi tehdidi altındadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, herşeyden önce, eğer bu özerklik anlaşması yolunda hemen bir somut 
adım atılmayacaksa -ki, bizce atılması gerekir- en azından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçe
ğini müttefiklerimize kabul ettirmek zorundayız. Bazı devletler, bir devleti tanımayabilirler, onun
la diplomatik ilişki kurmak istemeyebilirler; ama, ortada bağımsız bir devlet varsa o gerçeği kabul 
etmeleri gerekir; evvela, Türkiye, müttefiklerinden bunu istemelidir. Geçen gün, Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanlığının Kıbrıs ile ilgili temsilcisi Sayın Cavanaugh Lefkoşe'ye gitti; Rum kesi
miyle, Türk kesimiyle görüştü; Atina'ya gitti, Ankara'ya geldi. Bütün demeçlerini okudum; hep şu 
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ifadeler "Başkan Klerides, Mister Denktaş...", "Başkan Klerides, Mister Denktaş..." Bu, bir kere, 
diplomatik nezaket kurallarına aykırıdır. Kendileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanımaları 
gerektiği halde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ecevit, konuşmanızı tamamlayın efendim; buyurun. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Resmen tanımasalar bile, onun varlığını ve onun hukukî açı
dan Rum yönetimiyle eşitlik içinde olduğunu kabul etmeleri gerekir. Gerçekler görülmeden, gözar-
dı edilerek hiçbir soruna çözüm bulunamaz. Onun için, Türkiye, bir kere, herkese, kullanılan bu ifa
deler konusunda haddini bildirmelidir. Sayın Klerides'ten "Başkan" diye söz edilen her metinde, 
her açıklamada Sayın Denktaş'tan da "Başkan" diye söz edilmesinin, en azından bir diplomatik ne
zaket kuralı olduğu bütün dünyaya hatırlatılmalıdır. (DSP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'ın biraz önce konuşurken belirttiği gibi; 
Türkiye, Kıbrıs davasını, gerçek yönüyle dünya kamuoyuna bir an önce anlatmak zorundadır. Bun
dan önceki bir konuşmamda da belirttiğim gibi, dünyada yeni bir politikacılar kuşağı var; yeni bir 
siyaset uzmanları, gazeteci, yazar kuşağı var; bunlar, 1963'te Kıbrıs'ta Türklerin başına neler gel
diğini, 1967'de neler geldiğini; eğer, Türk Barış Harekâtı olmasaydı neler gelirdi Türklerin başına, 
bunları bilmeyebilirler; ama, burada onları suçlamadan önce kendimizi eleştirmemiz gerekir. Biz, 
bu konularda gerçekleri dünyaya anlatma bakımından üstümüze düşeni yapmıyoruz. Geçen gün bir 
genç gazeteci, bana, interneti gösterdi, internette, Rumlar, nasıl propaganda yapıyorlar gerçekleri 
tahrif ederek; Türkiye'nin yaptığı aydınlatma, bilgilendirme gayretleri ise ne kadar yetersiz kalıyor, 
bunu üzülerek gördüm. Onun için, Hükümetin, bir an önce, böyle bir kampanya da açmasını tekrar 
diliyorum. 

Sözlerimi bitirirken şunu hatırlatmak isterim: Sayın Denktaş, Türkiye'ye Kıbrıs Türklerinin 
şükran duygularını her zaman cömertçe ifade eder; fakat, aslında, sadece Türkiye Kıbrıs Türkleri 
için bir güvence değildir; aynı zamanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türkiye için büyük bir 
güvencedir. (DSP sıralarından alkışlar) Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye için ne kadar büyük bir güvence 
olduğunu algılayabilmek, idrak edebilmek için strateji uzmanı olmaya gerek yoktur. Bir ortaokul 
haritasını açıp bakan herkes Kıbrıs'ın Türkiye için stratejik açıdan ne kadar önemli bir yer tuttuğu
nu gözleriyle görebilir. Güney kıyılarımızın güvenliği; İskenderun, Mersin Limanlarının güvenli
ği; petrol boru hatlarının ve ileride yapılacak petrol ve doğal gaz boru hatlarının güvenliği bakımın
dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Türk askerî varlığının sürmesi, evvela o cumhuriyetin sür
mesi ve -o cumhuriyet ebediyen yaşayacaktır inşallah- o cumhuriyette de Türk askerî varlığının 
ebediyen kalması -her şeyden önce Türkiye'nin kendi güvenliği için- koşuldur. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Demokratik Sol Parti Grubu adına konuşan Sayın Bülent Eccvit'e teşekkür ediyo

rum. 
Şimdi, söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Sedat Aloğlu'nda. 

", Buyurun Sayın Aloğlu. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA M. SEDAT ALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

Doğru Yol Partisi adına, hepinizi saygı ve sevgilerle selamlıyorum. 
Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'a, Grubumuz adına, "hoş geldin" diyoruz. Sayın Denktaş 

ile Cumhurbaşkanımız Sayın Demirel'in yapmış oldukları ortak deklarasyonu büyük bir kıvançla, 
büyük bir memnuniyetle karşıladık. Bugün, bu Yüce Meclis altında grubu bulunan bütün partilerin 
ortak bildirisi de, bu mutluluğumuzu, bu gururumuzu bir kat daha artırmış oldu. 
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Sayın milletvekilleri, Kıbrıs konusunun, 1997 yılında, Türkiye'nin dış gündemine büyük bir 

ağırlıkla geleceği belliydi. Yunanistan'ın ve Kıbrıs'taki Rumların bunu bir füze kriziyle hızlandır
mış olmaları, durumu da pek değiştirmiyor. Bu konu, esas olarak, Türkiye'nin ciddî bir gündem 
maddesi olmaya bütün ağırlığıyla aday durumundaydı. Bu konuda, muhakkak ki, Hükümetimiz, 
gerekli tedbirleri almakta ve gerekli icraatları yapmaktadır. Ancak, şunu söylemem lazım ki, biraz 
evvel Sayın Bülent Ecevit'in de söylediği gibi, biz, bu konuları dış platformlara taşımakta, Meclis 
olarak, belki de yeterli olamadık. Dolayısıyla, Büyük Millet Meclisinin 550 üyesine de aynı ölçü
de görev düştüğü inancındayım. 

Dışişleri Komisyonu olarak, Bayramın hemen ertesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Başbakanının davetlisi olarak bir ziyarette bulunacağız. Bu 
ziyaretimizin hemen ertesinde, dış ilişkilerle ilgili tüm komisyonları, Kıbrıs konusunda Meclisimi
zin dış platformlarda daha fazla çaba gösterebilmesi, daha verimli çalışabilmesi için, bir araya gel
mek üzere, davet etmeyi düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, unutmamamız gereken bir şey var; Kıbrıs konusu -bu sorun- Yunanis
tan'ın devamlı körüklemiş olduğu bir konudur. Hepinizin bildiği gibi, Yunanistan, 1981 yılından 
itibaren Avrupa Birliğinin tam üyesi ve bloklaşmaların çok önem kazandığı günümüzde ise, Avru
pa Birliği, dünyanın en önde gelen bloğu sayılabilir. Bu blokta tam üye olan Yunanistan karşısın
da Türkiye'nin eşitliğini sağlaması, ancak, zaten yüzyıllardır devam etmekte olan rotasına doğru 
hareketini hızlandırmasıyla; yani, Avrupa Birliğine tam üyelik çabalarını hızlandırmasıyla gerçek
leşecektir. Türkiye, Avrupa Birliğine tam üye olduğu zaman, zaten Yunanistan'la eşit koşullara sa
hip olacak ve Yunanistan'ın çok uzun yıllardır devam eden bu Türkiye fobisine yerinde mukabele 
etme imkânını bulacaktır. Dolayısıyla, Kıbrıs sorununun çözümünün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyetinin sorunlarını halletmenin bir yolu da, Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinden geç
mektedir. Dolayısıyla, tüm Meclisimizin, bu konuda da üzerine düşen gayreti göstereceğine emin 
olduğumu söylemek istiyorum. 

Bu düşüncelerle, Doğru Yol Partisi Grubu adına, saygı ve sevgilerimi sunuyorum efendim. 
. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan Sayın Sedat Aloğlu'na teşekkür ediyo
rum. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Altan Öymen. 

Buyurun Sayın Öymen. (CHP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ALTAN ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın bu kürsüden yaptığı açıkla
malar üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubunun görüşlerini kısaca açıklayacağım. 

Önce, Sayın Denktaş'a, yaptığı değerli açıklamalar dolayısıyla Grubumuzun teşekkürlerini su-
nafım. Bu açıklamaları, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun dikkatle izlediğini ve destekle izlediği
ni belirtirim. 

Bugün Mecliste yaşadığımız tablo, Sayın Denktaş'ın buraya geldiği sırada yaşadığımız tablo, 
arkasından da tüm partilerin ittifakıyla yayımlanan bildiri, Türkiye'nin, Kıbrıs konusundaki Yunan 
tahriklerine ve tehditlerine karşı kararlılığının yeni bir göstergesi olmuştur. Kıbrıs'ta, son silahlan
ma girişimlerinden ve S-300 füzelerinin Ada'ya yerleştirilmesi anlaşmasından sonra vaki tırmanma 
karşısında, zaten, baştan beri, gerek Türk Hükümeti gerek Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ge
reken kararlılığı göstermişti. Bu kararlılık, dün, Türkiye Cumhurbaşkanı ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının ortaklaşa yayımladıkları deklarasyonla bir kere daha pekiştirilmiş 
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ve bugün de, Meclisimizde teyit edilmiştir. Dileriz, bu tablo, komşumuz Yunanistan'ın politikacı
ları ile Güney Kıbrıs Rum kesimi politikacıları tarafından da dikkatle izlenmiş olsun; çünkü, belki, 
Kıbrıs konusunda, şimdiye kadar yaptıkları birçok hataya ek olarak, yeni bir hata yaptıklarını gör
me fırsatını bulabilirler, bu kararlılığı izleyerek, burada yapılan bildiriyi okuyarak. 

Türkiye, siyasal hayatında, elbette büyük sorunlar içerisinde; bunlar, partiler arasında tartışılı
yor; ama -geçmişte de bunun örnekleri görülmüştür- Kıbrıs gibi bir millî mesele karşısında ve di
ğer millî meseleler karşısında olduğu gibi, siyaset hayatında da bir millî birliğe ulaşmayı her zaman 
başarmıştır, her zaman başarır. Zaten, yayımlanan bu ortak deklarasyon da, Kıbrıs konusunda, mu
halefet partilerinin de iktidar partilerinin de aynı görüş doğrultusunda olduklarını göstermektedir. 

Elbette, bir dişpolitikada, atılan adımların o şekilde ya da bu şekilde olması ve yapılan beyan
ların dozu üzerinde ve politikanın yan çizgileri üzerinde partiler arasında, milletvekilleri arasında, 
uzmanlar arasında görüş ayrılığı olur. Bunların giderilmesi de diyalog yoluyla olur. O sebepten, son 
sıralarda önem kazanan ve bazı teşebbüslerin konusu olan diyalog unsurunun, dışpolitika konusun
da daha fazla işletilmesi gereğini belirtmek isterim. (CHP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
Muhalefetin buna hazır olduğu -burada daha önce yapılan görüşmeler sırasında da- bellidir; İktida
rın da hazır olmasında sayılamayacak kadar fayda vardır. 

Bunu hatırlatırken, şunu da belirtmek zorunluluğundan kurtulamıyorum: Aslında, bugünkü 
müzakereler çerçevesinde herhangi bir polemiğe girmek niyetinde hiç değilim; ama, burada dışpo
litika konuşuluyor; Sayın Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı burada bir konuşma yapıyor, 
Türkiye Cumhuriyetinin Sayın Dışişleri Bakanı, neden sonra -çok şükür- burayı, çok uzun zaman
dan beri ilk defa teşrif etmiş bulunuyor; fakat, o konuşmanın arkasından kalkıp, hemen gidiyor. 

Burada, Sayın Denktaş'tan sonra konuşan, Hükümetin, dışişlerinden ne ölçüde sorumlu oldu
ğunu bilmediğim Devlet Bakanı yahut kısmen sorumlu Devlet Bakanı yahut da aslî olarak sorum
lu Devlet Bakanı -çünkü, Dışişleri Bakanı her zaman burada bulunmuyor- Sayın Denktaş'ın konuş
masından sonra kendi konuşmasını yaptıktan sonra, o da gidiyor. 

Şimdi, diyalog diyoruz, muhalefet partileri ile iktidar partileri arasında diyalog... Diyalog için 
muhatap lazım; diyalog için, karşı taraf ne diyor, biraz dinlemek lazım. Burada, bu hadiseyi baştan 
beri izleyen, Kıbrıs hadisesi sırasındaki devletin Başbakanı konuştu, onun söyledikleri var; her par
tiden arkadaşlarımız konuştu, Dışişleri Komisyonunun Doğru Yol Partili Başkanı konuştu; onu 
dinlemedikten sonra bu diyalog nasıl olur?! (CHP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlat) Tabiî, bu
rada değiller; ama, dilerim, inşallah, yukarıda televizyondan falan izlemiş, Hükümetin dışişleriyle 
ilgili bakanları bazı notlar almışlardır. (CHP sıralarından alkışlar) Daha doğrusu, daha fazla ilgili 
olması gereken bakanları. 

Bunu parantez içinde belirtmiş olmak istiyorum sayın arkadaşlarım; çünkü, burada asıl belirt
mek istediğimiş şey, bizim, millî politikalar üzerindeki kararlılığımızdır. 

Kıbrıs, şu sırada, Türkiye'nin en güncel millî davasıdır ve Kıbrıs, sadece oradaki soydaşları
mızın haklarının korunması davası değil, aynı zamanda, bir insan hakları davasıdır. 

Sayın Denktaş, burada, genel hatlarıyla belirtti; 1960 anlaşmalarıyla, o Ada'da, İngilizlerin 
Ada'yı terk etmesinden sonra kurulmak istenen düzen, iki ayrı toplumun, o zamana kadar birbiriy
le iç içe yaşayan iki ayrı toplumun, eşit şartlar altında, birlikte bir devleti idare etmesiydi. 1963'ten 
itibaren, Kıbjrıs Rum kesiminden gelen tecavüzlerle, bu fırsat ortadan kalktı ve Ada, hep bildiğimiz 
gibi -burada) da hatırlatıldığı gibi, Sayın Denktaş'ın da hatırlattığı gibi- önce, yer yer, 1990'larda 
Bosna-Hersek'te Sırplar tarafından ne yapıldıysa onlar yapılarak, katliam yapılarak, insanlar bulun
dukları yerden sürülerek, bir Rum adası haline getirilmek istenildi. Bir etnik temizlik hareketinin 

- 2 7 7 -



T.B.M.M. B : 4 8 21 .1 .1996 0 : 1 
ilk örneği -geçen defaki konuşmamda da belirttim; Sayın Denktaş da işaret ettiler- Akdeniz'deki ilk 
örneği Kıbrıs'ta olmuştur. O zamandan 1974'de kadar, Kıbrıs'taki insanların, Türklerin, soydaşları
mızın, aslında insan hakları ortadan kaldırılmıştır. Bugün, insan haklarından bahseden birçok ülke 
ve devlet yöneticileri, sözcüleri, hükümet dışı kuruluşların sözcüleri, Kıbrıs meselesi anıldığı za
man, o zamanki durumu da hatırlamak durumundadır. Biz de -her zaman onu da belirtiyorum- o 
zamanki durumu, 1960'lardaki durumu, Kıbrıs'ın 1974'e kadar gelen tarihî çizgisini mütemadiyen 
hatırlatmak durumundayız. Sayın Ecevit'in dediği gibi, bu konuda kampanyalar açmak durumun
dayız; çünkü -televizyonlarda da görülüyor- geçen hafta içerisinde, Yunanlılarla diyaloglar, açıko^ 
turumlar yapıldı; hepsi, Kıbrıs tarihini 1974'ten başlatırlar. Kıbrıs tarihi, 1974'ten değil -tabiî, çok 
eskiden başlar; ama- Kıbrıs'ın bu hale gelmesinin tarihi 1960'lardan başlar. O zamanki katliamları, 
o zamanki öldürülen çoluk çocuğu, o zaman evlerinden sürülen, kamplarda, çadırlarda yaşamak zo
runda kalan insanları, yıllar boyu kamplarda, çadırlarda yaşayan insanları, filmlerle, makalelerle, 
resimlerle hatırlatmak lazım; bunu da hiçbir zaman ihmal etmemeliyiz. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; bugün yayımlanan deklarasyonda da belirtildiği gibi, eğer, 
Güney Kıbrıs'taki silahlanma ve oraya füzelerin getirilmesi teşebbüsü bir pazarlık içinse; yani, ön
ce füzeleri getirip, sonra "ben bunu çekerim, ama şen de şunu yap" demek üzere bir pazarlık unsu
ru olarak düşünülmüşse, bu hesap yanlış hesaptır; çünkü, dün, iki cumhurbaşkanının ortaklaşa ya
yımladıkları deklarasyonda da ifadesini bulduğu gibi, o zamana kadar, o pazarlığa kadar Türki
ye'nin de yapacağı şeyler artık bellidir. Maraş ile Magosa'nın birleştirilmesinden, orada yeni üsler 
kurulmasından, oradaki askerimizin artırılmasına kadar, eğer bir pazarlık aşamasına gelinirse, o za
mana kadar... ı 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öymen, konuşmanızı tamamlayın efendim. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) - . . . o pazarlıkta, Rum tarafının, Yunan tarafının alacağı bir şey 

kalmayacaktır. Eğer, bu, bir savaşı göze alma hareketiyse -bunun tarihte çok misali yaşandı- bura
da da Yunanistan'ın kârlı çıkmayacağı açıktır. , ' • • 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugün gösterdiği kararlılığın -İktidarın, demin bahsettiğim 
diyalog konusuna katkıda bulunması suretiyle- daha da geliştirilmesini istiyoruz. Kıbrıs meselesi
nin, genel hatlarıyla çok doğru bir doğrultuda olan durumunun daha da sağlıklı hale getirilmesinin 
bu şekilde sağlanabileceğini belirtirim. 

Bu konudaki dileklerimi tüm Meclise iletirken, Grubum adına hepinizi saygıyla selamlarım. 
(CHP, DSP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partis Grubu adına konuşan Sayın Altan Öymen'e teşekkür edi
yorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, grubu bulunmayan milletvekilleri adına, Demokrat Türkiye Par
tisi Aydın Milletvekili Sayın İsmet Sezgin konuşacaklar. 

Buyurun Sayın Sezgin. (DTP, BBP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
İSMET SEZGİN (Aydın) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri aziz arkadaşlarım; 

Demokrat Türkiye Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi yüce kürsüsündeki ilk sözcülüğünün, 
ulusal davamız olan, ulusal onurumuzu teşkil eden Kıbrıs üzerinde yapılmış olmasından, ayrıca bü
yük bir memnuniyet ve bahtiyarlık duyduğumuzu ifade ediyor ve bu vesileyle, Yüce Meclisimizin 
değerli üyeleri aziz arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Güney Kıbrıs Rum yönetiminin her türlü makul ölçüyü 
aşan silahlanma politikası ve son olarak, kendi bölgesine, Rus yapısı S-300 füzeleri yerleştirmesi 
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girişimleriyle ortaya çıkan gerginliğin, hem bölgesel hem uluslararası düzeyde güvenlik ve istikra
ra tehdit oluşturduğu açık ve seçik olarak ortadadır. Esasen, uluslararası toplumun da, bu değerlen
dirmeyi paylaşan birtakım tespit ve uyanları mevcuttur. Nitekim, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin 23 Aralık 1996 tarihli karannda, bu gelişmeden duyulan kaygı ifade edilmektedir. Ay
rıca, bazı ülkeler de, Rum silahlanmasına ilişkin endişelerini açıkça beyan etmişler; Güney Kıbrıs 
Rum yönetimini ve Rusya'yı kınamışlar ve uyarmışlardır. 

Rusya'nın, daimî üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin iki hafta önce aldığı 
kararı hiçe sayması, uluslararası hukukun açık ve seçik bir ihlalidir ve nedeni ne olursa olsun, Gü
venlik Konseyi daimî üyeliğinin yüklediği sorumlulukla bağdaştırılması mümkün olmayan bir tu
tum ve davranıştır. 

Yunanistan'ın da, ortak savunma doktrini çerçevesinde, Ada'da gerginliği tahrik eden davra
nışlarla, bu silahlanma kampanyasında aktif bir rol oynadığı açıktır. 

Türkiye'nin, Kıbrıs sorununa barışçı çözüm bulunması doğrultusundaki bugüne kadar sergile
diği tutum ve samimî niyeti, hiçbir şekil ve surette tartışma götürmez. 

Demokrat Türkiye Partisi de, sorunun, adil, gerçekçi ve yaşanabilir bir çözüme kavuşturulma
sını istemektedir. Bunun, Kıbrısta'ki iki toplumun serbest iradesiyle ve müzakereler yoluyla müm
kün olacağı görüşündedir. Çözümün vazgeçilmez unsurları ise, iki toplum arasındaki siyasî eşitlik, 
Türkiye'nin etkin ve fiilî garantisidir. Türkiye'nin, her türlü tahrike rağmen, Kıbrıs Türk toplumu
na sağladığı desteği kararlılıkla sürdüreceğinden hiç kimsenin kuşku duymaması gerekir. Bugün, 
büyük devlet adamı Sayın Rauf Denktaş'ın Yüce Meclisimizi ziyareti münasebetiyle Yüce Mecli
simizin sergilediği bu olumlu, onurlu, anlamlı ve önemli davranış• bu görüşümüzü bir defa daha 
doğrulamış bulunmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Sezgin, konuşmanızı tamamlayın efendim. 

İSMET SEZGİN (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

Bugün, burada, bu Yüce Mecliste, Kıbrısımızın millî bir davamız ve onurumuz olduğu bir de
fa daha ortaya çıkmış ve kanıtlanmış bulunmaktadır. Bütün dünya, bunu, böylece bilmelidir. Gü
ney Kıbrıs Rum kesimine, Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını ve Ada'nın istikrarını doğrudan tehdit 
edecek S-300 füzelerinin yerleştirilmesi, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu denli sorumsuz bir ka
rarın uygulamaya konulmasına karşı, Türkiye, kendisine yakışır bir sorumluluk bilinci içerisinde, 
Zürih ve Londra Anlaşmalarıyla oluşturulan garantörlüğünün gereği olarak, 1964'te, 1967'de ve 
1974'te olduğu gibi, günlük politika kaygılarını aşarak, gereken tüm çabaları gösterecektir. Ulusla
rarası ilişkilerde zora başvurma ve savaşın dışpolitikanın araçları arasında yer aldığı şüphesizdir. 
Ancak, büyük devlet sorumluluğu, bu nihaî araçlara ne zaman ve hangi koşullarda atıf yapılacağı
nın ve bunların kullanılacağı aşamanın bilincini de gerektirir. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sa
yın Rauf Denktaş tarafından imzalanan ortak deklarasyonu, Demokrat Türkiye Partisi adına, bütü
nüyle desteklediğimizi, benimsediğimizi ifade ediyoruz. 

Nitekim, Demokrat Türkiye Partisi, bu anlayış içerisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yet
kilileriyle görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak üzere, 13 Ocak 1997 tarihinde, Başkanlığımda bir 
heyet tarafından ziyaret edilmiş ve bu görüş ve kararlılığımız kendilerine bir defa daha iletilmiştir. 

Sayın Başkanım, bu vesileyle, Yüce Meclisimize en derin saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Grubu bulunmayan milletvekilleri adına konuşan Demokrat Türkiye Partisi Ay

dın Milletvekili Sayın Sezgin'e teşekkür ediyorum. 

Böylece, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'm Meclisimizi 
ziyaretleri vesilesiyle açılan görüşmeler tamamlanmış bulunuyor. 

Gündeme geçmeden önce, üç milletvekili arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim., daha önce
den kararlaştırılmış program dolayısıyla. Zannediyorum, saat 16.00'ya kadarki çalışma süremiz içe
risinde bugünkü gündemdışı konuşmalar tamamlanabilecektir. 

3. - Ordu Milletvekili İhsan Çabuk'un, Karadeniz Bölgesi fındık üreticisinin sorunlarına 
ilişkin gündemdışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakanı E. Yalım Erez'in cevabı 

BAŞKAN - İlk söz, Demokratik Sol Parti Ordu Milletvekili Sayın İhsan Çabuk'un. 
Sayın Çabuk, Karadeniz fındık üreticisinin sorunlarıyla ilgili gündemdışı konuşma yapacak

lardır. 
Buyurun. 
Sayın Çabuk, konuşma süreniz 5 dakikadır. 
İHSAN ÇABUK (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarım ürünleri içerisinde ülke

mize en çok döviz girdisi sağlayan, iki bakanlığı içine alan, bir bakanlığı da ilgilendiren, Karade
niz halkının canı, kanı olan fındıktan ve çiftçisinin sorunlarından bahsetmek için gündemdışı söz 
almış bulunuyor; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. ' 

Değerli arkadaşlar, Refahyol Hükümetinin Başbakanı Sayın Erbakan ve Yardımcısı Sayın 
Tansu Çiller, fındık tabanfiyatıriı, 20 Ağustos 1996 günü, Trabzon İlinde, 2 doların karşılığı olan 
166 bin lira olarak, televizyon ve basından kamuoyuna ilan etti. Böylece, fındık kampanyasına, 
bölge halkı sevinç ve umutla girmiş oldu, Karadeniz'de âdeta bayram havası yaşandı. 8 Eylül 1996 
tarihine kadar alımlar normal seyretti; ne yazık ki, Refahyol Hükümeti sözünde 17 gün durabildi. 

Sayın milletvekilleri, son on yıl iktidarda bulunan hükümetlerin, fındık üreticisine peşin öde
me sözü verip, sözünde durmayıp, vatandaşı oyalaması, çiftçiyi faizcinin ve tefecinin eline düşür
müştür. Çiftçi, ürününü, hükümetin açıklamış olduğu tabanfiyatın altında tüccara satmak zorunda 
kalmıştır. Fındık alım tarihinden itibaren malını pazara indirmek zorunda kalan fakir ve borçlu in
sanlarımız, fındık bedellerini Fiskobirlikten zamanında alamadıklarından, mağdur edilmişlerdir. 
Fındıktan başka ürünü olmayan Ordu'nun ne fabrikası ne tütünü ne ayçiçeği ne üniversitesi ne li
manı ne havaalanı ne de doğru dürüst karayolu vardır. Seçim arifesinde baş tacı edilen Karadeniz 
halkı, her nedense seçimden sonra unutuluyor. Değerli arkadaşlar, insanlar için en büyük ıstırap, 
yaşarken unutulmaktır. 

Sayın milletvekilleri, çalmak çırpmak kadar halkı kandırmak da bir soygundur. (DSP sırala
rından alkışlar) Önemli olan, fındığa fiyat vermek değil, verilen sözün yerine getirilmesidir. 

Başbakan Sayın Erbakan, 5 Ocak 1997 pazar gecesi, özel bir televizyon kanalında Sayın Gü
neri Civaoğlu'yla yapmış olduğu söyleşide, fındık üreticilerinin paralarının ödendiğinden söz etti
ler. Bu para kimlere ödendi Sayın Erbakan? 

Yine, 9 Ocak 1997 Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Necati Çelik, 
ürün bedellerinin ödendiğini bu kürsüden Sayın Taranoğlu'na cevaben açıkladı. Sayın Çelik hangi 
ürünün bedelini ödedi? Fiskobirlik'in, fındık üreticisine 7 trilyon liraya yakın borcu var. Fındık üre
ticisinin perişanlığından haberleri yok galiba!.. 

Yine, Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Yalım Erez, 17 Ocak 1997 Cuma günü Giresun'da 
yapmış olduğu basın toplantısında, fındık paralarının Ramazan Bayramına kadar ödeneceğini vaat 
etti; dilerim, sözlerinde dururlar. 
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Yaptığınız bu açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Gerçek olan, üreticinin üç aydır parasını alma

mış olmasıdır. 
Yine, bir başka gerçek: Yüzde 90 enflasyonun 3 ilâ 4 aylık geç ödemeye etkisi de yüzde 20-

25 dolayındadır. Üreticiye 2 dolar fiyat verdim deseniz de, üreticinin kaybı, kiloda 50 senttir; esas 
olan budur. Esas olan, üreticinin eline geçen paradır. Bu da gösteriyor ki, üretici mağdur edilmiş
tir. Biz kararlıyız; fındık bedeli ödeninceye kadar, bu kürsüden Hükümeti zorlayacağız. 

Şimdi, Sayın Bakan bu kürsüden cevap verecek; fındığa en yüksek fiyatı biz verdik, biz sözü
müzde durduk diyecek. Bakan daha önce de sözünde durmuştu, fındık paraları ödenmişti. İşte, ba
sına yansımış olan Giresun'daki toplantının kupürleri... Yine diliyorum, Ramazan Bayramına kadar 
inşallah üreticinin parası ödenmiş olur. 

Sayın Bakan, fındık paraları üç ay geç ödeniyor. Ben, o bölgenin milletvekiliyim, üreticiyle 
her gün görüşüyorum. Üreticiyi tefecinin eline düşürdünüz, üreticiyi perişan ettiniz. 220 bin ortağı 
olan Fiskobirlik, üreticiyi ayakta tutan tek kuruluş olmalıdır. 

En önemli konu ise, fındık borsasının mutlaka Karadeniz illerinden birinde oluşturulmasıdır. 
Dünya fındığının yüzde 75'ini Türkiye sağlıyor; fiyatı, ne yazık ki, başka ülkeler belirliyor. Dün
yanın hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama yoktur. Fındık borsası Hamburg'da değil, Karadenizde 
bir ilde olmalıdır; bu ilin de Ordu olması lazımdır. (DSP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Refahyol Hükümeti altı ayda akaryakıta altı kez zam yaparak rekor kır
mıştır. Bu zamlar halkı perişan etmiştir. Sıkıntı, her geçen gün biraz daha artıyor, enflasyon ve ya
pılan zamlar vatandaşın belini büktü; bakkalın, kasabın, manavın yanına yaklaşılmıyor, fileler es
kisi gibi dolmuyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çabuk, konuşmanızı tamamlayın efendim. 
İHSAN ÇABUK (Devamla) - Sayın milletvekilleri, 6 Ekim 1996'dan bugüne kadar 105 gün 

geçtiği halde, fındık paraları ödenmemiştir. Fiskobirlik yöneticileri, her gün gidip gelen üretici kar
şısında ezilmekten, yalan söylemekten bıkmışlar, makamlarında oturamıyorlar. Bu yalanı kim söy
letiyor?! Seçim öncesindeki o güzel sözler, o güzel vaatler nerede kaldı?! 

Değerli arkadaşlar, siyasetçinin, söylediğiyle yaptığı birbirini tutmalıdır. Yalan sözlerle bu 
Meclisin itibarını zedelemeye -Başbakan dahi olsa- kimsenin hakkı yoktur. Vatandaş, ürün bedel
lerinin tümünün bir an önce ödenmesini bekliyor. Döviz kaynağımız olan fındığı siyasete alet et
meyin. 7 milyon insanın geçim kaynağıyla oynamayın. Şu mübarek ramazan gününde çiftçiyi tefe
cinin eline düşürmeyin. 

Ramazan ayının, milletimize ve İslam âlemine hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise saygılar 
sunarım. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın İhsan Çabuk'a teşekkür ediyorum. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI E. YALIM EREZ (Muğla) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Erez, sataşmadan mı söz istiyorsunuz, Hükümet adına mı efendim? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI E. YALIM EREZ (Muğla) - Hükümet adına efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Erez. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI E. YALIM EREZ (Muğla) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, fındık, Türkiye'nin çok önemli bir ihraç ürünü; çok 
önemli bir ürün olmakla beraber, üzerinde en çok konuşulan ve en çok spekülasyon yapılan bir 
ürün; âdeta spekülatif bir ürün. 
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1994 yılma gelinceye kadar destekleme kapsamında olan fındık, 1994 yılında destekleme kap

samından çıkarılmış. 

*" Fındıkta bugüne kadar ne yapılmış; Fiskobirlik her yıl bir fiyat ilan etmiş, o fiyatla piyasaya 
girmiş, parasını zamanında ödeyememiş, yeteri kadar fındık alamamış, daha sonra tüccar devreye 
girmiş ve Fiskobirlik'in ilan ettiği fiyatın altında fındık alarak Avrupalıya ucuz fındık yedirmişiz. 

53 üncü Koalisyon Hükümetinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, Doğru Yol Partisine bırakıl
masıyla beraber, ben, Sanayi ve Ticaret Bakanı oldum. Yani, mart ayında, Sanayi ve Ticaret Baka
nı olduğumda, fındığın kentali 210 dolardı ve Fiskobirlik, eylül ayında aldığı fındığın parasını öde
memişti. Aslında, bu, yalnız 1994 yılında, 1995 yılında olan bir olay değil. Fiskobirlik, yıllardır 
böyle yapmış, ürünü almış, parasını on ayda< oniki ayda ancak ödemiş. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sabit fiyatla. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI E. YALIM EREZ (Devamla) - 210 dolara aldığımız fın
dık bugün ne olmuş; başta onu söyleyeyim. Kentalini 210 dolara aldığımd fındık, Hükümetimizin 
uyguladığı politika sonucunda, bugün, 510 dolar olmuş. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) Basit bir 
hesap yaparsak, Türkiye, her yıl 200 bin ton iç fındık ihraç eder. 210 dolar yerine 510 dolara fın
dık ihraç ederse, demek ki, Türkiye'ye, yılda 600 milyon dolar daha fazla döviz girer. 

Bu sene, Hükümetimiz, fındığa 2 dolar fiyat açıklamıştır ve fındığın arkasında durmuştur ve 
öyle bir durmuştur ki, geçmiş yıllara nazaran farklı bir uygulama daha yapmıştır: Açıkladığı fiyat
la aldığı fındığın parasını, ödediği günkü dolar üzerinden hesaplayarak vermiştir; yani, 166 bin li
rayla başladık, her ay fındığın dolar karşısındaki değerini göz önüne alarak, ilk önce 172 bin lira
ya, daha sonra 185 bin liraya, daha sonra 205 bin liraya, ocak ayında da 225 bin liraya çıkardık; ya
ni, bize, fındığını 166 bin liraya satıp da parasını almayan kalmadı, 172 bin liraya satıp almayan da 
kalmadı; çünkü, Fiskobirlik 105 bin ton fındık aldı ki, Fiskobirlik'in bu yıl aldığı fındık, geçmiş üç 
yılda aldığı fındıktan daha fazladır. Bu yıl aldığı fındığın bedeli 20 trilyon 200 milyar liradır. Fis
kobirlik'in bugüne kadar ödediği para 15 trilyon 200 milyar liradır, DFİF'ten, Fiskobirlik'e 13 tril
yon lira kaynak aktarılmıştır. Geçen yıl aktarılan kaynak 1,2 trilyon liradır. Yani, 185 bin liraya al
dığımız fındığın parasını eğer bugün ödersek, 270 bin liradan ödüyoruz. 

Fiskobirlik'in 5 trilyon lira borcu kalmıştır ve gecikme süresi maksimum birbuçuk iki aydır. 
Geçmiş hükümetler dönemiyle; yani, on onbeş yıllık hükümetler dönemiyle mukayese edersek, 
oniki ayda ödenen parada şu an gecikme maksimum iki ikibuçuk aydır ki, bu da bayrama kadar 
ödenecektir. 

Hükümetimiz, fındık üreticisini sahipsiz bırakmamıştır. Bakın, cumhuriyet tarihinde, fındık, za
man zaman 400, 450, 480 dolara gelmiştir; hangi aylarda gelmiştir; ağustos ayında gelmiştir. Cum
huriyet tarihinde, ilk defa, ocak ayında fındık 510 dolar olmuştur. Bugün, serbest piyasada fındık -
buraya gelmeden evvel aldığım bilgi- 260 bin liradır. Bundan herkesin memnuniyet duyması lazım. 

Karadenizlinin alınteri olan fındığın değerini verdik; parasını ödedik. Bundan sonra da fındı
ğın değerini vereceğiz; parasını ödeyeceğiz. Karadenizli bizden de memnundur, sizden de mem
nundur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Gündemdışı konuşmayı cevaplayan Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Yalım Erez'e 

teşekkür ediyorum. 
4. - Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım'in, Diyarbakır'da bir işadamının yaptığı 

yardımlar sırasında yaşanan olaylara ve yerel yönetimlerle ilgili olarak alınması gereken tedbir
lere ilişkin gündemdışı konuşması 
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BAŞKAN - Gündemdışı ikinci konuşmayı, Şırnak Milletvekili Sayın Mehmet Salih Yıldırım 

yapacak. 

Sayın Yıldırım, Şırnak'ta bir kamu kuruluşuna alınan personel ve Diyarbakır'da bir işadamının 
yaptığı yardımlar sırasında yaşananlarla ilgili olarak, gündemdışı söz talebinde bulunmuşlardır. 

Sayın Yıldırım, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

MEHMET SALİH YILDIRIM (Şırnak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konunun önemine binaen, evvela, Diyarbakır'daki olay
ları huzurunuza taşımak istiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, 13 Ocak 1997 tarihinde, Diyarbakırlı bir işadamının dağıtmak duru
munda kaldığı gıda maddelerinin dağıtımı sırasında çıkan düzensizliğin oluşturduğu insanlık dra
mı ve bunun görüntüleri, bunun uzantıları, herkesin gündemini işgal etti. 

Başlangıçta, sadece Diyarbakır'la ilgili olacağı zannedilen bu tür sorunların, idareciler tarafın
dan çok güzel örtbas edildiği bilinen bu hususta, yine, işgüzarlığı medya yaptı. Medya, sorunu, sa
dece Diyarbakır'la inhisarlı olmaktan çıkardı, tüm ülkenin gündemine soktu. Medya bununla da ye
tinmedi, sorunu, dünyanın gündemine soktu. "Bir musibet, bin nasihattan yeğdir" olgusunun bir ör
neğini de burada yaşadık. 

Çok büyük uğraşlar ve harcanımlara karşın, güneydoğuda, Doğu Anadolu'da, Diyarbakır'da 
yaşanan yoksulluğu, açlığı, insanlık dramını bu denli çarpıcı şekilde gündeme taşımak mümkün de
ğildi. Bunun becerisini, Diyarbakır'ın Bağlar semtinde, çamur deryası içerisindeki yollarda lastiği 
patlayan kamyona borçluyuz. Ne yazıktır ki, Türkiye'de bazı şeylerin olabilmesi için kamyonların 
devreye girmesi gerekiyor. İşte, ikinci kamyon olayı da, maalesef budur. 

Değerli milletvekilleri, bundan bir yıl kadar önce yine ramazan ayında, Hakkâri'de buna ben
zer olaylar olmuştu. Hakkâri'deki olaylardan sonra da ilgililer beyanatlar vermişler, üzüntülerini di
le getirmişler, en kısa süre içerisinde radikal çözüm arayacaklarını, insanlık onuruna yakışır tedbir
leri yaşama geçireceklerini söylemişlerdi. Aradan geçen süre içerisinde yapılan hiçbir şey olmadı
ğı yine hepimizin bilgisi dahilinde oldu. 

Yöneticilerin konuya gösterdikleri duyarlılık, açlık, sefalet, Diyarbakırlının ve insanlarımızın 
kırılan onuru değildi; yöneticilerin hassasiyetine neden olan temel hadise, ayıbımızın yabancılar ta
rafından görülmesi ve bilinmesiydi. 

Değerli milletvekilleri, Diyarbakır'da sorunlar, tahmin edilenden çok ama çok büyük boyutlar
dadır. Diyarbakır İlinin nüfusu, başlangıçta, 1990 yıllarında 380 bin iken, bugün, birdenbire 1 mil
yonu aşmış durumdadır. Yörede göç olgusunu bütün boyutlarıyla ortaya koymadıktan, sağlıklı ted
birler almadıktan sonra, orası için alacağım hiçbir tedbirin sağlıklı çözüm olmayacağını bilmemiz 
gerekmektedir. 

Diyarbakır İlinin yerel yönetiminin olanakları, bu denli büyük bir kitleye hizmet vermekten 
çok uzaktır; altyapı yetersizdir, olanak yetersizdir, kadro yetersizdir. Bu duruma, bütün bu olanak
sızlıklara karşın -çok sayıda- başlangıçta kendi konumlarında üretken olan ve göçe maruz kalan 
takriben 600 bin insan, tüketici olmak konumunda, yük olmak konumunda Diyarbakır'da yaşamak
tadır. 

Diyarbakır'da göçmen olarak kalan bu insanların yüzde 90'ının yaşamı, bir önceki gününden, 
çok, ama çok kötüdür; bunların yüzde 81'i işsizdir; bunların yüzde 50'si ciddî hastalıklıdır; bunla^ 
rın yüzde 41 'i çocuklarını okula gönderememektedir; bunların yüzde 40'ı çocuklarını gelişme geri-
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ligi konumuyla karşı karşıya görmektedir ve Diyarbakır'da göçmen konumunda olan, göç eden bu 
insanların takriben 400 bini yoksulluk sınırındadır, bunların 250-300 bini ise, açlık sınırındadır. 
Göç etme durumunda kalıp, bu olumsuzluklara maruz kalan insanların sadece yüzde 4'ü bir önce
ki gününü aramamaktadır; durumu nispî olarak iyidir. 

İnsanlık dramının sonucu belki hayırlı olacak diye düşünüyoruz,ve şunu özellikle vurgulamak 
istiyoruz: Sadece Diyarbakır'da değil, tüm güneydoğuda, hatta tüm ülkede çok sıkıntılı sonuçlarla 
karşılaşmak istemiyorsanız, çok büyük sosyal çöküntülerle karşılaşmak istemiyorsanız, sosyal 
anarşi ile karşılaşmak istemiyorsanız, aklın gereği, vicdanın gereği, sorunun gereği olan radikal 
tedbirleri, öncelikle birlikte alalım. 

Yaşanan ekonomik, eğitsel, sosyal, kültürel ve sağlık çöküntülerinin gerçek anatomisini gör
me zamanı artık gelmiştir. 

Terör bitmeli, mutlaka bitirilmelidir; ancak, aklın gereği olarak bu yapılmalıdır... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yıldırım, konuşmanızı tamamlayın lütfen. 
MEHMET SALÎH YILDIRIM (Devamla) - Tamamlamaya çalışayım efendim. 
Yeniden iskâna açılması beklenen alanlarla ilgili, ciddî, somut tedbirler alınmalıdır. 
Kırsal alanlardan şehirlere göç eden kişilerle alakalı, mutlaka, yaşamlarına pratik çözümler ge

tirecek tedbirler alınmalıdır. 
İstihdam alanları yaratılmalıdır. 
Eğitim, yöre gerçeklerine uygun olarak, yeniden gözden geçirilmelidir. 
Yörenin sosyal, ekonomik yaşantısına katkı sağlayacak yarım kalmış işletmelerin yaşama ge

çirilmesi mutlak sağlanmalıdır. Geçen yönetimin taahhüt ettiği 17 trilyonlardan, 4;5 trilyonlardan 
arta kalan, sadece ve sadece, oradaki bir sanayi sitesindeki vatandaşın müracaatının karşılığı olan 
1,5 milyar liralık bir teşvik kredisinin tasdiki olmuştur. Maalesef, 631 milyar lira gerektiren 8 tesi
sin yaşama geçmesiyle alakalı hiçbir işlem yapılmamıştır. < 

Sınır ticareti mutlaka rasyonel hale getirilmelidir. Uzun vadede GAP ilgi görmelidir. Hayvan
cılık ciddî olarak ele alınmalıdır. Sulu tarıma geçiş programı mutlaka sağlanmalıdır. Gübre sübvan-
se edilmeli, yerel Kalkınma Bankası ve Teşvik Fonuna işlerlik kazandırılmalıdır. Yörenin çok ko
lay çözümlenebilecek enerji sorunu mutlaka halledilmelidir. 

Sayın Başkan, yerel yönetimle ilgili bir iki kelime söyleyip sözlerimi tamamlamak istiyorum. 
Yerel yönetimlerin yetki, olanak ve sorumlulukları yeniden belirlenmeli, hizmet, mutlaka, merke
ziyetçilikten kurtarılmalıdır. Nüfus hareketlerine yoğun olarak maruz kalmış yörelerde pratik yön
temlerle nüfus tahmini yapılmalı, Hazineden belediyelere verilecek olan katkı mutlaka artırılmalı
dır. Belediyelerin borçlan bir defaya mahsus olarak affedilmeli veya koşulları ödenir hale getiril
meye çalışılmalıdır. Belediyelerin şahsında, halk, Hükümet tarafından cezalandırılmamalıdır. 

Aklın gereği olan bu tedbirlerin ivedi olarak alınacağını tahmin ediyor, Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Gündemdışı konuşan Şırnak Milletvekili Sayın Salih Yıldırım'a teşekkür ediyo
rum. 

5. - Amasya Milletvekili Haydar Oymak'm, Amasya İline bağlı Yassıçal Belediye Başkanının 
görevden alınmasına ilişkin gündemdışı konuşması 

BAŞKAN - Gündemdışı son konuşmayı Amasya Milletvekili Sayın Haydar Oymak yapacak
lar. 
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Sayın Oymak, Amasya İline bağlı Yassıçal Belediye Başkanının görevden alınmasıyla ilgili 
söz talebinde bulunmuştur. 

Buyurun Sayın Oymak. (CHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

HAYDAR OYMAK (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İçişleri Bakanlığının 
keyfî uygulamalarından birisi olan, Amasya Yassıçal Belediye Başkanı Sayın Mehti Kanar'ın gö
revden alınmasıyla ilgili gündemdışı söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce, bu 
olanağı verdiği için, Sayın Başkana yürekten teşekkür ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Belediye Başkanımız, İçişleri Bakanının 29.11.1996 tarihli oluruyla 
görevden uzaklaştırılmıştır. Görevden uzaklaştırma gerekçesi olarak, 12 madde halinde sıralanan 
suçlamalar yer almıştır. Bu suçlamalara baktığımızda, hemen hepsi, bazı bürokratik eksikliklerden 
ibarettir. Zaman darlığı nedeniyle, bunları tek tek sıralamak ve tartışmak istemiyorum. 

Örnek vermek gerekirse, 1991 yılında, Çevre Müsteşarlığından alınan traktör, encümen kara
rıyla, kepçe ve sıyırgı takılarak iş görebilecek konuma gelmiş; suçlamalardan birisi bu. 

""s 
Yassıçal Belediyesi "Yaylagöl Tesisleri" adı altında bir sosyal tesis yaptırdı. Bu sosyal tesisin 

yapımında, 2886 sayılı Yasanın hükümleri uygulanmamış, yani, ihaleye çıkarılmamış, emanet usu
lüyle, belediye, belediye çalışanlarını ve iş makinelerini kullanarak, çok daha ucuza ve çok daha 
güzel, kaliteli bir tesis yapmış; suçlardan birisi de bu. Yani, ihaleye çıkıp, bazılarına haksız yere 
menfaat sağlama olanağı yaratmamış; kendi iş makinelerini ve kendi gücünü kullanarak, kendisi fi
ilen çalışarak yapmış ve şu anda, bu tesis, Amasya İlinin en güzel sosyal tesislerinden birisidir; hem 
sulama amaçlı kullanılmaktadır hem yemek ve mesire yeri amaçlı olarak kullanılmaktadır; suçlar
dan bir diğeri de bu. 

Akıl, mantık ve sağduyu, bunları yapan bir belediye başkanının cezalandırılmasını değil, tak
dir ve ödüllendirilmesini gerektirir. 

Bu suçlamalarda önemli bir nokta da, suçlamaların tamamı, 27 Mart 1994 Belediye Seçimle
rinden önceki döneme aittir. Belediye Başkanı Sayın Mehti Kanar, 1994 yılında ikinci kez seçimi 
kazanmış ve tekrar belediye başkanı seçilmiştir; yani, o beldede yaşayan sağduyulu insanlar, bu 
ödüllendirmeyi çoktan, resmî görevlilerin dışında, halk olarak yapmışlardır. Ancak, seçimi kaybe
den adaylar, özellikle, Doğru Yol Partisinden aday olan ve şu anda, maalesef, bir kamu kurumun
da memur olarak çalışan kişi ve onun dar çevresi, Doğru Yol Partisi parti örgütünü de ve yine, ma
alesef, sayın milletvekilini de, hatta, Sayın İçişleri Bakanını ve Bakanlığı, siyasî amaçlarına ulaş
mak için -tabirimi lütfen mazur görün- maşa olarak kullanmışlardır. 

Eğer, bugüne kadar, Amasya'da ya da Yassıçal Beldesinde nahoş bir olay olmadıysa, bunu, bi
liniz ki, başta, emekli bir öğretmen olan Belediye Başkanımızın olgun ve sağduyulu davranışına 
borçluyuz; ondan sonra da, kasabanın ileri gelen, yine sağduyulu ve aklı başında insanlarına borç
luyuz. Yoksa, bugüne kadar, hem Yassıçal'da hem Amasya'da büyük olaylar olabilirdi. 

Diğer taraftan, İktidarın uygulamasına bakıyoruz: Bir Menemen Belediye Başkanı var; Doğru 
Yol Partisine bağlı bir belediye başkanı olan Sayın İlhami Gürsoy, zimmet ve rüşvet suçlarından, 
Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesince, 18.10.1996 tarihinde, 3 yıl 6 ay ağır hapsi cezasıyla, 1 mil
yar 48 milyonun üzerinde ağır para cezasıyla ve sürekli olarak kamu hizmetlerinden mahrumiyet 
cezasıyla cezalandırılmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Oymak, konuşmanızı tamamlayın efendim. 
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HAYDAR OYMAK (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

Ancak, buna rağmen, Bakanlık, bu Belediye Başkanı hakkında, bu ana kadar kılını bile kıpır
datmamıştır. Türkiye'de, iktidar partisinden olmak veya Doğru Yol Partili olmak, her türlü kanun
suzluğu yapma hakkını kimseye vermez. Bu, çifte standarttır ve bu çifte standardın kimse tarafın
dan yapılması ne doğrudur ne de mümkündür. 

Bütün ısrarlı takibimize rağmen, Sayın Bakanla, ancak bugün, saat 13.00'te görüşme olanağı 
bulduk; bu görüşmemizde İzmir Milletvekilimiz Sayın Ali Rıza Bodur da vardı. Sayın Bakana, 
Yassıçal'ın durumunu aktardık. Menemen Halkınca imzalanan dilekçeyle -ki, bu halkın sayısı 11 
625 kişiyi buluyor- Menemen Belediye Başkanının görevden alınmasını talep ediyorlar. Mene
men'i ziyareti sırasında Genel Başkanımıza verilen bu dilekçeyi Sayın Bakana sunduk. Sayın Ba
kan, hem Yassıçal'ın durumunu düzelteceğine; yani, görevden uzaklaştırmayı ortadan kaldıracağı
na ilişkin söz verdiler hem de Menemen'deki olayı en kısa sürede takip edip, sonuçlandıracağı yo-. 
lunda söz verdiler. 

Sayın Akşener'in, bu sözlerini en kısa zamanda yerine getirileceğine inanıyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Haydar Oymak'a teşekkür ediyorum. 

Böylece, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum: 

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

I. - Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoglu ve 23 arkadaşının, Diyarbakır İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (101141) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son günlerde görüntülü ve yazılı medya vasıtasıyla Diyarbakır İlimizdeki açlık, göç ve sefa

let sorununun ciddî boyutlara ulaştığı gözler önüne serilmiştir. 
Diyarbakır İlimizin bugün içinde bulunduğu durumu tespit etmek, araştırmak ye alınacak çok 

yönlü tedbirleri ortaya koymak için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca Meclis araştırmasını arz ve teklif ederiz. 

Sebgetullah Seydaoglu (Diyarbakır) 
Muzaffer Arslan (Diyarbakır) 
Akın Gönen (Niğde) 

Zeki Çakan (Bartın) 
Ali Er (İçel) 
Rüştü Kâzım Yücelen (İçel) 

Halil İbrahim Özsoy (Afyon) 
Miraç Akdoğan (Malatya) 
Tevfik Diker (Manisa) 

Avni Kabaoğlu (Rize) 

Ersin Taranoğlu (Sakarya) 

Yaşar Eryılmaz (Ağrı) 
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Adem Yıldız (Samsun) 
Abbas İnceayan (Bolu) 

Mahmut Oltan Sungurlu (Gümüşhane) 

Sümer Oral (Manisa) 
Bülent Atasayan (Kocaeli) 

Aslan Ali Hatipoğlu (Amasya) 
Sadi Somuncuoğlu (Aksaray) 

Süleyman Çelebi (Mardin) 

Metin Gürdere (Tokat) 

Yücel Seçkiner (Ankara) 
Cemil Çiçek (Ankara) 
Recep Mızrak (Kırıkkale) 

Gerekçe: 

Diyarbakır tarihinin millattan önce 5000 yılllarına kadar uzandığı yapılan kazılardan anlaşıl
mıştır. Mezopotamya uygarlığının yüzyıllardan beri merkezi konumunda olan ve günümüz söylem
lerinde Doğu ve Güneydoğu'nun Paris'i olarak bilinmektedir, 

Yüzyıllar boyunca 26 medeniyete beşiklik etmiş olan Diyarbakır'da her devrin ayrı bir izini 
görmek mümkündür. Osmanlı döneminde merkezî durumda olan Diyarbakır, rekor uzunluğuyla 
dünyada Çin Şeddinden sonra ikinci gelen surlarıyla şehri çevrelemiştir. Eski şehir bu surlardan 
dört kapıyla ulaşıma açıktır. 

Anadolu'nun ilk üniversitesi olan Mesudiye Medresesi bir kültür merkezidir. Yüzölçümü 15 
354 kilometrekaredir. Şehrin merkezinde Dicle Nehri bulunmakta olup, toprakları Fırat'a kadar 
uzanmaktadır. 

Diyarbakır, tarih boyunca, Güneydoğu ve Ortadoğu'nun ilim, kültür, sanat ve ticaret merkezi 
olmuştur. Kuzeyden Erzurum ve serhat bölgesine, güneyden Suriye ve Irak'a bir vadi gibi açılır. 

Diyarbakır, onbeş yıldır bölgede devam eden terör ve etkinliklerinden dolayı gerek bölgede 
gerekse Türkiye'de rekor seviyede göç alan ilimizdir. Kentin nüfusu 1990 sayımında 380 bin iken, 
bugün 2 milyonu aşmış bulunmaktadır. 380 binlik kapasite ve altyapıya sahip olan Diyarbakır, sos
yal, ekonomik ve yerel yönden birden 2 milyon insanı barındırma ve günümüz koşullarında patlak 
veren krize mahkûm bırakıldı. 

Diyarbakır İlinde KİT kuruluşu olan üç dört tesis dışında istihdam ve üretim amaçlı hiçbir te
sis ve fabrika bulunmamaktadır. 

Et ve Balık, Süt Endüstrisi, yem fabrikası, iplik fabrikası gibi üç dört müessese de özelleştir
me kapsamında özelleştirilip, çalışan ve istihdam edilen personel sayısı yüzde 50 azalmıştır. 

Diyarbakır'da 1985-1990 yılları arasında devlet teşvikli atıl durumda 100-150 tesis yarım kal
mış ve çürümeye terk edilmiştir. 

Diyarbakır İlimizin GAP kapsamında Dicle üzerinde Dicle ve Kralkızı Barajlarının bitişiyle, 
ekonomik alanda refah seviyesine ulaşacağı bir gerçektir. 

Son günlerde medya ve basma yansıdığı gibi, yılların birikimi ve ihmaliyle göç ve göçün ge
tirdiği potansiyel sebeplerden kent patlama sınırına dayanmıştır. Açlık, işsizlik, sefalet, sorunlar 
yumağı şekline dönüşmüş olup, bütün bu gerçeklere karşı duyarsız kalınmıştır. Belli miktarlarda 
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maddî kaynak göndermek sunî ve kısa vadeli ucuz bir yaklaşımdır ve var olan sorunlara çözüm ge
tirmez. 

Diyarbakır ili bu gerçeğiyle, tam bir terörzede ve hükümet mağdurudur. însan hakları önpla-
na alınmadıkça göç eden insanlar eski yerleşik düzenine geçmesi ve ekonomiye eskiden olduğu gi
bi değer yaratması kaçınılmazdır. Var olan sosyal, ekonomik ve insan hakları ihlaliyle ilgili sorun
ları objektif tespit ve araştırmak için Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gere
ğince Meclis araştırması açılmasını acil ve ivedilikli görmekteyiz. \ 

Ülke için hayırlı olur düşüncesiyle saygılarımızla. 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitimine çok az bir zaman kalmıştır; yeni bir işe baş
lasak onu tamamlama imkânımız bu süre içinde yok. O sebeple, birleşime, saat 18.30'da toplanmak 
ve gündemimizde sırada bulunan konuları görüşmek üzere, ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.58 

; ;—-—® : —-•' 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 18.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN 

KÂTİP ÜYELER: Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Fatih ATAY (Aydın) 

. @. ;— 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

Görüşmelere kaldığımız noktadan devam ediyoruz. 

Bildiğiniz gibi, Birinci Oturumda "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünde kalmış
tık; sunuşlara devam ediyoruz. 

Komisyondan bir istifa önergesi vardır; okutuyorum: 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devanı) 

2. - Niğde Milletvekili Ergıın Özkan'ın, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/131) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Komisyonu üyeliğimden istifa ettiğimden, gereğini saygıyla arz ederim. 20.1.1997 

Ergun Özkan 
Niğde 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bir Meclis soruşturması önergesi vardır; önerge bastırılıp, sayın üyele
re dağıtılmıştır. 

Meclis soruşturması önergesini okutuyorum: 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ (Devam) 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 58 arkadaşının, TURBAN imkânlarını kişisel 
ve siyasî menfaatlarına alet ettiği ve yolsuzlukların üzerine gitmeyerek görevini kötüye kullandığı 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Tan
su Çiller hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/10) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Turban'da meydana gelen yolsuzluklarla ilgili olarak (10/2) No'lu Meclis Araştırma Komis
yonu, raporunu tamamlamış, yapılan yolsuzlukların bir kısmını belgeleriyle tespit etmiştir. 

Anayasamızın 100 üncü ve İçtüzüğümüzün 107 nci maddesi gereği bu kurumun bağlı olduğu 
dönemin Başbakanı Sayın Tansu Çiller hakkında bir soruşturma açılmasına zaruret vardır. 

Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Halit Dumankaya Biltekin Özdemir 
İstanbul Samsun 
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Eyyiip Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Sebgatullah Seydaoğlu 
Diyarbakır 

Avni Kabaoğlu 
Rize 

İbrahim Yazıcı 
Bursa 

Sadi Somuncuoğlu 
Aksaray 

Refik Araş 
İstanbul 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Halil Cin 
İçel 

Mehmet Salih Yıldırım 
Sımak 

Zeki Çakan 
Bartın 

Nejat Arseven 
Ankara 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Şadan Tuzcu 
İstanbul 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Rüşdü Saraçoğlu 
İzmir 

Recep Mızrak 
Kırıkkale 

Mehmet Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Hüsnü Doğan 
İstanbul 

Yusuf Ekinci 
Burdur 

H. İbrahim Özsoy 
Afyon 

Erkan Mumcu 
İsparta 

M. Cavit Kavak 
İstanbul 

Ahat Andican 
İstanbul 

Hüseyin Yayla 
Hatay 

Abdulkadir Baş 
Nevşehir 

Metin Öney 
İzmir 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Yılmaz Karakoyunlu 
İstanbul 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Ömer Ertaş 
Mardin 

Agâh Oktay Güner 
Ankara 

Yıldırım Aktürk 
Uşak 

Abbas İnceayan 
Bolu 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Ali Er 
İçel 

Şükrü Yürür. 
Ordu 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Avni Akyol 
Bolu 

İrfan Demiralp 
Samsun 
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Şinasi Altıner 
Karabük 

Cemal Alişan 
Samsun 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Enis Sülün 
Tekirdağ 

Levent Mıstıkoğlu 
Hatay 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Ali Talip Özdemir 
İstanbul 

Safa Giray 
Balıkesir 

ibrahim Giirdal 
Antalya 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Seyit Eyyüpoğlu 
Şanlıurfa 

Mahmut Bozkurt 
Adıyaman 

Sümer Oral 
Manisa 

Kâmran İnan 
Bitlis 

Hüsnü Sıvalıoğlu 
Balıkesir 

Gerekçe: N • 

Devlet tarafından yönetilen ve Türk turizminin öncü kuruluşu olan Turban, 1992 yılının baş
larındaki yönetim değişikliğiyle birlikte dönemin Devlet Bakanı ve Başbakanı Sayın Tansu Çiller'e 
kadar uzanan yolsuzluk, vurgun, soyguna sahne olmuştur. 

Turban yönetimince yolsuzlukların bir bölümü Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan 
(10/2) Nolu Meclis Araştırma Komisyonunca hazırlanan ve 149 dosya eki olan bir raporla Meclis 
Başkanlığına sunulmuştur. 

Levent Kırca'nın programına da konu olan Çiller Ailesinin Turbanın imkânlarını kişisel men-
faatları yönünde kullanarak yaptığı yolsuzluklar, zamanın Başbakanı Çiller'in olayı kapatma gay
retleriyle bugüne kadar gündeme gelmemiştir. 

Araştırma Komisyonu kurulmadan önce Turban Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürü Ömer 
Bilgin hakkında ANAP'lı Yüksel Yalova tarafından Başbakanlığa yapılan suç duyurusu sonucun
da, Sayın Çiller'in güdümünde Başbakanlık Teftiş Kurulunca hazırlanan 2.6.1994 ve 16.6.1994 ta
rih, 2 ve 3 sayılı ek raporlarda iddiaların varit olmadığı tespit edilirken, daha sonra kurulan Araş
tırma Komisyonunca Turhan'da Çiller'in içinde bulunduğu yolsuzlukların tereddüte yer vermeye
cek şekilde belirlenmesi ve tespit edilmesi, 

Ayrıca, ANAP'lı Halit Dumankaya'nın Ankara Cumhuriyet Savcılığına yaptığı suç duyurusu 
üzerine; Ankara Cumhuriyet Savcılığının Adalet Bakanlığı kanalıyla (Başbakanlığa muhatap Ada
let Bakanlığının 13^4.1995 tarih ve 8722 sayılı yazısı) "Turban Genel Müdürü Ömer Bilgin ve il
gili diğer personel hakkında cezaî takibata geçebilmek için, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 1 l/d maddesi uyarınca Başbakanlıktan izin" talebine, bu konuda Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca hazırlanan "izin verilmesi uygun görülmemiştir" şeklindeki onaya imza atmakla be
raber, bu talebe olumlu ve olumsuz cevap vermemek suretiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın
ca cezaî takibata geçilmesini engellemesi, yolsuzluklarla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı kanalıyla kendisine sorulan sorulara cevap verilmemesi, 
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Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in Turban Genel Müdürlüğündeki kendisine kadar uzanan 
yolsuzlukları kapatmak, uyutmak gayreti içinde olduğunun ve bilerek ve isteyerek görevini kötüye 
kulandığının ispatı olmaktadır. 

Yukarıda ve aşağıda sunulan, Komisyon raporunda bahis konusu edilen hususlar karşısında, 
dönemin Başbakanı Tansu Çiller hakkında Meclis soruşturması açılmasını istemek zorunda kalın
mıştır. 

Çiller Ailesinin nüfuz suiistimali yoluyla Turban imkânlarını kişisel ve siyasî menfaatlar yö
nünde kullanarak yapılan yolsuzlukları şu şekilde özetlememiz mümkündür: 

1) Doğru Yol Partisinin Genel Başkanı Çiller'in yaptığı mitingler, Turban imkânlarıyla ve 
Turban personelince organize edilmiştir. 

Yapılan her mitinge 3Ö0'e yakın Turban personeli önceden gönderilip, afişler, bayraklar ası
larak siyasî miting hazırlığı yaptırılmıştır. 

DYP, Turban'ı, Anayasa ve Siyasî Partiler Kanununa aykırı olarak, âdeta bir seçim üssü ola
rak kullanmış, partililerini ve yandaşlarını bedava olarak Turban otellerinde ücretsiz olarak yedirip 
içirmişlerdir. 

2) Çiller Ailesinin Marsan Şirketine ait iki yat, Kuşadası Marinasında bakım, onarımları yapı
lıp, bu yüzden marinaya olan borçların büyük bir bölümü ödenmemiştir. 

Olay basına yansıyınca da, sahte makbuzlarla ve sahte yazılarla borcun ödendiği iddia edile
rek kamuoyu yanıltılmıştır. 

3) Çiller, yalı komşularının yatları için de, aynı usullerle marina imkânlarını sorumsuzca kul
landırmıştır. 

4) Çiller, çiftliğinin artezyen kuyularını, bazı inşaat işlerini Turban müteahhitlerine yaptırmıştır. 

5) Çiller, oğulları için tuttukları kişiler ile çiftliğinde çalıştırdığı kişilerin maaşlarını Turhan'a 
ödetmiştir. -

6) Özer Çiller'in helikopterlerle yaptığı seyahatin parası ile oğullarının ve arkadaşlarının yap
tığı harcamalar Turban'a ödettirilmiştir. 

7) Çiller, Turban'a ait çok miktarda demir, çimento, keresteyi Kuşadası'ndaki çiftliğinde kul
landırdığı, bize gelen ihbarlar arasında yer almaktadır. 

8) Haksız iktisaplar Çiller'lerin mal varlıklarında artışlar meydana getirmiştir. 

Tespit edilen ve artması muhtemel olan yolsuzlukların üzerine gitmeyerek görevi kötüye kul
lanan ve bu suretle, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine aykırı hareket eden Turhan'ın bağ
lı olduğu eski Başbakan Sayın Tansu Çiller hakkında, Anayasanın 100 ve İçtüzüğümüzün 107 nci 
maddeleri gereği bir soruşturma açılmasında zaruret vardır. 

Gereğini saygıyla arz ederiz. 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Anayasanın 100 üncü maddesinde ifade olunan "Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görü
şür ve karara bağlar" hükmü uyarınca, soruşturma önergesinin görüşülme gününe dair Danışma 
Kurulu önerisi, daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 

Şimdi, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma önergeleri vardır 
-iki adet-ayrı ayrı okutup, işleme koyacağım ve oylarınıza sunacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3. - Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, iki ilçe ve Divriği İlinin Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifinin (21414) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (41129) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(2/414) esas numaralı İki İlçe ve Divriği İlinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifimin, İçtü
züğün 37 nci maddesi uyarınca, doğrudan Genel Kurul gündemine alınması hususunda gereğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 20 Kasım 1996 

Mahmut Işık 

Sivas 

BAŞKAN - İçtüzük gereğince, önerge üzerinde Komisyona, Hükümete ve önerge sahibine 
söz verebilme imkânımız var. 

Konuyla ilgili olarak Komisyon söz istiyor mu? 

Hükümet?.. 

Teklif sahibi?.. 

MAHMUT IŞIK (Sivas) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde, teklif sahibi olarak, Sayın Mahmut Işık söz istiyorlar. 

Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Işık, konuşma süreniz 5 dakikadır. 

MAHMUT IŞIK (Sivas) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Divriği'nin il olması hakkında verdiğim kanun teklifinin 
gündeme alınması konusunda söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sivas, 16 kazası, 1 250 köyü olan ve 28 488 kilometrekareyle şu anda Türkiye'nin alan bakı
mından ikinci büyük ilidir. Divriği İlçesinin Sivas'a olan uzaklığı, Türkiye'deki 52 vilayetin birbi
rine olan uzaklığından daha fazladır. Divriği İlçesi, Sivas'a 184, Erzincan'a 155 kilometredir. 

Divriği, doğal kaynakları bakımından Türkiye'nin en zengin ilçelerinden biridir. Kömür, 
krom, altın ve büyük ölçüde demir yatakları olan bu ilçede, maalesef, doğal kaynaklar, ilçe olması 
nedeniyle, ilçe ve ülke ekonomisine gereken katkıyı sağlayamamaktadır. Bugün Türkiye'nin ham-
demir gereksinmesinin yüzde 60'ı Divriğiden sağlanmaktadır. Yerinde işleme yapılmadığı için il
çe gelişememiş; demirden kazanılan gelir, demir cevherinin nakliyesine verilir olmuştur. 

Oysa, bakınız, Evliya Çelebi, Divriği ile ilgili gezisinde, Divriği'de 400 bin nüfus, 90 bin ha
ne ve 4 bin demir döven demir tezgâhına rastladığını, halkının son derece itaatkâr olduğunu ve ga
rip dostu olduğunu söylüyor; ama, bugün, 400 bin Divriğili, ilçenin doğal ve kültürel kaynakları iyi 
değerlendirilemediği için, Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e ve diğer kentlere göç etmişlerdir. Mengüço-
ğullarına da başkentlik yapan Divriği İlçesi, Türkiye ekonomisine doğal kaynaklarıyla büyük ölçüde 
katkıda bulunacağı yerde, görüldüğü üzere, maalesef, yıllar itibariyle geriye gitmiş bulunmaktadır. 

Divriği, doğal kaynakların yanında, aynı zamanda bir kültür kentidir. 1228 yılında yapılmış 
bulunan Ulu Cami ve dafüşşifası, Anadolu sanat tarihinin en seçkin yapılarından biridir. Dünyanın 
sekizinci harikası olan bu eser, maalesef, bakımsızlıktan yıkılmak üzeredir. Dünya kültür mirasına 
dahil edilen bu camimiz UNESCO'nun koruması altına alınmış; ancak, hâlâ tamirine başlanılama
mıştır. Kalesi ve diğer kültür varlıklarıyla bir sanat kentidir Divriği. 
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Bu ve benzeri binlerce özelliğinden dolayı, Divriği'nin il olması için, devrin Başbakanı rah
metli Adnan Menderes, 1960 yılında Refik Koraltan'ı bizzat Divriği'ye göndererek "il olmasını 
müjdeleyin" demiş; ancak, ihtilal olunca, bu karar, maalesef, yürürlüğe girememiştir. Geçtiğimiz 
yıllarda Sayın Çiller, Sayın İnönü, Sayın Ecevit, Sayın Cumhurbaşkanı, Divriği'nin il olması için 
söz vermişlerdir. Hatta, Sayın Cumhurbaşkanı, kendisiyle yapılan görüşmede "beni Divriği nüfu
suna kaydedin, Divriği il olacaktır" demişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Divriği'nin bu doğal ve kültürel zenginliklerinin iyi de-
ğerlendirilememesi, ilçenin daima geri gitmesine, meydana gelen boşluklar, ilçeye terörün gelme
sine neden olmuştur. Sivas'ın çok büyük olması nedeniyle, bir vali ve ilçe kuvvetleri, terörle mü
cadelede, doğal olarak, etkili olamamışlardır. Divriği İlçesine Sarıkamış'tan ve Merzifon'dan geçi
ci 2 alay getirilmiş, terörle mücadele il düzeyine çıkarılınca çok iyi sonuçlar alınmış; ancak, ilçe, 
tam anlamıyla terörden kurtarılamamıştır. 

Divriği'nin il olmasına karar vermek, bu güzelim Anadolu kentinde göçün durdurulması de
mektir; doğal kaynaklarının, ülke ekonomisine tam anlamıyla kazandırılması demektir; terörün 
Anadolu'da barınamaması ve terörle en iyi şekilde mücadele edilmesi demektir; Anadolu'da, bir il 
kanalıyla, kalkınmanın başlaması demektir; tarihimize ve geçmişimize sahip çıkarak, bir hakkın 
teslimi demektir; tarihe ve devletin güvenilirliğine sahip çıkmamız demektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bütün Divriğililer adına hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 
(CHP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Önerge sahibi olarak konuşan Sayın Mahmut Işık'a teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
4. - Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/71) doğru
dan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/130) 25 Kasım 1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(2/71) esas numaralı 8.6.1949 tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifimin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünün 37 nci maddesi uyarınca doğrudan Genel Kurul Gündemine alınmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Nihat Matkap 

Hatay 
CHP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN - Önerge üzerinde Komisyonun söz talebi?.. Yok. 
Hükümetin?.. Yok. 
Önerge sahibi söz istiyor mu? 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Matkap. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anımsayacağınız gibi, 
1995'in eylülünde, işbaşındaki 50 nci DYP-CHP Hükümetinden Cumhuriyet Halk Partisinin ayrıl-
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ma kararı üzerine 50 nci Hükümet istifa etti. Daha sonra kurulan 51 inci azınlık Hükümeti güveno
yu alamayınca, DYP-CHP arasında başlayan hükümet kurma müzakerelerinde, Cumhuriyet Halk 
Partisi, 52 nci Hükümete katılmayı 5 koşula bağladı. Bu koşullardan biri, memur ve emeklilerin 
maaşlarına hemen zam yapılmasıydı. Bu koşulun gereği olarak, 52 nci Hükümet, ilk icraat olarak, 
6 Kasım 1995 tarih ve 7492 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 15 Kasım 1995 tarihinden geçerli ol
mak üzere, memur ve emekli maaşlarına ortalama yüzde 55 oranında zam yaptı. Memur sevindi, 
emekli sevindi; ancak; 1995 yılında, 15 Nisandan sonra memur maaşlarına zam yapılmayacağı, dö
nemin Başbakanı ve ekonomiden sorumlu bakanları tarafından defalarca açıklanmış olduğu için, 
bu açıklamaların ışığı altında, nasıl olsa beklemenin bir ekonomik yararı olmayacağı anlayışıyla 
emekli olan memurlar, umulmadık bir anda, 15 Kasım 1995'te yapılan bu zamlar nedeniyle, aldık
ları emekli ikramiyeleri açısından büyük bir mağduriyete uğradılar. 

15 Şubat 1996 tarihinde vermiş bulunduğumuz bu kanun teklifimiz, söz konusu mağduriyeti 
gidermeye dönük bir tekliftir. Anavatan Partisine mensup 11 milletvekili arkadaşımız da, bu mağ
duriyetin giderilmesi için, 24 Ocak 1996'da bir kanun teklifi verdi. Demokratik Sol Parti Grubu da, 
bu mağduriyeti, gündemdışı söz alarak dile getirdi. Refah Partili 21 milletvekili arkadaşım da, bu 
mağduriyetin giderilmesi için 17 Nisan 1996 tarihinde kanun teklifi verdi. Refah Partisi Grubunun 
vermiş bulunduğu kanun teklifinin gerekçesi, bu teklifin ne kadar haklı olduğunu açıkça göster
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, Refah Partili milletvekili arkadaşlarımın, aynı kanun teklifiyle ilgili 
•vermiş bulundukları ekteki gerekçeyi size aynen okuyorum: 

"Gerekçe: 
1995 yılı ekim ayı sonuna kadar, 50 nci Hükümetin Başbakanı Sayın Tansu Çiller tarafından, 

15 Nisan 1995 tarihinden sonra 1995 yılı içinde maaş ve ücretlerde başka herhangi bir iyileştirme 
yapılmayacağı, defaatle ve kesin bir dille açıklanmıştır. 

Emekli Sandığına bağlı kamu görevlileri, emekli olacakları tarihi tespit ederlerken, hükümet
çe yapılacak olan periyodik maaş ve ücretlerdeki iyileştirmeleri takip ederler; çünkü, bu iyileştir
meler, gençliklerini ve tüm bilgi ve becerilerini feda ettikleri devletimizin, kamu görevlilerimize, 
yaşlılıklarında kimseye el açmamak için sunduğu bir güvence olan emekli aylıklarını ve emekli ik
ramiyelerinin miktarını ciddî bir biçimde etkilemektedir. 

Ancak, 6 Kasım 1995 tarih ve 7492 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla maaş ve ücretlerde yapı
lan iyileştirmeler, birkısım kamu görevlilerini sevindirirken, Sayın Çiller'i önceki beyanlarını refe
rans alarak 15 Nisan 1995 ile 15 Ekim 1995 tarihleri arasında emekli olan kamu görevlilerinin de 
mağduriyetine sebep olmuştur; çünkü, bu kişiler, böyle bir iyileştirmenin yapılacağını bilselerdi, 15 
Ekim tarihine kadar bekleyip o tarihten sonra emekli olmayı tercih ederlerdi. 

Şimdi, 15 Nisan ile 15 Ekim tarihleri arasında emekli olan kamu görevlileri, sürpriz bir şekil
de yapılan 6 Kasım 1995 tarih ve 95/7492 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamının içerisine alın
mak suretiyle, uğramış bulundukları göreceli mağduriyetin giderilmesini beklemektedirler; çünkü, 
devletimizin vatandaşlarıyla, özellikle kamu görevlileriyle ilişkilerinde sürprizlere yer olmamalı
dır. Ani değişen kararlar almak zorunda kalınsa bile, bu değişmelerden etkilenen kesimlerin mağ
duriyetinin giderilmesi, Anayasamızda ifadesini bulan sosyal devlet olmanın bir gereğidir." Gerek
çe burada bitiyor. 

Değerli milletvekilleri, binlerce seçim mağduru emekli, Meclisimizin bugünkü kararını dört-
gözle beklemektedir. Tüm siyasî parti gruplarımızın ittifak ettiği, önemli bir haksızlığı giderecek 
olan bu kanun teklifinin, Meclis Genel Kurulunda bir an önce görüşülmesine tüm milletvekili ar
kadaşlarımızın tereddütsüz destek vereceklerine inanıyorum. 
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Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Önerge sahibi Sayın Nihat Matkap'a teşekkür ediyorum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
ALİ RIZA BODUR (izmir) - Nerede o kanun teklifini verenler?! 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... 
NİHAT MATKAP (Hatay) - İsimleri olan arkadaşlar da mı el kaldırıyor; imza atan arkadaş

lar da mı el kaldırıyor?! Yakışıyor mu Refah Partisine?!. 
MAHMUT IŞIK (Sivas) - İmzalarınız var... 
ALİ HAYDAR ŞAHİN (Çorum) - Memurlar izliyor.. 
BAŞKAN - Önerge kabul edilmemiştir. (CHP sıralarından alkışlar[! j) 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına 

geçiyoruz. 
Daha önce alınan karar gereğince, bu kısmın 40 inci ve 109 uncu sıralarından yer alan Meclis 

araştırması önergelerinin öngörüşmelerini yapacağız. 
V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) ÖN GÖRÜŞMELER 
]. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 9 arkadaşının, doğal afetlerde meydana gelen can ve 

mal kaybını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

BAŞKAN - Şimdi, İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 9 arkadaşının, doğal afetlerde mey
dana gelen can ve mal kaybını en aza indirmek için alınması gereken tebdirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin ön görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümeti temsil eden kimse yok mu?.. 
AHMET NEİDİM (Sakarya) - Hükümet kaldı mı ki?!. 
BAŞKAN - Hükümet temsilcisi yerini aldı. 
Önerge daha önce okunduğu için, tekrar okutmuyorum. 
İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, Hükümete, si

yasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer imza sa
hibine söz verilecektir. 

Şu ana kadar, gruplar adına, Demokratik Sol Parti Grubu adına, İzmir Milletvekili Atilla Mut
man; Anavatan Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Işın Çelebi söz isteminde bulunmuşlardır. 

İlk söz, İçtüzüğe göre, Hükümete verilecektir. 
Hükümet konuşacak mı Sayın Bakan? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) - Hayır Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Sayın Mutman, grup adına konuşacaksınız, değil mi? 
ATİLLA MUTMAN (İzmir) - Önerge sahibi olarak, artı, grup adına efendim. 

BAŞKAN - Gruplar adına son konuşmacı olursanız, o zaman önerge sahibi olarak sürenizi 
birleştirebilirsiniz; ama, şimdi konuşmak istiyorsanız, önerge sahibi olarak konuşacaksınız. 

- 2 9 6 -



T.B.M.M. B : 4 8 21 .1 .1997 0 : 2 

ATİLLA MUTMAN (İzmir) - Şimdi konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Mutman. (DSP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır. 

ATİLLA MUTMAN (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; doğal afetlerde can ve mal 
kaybını en aza indirmek için, Demokratik Sol Parti milletvekilleri olarak verdiğimiz Meclis araş
tırması önergesi üzerine söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Partim adına, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlarım. 

Biliyorsunuz, geçen hafta İzmir'de yaşanan sel felaketinden sonra, bütün partiler, bizim 40 in
ci sırada bulunan Meclis araştırması önergemize duyarlı davrandılar; belki iki sene sonra Meclisin 
gündemine gelecek olan bu önemli konu, bugün Meclisin gündemine geldi. Ben, bu duyarlılık içe
risinde, Meclisimizin, Meclis araştırması komisyonu kuracağını umutediyorum ve geçtiğimiz haf
ta İzmir'de tekrar yaşanan sel felaketi hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Biliyorsunuz, İzmir, Avrupa şehri diye övünç duyduğumuz, Türkiye'nin üçüncü büyüklükte
ki şehridir ve maalesef, 1995 yılındaki büyük sel felaketinden sonra, geçtiğimiz hafta, yine, su bas
kınına uğramıştır. 30 saat süren yağmur sonucunda, metrekareye 109 kilogram yağış düşmüş ve şe
hir felce uğramıştır. Son yıllarda iç göçlerden etkilenen İzmir, sağanak yağmurdan korkan bir şe
hir haline gelmiştir. 

Sel sonrası, DSP milletvekilleri olarak, yörede incelemelerde bulunduk ve mağdur vatandaş
larımıza geçmiş olsun dedik; ancak, tespit ettik ki, bazı vatandaşlarımız, özellikle sel felaketine ma
ruz kalabilecek bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız, yağışların uzun sürdüğü gece esnasında pen
cerelerin önlerinden ayrılmadıklarını ifade ettiler; âdeta yağmur fobisine kapılmışlar. Bu sel fela
ketinde, 259 ev, 300 civarında işyeri, mal ve eşya kaybına sahne oldu İzmir. Yollara taşan sular, 
bazı istinat duvarlarını yıktı ve birçok trafik kazasına sebep oldu. Vilayette ve belediyelerde, kriz 
masaları kuruldu. Yetkililer, ellerinden gelen gayretle, olayın üstesinden gelmeye çalıştılar. 

Bu sel felaketinin ucuz atlatılmasının altında yatan bir neden de, 1995 yılında İzmir'de yaşan
mış sel felaketinden sonra alınmış tedbirlerdir. Afetten zarar görmüş vatandaşlarımıza, Valilik, pa
ra ve yiyecek yardımı yapmıştır. İzmir Valisi, mağdur vatandaşlarımızın, esnaf ve sanatkârlarımı
zın Halkbankasına olan kredi borçlarının erteleneceğini açıklamıştır; ama, biz, İktidardan, mağdur 
olmuş 300 esnaf, sanatkâr ve imalatçımızın, en azından, zararlarının bir kısmının vergilerinden 
mahsup edilmesini istiyoruz. 

Hatırlanacağı gibi, yine İzmir'de, 1995 yılında, 63 vatandaşımızın ölümüne sebep olan bir sel 
felaketi yaşanmıştı ve maddî hasar 50 trilyon civarındaydı. O zaman, Bayındırlık Bakanlığımızın 
aldığı bir kararla 240 konut inşa edildi. Bu sel felaketi sonrası, Türkiye Mühendis ve Mimarlar 
Odası, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden bir grup bilim adamı bir rapor 
yayımladılar; birçok milletvekiline bu raporlarını gönderdiler; zaman içerisinde, gerekli önlemler 
alınmadığı takdirde, bu tip felaketlerin çok daha faciaya dönüşecek şekilde yaşanacağını bildirdiler. 

Özellikle son yıllarda İzmir'de sık yaşanan sel felaketinin temel nedenleri şunlardır: 

Dağlardan inen doğal derelerin, yerleşim alanlarına yaklaştığında ya dere yatakları daralmış ya 
da tamamen yok olmuş durumdadır. Özellikle 1995 yılındaki sel felaketinden sonra yörede yaptı
ğımız incelemede, Narlıdere bölgesinde bir dere yatağının asfalt yola dönüştürüldüğünü ve bu de
re yatağının, yani, asfalt yolun yanında var olan gecekondunun sel suları tarafından sürüklendiğini 
tespit etmiştik. O sürüklenen evde 3 vatandaşımız yaşamını yitirmişti. 

Islah edilmemiş dere yatakları ve tıkanmış kanallardan taşan sular, şehri sık sık felakete sürük
lemektedir. İzmir'i çevreleyen dağların orman ve bitki dokusu yangınlarla azalmaktadır. İzinsiz ve 
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plansız yerleşim alanları açmak, bitki örtüsünün tahribini artırmış, doğa dengesini bozmuştur. İç 
göç neticesinde, kent merkezinde aşırı nüfus yoğunluğu altyapı yetersizliğine sebep olmuştur. 

Öncelikle, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünün İzmirMn toprak yapısıyla il
gili tespitini sunmak istiyorum: İzmir İlinin yüzde 51,7'si taşlı arazilerdir. Hafif erozyon etkisi ha
riç, orta, şiddetli ve çok şiddetli erozyon etkisindeki alanlar İzmir İlinin yüzde 88'ini oluşturmak
tadır. Tarım alanları erozyon tehlikesiyle karşı karşıyadır. Toprağını, erozyondan korumadan yapı
lan bilgisiz tarımla kaybeden çiftçi, köyden kente göç etmektedir. Ege Üniversitesi Ziraat Fakülte
si, 22453 sayılı, 4 Kasım 1995 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan kanunun orman tahribini aşırı 
biçimde artıracağını ileri sürmektedir. Buna acil çözüm getirilmesi vurgulanmaktadır; aksi takdir
de, bu felaketler kaçınılmaz olacaktır, denilmektedir. 

Ayrıca, maalesef, geçtiğimiz dönemlerde de yöredeki kaçak yapılar, imar atlarıyla yasal hale 
getirilmiştir ve 1995 yılı sel felaketinden sonra, bazı dere yataklarının da temizlenmiş, ıslah edil
miş olmasına rağmen, tekrar kaçak yapıların yapıldığı tespit edilmiştir. Benzeri bir felaket de, yi
ne, aynı facia buralarda görülecektir. 

İzmir Körfezinde meydana gelen gelgit olayları bugüne kadar dikkate alınmamıştır. Özellikle, 
Girne ve Alsancak bölgesi, 6 şiddetindeki rüzgârdan etkilenmekte, bu kıyılardaki binaların zemin 
katlarını su basmaktadır. Bu olay çok eskilerden beri bilinmesine rağmen, maalesef, bu binaların 
bir de bodrum katları bulunmaktadır. İzolasyon tekniklerinden uzak yapılmış yapılardır. Bu bölge
lerde, yeraltı suyu 50-60 santimetre derinliğindedir. Deniz doğal seviyesine çekilmedikten sonra 
suyu tahliye etmek mümkün değildir. 

Ayrıca, yapılan tespitlerde, planlı gelişen bölgelerde dahi basit çıkar hesaplarına dayanılarak, 
sübvansman yükseklikleri ihmal edilmiştir. 

1970'li yıllarda başlayan İzmir Taşkınsu Projesi hayata geçirilmemiştir. Eğer, proje uygulan
saydı, yağmur suları şehre girmeden, belirli kanallarla denize akıtılacaktı; ama, madem bu proje as
kıdadır, kent çevresindeki dağlardan inen suların dereler vasıtasıyla denize kadar engelsiz ve kesin
tisiz ulaşması gereklidir. 

İzmir'de yaşanmış sel felaketi, nedenler açısından, yine 1995 yılında İstanbul'da yaşanmış sel 
felaketine ve geçen hafta Antalya'da yaşanmış sel felaketine benzemektedir. En önemli fark, An
talya'da hiç kanalizasyon sistemi yoktur; fosseptikle yağmur suyu zemine verilmekte; zeminde sız
ma imkânı bulmayan su, şehri basmaktadır. Bu konuda, Antalya Milletvekilimiz Metin Şahin'in 
Antalya'yla ilgili olarak yörede yaptığı tespitleri kısaca sunmak istiyorum: 

Antalya'da yaşanan bu olumsuz koşullar, en çok Merkez İlçede hasara sebep olmuştur. Mer
kez İlçede, Beşkonak, Çalkaya, Aksu, Hurma, Ortaköy, Yenidumanlar, İnsaniye, Güzelova, Altı-
nova, Doğuyaka, Göksu, Dumanlar, Mehmetçik, Solak ve Döşemealtı'nda, Serik İlçesinde, Yuka-
rıkocayatak, Kayaburnu, Çakallık, Dikmen, Kumköy ve Karadayı'nda; Manavgat İlçesinde, Taşa-
ğıl, Dikmen ve Yukarıışıklar'da etkili olmuş, büyük maddî hasar ve kayıplar meydana gelmiştir. 
Bu afet anında 3 yurttaşımız hayatını yitirmiştir. Plastik ve cam seralar, zeytinlik ve narenciye bah
çeleri büyük zarar görmüştür. Genel anlamıyla, 23 köyde 450 çiftçi ailesi zarar görmüştür. Valilik
çe yaptırılan tespitlerde, zararın 850 milyar civarında olduğu söylenmiştir. 

Antalya'da sel felakatinde dikkate alınacak hususlar, özellikle -bu, İzmir için de gcçerlidir-
meteoroloji ile merkezî ve yerel yöneticilerin işbirliğinde olması gereklidir. Mesela, İzmir'de ya
şanan son sel felaketinden önce, meteorolojinin, bildirmesi gerekli bu yağış durumunu bildirmedi
ği söylenmiştir. Ayrıca, Antalya için, özellikle kuruluşlar arasında büyük karmaşa yaşanmaktadır. 
Karacaören I ve II Barajlarının bulunduğu bölgede su tutmayı sağlayan yeni bir baraj programa 
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alınmalıdır. Aksu Çayının ve derelerinin yatakları temiz tutulmalı ve denizle birleştiği yere bir dal
gakıran yapılmalıdır. Antalya'da her yıl bir iki kez yaşanan sel felaketi göstermektedir ki, yerel yö
neticiler gösterişten başka iş yapmamışlardır; kentin asıl sorunlarına, başta kanalizasyon sorunu ol
mak üzere, çözüm getirememişlerdir. 

Kentlerin çevresindeki orman alanlarını korumak şarttır. Bunun için, bu yeşil kuşak, muhafa
za ormanı statüsüne alınmalıdır. Arazi kazanma ve rant kaygısıyla orman kanunları sık sık değişti-
rilmemelidir. Çevre bilincinin artırılması için, çağdaş bir eğitim politikası saptanmalıdır. Geçtiği
miz yıl İstanbul'da yapılmış olan Habitat II Konferansında, Türkiye'nin afet gerçeğini halka mal 
edemediğimiz sürece, bütün çabaların boş olduğu ileri sürülmüştür. Üniversitelerin ve gönüllü ku
ruluşların katıldığı bu konferansta, halkın afetler konusunda eğitilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Şu güne kadar yaşanmış olan doğal afetlerde, merkezî idarenin afetler konusunda en büyük ek
sikliği, zararları önceden tedbir alarak azaltma yerine, afetlerin doğurduğu sonucu, aşırı faciaları 
olağan kabul etmesidir. 

Türkiye'nin yüzde 50'ye yakın kesimi, aktif fay zonları üzerindedir, yani, birinci derece dep
rem bölgesidir; Erzincan da, Dinar da, İzmir de bu bölgede yer almaktadır. 

Son yıllarda yaşanmış Erzincan ve Dinar depremleri, ölümlere, yaralanmalara ve çok binanın 
çökmesine neden olmuştur. Amerika'nın Kaliforniya Eyaletinde ve Japonya'da çok yüksek şiddet
li depremler olmasına karşın, ölümler ve yaralanmalar beklenilen büyüklükte olmazken, Türki
ye'de yaşanan orta şiddetli depremlerde çok büyük maddî ve manevî kayıplar hâsıl olmaktadır. Di
nar depreminde 92 vatandaşımız hayatini yitirmiştir. Bu vatandaşlarımız, kerpiç evlerin altında de
ğil, son onbeş senede yapılmış çok katlı binaların altında yaşamlarını yitirmişlerdir. Bu binaların, 
ne projeleri ne ruhsatlan vardır. Bugüne kadar, yani, Dinar depremi olduğu güne kadar, belediye
lerin denetimi yörede hiç olmamıştır. Erzincan'da da aynı durum söz konusudur. 

Erzincan'da ve Dinar'da yaşanmış olan faciada ana eksiklik, yasa ve yönetmelikleri uygula
makla sorumlu belediyelerdedir. Yapıların inşasında, 1944 yılından itibaren, zorunlu mevzuat var
dır. İmar mevzuatı "belediyeler denetlemeyi yapar" diyor; denetlenmezse, buna uymayan belediye 
başkanlarına hiçbir ceza verilmiyor. Bu konuda, Türkiye Büyük Millet Meclisine büyük görev düş
mektedir. 

Dinar'da birinci derece deprem bölgesi üzerinde olması sebebiyle, iki katlı yığma yapı yapıla
bilir; ancak, yaşanmış faciaya kadar, belediye başkanları, seçim kazanmak amacıyla dört beş kata 
kadar yığma binaya göz yummuşlardır. Yerleşme ve yapılaşmayla ilgili bir denetim sistemi kurul
mazsa, Erzincanlar, Dinarlar tekrar yaşanacaktır. 

Tehlike bilinmesine rağmen tedbirler alınmıyor. Bu durumda, her afette zararı en aza indirmek 
de mümkün olmuyor. Erzincan'da bir büyük deprem yaşanmış olmasına rağmen, mevcut belediye 
başkanı, geçmişte başka başkanların yaptığı hatayı yapmaya devam ediyor. Dinar'da deprem son
rası yapılacak konut inşaatlarının, önce, sağlam zeminli olan 5 kilometre uzakta yapılması düşünül
müş, ancak, eski Gediz'de yıllar önce yapılan uygulamanın olumlu netice vermemesinden dolayı 
tekrar aynı bölgede yapılması uygun görülmüştür. Gerekçe olarak da "vatandaşlar zorlamayla yer
leşim alanlarını değiştirmiyor" deniliyor; tabiî, buna, sosyolojik ve ekonomik olgu da ekleniyor. 

Kobe'de de, biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl büyük bir deprem yaşanmış, 6 500 insan can ver
miş, 42 bin insan yaralanmış, 200 bin bina yıkılmıştır; bu bölgede binaların onarılmasına devam 
edilmektedir. Burada da aynı yaklaşım göz önünde bulundurulmuştur. 

Kamu sektörüne ait binalarda genel denetim yapılmaktadır; tabiî, çok istisna olarak bazı suiis
timaller de meydana gelmektedir; ancak, kişilere ve özel sektöre ait binalarda, fen ve sağlık kural -
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larına genelde riayet edilmemektedir. Özellikle, fennî mesuliyet sistemimizde, teknik sorumluluk, 
mimar ve inşaat mühendisine aittir. Bazı müteahhitler, inşaatı daha ucuza mal etmek için, mühen
dise dediğini yaptırıyor. İşte bu noktada, müteahhit ve mühendis arasındaki çıkar ilişkisini ayırmak 
gereklidir. Mesela şöyle bir çözüm olabilir: Fennî mesuller, belediyeler tarafından tespit edilir, on
lar da belediyeye karşı sorumlu olurlar, maaşları müteahhit tarafından belediyeye ödenir ve daha 
benzeri çözümler üretilebilir. 

1938 tarihli, mühendislerin yetki ve sorumluluklarına dair kanun, zamana uymamaktadir; ye
niden düzenlenmesinde zorunluluk vardır. Ayrıca, yeni mezun bir mühendis, çok büyük projelere 
imza atabilmektedir; hiçbir gelişmiş ülkede böyle bir durum yoktur. Oysa, bu yetkiye karşı, sorum
luluk içerisinde bulunmamaktadırlar. 

Belediyeler, kentin jeolojik haritalarını önceden çıkarmalıdır. Belediyeler tarafından, inşaat 
sahiplerinden, inşaatları için jeolojik etüt raporu, onay öncesi istenmelidir; bunun için de gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

1995 yılında yaşanmış olan Senirkent sel ve toprak kaymasında, 74 vatandaşımız hayatını kay
betmiştir. Bu, çevrenin tahribinden meydana gelmiş bir olaydır. 1950 yılında Orman Bakanlığının 
ağaçlandırma alanı olarak belirlenmiş yerlerdeki erozyon kontrol çalışmaları hiçe sayılmıştır. Bit
ki ve orman örtüsü tahrip edilmiştir. 

Türkiye'nin göller bölgesinde, aynı durumda yüzlerce kasaba vardır. Göller bölgesinde var 
olan kuru dereler, taş ve çamur akıntılar içindedir. Bu bölgede yerleşimler, genelde, kuru derelerin 
ovalara açıldığı ağızlarda kurulmuşlardır. Eski yıllarda ormanlık olan bu arazi üzerinde, artık, 1 200 
metreden yükseklikte, ot bitmemektedir. Senirkent 800 metre rakımdadır, Kapıdağ 2 400 metre ra
kımdadır; aşın yağışlar neticesinde maydana gelen kaya çığı, Senirkent'i taş ve çamur deryası için
de bırakmıştır. 

1950 yılında ön tedbirler alınmış olsaydı, erozyon meydana gelmeyecekti ve Senirkent faciası 
yaşanmayacaktı. Aynı bölgede, 1996 Haziranında da benzeri felaket yaşanmıştır; ancak, çoğu ev
ler 1995 felaketinden sonra boşaltıldığından dolayı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Mutman, sizin, önerge sahibi olarak da söz hakkınız var; isterseniz, konuş
manızın kalan kısmını o bölümde yerine getirin. 

ATİLLA MUTMAN (Devamla) - Cümlemi bitireyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Tamam, son cümlenizi almak üzere mikrofonu açıyorum; buyurun. 

ATİLLA MUTMAN (Devamla) - Aynı bölgede, 1996 yılında eğer o konutlar boşaltılmamış 
olsaydı, daha büyük faciayla karşılaşılabilecekti. Onun için, bir yerde, 1995'teki felaket, olabilme
si mümkün görünen daha büyük bir faciayı engellemiş oluyor. 

Şu an, konuşmama son veriyorum; saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Demokratik Sol Parti Grubu adına konuşan Sayın Atilla Mutman'a teşekkür edi

yorum. 
Şimdi, söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Işın Çelebi'nin. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Çelebi, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; burada, 
afetler konusundaki bir araştırma önergesini tartışmamız, aslında, Türkiye'de devletin, merkezî yö-< 
netimin ve Ankara'nın işleyişini araştırmamıza da neden olacaktır. 
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Afetlerle insan hatalarının birleşmesi, merkezî yönetimin ve Ankara'nın işleyişindeki yanlış
lıklar ve bugün 65 milyonluk dinamik Türkiye'ye yetememesi, Türkiye'de ortaya çıkan, görünen 
ve görünmeyen afetler karşısında sorunların büyümesine ve inanılmaz ölçüde de bu sorunların de
vamına yol açmaktadır. 

Bu önerge, Parlamento için ciddî bir vesiledir. Parlamento, Ankara'nın, yerinden, merkezden 
yönetim anlayışının, artık Türkiye'ye yetmediğini, buna bir çözüm bulması gerektiğini ve biraz 
sonra burada somut örneklerini ortaya koyacağımız bu uygulamaları da dikkate alarak, bu araştır
ma önergesini kabul ederse, Türkiye'nin geleceğine ve çocuklarımıza çok büyük bir iyilik eder. 

Değerli arkadaşlar, atasözleri, çok doğru sözlerdir: "Kötü gün dostu, iyi dosttur. İnsanın iyisi, 
hası, kötü günde belli olur." Türkiye'de, kamu yönetiminin, kötü günde vatandaşına yaklaşımı, son 
iki üç yıldır nasıl olmuştur; özellikle 5 Nisan kararlarından sonra, kamu hizmetleri, kamu yatırım
ları, vatandaşın, insanın yaşamını kolaylaştıracak ne gibi uygulamalar yapmış ve ne gibi sorunlara 
yol açmıştır; burada, merkezî yönetimin, bu afetler karşısında kötü gün dostu olduğuna dair bir du
yarlılığı, ciddiyeti var mı yok mu, bu araştırma önergesi bu anlamda çok önem taşımaktadır. Yerel 
yönetimlerin, valilerin, belediye başkanlarının yetkilerinin, o doğal afetler karşısında yetersiz kalı
şına, çaresiz kalışına da, Türkiye'nin, artık kesin bir çözüm bulması gerektiğini, bu araştırma öner
gesinin ön çalışmalarını yaparken bir kez daha gördüm. 

Değerli arkadaşlar, devlet, vatandaşın ne kadar hizmetinde, nasıl hizmetinde, zamanında mı 
hizmetinde, bunu çok iyi tartmamız lazım. Sayın parlamenterler, eğer, devlet, milletin hizmetinde 
olması gereken bir dönemde hizmette olmuyorsa; eğer o afetler sonucunda insanlar iflas ediyorlar
sa, insanlar gelecek umutlarını kaybediyorlarsa, o insanlar çözümsüz kalıyorlarsa, biz bu Parlamen
toda -aramızda sohbet edelim, grup başkanvekilleri olarak da- istediğimiz kadar konuşalım Türki
ye'yi, burada, bu Parlamentoda sadece aklama operasyonu yaparız, insanların sorunlarını çözme
yiz ve bu Parlamentonun, siyasetçinin de hiçbir ağırlığı kalmaz. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, kentleşme, afetler sonrası göç karşısında, duyarlı bir Parlamen
tonun, duyarlı bir hükümetin, ne kadar duyarlı ne kadar ciddî olduğunu, sel felaketlerinde, deprem 
felaketlerinde ölçme imkânını buluyoruz. Yüzlerce, binlerce insan iflas etmiştir, evsiz kalmıştır; 
Hükümet, bu insanlara yardım etmemiştir. 

İzmir'de, 1995 yılındaki sel felaketinde 30 bin ev hasara uğramıştır, 5 bin işyeri kapanmıştır; 
bu insanlar iflas etmiştir, bu insanların cebine beş kuruş para girmemiştir; Çiğli Esnaf Kefalet Ko
operatifi Başkanı da çıkarıp listeyi verememektedir; kendi yandaşlarına dağıttığı paranın listesini 
verememektedir! 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Niye kavga ediyorsun? 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, burada hizmet anlayışını ciddî olarak tartma
mız lazım. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin... 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Niye bağırıyorsun? 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Sayın başkanım, şunun için bağırıyorum: Gezdiğim alanda, evsiz 
kalan, çaresiz kalan o insanlar, bana "o Mecliste git bağır. Parlamento bu işe duyarlılık kazansın. 
Bu Parlamento uykudan uyansın. Bu Hükümet, vatandaşın hizmetinde olsun" dedi. (Alkışlar) Size 
çok saygı duyarım, çok severim. Hepiniz, benim çok yakın dostlarımsıniz; ama, o insanlar çaresiz. 
İnanın, bu insanlar, dükkânlarını, evlerini kaybetmişler; raporlar var, 4 milyar, 10 milyar zarar tes
pit edilmiş; bir kuruş para alamamışlar. 

ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) - Peki, Sayın Gönül duymamış mı bu bağırmayı? 
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IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, burada, çözüm aramalıyız. Hepiniz, benim de
ğerli dostlarımsınız, arkadaşlarındınız. Bu işe çözüm bulmamız lazım. İnanın, sorun ciddî. 

Bakın, 1992 yılında Erzincan depreminden sonra çıkarılan 3838 sayılı Yasa doğru çalışıyor, 
iyi çalışıyor ve sonuç getiriyor; ama, Dinar depreminden, İzmir'deki sel felaketinden sonra çıkarı
lan yasalar, 5 Nisan kararlarından sonra kamu yatırımları kısıldığı için, vatandaşa hizmet götürmü
yor, hizmeti merkezileştiriyor ve bu yüzden, vatandaşa hizmet gitmiyor. Ciddî problem var. Ben, 
bunu, bir parti tartışması yapmak istemiyorum, bir siyasî tartışma da yapmak istemiyorum. Ben, si
ze, sahada gördüklerimi aktarmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu araştırma önergesini kabul etmemiz, bu anlamda çok önem taşıyor.. Bir 
insan, bir yönetim, kendine hizmet edenlerin sayısıyla değil -bakın, dikkatinizi çekerim, kendine 
hizmet eden insanların sayısıyla değil- hizmet ettiği kitlelerin büyüklüğüyle ölçülür. Bir insanın ka
litesi, değeri, hizmet ettiği kitlelerin büyüklüğüyle ölçülür. Bir yönetimin, bir kurumun büyüklüğü, 
kendine hizmet eden insanların, çalıştırdığı memurların sayısıyla ölçülmez; hizmet ettiği vatanda
şın sayısıyla ölçülür. İnsanları ikna etmenin bir başka yolu da, onları dinlemektir. Biz, bu araştır
ma önergesi için, felaket olan bütün bu bölgelerde, Şenirkent'te, İstanbul İkitelli'de, Çiğli'de, Kar
şıyaka'da, Kemeraltı'nda, Dinar'da, felakete uğramış bütün vatandaşlarla, sorumlularla, yönetici
lerle konuştuk. 10 Temmuz 1995'te İkitelli'de, 14 Temmuz 1995'te İsparta Şenirkent'te, 1 Ekim 
1995'te Dinar'da, 2 Kasım 1995'te İzmir'de ve nitekim 7 Ocak 1997'de İzmir'de sel felaketi oldu; 
yüreğim yanıyor. 

Bakın, meslek kuruluşları, 7 Ocak 1997'de İzmir'de meydana gelen sel felaketinde, İzmir'de 
yatırımların durduğunu, Kemeraltı bölgesinde meydana gelen su taşkınlarının, Kadifekale'den ge
len kanalizasyonlardaki çöküntü ve tıkanmalardan kaynaklandığını söylüyorlar. Alsancak'ı sel bas
tı; İzmir'de yatırımlar durdu. Biraz sonra detayına gireceğim. Dinar da, Erzincan ile eşit düzeyde 
hizmet almak istiyor. Çıkan yasalar uygulamada sonuç getirmemiş. 

Bıı anlamda, Sayın Belediye Başkanı çaresizlik içinde; basın toplantısında "bu suları toplamak 
için 30 tane motopomp satın alacağım" diyor; yani, para gitmiyor; İzmir'in kanalizasyon ve içme-
suyu projesi durmuş, çevre yollarının yapımı durmuş; trafik sıkışıklığı; kanalizasyonlardan sular 
geriye çıkmış, dezenfekte yapamıyorlar, sağlık problemi ortaya çıkmış... Sayın Başkan çaresiz, 
merkezden, Ankara'dan yeterince kaynak aktarılmayışı karşısında -çalışkan bir insan olarak- soru
nu, günlük problemleri, ancak günlük çözümlerle çözmeye çalışıyor. Devlet olarak biz, bu prob
lemi ciddî biçimde ele almak zorundayız. • 

1995 yılında, 5 bin esnaf, 5 bin işyeri selden zarar gördü. Çiğli Esnaf Kefalet Kooperatifine, 
kaç kişiye yardım ettiniz, listesini verin dedim, vermediler; çünkü, bir yığın insan battı, beş kuruş 
para alamadı. Şimdi, 30 bin evin hasar gördüğü, 5 bin işyerinin kapandığı, 63 kişinin öldüğü İz
mir'deki sel felaketi için 165 milyar lira veriliyor arkadaşlar. 63 kişiye 100'er milyon lira veriliyor. 
Bunun 10'ar milyon lirası Ankara'dan geliyor, 65'er milyon lirası Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışmayı Teşvik Fonundan geliyor, diğerleri bankalardan geliyor. Çıkarılan iki yasa var, 4133 ve 
4123. Bu paraları, Afet İşleri Genel Müdürüne, Ankara'ya geri gönderiyorlar; gelen malları Kıza-
laya yeriyorlar; valinin, belediye başkanının, yerel yöneticinin eli kolu bağlanıyor, insanlar hizmet 
yapamaz hale geliyor. 

Değerli arkadaşlar, bunları araştırmamız lazım. Bakın, benim yerinde yaptığım incelemelerde 
kamu kuruluşları arasında ciddî bir koordinasyon eksikliği çıkmıştır; bunun giderilmesi lazım. 
Eğer, Allah esirgesin, İzmir'de deprem olursa, büyük felaket yaratır; afet öncesi hiçbir hazırlık yok
tur. Bu konu, bence, bu araştırma önergesinin kabul edilmesine, başlı başına neden olacak bir ge
rekçedir. 
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İzmir'de her yağmur yağdığında, insanlar, korkuyla pencereden dışarı bakmaktadır; çünkü, 
inanılmaz bir altyapı eksikliği ortaya çıkmıştır. Hızlı göç, sağlıksız kentleşme, kanalizasyon ve iç-
mesuyu projelerinin durması, yatırım hizmetlerinin aksaması, İzmir'i, son beş altı yıldır ciddî bir 
sorunla karşı karşıya bırakmıştır. Körfez projesinin durması, Bornova-Çiğli çevre yollarının bitme
mesi, yatırımlar arasında koordinasyon eksikliği İzmir'i, -İzmir'i prototip örnek olarak anlatıyo
rum-" bütün kentleri; İstanbul'u, Ankara'yı, Malatya'yı, Adana'yı, Diyarbakır'ı... İşte, Diyarba
kır'da son karşılaştığımız olay... Birçok problem çıkıyor. Afet, sadece selle, depremle değil, çeşit
li biçimlerde erozyon oluyor toplumda. 

Bakın, hizmetlerin aksamasının çok basit bir örneğini vereceğim İzmir'den: Bostanlı'da araba 
vapurları için liman yapılıyor, bir rıhtım, iskele... Üçkuyular arasına arabalı vapur gelecek, Deniz
cilik İşletmesi, kamu, İzmir'i görmeden 3 arabalı vapur veriyor, 2'si arızalı ve 1 tanesi de çalışmı
yor. O liman da boşa yapıldı, o arabalı vapurlar da boş yatıyor. Doğal gaz gelmedi, İzmir'de enerji 
problemi başgösterecek; özel sektör büyük yatırımlar yapıyor; ama, kanalizasyon, trafik problemi 
çözülemiyor. 

Şimdi, bütün bunlar bize şunu gösteriyor: Artık, merkezî yönetimin, Ankara'nın yönetim an
layışı ve gücü, yerel yönetimlerin, Anadolu'nun sorunlarını çözmeye yetmiyor arkadaşlar. Bu ne
denle, Anadolu insanının sorunlarını çözmemiz için Ankara'daki merkezî yönetimin yetki ve so
rumluluklarını Anadolu'ya dağıtmamız lazım. 

5 Nisan 1994 sonrasında insanla ilgili yatırımların durduğunu, kaynakların, tasarruf mantığıy
la kadük edildiği görüyoruz. Bu yatırımsızlık, hem İzmir'de hem İstanbul'da hem Diyarbakır'da 
hem Trabzon'da hem Ağrı'da problemlere yol açıyor; ama, İzmir halkı, devlete, yıllık vergi ve ver
gi dışı gelir olarak 150 trilyon liralık katkıda bulunuyor. Buna karşılık, yılda, 30 trilyon liralık ya
tırım alıyor. Yani, beş veriyor bir alıyor. Bir tek altyapı yok, kanalizasyon hizmetleri iflas etmiş, 
içme suyu hizmetleri iflas etmiş. Eğtim ve sağlık hizmetleri son derece ilkel vaziyette. Güçsüz in
sanlar hastane kapılarında, karakollarda, mahkemede hor görülüyor. Nitekim, bu sel felaketinde İz
mir'de yaşadığımız olay, çok tipik bir hadise. 

1995 yılında 30 bin ev, 5 bin işyeri zarar gördüğünde, 63 kişi öldüğünde "bu sel felaketi 500 
yılda bir olur, önemli değil. Bu sefer hallediyoruz. Dere yataklarının içerisinde, o sağlıksız kentleş
me sonucu oluşan ev yapımına da mani olacağız. Dere yataklarının bakımını yapacağız" dendi; 
ama, 7 Ocak 1997 tarihinde yeniden sel olunca, görüldü ki, bu, sadece bir doğal afet değil; yöne
timlerin hatalarından, yatırım yapılmadığından, altyapı yatırımlarının ihmal edilmesinden ve yoğun 
göç nedeniyle sağlıksız kentleşmeden, o dere yatakları dahil, bir kent planı olmadığından ortaya 
ciddî problemler çıktı. Ayrıca Ankara, İzmir'den beş alıp bir verdiği için de, İzmir'in, ne çevre yo
lu ne kanalizasyonu ne içme suyu projesi oldu ne hastanesi ne okulu tam oldu. Özel sektör alabil
diğine yatırım yaptı; ama, Ege'de ciddî bir problem ortaya çıktı. Bakın nasıl bir problem ortaya çık
tı: Urfa'da, Kızılay, doğum yapan bir annenin çocuğuna AIDS'li kan verdi. Türkiye'nin ayağa 
kalkması gerekirdi, bu olayı unuttu. İzmir'de bir bebeğe yine Kızılay'dan AIDS'li kan verildi. Bu 
meselenin arkası getirilmiyor, takip edilmiyor, bu problem ortada duruyor. 

Değerli arkadaşlarım, İzmir gibi Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden birinde, bir hastanede -
Kızılay'dan- AIDS'li kan veriliyor ve bir AİDS olayı ciddî bir biçimde gündemde ve bu konu, bu 
Parlamentoda, Hükümette tartışılmıyor. İl Sağlık Müdürünün ne yaptığı belli değil, elinden gelen 
gayreti gösterdiğini biliyorum; ama, yetmiyor. Çünkü, Ankara'daki yetkiler ve sorumluluklar da
ğıtılmadığı sürece ve -5 Nisandan sonra- insana dönük yatırımlar budandıgı ve kısıtlandığı sürece, 
Türkiye ne enjeksiyon alabilir ne sağlık için gerekli araç ve gereçleri alabilir ne kanalizasyon hiz
metini yapabilir ne çevre yollarını yapabilir. 
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Şimdi, burada itiraz edebilirsiniz, hayır efendim böyle bir şey yok diyebilirsiniz; ama, yar... 
Yeşil kart sahibi olup hastaneye giden insan, ilacını kendi almak üzere o hastaneden dışarı çıkarı
lıyor "git eczaneden bu ilacını al, gel bu hastaneye yat" deniyor. O zaman, o yeşil kartın hiçbir öne
mi, anlamı kalmamıştı r.jBiz, Sosyal Yardım Fonundan (Fak-Fuk Fondan) bütün muhtaç insanların 
problemlerinin çözümünü öncelikli bir iş olarak öngörüyorduk. Diyarbakır'da, o kamyon mesele
sinde, birçok insan, o 1 kilo pirince, 1 kilo una muhtaç insan, o çamurların içerisinde, Türkiye'nin 
o gelir dağılımını, fakirliğini, işsizliğini, enflasyonun bütün acımasız yanlarını ortaya koyarken, 
oradaki Kızılay müdürünün, televizyonda şu sözünü dikkatle dinledim: "Bize 1990 yılında sıcak 
yemek için günde 100 kişi başvuruyordu; bugün, 3 bin kişi başvuruyor" dedi. Değerli arkadaşlar, 
bu da, sizin için-sanıyorum-çok önemli bir gösterge. 

Bu anlamda, bugün, Türkiye'nin temel meselesini çok açıkça bir daha ifade ediyorum: 5 Ni
san 1994 kararları, Türkiye'yi 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl geriye götürmüştür; insana dönük yatırımlar dur
muştur; enflasyon yüzde 150'den yüzde 65'e inmiş, yeniden yüzde 85'e çıkmıştır; memur, emek
li, işçi ücretleri bakımından, ciddî biçimde geri kalmıştır, fakirleşmiştir; ama, buna karşılık, toplum, 
hiçbir alanda yatırım (yapmamıştır, üretim artmamıştır; Türkiye, enerji ihraç eden bir ülkeyken, 
enerji ithal eden bir ülke haline gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, meslek kuruluşları, Türk mühendis, mimar odaları, ticaret odası, İzmir'de
ki bütün kuruluşlar, 1995 yılındaki sel felaketini inceleyip bir rapor hazırlıyorlar; tebdirler, öneri
ler, projeler sunuyorlar ve 1996 yılında, bunlar ne oldu diye inceleyip bir rapor yayımlıyorlar. Tes
pit edilen önerilerin çok büyük bir bölümünün gereken önemde ele alınmadığını, yapılan çalışma
ların koordinasyondan uzak, yetersiz ve ihtiyacı karşılamaya yetmediğini görüyorlar ve bunları, ha
zırladıkları raporda belirtiyorlar ve bunu bütün kamunun yetkili kurumlarına gönderiyorlar. Bu ra
poru, bu işle ilgilenecek eğer Hükümette sorumlu bir bakan varsa -olduğuna inanmıyorum ama- bu 
konuyu yüreğinde, kafasında hissedecek bir sorumlu yönetici varsa bu Hükümette, o raporları ver
meye hazırım. 

BAŞKAN - Sayın Çelebi, 1 dakikalık süreniz kaldı. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ben, burada, milletine daha iyi hizmet ede
cek bir Ankara istiyorum, millete daha iyi hizmet edecek bir yönetim istiyorum. Bu yüzden, bu 65 
milyon insana, dinamik, gelişme özlemi duyan, dolu olan bu topluma daha iyi hizmet edecek bir 
Türkiye istiyorum. 

Bu anlamda, afetlerle ilgili bu araştırma önergesinde vesile bularak, Ankara'yı, afetler nede
niyle somut bir proje ölçeğinde analiz etmeyi, sorunları tespit etmeyi, çözüm önerileri getirerek 
ciddî bir hizmet etme anlayışı çerçevesinde bir imkân yaratmanın mümkün olduğunu görüyorum. 
Bu amaçla, Parlamentodaki tüm arkadaşlarımdan, hiçbir siyasî mülahaza gözetmeden, bu araştır
ma önergesini kabul etmelerini rica ediyorum, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (ANAP, 
DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına konuşan Sayın Işın Çelebi'ye teşekkür ediyorum. 

Gruplar adına üçüncü söz, Refah Partisi Grubunun. 

İzmir Milletvekili Sayın İsmail Yılmaz; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Yılmaz, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA İSMAİL YILMAZ (izmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; İzmir Milletvekili Sayın Atilla Mutman ve 9 arkadaşının, doğal afetlerde meydana gelen can 
ve mal kaybını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
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önergesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş 
bulunmaktayım. Sayın Başkanı, Meclisimizin değerli üyelerini ve yüce milletimizi saygıyla selam
lıyorum. 

Türkiye gibi, topraklarının yüzde 92'si deprem tehlikesine sahip olan ve nüfusunun yüzde 95'i 
bu bölgelerde yaşayan, yine sanayisinin yüzde 96'sı deprem bölgelerinde kurulmuş bulunan ülke
mizde, gerek ülke ve gerekse yerleşmeler ölçeğinde sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleşebil
mesi için doğal afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, ihmal edilmesi mümkün olmayan 
bir zorunluluk olmaktadır. 

Türkiye'de son yetmiş yıl içerisinde 65 yıkıcı deprem olmuşye bu depremler nedeniyle 70 bin 
kişi hayatını kaybetmiş, 122 bin kişi yaralanmış, 600 bin yapı yıkılmış ve kullanılamayacak oran
da hasar görmüştür. 

Bu doğal afetleri, eğer yüzdelerine göre sıralayacak olursak; depremler yüzde 61 ile birinci sı
rayı, heyelanlar yüzde 15 ile ikinci sırayı, su baskınları yüzde 12 ile üçüncü sırayı, kaya düşmesi 
afetleri yüzde 7 ile dördüncü sırayı ve diğer afetler yüzde 5 ile beşinci sırayı almaktadır. Hatta, bu 
afetlerde çok ilginç örneklere rastlamak da mümkündür. 1996 yılının sonlarına doğru, Aydın'ın 
Kuşadası İlçesinin Davutlar Beldesinin yakınlarında, konfeksiyon ve giyim eşyası satıcılarının yak
laşık 250 işyerinin bulunduğu prefabrik pazar yerinde, sabaha karşı meydana gelen bir rüzgâr ve 

. hortum nedeniyle, pazar yerindeki bütün esnafın mallan, konfeksiyon eşyaları, yaklaşık 8 kilomet
re çapında bir alana yayılmış ve büyük bir zarar meydana gelmiştir. Bu türden, hiç hesapta olma
yan afetlere de rastlamak mümkündür. 

Geçen süreler içerisinde, depremler, heyelanlar, su baskınları, kaya düşmeleri, çığ ve diğer 
meteorolojik afetler nedeniyle uğranılan doğrudan ekonomik kayıplar, her yıl, gayri safî millî hâ
sılanın yüzde l'i mertebesine ulaşmıştır. Bu kayıplara, stok kaybı, üretim kaybı, işsizlik, pazar kay
bı, fiyat artışları ve bunun gibi dolaylı ekonomik kayıplar da eklendiğinde, toplam ekonomik ka
yıplar, gayri safî millî hâsılanın yüzde 3,5-4'üne kadar ulaşmaktadır. Bu değerler, sürdürülebilir bir 
kalkınma için, başta depremler olmak üzere, doğal afetlerin zararlarının mutlaka azaltılması gerek
tiğini açıkça göstermektedir. Kaldı ki, bu tahminlerin yapıldığı süreler içerisinde, Türkiye'nin ak
tif fay zonları içerisinde yer alan Marmara ve Ege Bölgelerinde, Allaha çok şükür, depremler ol
mamıştır. Örneğin, İstanbul'da, 1894 yılında meydana gelen, aletsel büyüklüğü 7 veya 7,2 olarak 
tahmin edilen bir depremin bugün meydana gelmesi halinde, doğrudan ekonomik kayıpların, en 
iyimser tahminle, 50 ilâ 70 milyar dolar mertebesinde olacağı, can kaybının ise hesaplanamayaca-
ğı ifade edilmektedir. 

Japonya'nın Kobe Kentinde 17 Ocak 1995 günü meydana gelen aynı büyüklükteki bir depre
min, 150 milyar dolarlık doğrudan ekonomik kayba yol açmış olması, bu tahminin gerçekçi tahmin 
olduğunu göstermektedir. Böyle bir ekonomik maliyet, Türkiye'nin kalkınmasını, en iyimser tah
minle onbeş yıl durduracak veya geriletecektir. Ayrıca, böyle bir olayın yaratacağı ekonomik, sosyal, 
psikolojik ve politik kaostan, yalnızca depremden etkilenen bölge değil, tüm ülke etkilenecektir. 

Türkiye, bu konulardaki çalışmalarına, 1940'lı yıllarda başlamış olmasına ve bunca acı dene
yim, bilgi birikimi ve teknolojik gelişmelere rağmen, doğal afet zararlarını beklenen düzeyde azal
tamamıştır. Bu durumun temel nedenlerini şu şekilde özetlemek mümkündür: 

1.- Türkiye'de doğal afet zararlarının, afetler olmadan önce yapılacak çalışmalar ve alınacak 
önlemlerle düşük düzeyde tutulması politikaları yerine, afetler olduktan sonra yara sarma politika
larına önem ve öncelik verilmiştir. 
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2.- Türkiye'de; ülkenin karşı karşıya olduğu deprem ve diğer doğal afet tehlikesi halka mal 
edilememiş ve bu konuda yaygın ve etkili bilgilendirme ve eğitim programları başarıyla uygulana
mamıştır. -

3.- Çok eski geçmişe sahip olmalarına rağmen, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymama, 
başta yerel yönetimler olmak üzere, her kademede alışkanlık haline getirilmiştir. Bu durumun en 
son örneklerini İzmir su baskınında, Erzincan ve Dinar depremlerinde bütün açıklığıyla görmemiz 
mümkündür. Yasa ve yönetmeliklere uyulmamasının herhangi bir sorumluluğu da yoktur. 

4.- Türkiye'de yerleşme ve yapılaşmaları etkili bir biçimde denetleyecek yapı sigortası, mes
lek sigortası, sertifikalı mühendislik gibi çağdaş uygulamalara geçilememiştir. 

5.- Türkiye'de, inşaat mühendisi, mimar, şehir plancısı, yerbilimci yetiştiren üniversitelerde, 
ülkenin sahip olduğu doğal afet tehlikesi ve riski ile afet zararlarının azaltılması konusunda, temel 
bilgileri içeren eğitim verilmemektedir. 

6.-Türkiye'de doğal afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması konusunda, merkezî yöne
tim, yerel yönetim, özel sektör ve halkın, görev, yetki ve sorumlulukları arasında rasyonel denge
ler oluşturulamamış ve her olayın ekonomik maliyeti, merkezî yönetimin kıt kaynaklarıyla karşı
lanmaya çalışılmıştır. 

Geçmişimizde birçok afetleri yaşadık. Özellikle, 1995 yılının öncesine gitmek istemiyorum. 
Sadece 1995 yılı, âdeta bir felaketler yılı haline gelmiştir. İsparta Senirkentimizde 13 Temmuz 
1995 tarihinde ani yağış ve çamur akması sonucu heyelan ve sel felaketi oluşmuş, 74 vatandaşımız 
hayatını kaybetmiş, 46 vatandaşımız yaralanmış ve bu arada, ağır hasar, orta hasar, hafif hasar ol
mak üzere 350 konut ve işyeri etkilenmiştir; hayat, âdeta felce uğramıştır. Yine, 1 Ekim 1995 tari
hinde, Dinar'da, gerçekten hepimizi derinden yaralayan, 94 vatandaşımızın can kaybı, 200 vatan
daşımızın yaralanması; yine, 14 500 ağır hasar, orta hasar ve hafif hasardan oluşan konut, işyeri ve 
kamu binası hasarları ortaya çıkmıştır. Tabiî, bunun yanında, geçtiğimiz 1995 yılında İstanbul'da
ki sel felaketi de, yine, trilyonlarca maddî hasara ve İstanbul gibi büyük bir kentin, âdeta kitlenme-
sine neden olmuştur. b 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle, bu araştırma önergesinin verilmesine konu 
olan İzmir'deki sel felaketleri üzerinde durmak istiyorum. 

Bundan yaklaşık 14 ay önce, 4 Kasım 1995 tarihinde, İzmir'de, 65 vatandaşımızın.hayatını 
kaybettiği, 2 vatandaşımızın kaybolduğu; 326'sı ağır hasarlı, 187'si orta hasarlı ve 534'ü hafif ha
sarlı olmak üzere yaklaşık 1 000 konut ve işyerinin zarar gördüğü; yaklaşık 10 trilyon lira maddî 
hasara neden olan-direkt ve dolaylı zararın oluştuğu-İzmir sel felaketini yaşadık. 

İzmirimizi hepiniz bilirsiniz; İzmir, Türkiye'nin üçüncü büyük kentidir. Türkiye'nin batısın
da, gerçekten çok şirin bir ilimizdir. Jeolojik yapısı, topografik yapısı itibariyle, âdeta bir çanak içe
risinde yer almış, üç tarafı dağlarla çevrili, sadece bir tarafı körfeze bakan bir ilimizdir. İşte, bu ya
pısı itibariyle, çevresindeki dağlardan, özellikle, körfeze tabiî olarak akan -yaklaşık 14 ana dere ve 
bununla beraber, 29 tali dere- derelerin, bu yağışlar sonucu taşmasından dolayı 4 Kasım 1995'teki 
sel felaketi meydana gelmiştir. 

Gerçekten, kuzeyimizde Çiğli bölgesindeki Şentepe, Şirintepe, Egekent ve Evka tepelerinden; 
Karşıyaka bölgesindeki Örnekköy, Yamanlar, Bayraklı tepelerinden; doğudaki Belkahve, Pınarba
şı ve Gültcpc'den; yine, güneyindeki Kadifekale, Yeşilyurt, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe sırt
larından akan yağmur ve sel suları, derelerin taşıyamaz hale gelmesinden dolayı, evleri ve işyerle
rini basmıştır. Tabiî ki, yapılan araştırmalar sonucunda, bunun sebeplerini birbir ortaya çıkarmak 
mümkündür. 
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Özetleyecek olursak, dere yatakları içerisindeki kaçak yapılaşmalar; yine, derelerin üzerine 
yapılan köprülerin, menfezlerin, dere akışına engel olacak şekilde ve yetersiz olmaları; yine, sel 
tehlikesine önlem almak üzere derelerin üst havzalarında inşa edilmesi gereken baraj ve göletlerin, 
o güne kadar inşa edilmemesi; yine, sel ve taşkınlar için en önemli, özellikle heyelan ve çamur se
li taşkınları için tedbir olan ağaçlandırma çalışmasının -maalesef- tepelerde ve yamaçlarda yapıl
maması; derelere bırakılan çöp, moloz döküntüsü ve benzeri malzemelerin zamanında ve titizlikle 

. temizlenmemesi; dere yataklarının ıslah edilmemesi ve kıyı koruma tedbirlerinin alınmamış olma
sı; yine, yerel yönetimlerin siyasî kaygıları ve oy hesapları yüzünden dere içi konutlaşmaya aşırı 
müsamahakâr davranmaları; böyle bir sel felaketi olabilme ihtimalinin gözardı edilmesi ve hazır
lıksız yakalanılması ve yine, sel felaketi esnasında aşırı panik ve yanlış davranışlar, çalışmaların 
aksamasına, yavaşlamasına neden olmuştur. 

İzmir'de, geçtiğimiz günlerde -8 Ocakta- meydana gelen sel felaketinde ise, Allah'a çok şü
kür, bir can kaybı olmamıştır. Aslında, hemen hemen ondört ay önceki sel felaketinde aldığı yağış 
miktarına yaklaşık miktarda yağış almasına rağmen, alınan tedbirler sonucunda can kaybı olmamış, 
maddî hasarlar da daha az düzeyde kalmıştır. Bu felaket, yaklaşık 1 trilyonu bulan maddî hasar ile 
150 konutun ve 300 işyerinin su baskınından zarar görmesi ve 10 yaralanma olayıyla atlatılmıştır. 

Şimdi, burada karşılaştırma yaptığımız zaman, önümüze çok çarpıcı bir örnek çıkmaktadır. Bu 
karşılaştırmada, afet öncesi alınacak tedbirlerin, afet üzerindeki etkisinin ne kadar önemli olduğu
nu görmek mümkündür. Birinci sel felaketinde 115 kilogram/metrekare olan yağış miktarı, ikinci 
sel felaketinde 96 kilogram/metrekare olmuştur; yani, yüzde 20 oranında daha az yağış olmasına 
rağmen, önceki 63 can kaybına nazaran, çok şükür, can kaybı olmamıştır, ufak yaralanmalarla at
latılmıştır. Önceki sel felaketinde konut ve işyeri hasarları yaklaşık 10 trilyon civarındayken, bu sel 
felaketinde, bu hasar 1 trilyonla atlatılmış; konut ve işyerlerindeki hasarda da yüzde 50 civarında 
bir azalma görülmüştür. . 

Tabiî ki, bunun sebebi şudur: Birinci sel felaketinden ders alan yerel yöneticiler süratle önlem
ler almışlar, özellikle bu derelerin ıslahı süratle yapılmış ve bu sel felaketinde, zarar, büyük ölçü
de önlenmiştir. Ben, huzurlarınızda, değerli İzmir Valisini, Bayındırlık Bakanlığının değerli birim
lerini, Devlet Su İşlerinin değerli yetkililerini, İZSU'nun değerli yetkililerini kutluyorum ve kendi
lerine teşekkürlerimi sunuyorum. 

Ayrıca, bu sel felaketinin hemen arkasından, Hükümetimizin, sosyal hizmetlerden sorumlu de
ğerli Bakanı Sacit Günbey'e, bizzat, sel felaketinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e teşrif 
etmesinden ve selden zarar gören vatandaşlarımızla görüşmeler yapmasından ve Vilayette yapılan 
çalışmalara büyük ölçüde katkıda bulunmasından dolayı teşekkür ediyorum. 

. AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Su fiyatları ne oldu?!.. 
İSMAİL YILMAZ (Devamla) - Ayrıca, Bayındırlık ve İskân Bakanımız Cevat Ayhan Beyin, 

İzmir Valisini arayarak, süratle yapılacak olan tespitlerden sonra, depremden zarar görenlere, anın
da ve acil yardım yapacaklarını kendilerine bildirmesi, felaketzedelerin biraz olsun gönüllerini fe
rahlatmıştır. 

Sayın Çelebi "Hükümet yardım etmedi" diyor; biraz haksızlık yapıyor. Özellikle, Sosyal Hiz
metler ve Yardımlaşma Fonundan, bütün felaketzedelere, 20 milyon lira acil yardım yapılmıştır. 
Bunlar, aynî ve nakdî yardım şeklinde yapılmış; konutlara, kömür, yiyecek yardımı ve nakdî yar
dımda bulunulmuştur. Ayrıca, özellikle esnafın Halk Bankasına olan borçlarının erteleneceği, ilgi
li bakanlık tarafından açıklanmıştır. 

Sayın Çelebi, burada, sel felaketlerinden veya afetlerden çok, hükümet eleştirisinde bulundu; 
afetlerden başka her konuya değindi ve Türkiye'nin genel sorunlarına bir bakış yaptı. 
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Sayın Çelebi, burada, özellikle İzmir'deki sel felaketleriyle ilgili olarak, merkezî Hükümete ve 
bundan önceki yerel yönetimlere birtakım suçlamalarda bulundu; ama, unutmasın ki, 1984-1989 
yılları arasında, Sayın Çelebi'nin mensup olduğu partinin belediye başkanı Sayın Burhan Özfatu-
ra'ydı ve kendilerinin döneminde belediye başkanlığı yaptı; hem de sekiz yıl, tek başına... ANAP 
döneminde her türlü imkânlar varken, eğer, bu tedbirler alınmadıysa, Sayın Çelebi'nin, burada, şu 
andaki altı aylık Hükümete böyle bir haksız eleştiride bulunmasını gerçekten yadırgıyorum. 

Tabiî ki, afetlerin, afet öncesi alınacak birtakım tedbirlerle ve afet sonrası alınacak birtakım 
tedbirlerle, zararları aza indirilebilir; tamamen önlenmesi mümkün değildir. 

Afet öncesi tedbirleri şöyle sıralayabiliriz: Yerleşim yerlerinin doğru seçimi; fay hattı, zemin 
emniyeti, dere ve nehir yatakları üzerine, zemin emniyeti olmayan yerlere yerleşim birimlerinin ku
rulmaması; fen ve sağlığa uygun olmayan kaçak yapıların önlenmesi, doğal afete uğrayabilecek 
risk kabul edilen bölgelerde imar uygulamalarında azamî titizliğin gösterilmesi ve yasalara uygun 
yapılaşmanın mahallî idarelerce takibinin yapılması; genelde yapı maliyetlerini düşürmek için ka
litesiz ve eksik malzeme kullanımına kesinlikle müsaade edilmemesi, caydırıcı ve etkin önlemle
rin alınması; şehir etrafının dağ ve yamaçlarının, heyelan ve sel felaketinin önlenmesi için süratle 
ağaçlandırılması; yakacak temin etmek veya arazi kazanmak maksadıyla kaçak ağaç kesiminin ön
lenmesi; orman yangınlarına karşı gerekli tedbirler alınması, büyükşehirlere göçün mutlaka engel
lenmesi, yerleşimlerin belirli yerlerde yoğunlaşmasının önüne geçilmesi, yine, büyükşehirlerdeki 
altyapı planlamasının, şehrin gelişme ve büyüme trendine uygun olarak, zamanında ve uygulana
bilir şekilde yapılmaları ve yine, her türlü afet ihtimalleri dikkate alınarak, uygulanabilir ve etkin 
afet planları yapılmalıdır. Bu afet planlan; bölgesel afet planları, il düzeyindeki afet planları, ilçe 
düzeyindeki afet planları olmak üzere kademeli ve detaylı bir şekilde yapılmalıdır. 

Afet sonrası yapılacak işleri, eğer, birkaç cümle ile ifade edecek olursak: İyi bir afet kriz mer
kezinin kurulması, iyi bir koordinasyon sağlanması; panik ve aşırı heyecan yerine, dikkat, serin
kanlılık ve hâkimiyetin sağlanması; felaketzedelere, yiyecek, içecek, barınma, tedavi, aynî ve nak
dî yardım gibi acil yardımların anında yapılması; felaket bölgesine gönderilen yardımların tek el
den ve gereken yerlere ve kişilere ulaştırılması; yanlış zihniyetli ve suiistimal niyetli tüm girişim
lere fırsat verilmemesi... 

BAŞKAN - Sayın Yılmaz, 1 dakika süreniz kaldı. 

İSMAİL YILMAZ (Devamla) - ...afet sonrası, felaket bölgesine, orta ve uzun vadeli yapıla
cak yardımların, akılcı, faydalı ve gerekli olduğu şekilde yapılması; afetin sebepleri araştırılarak 
ciddî etütlerin yapılması ve afetin tekerrüründe hazırlıklı bulunulması ve afet bölgesindeki bilgiler, 
sebepler hazırlanarak tüm yurt sathına yayılması ve aynı konumdaki diğer bölgelerin, yine böyle 
olumsuz şartları yaşamadan tedbir almasına yardımcı olunmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten çok büyük bir problem olan, önemli can ka
yıplarına, maddî hasara ve millî servetin yok olmasına neden olan bu afetlerin sebeplerinin araştı
rılması ve tedbirlerin alınması noktasında Meclise verilmiş olan bu araştırma önergesini yerinde ve 
olumlu buluyor, Refah Partisi Grubu olarak bu araştırma önergesine olumlu oy kullanacağımızı ifa
de ediyor, Sayın Başkanı ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (RP, DYP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Sayın İsmail Yılmaz'a te
şekkür ediyorum. 

Şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'da. 

. Buyurun Sayın Bodur. (CHP sıralarından alkışlar) 
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Sayın Bodur, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; do
ğal afetlerin nedenleri ve çözümleriyle ilgili gerekli önlemlerin alınması hakkındaki Meclis araştır
ması önergesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Mec
lisi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına saygılarımla selamlıyorum. 

Bu Meclis araştırması önergesinin en önemli yanı, ülkemizin her an burun buruna yaşadığı do
ğal afetler olarak deprem, su taşkını, sel, heyelan, çığ, fırtına, yeraltı suyu yükselmeleri gibi mete
orolojik kökenli afetleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirmesidir. Dilerim, Yüce 
Meclis, böylesine yaşamsal önemi olan konunun araştırılmasına olanak sağlayacak kararı verir ve 
ciddî bir araştırmayla bu çalışma başarıyla sonuçlanır. 

Yukarıda arz etmeye çalıştığım doğal afetlerin yanı sıra, hepimizin geleceğini ilgilendiren en 
büyük doğal sorun da erozyondur. Çünkü, her yıl en az 500 milyon ton vatan toprağı ayaklarımı
zın altından kayıp gitmektedir, topraklarımız en verimli katmanını kaybedip çoraklaşmaktadır, me
ralarımız aşırı ve bilinçsiz kullanım nedeniyle elden çıkmaktadır; tarım alanları verimsizleşmekte, 
ormanlar yok olmaktadır. Sonuç; kuraklık, açlık, işsizlik ve göç. Göç de, altyapısız yerleşim, çar
pık kentleşme gibi doğal afetlerdeki kayıpları olumsuz yönde etkileyen faktörleri beslemektedir. 

Bu nedenle, Meclisimizin erozyonu azdıran, orman kıyımına yol açan yasaların değiştirilmesi 
için bir an önce devreye girmesi gerekmektedir. Meralarımızın tahribini önleyecek, hayvancılığı
mızın yok olmasına ivedi bir çözüm bulmak zorundayız. Güneş ve topraktan başka hiçbir serma
yeye gereksinim göstermeyen, buna karşılık kırsal kesimde yoğun istihdam sağlayarak, ülkemizin 
birçok sorununa çare olacak hayvancılığımızın gelişmesi için mera yasasının bir an önce çıkarılma
sı gerekmektedir. 

28 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında "her yakada bir yeşil yaprak" sloganıyla yaşadığımız 
Erozyonla Mücadele Haftasının ardından, Yüce Meclis olarak üzerimize düşeni yerine getirmeli
yiz. Erozyon ve çölleşmenin getirdiği toprak kaybı, en az, can kaybı kadar yerine konulmayacak 
bir kayıptır. Gerekli önlemlerin alınmaması halinde, topraklarımız, yakın bir gelecekte göz göre gö
re çöl olacaktır. 

Bu nedenle, ülkemizde doğal afet denilince önce akla deprem gelmektedir; ama, görüyorsu
nuz, erozyon da çok önemli bir doğal afettir. Yurdumuz, yeryüzünün en aktif deprem kuşakların
dan biri olan Akdeniz, Alp ve Himalaya Deprem Kuşağı içerisindedir ve son doksanaltı yıl süre içe
risinde yurdumuzda yaşanan depremlerden dolayı 65 bin yurttaşımız yaşamını yitirmiştir ve yine, 
bu deprem felaketleri sırasında can kayıplarımızın yanı sıra birçok ekonomik kaybımız ortaya çık
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım, depremlere ilave olarak, ülkemizin Karadeniz ve Marmara Bölgeleri, 
yoğun heyelanların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ise, yoğun çığ, heyelan ve kaya düş
melerinin yaşandığı bölgelerdir. Son altmış yıllık istatistikler, ülkemize gelen doğal felaketlerin 
yol açtığı ekonomik kayıp -Sayın Yılmaz'ın da belirttiği gibi- gayri safi millî hâsılamızın yüzde 
1M olarak kabul edilir ve eğer, buna diğer katmanlar da ilave edilirse, yüzde 3,5-4'ü oranında gay
ri safi millî hâsılamızın yok olduğunu ortaya koymaktadır. . 

Değerli arkadaşlarım, ülkemiz, başta depremler olmak üzere, heyelanlar, su baskınları, çığ, ka
ya düşmeleri, yangınlar ve erozyon gibi afetlerle çok yoğun karşı karşıya kalan ülkelerin başında 
gelmektedir. Doğal ve teknolojik afetlerle sıkça karşılaşan ülkelerde meydana gelen afetlerin yara
larını sarmak konusunda yoğun çabalar harcanmasının yanı sıra, üzerinde en çok durulan konu, afet 
olmadan önce yapılması gerekli olan çalışmalar olmalıdır. Bu nedenle, son yirmi yıl içinde hızla 
gelişen "afet yönetimi" adı altında ayrı bir bilim ve uzmanlık dalı geliştirilmiştir. 
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Özet olarak, afet yönetimini, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılabilmesi için afet önce
si ve afet sonrasında yapılması gerekli olan teknik, yönetsel ve yasal çalışmaları belirleyen ve ya
şama geçiren bir olayla karşılaşıldığında, etkili bir uygulama yapabilmeyi sağlayan ve her olaydan 
elde edilen derslerin ışığında, mevcut sistemi geliştiren bir yönetim biçimi veya uzmanlık alanı ola
rak tanımlayabiliriz. 

Afet öncesinde meydana gelebilecek olaylarda, toplumun, en az zarar ve fiziksel kayba uğra-
yabilmesi için gereken teknik, yönetsel ve yasal önlemlerin, olaylar olmadan önce alınması gerek
mektedir. Mümkün olan hallerde olayları önlemek, önceden önlemek olanaksız ise, kurtarma, ilk 
yardım ye iyileştirme çalışmalarının en seri, verimli ve etkili bir şekilde yapılmasının sağlanması, 
bu afet yönetiminin ana hedefleri arasındadır. 

Afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına dahil etmek ve böylece, 
mevcut riskin artmasını önlemek ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak da, bu afet yönetiminin 
görevleri arasındadır. 

Değerli arkadaşlarım, toplumun her kesiminin, olayların olumsuzluklarından en az kayıpla 
kurtulabilmesi için gerekli bilgilerle ve eğitsel faaliyetlerle donatılması bir zorunluluktur; çünkü, 
afet olduktan sonra, iş işten geçtikten sonra, afet öncesi alınmamış önlemlerin doğurduğu büyük 
kayıplar, pişmanlıktan öte hiçbir şey getirmemektedir. Afetten sonra ise, mümkün olan en fazla sa
yıdaki insanı kurtarmak ve onları sağlıklarına kavuşturmak, bu afet yönetiminin birincil hedefi ol
malıdır. Afetlerin doğurabileceği ek tehlike ve risklerden, insanların canlarını ve mallarını korumak 
da, bu yönetimin görevleri arasında sayılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu yönetimin başlıca görevlerinden bir tanesi de, bir an önce, afet olan 
bölgelerde yaşamın normale dönmesine katkı koymak; hem ekonomik olarak hem psikolojik ola
rak, orada yaşayan yurttaşlarımızın bir an önce normal yaşama dönmesini sağlayacak bir dizi ön
lemi almaktır. 

Değerli arkadaşlarım, afetlerin önlenmesi veya zararların minimum düzeye indirilmesi, ancak 
etkili bir afet yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasıyla olanaklıdır. Ülkemizde, doğal afet 
zararlarının azaltılması konusundaki çalışmalar ve önemli politika değişiklikleri açısından üç dö
nemde incelenmesi olanaklıdır: 1944 öncesi, 1944-1958 arası ve 1958 yılı sonrası. 

1944 öncesi doğal afetlere bakacak olursak, özellikle, depremlerden etkilenen insanlara yar
dım etmek geleneği çok eski tarihlere kadar uzanmaktadır. Bü konudaki ilk yazılı örnek, 14 Eylül 
1509'da yaşanan İstanbul depreminde görülmektedir, 13 bin insanın öldüğü rivayet edilen, 109 ca
mi ile 1 047 binanın yıkıldığı bilinen bu depremden sonra, zamanın Osmanlı Padişahı II. Bayezid 
çıkardığı bir fermanla, yeniden ev yapmak amacıyla, aile başına 20 altın bağışta bulunmuştur; bu 
fermandan altı ay sonra, İstanbul'da ikibin yeni ev yapılmış ve camiler onarılmıştır. Osmanlı dö
neminde meydana gelen büyük felaketlerde, halka, padişah fermanlarıyla acil yardımlar yapıldığı
na dair bazı örnekler verilebilir; ancak, tüm bu yardımlar, doğal afet zararlarının, afet olmadan ön
ce azaltılması çalışmasıyla ilgili olmayıp, afetten sonra yapılan yara sarma çalışmaları olarak de
vam edegelmiştir ve bu konudaki ilk yazılı belge, 1848 yılında çıkarılan Ebniye Nizamnamesi ile 
ortaya çıkmıştır. Bu nizamname, sonradan, 1877 yılında çıkarılan bir başka nizamnameyle, İmpa
ratorluk sınırları içerisindeki tüm belediyeler tarafından uygulanır hale gelmiştin 1882 yılında, Eb
niye Kanunuyla, belediye olan yerlerde altyapılar, yolların düzenlenmesi konuları esasa bağlanmış
tır. Cumhuriyet dönemindeyse, ilk kez 1923 yılında, cumhuriyet hükümeti, Mübadele, İmar ve İs-, 
kân Bakanlığı kurmuş, ilk kuruluş yılında göçmen mübaledesi ve iskânı görevlerini üstlenen bu ba
kanlık, bir yıl sonra kaldırılmıştır. 1930 yılında yürürlüğe giren 1580 Sayılı Belediye Kanunuyla, 
belediyeler, yerleşme ve yapılaşmayla ilgili denetim görevi, ihtiyaç sahipleri için konut inşa ettir-

- 310 - . • 



T.B.M.M. B : 48 21 .1 .1997 O : 2 

me göreviyle üstlendirilmiştir. Şunu saptamak gerekir ki, aradan 67 yıl geçmiş olmasına karşın, bu 
yasa, henüz günün koşullarına uydurulamamış, aynen yürürlüktedir. Bunu fırsat bilerek, yerel yö
netim reformu diye sürekli dillerde dolaşan, bir türlü gündeme getirilmeyen önemli bir durumu da 
huzurunuza getirmeyi görev sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1939 yılında Erzincan depreminin meydana gelmesi ve bu depremde 32 
962 kişinin yaşamını yitirmesi, 116 720 adet yapının yıkılması veya ağır hasar görmesi sonucun
da, cumhuriyet hükümeti, ilk defa, 25 Ocak 1940 tarihinde, Erzincan'da ve Erzincan Yer Sarsıntı
sından Müteessir Olan Mıntıkada Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanunu çıkarmıştır. 

1941, 1942, 1943 yılları içerisinde, ülkemizin birçok yöresinde yoğun su baskınları yaşanmış
tır. Bunun üzerine, 14 Ocak 1943 tarihinde de, taşkın sulara, su baskınlarına karşı koyma adı altın
da yeni bir yasal düzenleme yapılmıştır. 

Cumhuriyet döneminde, ilk kez, su baskınları afetine karşı, afetler olmadan önce alınacak ön
lemler belirlenmiş ve afet sırasında yapılacak çalışmalara yeni esaslar getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Erzincan depremiyle başlayıp yedi ay gibi kısa aralıklarla meydana ge
len Niksar, Erbaa, Adapazarı-Hendek, Tosya, Lâdik, Bolu-Gerede depremlerinde 43 319 yurttaşı
mız yaşamını yitirmiş, 75 000 kişi yaralanmış ve bunun üzerine de, 22 Temmuz 1944 tarihinde, Yer 
Sarsıntısından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Bu yasa, deprem 
bölgelerindeki il ve ilçelerdeki acil yardım ve kurtarma programlarının önceden yapılmasına ve be
lediyelerin, yerleşim alanlarını belirlerken jeolojik etütler yaparak bu yerleşim alanlarını belirleme
sini emretmektedir. 

Ülkemizde, gerçek afet zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar bu kanunla başlamıştır. 
Bu kanunların çıkarıldığı dönemde, dünyada 1924 yılında Japonya'da, 1933 yılında Amerika'da ve 
1940 yıhnda İtalya'da benzer yasalar çıkarılmıştır ve dünyanın hiçbir ülkesinde, o dönemde, bu do
ğal, afetlere dönük yasal düzenleme ülkemizle bir arada yaşanmamıştır. 

Bu yasadan sonra Bayındırlık Bakanlığı, ilgili üniversitelerle işbirliği yaparak bir dizi yönet
melikler düzenlemiştir. Bu dönemde ayrıca, birçok ilimizde doğal afetlerden zarar gören yurttaşla
rımızın zararlarını karşılamak için özel yasalar çıkarılmıştır. 

1958 sonrası, ülkemizde, doğal afet zararlarının azaltılması çalışmaları, önemli politika deği
şikliklerinin yaşandığı ve uluslararası yeni gelişmelere paralellik sağlandığı yıllar olmuştur. 1958 
yılında İmar ve İskân Bakanlığının kurulması ve doğal afetlerle ilgili önceden alınacak önlemler ve 
sonrası yapılacak işlerle ilgili yasalarla tanımlanan tüm görevlerin, bu Bakanlığa verilmesi olumlu 
bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Aynı yıl, Sivil Müdafa Yasasının çıkarılması, doğal afetler 
sırasında yapılması gerekli olan kurtarma ve ilkyardım çalışmalarının da buna dahil edilmesi, 
önemli bir boşluğu doldurmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, en önemli gelişme ise, çeşitli değişikliklerle bugün hâlâ yürürlükte bu
lunan, 15.5.1959 tarihinde Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapı
lacak Yardımlara Dair Kanunun çıkarılması olmuştur. Bu kanun, daha sonra değişik kanunlarla de
ğiştirilerek, bazı maddeler eklenerek bugün hâlâ yürürlüktedir. 

Sonuçta, ülkemiz, doğal afet zararlarının azaltılması konusunda yasal düzenlemeler açısından. 
en gelişmiş ülkeler düzeyindedir. Afet sonrasında, afetlerden etkilenen insanlara yapılan yardımlar 
açısından, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'dan daha ileri düzeydedir. 

Türkiye'de, doğal afet zararları için, afetler olmadan önce yapılacak çalışmalar ve alınması ge
rekli olan önlemlere dönük politikalar yerine, afetler olduktan sonra yara sarma politikaları olarak 
yapılan şeyler, maalesef, bu konuda, bizim en büyük eksiğimizdir. Ülkemizde karşı karşıya oldu-
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ğumuz deprem ve diğer afet tehlikesi halka mal edilmemiş, bu konuda yeterli uyandırma, bilgilen
dirme ve eğitsel, çalışmalar yapılmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu yerleşme ve yapılaşmaları etkili biçimde denetleyecek olan birtakım 
mekanizmalar, maalesef, oluşturulmamış, meslek sigortası, yapı sigortası, sertifikalı mühendislik 
gibi çağdaş uygulamalara geçilememiştir. Bugünkü yasal uygulamadaki fennî mesuliyet sistemiy
le, denetleme, yeterli ölçüde sağlanamamaktadır. Şehir plancıları, inşaat mühendisleri, jeoloji mü
hendisleri ve mimarlarımız, maalesef, ülkemizin içerisinde bulunduğu bu afetlerle ilgili nazik ko
numa göre eğitsel programlarla eğitilememiş ve bu durum, gerçekten, önemli bir eksiklik olarak 
hâlâ gündemimizde yer etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, çağdaş afet yönetimi ve doğal afetlerle mücadele, her şeyden önce, do
ğadaki mevcut tehlikelerin iyi bilinmesi, saptanması ve bunların doğuracağı risklerin azaltılması 
için, doğanın en akılcı yol ve yöntemlerle kullanılmasını gerektiren topyekûn bir uğraştır. Bu uğ
raşta sade yurttaştan en yetkili makamlara kadar herkese görev ve sorumluluklar düşmektedir. Do
ğal afet zararlarının azalatılması için, doğal afetler olmadan önce alınacak yasal, yönetsel ve tek
nik önlemlerin alınmasının engel olacağına inanmak ve âfet yönetim sistemini buna göre düzenle
mek gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin, arz edilen eksiklikleri ortadan kaldıracak doğal afetlerin 
önlenmesi ve zararlarının azaltılması çalışmalarını ana politika olarak benimseyen, afet anında 
merkezde ve yerel ölçekte etkili afet yönetimi uygulamasını sağlayan yeni, çağdaş bir temel afet 
yasasına ivedilikle gereksinimi vardır. 

3194 sayılı İmar Yasası, afet bölgelerinde çağdaş alan kullanım planlama esaslarını, planları 
yapan, yaptıran ve plana aykırı hareket edenlerin de sorumluluklarını belirleyecek bir biçimde ye
niden şekillendirilmelidir. 

1580 sayılı Belediye Yasası, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeler Yasası, yerel yönetimlerin 
doğal afetlerdeki birtakım etkinliklerini, sorumluluklarıyla birlikte yeniden düzenleyecek biçimde 
ele alınmalıdır. 5442 sayılı İl İdaresi, 3360 sayılı İl Özel İdaresi Yasaları, afet yönetimi ve yeniden 
inşa faaliyetlerinde yerel yönetimlerin aktif katılımını sağlayacak ve bu hizmetler için yerel kay
nakların kullanımına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Yapıda denetim, sigorta ve 
sorumlulukları belirleyen yeni bir yasal düzenleme zorunluluktur. Meslek odaları ve mühendisle
rin görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili yasal düzenleme, odaların denetim esaslarını, sertifika
lı mühendislik kavramını yerleştirecek biçimde yeniden düzenlenmelidir. . 

BAŞKAN - Sayın Bodur, 1 dakikalık süreniz kaldı. 
ALİ RIZA BODUR (Devamla)-Saatime göre 2 dakikam var efendim. 

Bu araştırma önergesini gündemimize taşıyan, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde İzmir'de yaşanan su 
taşkınıydı. Ben, bu su taşkını yaşanmadan önce, böylesine bütün ulusu ilgilendiren bir araştırma 
önergesinin daha öncelikle görüşülmesini dilerdim. 

Antalya'da son yağışlarda meydana gelen afetle ilgili olarak, arkadaşlarımız birçok araştırma 
yapmışlar, merkez ilçe ve Serik'e bağlı köylerde çalışmalar yapmışlar; Ziraat Bankası borçlarının 
ertelenmesini ve üreticilere yeni kredi imkânları sağlanarak, üretimlerini devam ettirebilmelerine 
yardımcı olunmasını istemişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan arkadaşlarım, İzmir'le ilgili, burada her şeyi söy
lediler, onun için İzmir'le ilgili düşüncelerimi -zamanım da elvermediği için- burada tekrar etmek 
istemiyorum; ancak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu araştırma önergesinin kabulü yönünde oy 
kullanacağımızı arz etmek istiyorum. 
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Şunu da söylemeden geçmek elimde değil... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ALİ RIZA BODUR (Devamla) - 1 dakika daha rica edeyim... 

BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayın efendim. 

ALİ RIZA BODUR (Devamla) - Bugün ülkemizde, hiç doğal olmayan, insanımızın layık ol
madığı nice afetler de yaşanmaktadır. Geçen hafta, bir hayırsever yurttaşımızın, Diyarbakır'da da
ğıttığı erzak olayını televizyon ekranlarından izlediğimizde kahrolmamak elde değil. 

Şimdi, Yüce Meclise sesleniyorum; gelin, doğal afetlerin yanı sıra, yoksulluk ve işsizliği yen
mek için; enflasyon denilen, bağışıklık kazandığımız hastalıktan kurtulmak için; terör, kaba kuv
vet, cop yerine, televizyon ekranlarımızı barış, kardeşlik ve dayanışmanın süslemesi için; her gün 
örtüsünü yavaş yavaş ustaca kaldıran, cumhuriyete ve demokrasiye düşmanlıklarını uluorta söyle
mekten çekinmeyen karanlık güçlere "21 inci Yüzyıl Türkiyesine siz giremezsiniz, aydınlığı karan
lıkla boğamazsınız" diye haykırmak için; parlamenter demokrasimizin saygınlığını zedeleyen siya
setteki kirlenmeyi, 8'e 7 formülleriyle değil... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ALİ RIZA BODUR (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, en son olarak da şunu söylemek isti
yorum: Şu anda, ülkemizin içerisinde bulunduğu en büyük felaket, Refahyol İktidar felaketidir... 

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Ne biçim konuşuyorsun!.. 
ALİ RIZA BODUR (Devamla) - ...Tanrının, ülkemizin insanlarını bundan kurtarmasını dili

yorum; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından"Bravo" sesleri, alkışlar; RP sıraların
dan "Yuh!" sesleri, gürültüler) 

MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Sayın Başkan, bir hususu... 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Sayın Ali Rıza 

Bodur'a teşekkür ediyorum. (RP sıralarından "Demokrasiye inanmayanlar!" sesi) 

Konuşma sırası, Doğru Yol Partisi Grubunun. Doğru Yol Partisi Grubu adına, İzmir Milletve
kili Sayın Hasan Denizkurdu konuşacaklar; buyurun efendim. 

MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Sayın Başkan, bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN - Bir Grup sözcüsüne söz verdim; konuşması bittikten sonra, Grubunuzun bir iste
mi varsa, onu tespit ederim. 

Sayın Denizkurdu, konuşma süreniz 20 dakikadır efendim. 

DYP GRUBU ADINA HASAN DENİZKURDU (izmir) - Değerli milletvekilleri, bugün -dik
kat ediyorsanız- doğal afetlerin araştırılmasına ilişkin önergeyle ilgili olarak, hep İzmir milletvekil
leri söz aldı. Aslında, burada, Mecliste araştırılmasını istediğimiz konu, Türkiye'nin her tarafında 
vuku bulan ve gerçekleştikten sonra hep hayıflandığımız, keşke şu tedbirleri alsaydık da, şu kadar 
can ve mal kaybı olmasaydı dediğimiz, Erzincan'dan Antalya'ya, İsparta'dan Türkiye'nin her ye
rindeki felaketlerle ilgili bir araştırma yapılması; ancak, biz, izmir'de, özellikle son yaşadığımız iki 
sel baskınından sonra, öylesine doğal afetlerden korkar hale geldik ki, bu Meclis toplantısı ve Mec
lis araştırma önergesiyle ilgili, gerek İzmir halkı gerek yerel basın ve televizyonlar. Meclisin yapa
cağı bu araştırmaya -açık söylüyorum- gönül bağladılar, umut bağladılar. Neden; zira, dünyanın 
birçok gelişmiş ülkesinde var olan yöntemlerin bugüne kadar uygulanmamasının yarattığı aczi ve 
sıkıntıları ortadan kaldırmak için Meclisin, yapacağı araştırmayla, yeni öneriler, yeni çözümler ge
tireceği umudu içerisinde dolayısıyla, ben de, Doğru YolPartisi Grubu adına söz almış bulunuyo-

- 313 -



T.B.M.M. B : 4 8 21 .1 .1997 0 : 2 

rum ve peşinen söyleyeyim, Doğru Yol Partisi Grubu olarak biz, bu araştırma önergesinin kabulü 
yönünde oy kullanacağız. (DSP sıralarından alkışlar) Kabulü yönünde oy kullanacağız ki, gerçek
ten, Meclis, yapacağı sağlıklı araştırmayla, doğal afetlerin önlenmesi ve doğal afetlerin vukuundan 
sonra neler yapılabilir, bunu ilmî bir şekilde ortaya koysun. 

İnsanoğlu, dünyaya geldiği günden itibaren doğayla bir savaş içerisindedir. İlk insanlardan be
ri, şimşekten korkar, yağmurdan korkar; ama, teknolojinin getirdiği evrensel gelişme süresi içeri
sinde, geldiğimiz noktada, artık bilim, doğal afetlerin en azından.habercisi olabilecek gözlemleri 
yapma imkânını getirmiştir. Hatta, daha da öte, depremin bile daha önceden sezinlenebilmesi için 
Japonya'da çok büyük araştırmalar yapıldığını biliyoruz. Biliyoruz, belki Venüslere, Aya, uzaya 
gidiyoruz; ama, teknolojide ne kadar çok ilerlersek ilerleyelim, doğal afet geldiği zaman, o doğa
nın büyük gücü karşısında durmak mümkün değil; yumuşacık sular sel oluyor ve bir anda şehirler 
yok oluyor. Amerika'yı görüyorsunuz, eksi 63 derecede, o dünyanın en zengin ülkesi dediğimiz 
Amerika'da günlerce hayat duruyor, elektrik kesiliyor; yine Amerika'da, sel baskınında 200 bin ai
le evlerinden göç etmek zorunda kalıyor. Daha geçen hafta, Yunanistan'da -televizyonda gördük-
arabalar, yollarda akan suların önüne katılmış, denize doğru gidiyor. Keza, Japonya'da, bütün sis
mik araştırmalara, hatta rayların üzerinde hızla giden trenin, depremde düşmemesi için hava yas
tığında araştırmalar yapılmasına rağmen, bir depremde görüyoruz ki, orada da çok büyük olaylar 
vuku bulabiliyor; ama, ne oluyor; oradaki ülkelerde, o, insangücünün ve belki de bilimin, şu ana 
kadar önleyemediği doğal afetin hemen arkasından, devlet, yerel yönetimler, sivil savunma hizmet
leri, derhal insanların yanına koşuyor ve sanki yarın bir doğal afet olacakmış gibi, toplum hazırlık
lı. Bizim eksiğimiz ne?.. 

Değerli milletvekilleri, ben Karşıyaka'da, o suların içerisinde iki gün mahsur kaldım, evimden 
dışarı çıkamadım, bütün arabaların içerisi su dolmuştu. O korkuyu -acaba, daha da mı sular gele
cek diye- ve alt katta olanların çektiği sıkıntıyı biliyorum; Antalya'da biliyorum Isparta'daki o ça
murları biliyoruz ve maalesef, şu ortaya çıkmıştır ki; cumhuriyet tarihi boyunca, biz, her ne kadar 
afetlerle ilgili yasalar çıkarmışsak da, bugüne kadar bakış açımız, hep, bir afet meydana geldikten 
sonra nasıl çadır göndeririz, nasıl gıda yardımı göndeririz, nasıl ilaç göndeririz... 

Oysa, bugün çok değerli arkadaşlarımın ifade ettiklerinin özünü alırsak, değerli milletvekili ar
kadaşlarım Atilla Mutman, Işın Çelebi, Sayın Bodur ve Sayın Yılmaz, şu tezi getiriyorlar Meclisin 
önüne: Sadece doğal afetlerden sonra yardım değil, vuku bulacak doğal afetlerin en az zarara yol 
açması için neler yapılabilir... Ben, altını çizerek ifade etmek istiyorum, Meclis araştırmasının ana 
konusunun da bu olması lazım. 

Tabiî, konuya bu noktadan baktığımız zaman ne görüyoruz; yıllarca, kentlerdeki çarpık geliş
meyi görüyoruz. Nitekim, İzmir'de yaşadığımız olay, derelerin içlerine... 

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Orman kesintisi var... 
HASAN DENİZKURDU (Devamla) - Evet, eğer orman kesintisi varsa ve buna yol açanlarda 

da varsa, ben de, sizinle birlikte onlara karşı olduğumu ifade etmek zorundayım. Ne oluyor; bir ge
cekondu affıyla, gecekondular inanılmaz ölçüde, pıtrak gibi çoğalıyor. Ne oluyor; efendim, siyaset 
ve seçim kaygısıyla hareket edilerek -hepimizi kastediyorum- özellikle yerel yönetimler açısından, 
göz yumulan ve Sayın Mutman'ın anlattığı imar yolsuzlukları gerektiğinden fazla kat verilmesi, 
yolların daralmış olması, bahçe çekim ölçülerinin geriye alınması, inşaat kontrolünün Türkiye'de 
hemen hemen hiç olmaması nedeniyle, sonuçta ne oluyor; belki yüzlerce insanımız, bir basit ihmal 
yüzünden, bir basit tedbiri almamasından, zamanında, bir teknik kontrol ekibinin veya amirinin 
yapması gereken basit birtakım kontrolleri yapmamasından dolayı acı sonuçlar yaşıyor; toplumu
muz, günlerce bu acıların içerisinde yaşıyor. Dolayısıyla, bu araştırmayı yaparken, evvela, Türki
ye'deki çarpık kentleşme sorununa mutlaka göz atmak zorundayız. 
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İkincisi, bu araştırmayı yaparken, yıllardan beri her partinin konuştuğu yerel yönetimlerin ye
niden yapılandırılması meselesini, artık, bu araştırmayı müteakiben ve bu araştırmanın çıkardığı 
sonuçları belki de ilave ederek, yeniden, Meclisin önüne, gündemine getirmek zorundayız. 

Bakınız, bana bugün 4 belediye başkanı geldi sabahtan; hepsi parasızlıktan şikâyetçi, hepsi de 
maaşlarını ödeme kaygısıyla karşı karşıya; çünkü, yerel yönetimler, kendi kaynaklarını kullanıp, 
kendi imkânlarıyla bu olayları önleyecek güce sahip değil. Bunu İzmir'de de gördük, Erzincan'da 
da gördük. Hep yetki, merkezî yönetimin elinde, başka bir deyişle Ankara'nın elinde. Demek ki, 
bu Meclis araştırmasının içerisine koyacağımız ikinci olgu, yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının, 
doğal afetlere karşı da fon yaratacak, kaynak aktaracak şekilde yeniden düzenlenmesi. 

Konuya, bu Meclis araştırmasına benim kentimde yaşayan insanların büyük umut bağladığını 
söyleyerek başlamıştım. Hakikaten, yerel basında manşetlerle bu konu verilirken, şu gerçeğin altı
nı çizmek istiyoruz: Türkiye'de kabul edilen genel konsept, Özellikle, Türkiye'nin batısının -hele 
hele İzmir gibi, Denizli gibi, vesaire gibi yerlerin- refah içerisinde olduğudur ve dolayısıyla, hep 
belli bir ölçüde Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki yetersizlikten bahsedilir. Bu, genelde 
doğrudur; fert başına düşen gelir açısından doğrudur, belki, ilk bakışta anayollar açısından doğru
dur; ama, Ege Bölgesinde bir Kiraz'a doğru yola çıktığınızda, bir Beydağ'a doğru yola çıktığınız
da, aslında, bu gelişmişlik farkının belli yerlerde hiç de böyle olmadığını görürsünüz. 

Nitekim, bugün bütün İzmir kamuoyunda şikâyet konusu olan şey şudur: Evet, biz Türkiye 
Cumhuriyetine, merkeze, Ankara'ya vergilerimizi vermeye devam edelim; ama, devlet de İz
mir'den topladığı vergilerden, en azından belli bir miktarını yatırım olarak buraya vermelidir. Bu 
lafımı sadece İzmir için değil, bütün kentler için söylüyorum. 

Nitekim, ne oldu? Dikkat ederseniz, Türkiye'nin bütün mega projeleri İstanbul'a endekstendi; 
İstanbul'a ikinci havaalanı, İstanbul'a olimpiyat kompleksi, İstanbul'a çevre yolları, İstanbul'a 
köprüler, İstanbul'a tüpgeçitler... Dolayjsıyla, âdeta, kendi yarattığımız metropolle, şimdi, biz ba
şa çıkamıyoruz. Sayın Kozakçıoğlu, İstanbul Valisi olduğu için gülüyor. Tabiatıyla, siz kaynakla
rı aktarmakta başarılı oldunuz; ama, biz, İzmir olarak ve diğer kentler olarak, bu kaynakları alama
dık. Ama, gördük ki, bir kenti böylesine yayarsanız ve böylesine dikine büyütürseniz o kentle -İs
tanbul'la- başa çıkmak mümkün değil. Belki de, önümüzdeki günlerde, Anadolu yakası ve İstanbul 
yakası olmak üzere iki İstanbul yaratacaksınız. 

Biraz evvel -tabiî, belli sıkıntıları hep birlikte yaşadık- Sayın Işın Çelebi, İzmir'de yaşanan 
afetlerden dolayı, mevcut yönetimleri ve özellikle, 5 Nisan kararlarından sonra uygulanan politika
ların insanı yok saydığı gerekçesiyle bu iki olayı birleştirmek istedi; yani "5 Nisan kararları ve 
mevcut Hükümet, insana olan yatırımı durdurmuştur;'dolayısıyla, İzmir'deki olayın sebeplerinden 
bir tanesi de budur" demiştir. Tabiatıyla, Sayın Çelebi, sıkıntınızı, üzüntünüzü anlıyorum, paylaşı
yorum; ama, olayı 5 Nisan kararlarına bağlamak, bence doğru bir teşhis değil; çünkü, bu yaşadığı
mız olay, otuz kırk yılın ihmalidir; yani, bir gecede olmuş değildir, 1994 sonrasında değildir. He
pimiz o dönemlerde, siyasî parti olarak iktidarlarda yer aldık; ama, ana mesele, bugün, Batı'daki 
gibi çözümsel birtakım önerilerle desteklenerek Meclise gelmiş değildir. 

Ayrıca, o afette, afetzede olan bir aile olarak şunu söyleyebilirim: Daha afetin başladığı anda, 
sabahın erken saatlerinde, Vali Bey, Karşıyaka'da nikâh dairesinin önündeydi. Büyükşehir Beledi
ye Başkanı, Karşıyaka Belediye Başkanı, bütün birimler elbirliğiyle çalıştılar; ama, belki de çok 
uzun yıllar sonra görülebilecek bir afetin yaralarını sarmak kolay değildi. 

O zaman Ticaret Odası Başkanıydım; iş alemiyle toplantı yaptık, hasarlar tespit edildi. Bunla
rın hepsi karşılanabildi mi; karşılanamadı; ama, bir gerçek daha ortaya çıktı: Toplumda yaşayan in-
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sanların, doğal afet dahil, uğradıkları bütün zararların, devlet tarafından tazminini istemesi doğru 
değil. 

O zaman sigorta poliçelerinde şu gerçeği gördük ki, hiçbir işyeri, çok küçük bir primle -hakkı 
olmasına rağmen- bu doğal afetlere karşı kendisini sigortalamamış; yani, bu vesileyle, özellikle iş
yerlerini ve evini sigorta ettirenlere, sigorta şirketlerinin bunu yapması lazım; ama doğal afetlere 
karşı da çok küçük bir prim ödeyerek kendimizi koruma imkânına sahibiz. Batı'da bu oluyor, bü
yük zararlar meydana geliyor; ancak sigorta şirketleri bu zararı ödüyor. 

Nitekim, İzmir'de, sigorta şirketleriyle, ticaret odası, sanayi odası olarak yaptığımız münase
betler ve görüşmeler sonunda, sigorta şirketlerinde, bu, "close" olmamasına rağmen, birtakım ha
sarı karşılama yoluna gitmişlerdir; ancak, yine de, biraz evvel dediğim gibi, bu zarar meydana gel
dikten sonra bizim araştırmak istediğimiz konu, bu zararın meydana gelmesinden önce alınması ge
reken tedbirler; kentleşme, imar, gecekondu vesaire gibi alt alta sorunlardır. 

Ben, sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Bu araştırma önergesini uzun süre önce veren ar
kadaşlarıma teşekkür ediyorum ve sadece bizim yöremizle ilgili değil; ama, Türkiye'nin her yeriy
le ilgili olarak yaratılacak olan modelin, çalışır bir model olması gerektiği ve olacağı inancı içinde
yim. Meclisimiz de, özellikle gruplarımız da, bu işleri bilen, belki de büyük şehirlerde veya kent
lerde belediye başkanlığı yapmış, bu işlerle ilgilenmiş arkadaşlarımızı komisyona alır; bu komis
yon da, birtakım bilim adamlarını dinler, hatta, Batı'daki örnekleri ele alır, getirirse, sanıyorum ki, 
toplumu rahatlatan bir Meclis araştırması sonucunda, bir dizi yasal tedbir alabiliriz. 

Bu önergeye, Doğru Yol Partisi Grubu adına kabul oyu vereceğimizi beyan ediyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan Sayın Hasan Denizkurdu'na teşekkür edi
yorum. 

Şimdi, önerge sahibi olarak, İzmir Milletvekili Sayın Atilla Mutman konuşacaklar. 

Buyurun Sayın Mutman. (DSP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır Sayın Mutman. 
ATİLLA MUTMAN (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tüm partili sözcü arkadaş

larımız, bu konuya çok duyarlı davrandılar; kendilerine, teşekkürlerimi sunuyorum. 

Şu ana kadar, dikkat ederseniz, sadece, sel felaketleri, deprem felaketleri ve toprak kaymasın
dan bahsedildi. Oysa, 1991 - 1992 yıllarında, Türkiye'de, cumhuriyet tarihinin en büyük çığ fela
ketleri de yaşanmıştır. O çığ felaketlerinde, 367 vatandaşımız yaşamlarını yitirdiler ve hatırlaya
caksınız, Seslice köyü karakoluna çığ düşmesinden 47 erimiz şehit oldu. Rize ile Erzurum arası, bu 
olaydan sonra, tehlike alanı olarak tespit edilmiş ve buraya çığ erken uyarı sistemleri konulmuştur; 
ama, bunun, özellikle çığ bölgelerine yaygınlaştırılmasında yarar vardır. 

Yine, Palandöken'de, geçtiğimiz haftalar içerisinde, kayak pistinde, 4 çocuğumuzun ölümüy
le sonuçlanan bir olay yaşandı. Orada da, maalesef, çığ tehlikesi gözönüne alınmamıştır. Özellik
le, Palandöken'in kuzey kayak pistinde, genelde o pist şubat ayından itibaren kayağa açılmasına 
rağmen, bu yıl, o önemli uyarı aldırılmamış ve gençlerimiz, çocuklarımız o pistte kayak yapma du
rumunda kalmışlardır. Özellikle o bölgede karın yumuşak olması, sunî çığ meydana getirmiştir ve 
talihsiz olay neticesinde, 4 çocuğumuz hayatını yitirmiştir. 

Şimdi, özellikle bu felaketlerde kurtarma görevi olan Sivil Savunma Kurumuna da kısaca de
ğinmek istiyorum. 1992'de yaşanan Erzincan depremine kadar, Sivil Savunmanın özel ekipleri 
yoktu. Özellikle Erzincan depreminden sonra, yaklaşık 60 kişilik bir özel kurtarma ekibi teşkil edil-
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di. Biliyorsunuz, Türkiye'de, sivil savunma konusunda, mükellefiyet sistemi mevcuttur; yani, 18 
ilâ 65 yaş arası herkes mükelleftir. 

60 kişilik ekip, özellikle Dinar'da ve Senirkent toprak kaymasında çok verimli, çok etkin ça
lışmada bulunmuştur; fakat, Türkiye'de, bu kurtarma ekibi, sadece 60 kişilik bir ekip Sivil Savun
maya bağlı olmasına karşın, diğer gelişmiş ülkelerde, itfaiye teşkilatları da sivil savunmaya bağlı
dır. Burada bir yanlışlık yapılmaktadır. Türkiye'de, itfaiye teşkilatları özellikle yerel yönetimlerin 
emrinde bulunmaktadır; fakat, biliyorsunuz, politik amaçlı, niteliksiz personel alımı neticesinde, bu 
kurum etkin görev yapmamakta ve her türlü kurtarma faaliyetinde de bulunmamaktadır. Bunun 
için, itfaiye teşkilatlarının, öncelikle, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlan
masında yarar vardır. Burada, yine, Meclisimize bir görev düşmektedir. Ayrıca, itfaiye teşkilatla
rında görev yapacak personel, her türlü kurtarma eğitimine sahip olmalı ve yeterince donatılmalı
dır; ilk müdahale tarzında eğitim almak zorundadır. Öz olarak, bütün arkadaşlarım da, çeşitli ku
rumların eksikliklerini, özellikle, çeşitli afet türlerinde rastlanılmış zorlukları dile getirdiler; afetle
rin tedbirleri önceden alındığı takdirde, zaman zaman yaşanacak olan afetlerde facialar daha büyük 
olmayacaktır dediler. Demokratik Sol Parti olarak bu görüşlere aynen katılıyoruz ve Demokratik 
Sol Parti milletvekilleri olarak verdiğimiz Meclis araştırma önergesini Yüce Meclisimizin de des
tekleyeceğine inanıyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Önerge sahipleri adına konuşan Sayın Atilla Mutman'a teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakan, bir arzunuz mu var efendim? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CEVAT AYHAN (Sakarya) - Müsaade ederseniz ko

nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, bu konudaki müzakereleri, İçtüzüğün 102 nci maddesi delaletiy
le, 104 üncü maddedeki usule göre yapıyoruz. Ben, oturumun başlangıcında, Hükümetin söz iste
yip istemediğini sordum; Hükümet söz talebinde bulunmadı; birinci söz Hükümete aitti; ama, ye
rinizden ifade edeceğiniz bir husus varsa onları -mikrofonu açıyorum- tespit edelim. 

- Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim Muh
terem Başkan. 

Arkadaşlarımız afetle ilgili her hususu enine boyuna ifade ettiler. Kurulacak olan bir araştır
ma komisyonu da gerek tatbikatta gerekse mevzuat bakımından, eksikliklerin tespiti bakımından 
faydalı olacaktır. Arz ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, Adana Milletvekili Sıtkı Cengil arkadaşımız araştırma önergesi üzerin
de söz istemişler. Bu sözü de, İçtüzük gereğince, karşılama imkânı bulamıyorum. 

Sayın Mehmet Aykaç arkadaşımız, gönderdiği bir tezkereyle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına konuşan sözcünün, partilerini hedef aldığını ifade ederek, bu hususu düzeltmek üzere söz is
teminde bulunmuşlar. Bu istemi de yerine getirme imkânı bulamıyorum; çünkü, Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsü, Refahyol İktidarıyla ilgili bazı eleştiriler ifade etti. Tabiî, iktidarın temsili hükü
mete aittir. Refah Partisi Grubuna yönelik denilirse, o konuda da grup başkanvekilinin söz hakkı 
olur; ancak, benim tespitlerime göre, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sözcüsü, sürenin tamamlan
masından sonra o beyanları ifade etmişti; onun için bu önergeyi de işleme koyamıyorum; eğer, iş-
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leme koysaydım sataşma olup olmadığını tespit için tutanakları getirtecektim; ama, bunu işleme 
koyamıyorum. • 

SITKI CENGİL (Adana) - Özrü kabahatinden büyük... 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, böylece, Meclis araştırması açılmasına dair önerge üzerin

deki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Öngörüşmeleri bitirdiğimize göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunuoylarınıza 
sunacağım: Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Meclis araştırması 
açılması oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Meclis araştırması yapacak komisyonun 9 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyenin seçimi tarihinden 
başlamak üzere 3 ay olmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. - İstanbul Milletvekili Zekeriya Temizel ve 21 arkadaşının, izlemeye alınan ve faaliyetine 
son verilen bankaların kanuna aykırı işlemlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (101135) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri,. İstanbul Milletvekili Zekeriya Temizel ve 21 arkadaşının, 
izlemeye alınan ve faaliyetine son verilen bankaların kanuna aykırı işlemlerinin araştırılarak alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmeleri ne başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. • 

Hükümet söz istiyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Ufuk Söylemez; buyurun. 

Konuşma süreniz 2Q dakikadır Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Teşekkürler Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize iyi akşamlar diliyor, şahsım ve Hükümet adı
na, sevgi ve saygıyla Yüce Heyete hürmetlerimi arz ediyorum. Bankalarla ilgili verilen önerge üze
rinde konuşmaya geçmeden önce, bankacılık sistemine yönelik bazı bilgileri sizlere arz etmek ve bu 
önergeye yönelik olarak Hükümetin görüşlerini de kısaca arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Bankalar Kanununa aykırı işlemlerin tespitini ve buna dayanarak kanun
da gerekli görülecek değişiklik çalışmalarının yürütülmesini teminen Meclis araştırma komisyonu 
kurulmasını talep eden önerge hakkındaki konuşmamın başlangıcında, konunun içeriğine geçme
den önce, bazı hususların açıklığa kavuşturulmasında yarar olduğunu ve bu zorunlu tespitleri yap
mamız halinde de kurulması önerilen araştırma komisyonu için ifade edilen görev sınırları ve gö
rev çerçevesinde arzu edilen amaca ulaşılıp ulaşılamayacağının bir kez daha net bir şekilde ortaya 
konmasında da yarar görmekteyim. 

Anayasamızın "Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları" başlığını ta
şıyan 98 inci maddesinde açıkça belirtildiği üzere, Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edin
mek üzere yapılan incelemeden ibarettir. Meclis araştırma komisyonlarının kuruluşu ve yetkileri 
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ise, yine İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleriyle düzenlenmiştir. İçtüzüğün 105 inci maddesi ge
reği, Meclis araştırma komisyonları, devlet sırları ile ticarî sırlar dışında kalan konularda gerekli in
celemeyi yapmak, bilgi almak ve buralarda ilgilileri çağırıp bilgilenmek yetkisini haizdir. Bu çer
çevede, kurulması önerilen Meclis araştırma komisyonuna önergede örneklerle belirtilen ve ticarî 
sır kapsamında bulunması kuvvetle, muhtemel olan konularda bilgi verilmesi, Meclis İçtüzüğünün 
105 inci maddesiyle çelişeceği gibi, Bankalar Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca, hapis ve ağır 
para cezasıyla müeyyide altına alınan sır saklama mükellefiyetinin de ihlali anlamına gelebilecektir. 

Kamu iktisadî teşebbüsü şeklinde faaliyet gösteren veya özel kanunla korunmuş bankalar için, 
KİT Komisyonu aracılığıyla halihazırda Meclis denetimi zaten gerçekleştirilmekte olup, Bankalar 
Kanununa istinaden ise, Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmasına izin verilen özel bankaların duru
munun, bahsettiğim mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekeceğinden, Meclis 
araştırma komisyonunun ticarî sır kapsamında yer alan banka sırlarına erişmesi ve komisyonun 
amacına ulaşması da mümkün olamayabilecektir. 

Diğer yandan, Anayasamız, kanunların teklif edilmesinde Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri
ni yetkili kılmaktadır. Gerek Anayasada gerekse Meclis İçtüzüğünde tasarı ve tekliflerin hangi usul 
ve esaslara bağlanarak görüşüleceği belirtilmiştir. Meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair 
önergede de belirtildiği üzere, yasal boşlukların giderilmesi konusunda gerekli düzenlemelerin ya
pılması, yasama fonksiyonunun gereği olarak Meclisin, yani, Anayasada da belirtildiği üzere, mil
letvekillerinin ve Bakanlar Kurulunun en başta gelen görevidir. Herhangi bir konuda yasal boşluk 
bulunması ya da uygulamada bazı aksaklıkların yaşanması halinde, Yasama Organına düşen görev, 
bu durumu Türkiye Büyük Millet Meclisine kanun teklifi ya da tasarısı halinde sunarak Meclisin 
iradesini oluşturmaktır. Böyle bir durumda, konunun Meclis gündemine getirilmesi, milletvekille
rine tanınan bir yetki olduğu kadar, aslî bir görevdir de. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, üzerinde konuştuğumuz bu önergeyle, araştırma komisyo
nunun ve dolayısıyla Yüce Meclisin âdeta bir banka denetim heyeti gibi çalışması istenilmektedir. 
Böyle bir durum ise, yasama ile yürütme görev sınırlarının birbiriyle karıştırılması sonucunu doğu
rabilecektir. Yürürlükteki düzenlemeler çerçevesinde, bankalar, ilgili birimlerin gözetim ve dene
timine sürekli olarak tabi tutulmakta ve denetim sonuçları kanunen yetkili ve görevli birimlere ge
reği için iletilmektedir. Bu çerçevede, bankaların kanuna aykırı olduğu iddia edilen işlemlerinin 
tespiti için araştırma komisyonu kurulması, bu aşamada gereksiz bir işlem olduğu gibi, bu husus, 
Yüce Meclisin görev ve fonksiyonlarıyla da bağdaşmamaktadır. Aksi halde, mükelleflerin vergile
rini mevzuata uygun ödememeleri gerekçesiyle kurulabilecek araştırma komisyonunun, vergi de
netim elemanlarından ayrı olarak vergi incelemesi yapması, gümrük kaçakçılığı yapılıp yapılmadı
ğını tespit için araştırma komisyonu kurarak gümrük denetim ve personeli dışında ayrıca denetim 
yapılması gibi, Meclisin, idarî birimlerin fonksiyonlarını bizzat üstlenmesine yol açacak sonuçlara 
da ulaşılabilecektir. Diğer yandan, Yüce Meclisin, görev alanlarına giren konularda yetersiz olduk
ları savıyla yürütmeye ait birimlerin faaliyetlerini denetlemesi ise her zaman mümkündür; ancak, 
bu denetim, Meclisimizin yürütme birimlerinin yerine geçerek onların görevlerini üstlenmesi şek
linde algılanmamalıdır. ' 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu zorunlu öntespi ti erden sonra, konunun içeriğine dair 
bazı bilgi ve değerlendirmeleri de bilgilerinize arz etmek istiyorum. Her ülkede finansal kurumlar, 
ekonomik aktivitelerin yürütülmesi için gerekli ödemeler mekanizmasının sağlıklı işleyişinin temel 
unsurlarından biridirler. Bu çerçevede, fon arzıyla talebinin karşılanmasında, işlemlere taraf olmak 
suretiyle fonların etkin kullanımına katkıda bulunurlar. Böylece, kullanılabilir fon fazlası bulanan 
birimler; yani, ödünç verenler ile fon ihtiyacı bulanan birimler arasında bir rievi köprü vazifesi gö-
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rürler ve hizmet üretirler. Bu fonksiyonun sonucu olarak da, belirli bir bedel karşılığında değişik 
boyut ve türde risk üstlenmeleri de tabiîdir. 

Belirttiğim bu yapı, finansal kurumları ve ülkemiz ekonomisindeki payları itibariyle özellikle 
bankaları, ekonominin bir tür aynası durumuna getirmektedir. Genel ekonomide veya sektörel baz
da ortaya çıkan gelişmeler, bankalarla iş yapan ekonomik birimler vasıtasıyla bankacılık sektörüne 
de yansır ve onların malî yapılarını çok yakından etkiler. Bu çerçevede, bize ait ilgili bankaların 
veya genelde bankacılık sektörünün tek başına inisiyatifinde olmaksızın başka sektörlerde veya ge
nel ekonomide ya da dış dünyada ortaya çıkan olumsuz gelişmeler, her türlü tedbire rağmen sorun 
doğurabilir, iflaslara veya kapanmalara da tabiî ki yol açabilir. 

Dolayısıyla, önerge konusunu oluşturan işlem, olay ve sorunları değerlendirirken öncelikle 
dikkate almamız gereken hususlardan biri de, bu belirttiğim tespittir. Nitekim finansal sektörün or
ganizasyonu, tabi olduğu yasal çerçeve, gözetim ve denetim standartlarıyla genel ekonomik geliş
mişlik açısında önde gelen gelişmiş ülkelerde de banka iflaslarının, kapanmalarının ve tasfiyeleri
nin çok sık görüldüğü herkesin malumudur. Örneğin, ağır sorunlar geçiren ve sık banka iflaslarıy-
la karşılaşan Amerika'da, her yıl 10'larla ifade edilen banka iflas ve kapanmaları, sistemin tüm 
oturmuşluğuna rağmen, devam edebilmektedir. Japonya'da tek bir banka bazında milyarlarca do
ları bulan zararlar ve risklerle karşılaşılabilmektedir. Bazı İskandinav ülkelerinde son yıllarda ya
şanan bankacılık buhranları da bunun en tipik ve en son örnekleri arasında gösterilebilir. 

Bu kapsamda vurgulanması gereken diğer önemli bir husus da, finansal sektörün gözetim ve 
denetiminde sonsuza kadar etkin bir şekilde çalışacak bir mekanizmanın hiçbir zaman mümkün 
olamamasıdır. Zaman içinde ekonomik yapılanmadaki değişimle birlikte bankacılık sektörü de 
uyum sorunları yaşayabilmekte ve yeni gelişmelere uygun bir mekanizmanın tesisi zaman alabil
mektedir; yani, bu süreç dinamiktir, sürekli gelişmektedir ve yeni durumlarla karşı karşıya kalın
maktadır. Dolayısıyla, geçiş dönemlerinde bankaların, finansman kurumlarının ve şirketlerin veya 
genelde sektörün tüm sorunlarla karşılaşması, tasfiye ve iflaslara kadar giden yollarla karşılaşması 
da bir yere kadar kaçınılmaz olmaktadır. Önemli olan, bunları, bu gelişimi, yasal mevzuatta gerek
li değişiklikleri yaparak önleyebilmek ve mümkün olan asgarî zararla meseleleri aşabilmektir. Alı
nan tedbirlere ve düzenlemelere rağmen, ülkemizde de zaman zaman banka tasfiyeleri ve iflasları 
gündeme gelmiş ve kaçınılmaz olmuştur. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekillerimiz; finansal sistem üzerinde, özellikle bankacılığı ayı
rırsak; çünkü, finansal sistemi sadece bankalar diye ayırmak da ayrıca, bankalara bir haksızlık ol
maktadır. Finansal sistemi, özel finans kurumlarıyla, leasing ve factoring firmalarıyla, sigorta şir
ketleriyle, borsa ve aracı kurumlarla bir bütün olarak ele almak gerekir. Bunun içinden sadece ban
kaları çekmenin de, zaten doğru olmadığı kanaatini taşıyorum. Ancak, finansal sektörün özellikle 
bankalar bölümü üzerinde, hemen hemen birçok ülkede olmayacak derecede, hiçbir sektörde olma
yan yoğun bir denetim mekanizması faaliyettedir. Konumuzun bankacılık sektörü olması dolayı
sıyla, bunları kısaca iki başlıkta toplayabiliriz: Bir, bankaiçi denetimler; iki, bankadışı denetimler. 

Bankaiçi denetim; tabiî ki, bankanın sahipleri ve genel kurul ortakları tarafından Türk Ticaret 
Kanunu, Bankalar Kanunu uyarınca yapılan ve denetçilerin de içinde bulunduğu denetimi kapsa
maktadır. Bunlar, bankaların denetiminden sorumlu olan Hazineye-devamlı raporlama yapmakta
dırlar. Ayrıca, bankaların kendi iç denetim elemanları, yani' müfettişleri de iç denetim görevi yap
maktadırlar. Bunların faaliyetleri hakkında ayrıca, bankalar yeminli murakıpları, Hazine tarafından 
da periyodik ve sistematik incelemelerle Hazine Müsteşarlığına devamlı raporlama yapılmaktadır. 
Bunların, bu iç denetim fonksiyonları dışında, dış denetim organlarından yararlanması da, bir zo
runluluktur ve bu iç denetimi gerçekleştiren denetçiler ve banka müfettişleriyle kıyaslandığında, 
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çok sayıda kurum ve kuruluşun, bankaların denetlenmesi yönünden görevli ve yetkili olduklarını, 
ülkemizde rahatlıkla görebiliriz. 

Ülkemizde bankaların ve diğer finansal kuruluşların denetlenmesi konusunda birincil planda 
görevli ve sorumlu kamu otoritesi, hepinizin bildiği üzere, Hazine Müsteşarlığımızdır. Müsteşar
lık, gerek bankalar yeminli murakıpları vasıtasıyla gerçekleştirdiği yerinden denetimler gerekse 
bankalardan aldığı raporlamalar üzerinden icra ettiği gözetimlerle, banka malî bünyelerini ve ban
kaların işlemlerini, yürürlükteki mevzuata uyumunu yakinen takip etmektedir. 

Ayrıca, Müsteşarlık, Bankalar Kanunuyla kendi kuruluş kanunundan gelen çeşitli yetkiler do
layısıyla, bankalar üzerinde etkin bir konuma sahip bulunmaktadır. Rasyolârdan tutun da, şube aç
malarına kadar, bu konuda Hazine Müsteşarlığının yoğun ve etkin bir denetim ve gözetimi söz ko
nusudur. 

Bankaların denetiminden sorumlu bir diğer kuruluşumuz ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankamızdır. Merkez Bankası, disponibiliteden munzam karşılığa kadar, para piyasalarının gerek
tirdiği her konuda -repo piyasaları dahil olmak üzere- kontrollü bir fonksiyon sağlayarak, bankala
rın denetimini, gözetimini ve veri tabanı oluşturmasını çok yakinen izlemektedir. 

İlk kez 1986 yılında yürürlüğe konulan düzenlemeyle de, kamu denetiminin yanı sıra, banka 
denetiminde uzmanlaşmış, özel bağımsız denetim kuruluşları da bankaları denetlemektedirler. Bu 
kuruluşlar, bankalar nezdinde yaptıkları denetimler sonucu elde ettikleri bilgileri, Hazine Müste
şarlığı ve Merkez Bankasına iletmektedirler. Müsteşarlık ve Merkez Bankası, bu bilgileri, kendile
rinde bulunan bulgularla karşılaştırarak, daha etkin bir denetim sağlamaktadır. 

Ayrıca, Bankalar Kanununda yapılan bir değişiklik sonucunda, bu kuruluşlar, 1996 yılından 
geçerli olmak üzere, bankaların malî tablolarını onaylama yükümlülüğüne de tabî tutulmuşlardır. 
Bu sayede, bankaların, kamuya ilan edecekleri malî tabloların ve bilançoların sağlığı konusunda 
gerekli altyapı da oluşturulmuş ve bağımsız denetim kuruluşları bakımından da verdikleri onay 
doğrultusunda üçüncü kişilere karşı sorumluluk esası, 1996 yılında getirilmiştir. 

Bunlara ilave olarak, daha önce de bahsettiğim gibi, kamu sermayesinin bulunduğu bankala
rın Meclisimiz tarafından denetime tabî tutulması, 3346 sayılı Kanunla hüküm altına alınmıştır. Bu 
şekilde, bankacılık sistemindeki payı neredeyse yüzde 50'Ier seviyesinde bulunan kamu bankaları, 
bütçe faaliyetleri kapsamında, halihazırda, Yüce Meclisimizin denetimi altındadırlar. 

Ayrıca, yine kamu sermayeli bankalarımız, bankalar yeminli murakıpları ve KİT Komisyonu 
dışında, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından da sürekli teftiş ve murakabe edilmek
tedirler. 

Diğer taraftan, mevcudiyetini Bankalar Kanunundan alan Türkiye Bankalar Birliği de, bir 
meslek kuruluşu olarak, bankalar üzerinde, malî bünye denetimi biçiminde olmasa dahi, çeşitli 
meslekî denetim ve gözetim faaliyetlerini gerçekleştirerek, mesleğin saygınlığını ve güvenilirliği
ni korumak üzere gerekli meslekî tanzim kararlarını almakta ve bunların uygulanmasını düzenli bi
çimde takip etmektedir. 

Tüm bunların yanı sıra, diğer kamu kurum ve kuruluşları da, kendi görev alanlarına giren ko
nularda, bankalar üzerinde çeşitli denetimler gerçekleştirmektedirler. Örneklemek gerekirse, vergi 
mevzuatı açısından Maliye Bakanlığı, sermaye piyasası mevzuatı gereği -özellikle halka açık ban
kalarda- Sermaye Piyasası Kurulu, etkin biçimde gözetim ve denetim fonksiyonunu işletmektedir. 

Sayın milletvekilleri, özetlediğim üzere, bankalar üzerinde gerçekleştirilen denetim, son dere
ce yaygındır. Bunlara rağmen, bankacılık sisteminin ve münferit olarak bazı bankaların, zaman za
man, çeşitli sorunlar yaşadığı da bir gerçektir; ancak, bu sorunları, mevzuattaki eksikliklere veya 
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bankalar nezdindeki denetimin yetersizliğine bağlamak, kategorik olarak bunu iddia etmek, biraz 
önce de vurgulamaya çalıştığım sebeplerle, son derece yanlıştır. Bilakis, diğer sektörlerde olmadı
ğı ölçüde, bankalarımız, çok yakın gözetim ve denetime tabi tutulmakta, denetim sonuçları ilgili 
mercilere gereğince iletilmekte ve tespit edilen yasal düzenleme ihtiyacının gereği de yapılmakta
dır. Bu çerçevede, örneğin, 1994 yılında tasfiye edilen ve bugün iflas aşamasında bulunan üç ban
ka hakkında tedbir uygulanmak durumunda kalınması, esasen, denetim mekanizmalarının gereğin
ce çalıştığının da bir göstergesi olarak-algılanmalıdır. 

Diğer yandan, bankalarda, bankalar yeminli murakıpları tarafından yapılan incelemeler sonu
cu tespit edilen mevzuata aykırı işlemler nedeniyle düzenlenen raporlar üzerinde gerekli işlemlerin 
yapılmadığı şeklindeki iddalara da, burada kısaca cevap vermek isterim. Örneğin, 1993 yılından 
1996 yılına kadar, çeşitli bankalarda yapılan denetim ve incelemeler sonucu, murakıp rapor ve tes
pitlerine Hazine Müsteşarlığının da katılması sonucunda, 18 adedine istinaden, bu raporlarda yer 
alan ve mevzuata aykırı ve usulsüz işlemleri tespit edilen kişilerden 62'si hakkında, çeşitli savcı
lıklara suç duyurularında bulunulmuş ve davalar açılmıştır. Belirttiğim sayılara, 1994 yılında kapa
tılan üç bankanın ortak ve yöneticileri hakkında savcılıklara yaptığımız suç duyuruları dahil değil
dir. Söz konusu üç bankada yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen raporlardan 17 adediyle il
gili olarak, mevzuata aykırı ve usulsüz işlemleri tespit edilen 53 kişi ve bankacı hakkında, savcı
lıklara suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, bu bankaların bir bölümü, aynı zamanda, anılan 
bankaların hissedarı olan 13 üst düzey yöneticisi hakkında da, Bankalar Kanununun 69 uncu mad
desine istinaden, şahsî iflas davaları açılmış olup, bu davalar halen devam etmektedir. 

Genele ilişkin verdiğim bilgiler ile faaliyetlerine son verilmiş olan bankalara ilişkin bilgiler 
karşılaştırıldığında, üzerinde işlem yapılarak yargıya intikal ettirilen rapor sayısının söz konusu üç 
banka üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir ki, bu, aslında, mevcut denetim sisteminin de sağlıklı 
çalıştığının önemli bir göstergesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son derece dinamik bir yapıya sahip olan malî kesime 
dair yasama ve düzenleme faaliyetlerinin bir sona ulaşması, nihaî bir sona ulaşması olanaklı değil
dir; dinamik bir süreç olduğunu bir kez daha vurgularım. Bu nedenle, özellikle, bankaları ilgilen
diren mevzuat üzerinde, ilgili kurumlar tarafından, gerekli çalışmalar devamlı sürdürülmektedir. 
Nitekim, 1993 ve 1994 yıllarında, 512 ve 538 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bankalar 
Kanununun yaklaşık 40 maddesi, ululslararası piyasalardaki gelişmeler paralelinde, uluslararası 
bankacılık normlarında meydana gelen değişiklikler de göz önünde bulundurularak değiştirilmiş 
bulunmaktadır. Bu değişikliklerin birçoğu da, Türk bankacılık sistemi açısından reform niteliği ta
şıyan değişikliklerdir. Kanunda yapılan bu değişiklikler doğrultusunda, ilgili tebliğ ve yönetmelik
lerde de birçok değişiklikler gerçekleştirilmiş ve Türk bankacılık sisteminde eksik bulunan, yeni 
düzenlemeler de yürürlüğe konulmuştur. Bunlara, sermaye yeterliliği rasyosuna ilişkin tebliği ve 
bankaların kur riskini sınırlamaya yönelik tebliği de birer örnek olarak göstermek mümkündür. An
cak, bahsettiğim gibi, malî piyasalarda, hemen her gün, yeni bir teknik veya usul piyasalara tanıtıl
makta, bu da, özellikle bankacılık alanındaki mevzuat çalışmalarının sonuçlanmasına imkân ver
memektedir. 

Halihazırdaki bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan tespitler esas alınarak, Hazine Müsteşar
lığımızca hazırlanan yeni bankalar kanunu tasarısı çok kısa süre içinde -umuyorum bu ay sonuna 
kadar- Meclisimize sunulacak bir hale gelmiştir ve bütün hazırlıkları tamamlanmış bulunmaktadır. 

Hazırlanmış olan ve Meclisimize, sizlerin, takdirine sunulacak olan tasarıda, temelde üç ana 
konuda, mevcut Bankalar Kanununun geliştirilmesi ve böylece daha etkin ve sağlıklı bir yasal çer
çeve oluşturması hedeflenmekte ve amaçlanmaktadır. Bu üç temel konuyu, kısaca, şöyle arz etmek 
isterim: 
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1- Bankaların üstlenecekleri risk sınırlarına dair tanımlamalar ve düzenlemeler geliştirilecektir. 

2- Yakın gözetime alınan bankaların sorunlarının daha etkin bir şekilde çözülmesi için, mev
cut işlem ve tedbirlerin, objektif kriterler esas alınarak geliştirilmesi ve detaylandırılması bu kanun 
düzenlemesinde sağlanmaktadır. 

3 - Mevduat toplama ve bankacılık işlemleri yapma yetkileri kaldırılan bankalarda uygulana
cak tasfiye sürecinin hızlandırılması ve etkinleştirilmesi için, uygun bir mekanizma geliştirilmek
tedir. 

Ayrıca, Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin olarak verilen bu önerge metninde 
belirtilen Türkiye'de kurulu bulunan bankaların çeşitli yasal sınırları aşmak üzere, yurtdışında fa
aliyet gösteren bankalarla gerçekleştirdikleri işlemlerin sınırlanmasına ilişkin bazı çalışmalar ise, 
bu kanun tasarısında gündeme getirilmiş, buna ilişkin sınırlamalar tamamlanmış ve bazılarına ise, 
bahsettiğim bu kanun tasarısı içerisinde detaylandırılarak yer verilmiştir. 

Bankaların yurtdışındaki teşkilatları aracılığıyla gerçekleştirdikleri işlemler de, disponibilite 
ve mevduat munzam karşılığı yükümüne tabi tutulmuş ve böylece, şubeleri kanalıyla yurtdışına ya
tırdıkları bu paraların, dispo dışı, munzam karşılığı dışı kalması ve haksız bir avantaj sağlanarak, 
denetim dışı bir mevduat yapılmasına sınır getirilmiştir. Bu şekilde, banka mudilerinin fonlarını, 
bankalarımızın yurtdışı şubelerinde değerlendirmeleri, ekonomik olarak anlamsız bir hale getiril
mektedir. Dolayısıyla... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, konuşma sürenizin bitimine 2 dakika kaldı. 
DEVLET BAKAN H. UFUK^ÖYLEMEZ (Devamla) - Teşekkür ederim efendim. Mümkün 

olduğunca hızlı geçiyorum. 

Bankaların inanca dayalı işlemleri olarak adlandırdığımız veya bankacılık sektöründe fiduci-
ary işlem olarak adlandırılan işlemlere de, Bankalar Kanunun risk sınırlarını düzenleyen 38 inci 
maddesinde yapılacak değişiklik ve yine, aynı Kanunun 13 üncü maddesinde yapılacak değişiklik
lerle, sınırlama ve önlem getirilmektedir. 

Bankacılık sisteminde meydana gelen ilerlemenin, her zaman, kanun koyucunun hızını aşaca
ğı bir gerçektir. Ekonomideki dinamizm bunu göstermektedir; ancak, bu konudaki gelişmeler de, 
tarafımızdan yakinen takip edilecek ve olacak her türlü gelişme -işte, limit sınırlamalarında, grup 
kredisi sınırlamalarında, yurtdışı mevduat ve şube işlemlerindeki yaptığımız sınırlamalarda- hazır
ladığımız ve Meclise sunmak üzere olduğumuz kanun tasarısında olduğu gibi, mutlaka takip edile
cek ve bu gelişmeleri de, çözüm önerimiz olarak, devamlı, Bankalar Kanunu, yaşayan ve gelişen 
bir Kanun olarak, hep önümüze koyacaktır. 

Kanun değişikliği çalışmasının dışında, bankaların içerisinde bulundukları malî kurumlar gru
buyla, bir bütün halinde izleyip, denetime tabi tutabilmek amacıyla, konsolide bazda malî raporla
ma ve denetim esaslarını belirleyecek yasal düzenlememiz de son aşamaya getirilmiştir. O da, bu 
yıl, inşallah yürürlüğe konulacaktır. ' 

Belirttiğim bu düzenlemelerle, diğer detay düzenlemelerin, önerge konusu mülahazalara ye
terli etkinlikte cevap verebileceğini söylemek istiyorum. Bu çerçevede, önerge sahibi sayın millct-
vekllerinin de desteğiyle, Hükümet olarak kısa sürede arz edeceğimiz Bankalar Kanunu değişiklik 
tasarısının, mümkün olan en kısa sürede yasalaştırılması halinde görevimizi gereğince yapmış ola
cağımızı, yüksek izninizle belirtmek istiyorum. 

Sonuç olarak, kısaca arz etmeye çalıştığım üzere, Bankalar Kanununun eksikliklerini tespit et
mek ve gidermek amacıyla bu konuda bir Meclis araştırması açılması önergesinin kabul edilip, ko-
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misyon kurulmasına gerek ve lüzum bulunmadığını bir kez daha belirtmek istiyor; anlayış ve sa
bırla dinlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, konu bankalar olduğu için, Hollanda'da faaliyet gösteren bazı Türk tem
silciliklerinin Hollanda Arn Amrobank tarafından hesaplarının kapatılması haberiyle ilgili olarak 
Hazine nezdinde ve onların Merkez Bankası nezdinde... 

(Mikrofon otamatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, konuşmanızı tamamlayın lütfen. 

DEVLET BAKANI H. UFUK SÖYLEMEZ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Özetle, bankaların, tüm malî sektörün; yani, finans kurumları, sigorta kurumları, leasing, fak-

töring kurumları, borsa kurumları gibi, malî sektörün bir parçası oldukları; bankaları, bunun için
den ayırarak, izleme kapsamındaki bankalar, olmayan bankalar deyip, ayırıp, Meclisin, zaten çok 
yoğun olan bu denetimleri kendisinin üstlenmiş olmasının, Meclisin yasama ve yürütme görevleri 
arasında ciddî bir çelişki yaratacağı; yeni Bankalar Kanununun hazırlandığı ve önergede bahsedi
len bütün hususlara bu kanunda yer verildiği göz önüne alındığında, bankacılığın itibar ve güven 
müessesesi olmasının da dikkate alınmasıyla, bu önergeye, bu anlamda, bir Meclis araştırması ko
misyonu kurulması anlamında katılmamızın mümkün olmadığını, ancak, Bankalar Kanununun bu 
önergeyi kapsadığını bir kez daha bildiriyorum. 

Hepinize, sabırla dinlediğiniz için, anlayışınızdan ötürü teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. 

Sağ olun. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Hükümet adına konuşan Devlet Bakanı Sayın Ufuk Söylemez'e teşekkür ediyorum. 

Araştırma önergesi üzerindeki öngörüşmelere, grup sözcülerinin konuşmalarıyla devam edi
yoruz. 

İlk söz, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Zekeriya Temizel'in. 

Buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) • • 

Sayın Temizel, konuşma süreniz 20 dakika. 

DSP GRUBU ADINA ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakanın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin dene
tim ve bilgi edinmeyle ilgili olarak sahip olduğu yetkilere ilişkin söyledikleri sözlere, önerge sahip
leri adına yapacağım.konuşmada yanıt vereceğim. Onun için, bu konuşmada onunla ilgili pek faz
la bir şey yer almayacak. Ancak, şunu hemen belirtelim ki, Sayın Bakanın, Meclisin denetim yet
kisi üzerinde, Meclis araştırması üzerinde söyledikleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tutanak
larına bir talihsizlik olarak geçecektir, Sayın Bakan ile daha önce yaptığımız bir görüşmede, ban
kacılık sektöründeki sorunlarla ilgili bir araştırma önergesine destek olacağını söylemiş idi, o gün
den bu güne, zannediyorum, köprülerin al tından "başka sular aktı Sayın Bakan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, Türk ekonomisi, 1980'li yıllardan 
sonra oldukça hızlı bir liberalleşme süreci yaşadı. Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 32 
sayılı karar, faiz oranlarına getirilen serbesti, Sermaye Piyasası Kanununun çıkarılması gibi düzen
lemelerle, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının oluşturulması, Türk Lirası Interbank piyasasının 
kurulması, bu alanda belirtilebilecek bazı satırbaşlarını oluşturdu. Elbette ki, finans sektöründeki 
tüm bu değişikliklerden Türk bankacılık sektörü de etkilendi. Bankacılık sektörünün bu değişimle
re uyumunun sağlanması amacıyla da, 1985 yılında, 3182 sayılı Bankalar Yasası çıkarıldı. Bu Ya-
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sayla bankalara, tekdüzen hesap planı zorunlu hale getirildi. Tasarruf mevduatı sigorta fonu oluş
turuldu ve bu fona üyelik de zorunlu hale getirildi. Temerrüte düşmüş alacaklara karşılık ayrılma
sı uygulaması getirildi. Banka kayıtlarının, bağımsız dış denetim kuruluşlarının denetimine açılma
sı hükmü getirildi. Bütün bu düzenlemelerle gerçekleştirilmek istenen hedef ise, liberalleşme süre
ci gereği, bankalar arasında serbest rekabet koşullarını sağlayacak gerekli yapıyı oluşturmaktı. 

Değerli milletvekilleri, artık, tüm dünyada bankalar, finansal sistemin ve ekonominin temel 
unsurlarından birisidir. Bu konumlan nedeniyle, finansal piyasalar ile bankalar arasındaki ilişkiler 
özel bir ilgiye konu olmaktadır. Özellikle, finansal piyasalarda pamuk ipliğine bağlı olan istikrar
da meydana gelecek küçük bir bozulma, şiddetlenerek, bankacılık sektörüne ve tüm ekonomiye, 
dalga dalga yayılabilmektedir. 

Yine aynı şekilde, bankalardaki olumsuz bir gelişmede, Türk ekonomisine dönük yansımala
rın boyutları da oldukça büyük olabilmektedir. Bu nedenle, bir bütün olarak bankacılık sektörünün 
içerisinde bulunduğu durum ile genel ekonomik durum arasında bir paralellik vardır. Bankacılık 
sektörü sağlıklı ise, ekonomi de olumlu düzeyde bulunuyor demektir. Ya da bankacılık sektörü sağ
lıksız ise, genel ekonomik durum da kötüye gitmektedir. İşte, bu nedenle, sektörle ilgili önlemleri 
almak durumunda olanların, özellikle de, bu alandaki yasal düzenlemeleri yapacak olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, yönetimi denetleme yükümlülüğünün de gereği olarak, bankacılık sektö
rü hakkında bilgi edinme gereği vardır; ancak bu sayede, her türlü sağlıksızlığın saptanarak, gerek
li önlemlerin alınması olanaklı olabilir. 

Değerli milletvekilleri, işte, Demokratik Sol Partili bazı milletvekillerinin, bu Meclis araştır-
. ması önergesiyle amaçladıkları da budur. Bu önergeyle deniliyor ki "Bankacılık sektöründeki bazı 

bankalarda, bazı olumsuzluklar yaşanmakta..." Daha açık bir anlatımla, bazı bankalar, olumsuz bir 
tablo sergilemektedir. Eğer, bu olumsuzluklar saptanarak gerekli önlemler alınmazsa, bunun, eko- . 
nomi üzerindeki tahribatı çok ağır olabilir. Bir an önce bu olumsuzluklar giderilsin, gerekli önlem
ler alınsın ve sektör yeniden tam rekabet koşullarında çalışmaya başlasın. 

Dikkat ettiyseniz, konunun hassasiyetini biz de açıkça dile getiriyor ve ancak, yasaya aykırı 
davranışların, yolsuzlukların açığa çıkarılmasıyla sorunların çözüme kavuşturulabileceğini söylü
yoruz. "Yasaya aykırılıklar, yolsuzlukları araştırmak, bankacılık sektörüne zarar verir" demek doğ
ru olmaz. Yasaya aykırılıkları, yolsuzlukları araştırmak bankacılık sektörüne zarar vermez. Aksi
ne, bu tür yolsuzluklardan arındırılması, bankalara güç kazandırır. 

Değerli arkadaşlar, finansal sisteme yönelik kamu politikalarının eş anlı olarak gerçekleştir
mek istedikleri üç temel amaç vardır: Bunlardan birincisi, sistemin etken bir biçimde çalışmasıdır; 
yani, etkenliğidir. İkincisi, bir bütün ol arak finansal sistemin istikrarının ve güvenilirliğinin sağlan
masıdır; yani, istikrar ve güvenilirliktir. Üçüncüsü ise, finansal sisteme giren herkese yeteri kadar 
koruma sağlanmasıdır; yani, müşterilerin, mudilerin veya kredi alanların korunmasıdır. 

Türk bankacılık sistemi bu üç amacı sağlayabilmekte midir? Bir defa, bankacılık sisteminde, 
etkenlik açısından baktığımızda, pek olumlu bir görünümle karşılaşmıyoruz. Çünkü, ülkemizde, 
yeterli olmasa da belirli bir düzeyde tasarruf birikimi olmasına karşın, bu tasarrufların ekonomik 
anlamda yatırıma dönüştüğünü söylemek olanaklı değil. Nitekim, bankaların, mevduat olarak top
ladıkları kaynağın yarısını bile krediye çeviremediğini, çevirdiklerini de çok yüksek maliyetlerle 
sattığını hepiniz çok yakaıdan biliyorsunuz. Bankacılık sistemi, yatırıma kredi sağlamak yerine, 
kamu kesimine fon sağlar bir nitelik kazanmıştır. Bankaların, kamu içborçlanma kâğıtlarına yap-
mış oldukları plasmanların bazı ölçütlerle sınırlandırılamaması, her geçen gün, bu kâğıtların banka 
aktiflerindeki ağırlığını artırmış ve bunun sonucunda da bankalar asıl işlevlerini yerine getiremez 
olmuşlardır. Gerçi, 1980 sonrası ekonomi politikaları, özellikle de "vergi alma, borç al" politikala-
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rı, kamu kesimi borçlanma gereğini sürekli artırarak bu sonucu doğurmuştur; ama, bu durum ban
kacılık sektörünün de işine gelmiştir. Çünkü, kamunun, riski düşük, güvenilir, ödeme kabileyeti 
yüksek ve çok kazandıran iyi bir müşteri olarak banka kaynaklarını, hem de yüksek faiz oranlarıy
la yutmasından, bankacılık sektörünün hiç de şikâyeti olmamıştır. 

Türk bankacılık sektörünün etken olarak çalışamamasının bir nedeni de kamu sermayeli ban-
' kaların, sistem içerisindeki ağırlığı ve konumlarıdır. Bugün, kamu bankaları, sayılarının azalması
na karşın, sistem içerisindeki ağırlıklarını sürdürmektedir. 68 banka içerisinde kamu bankası sayı
sı 8'dir. Bunun da sadece 5 tanesi ticaret bankasıdır; ama, toplam mevduatın yaklaşık yüzde 45'i 
kamu bankalarındadır. Yani, kamunun sahip olduğu 5 ticaret bankası, neredeyse, bankacılık sektö
rü aracılığıyla sağlanan kaynakların yarısına sahip bulunmaktadır. 

Sektörde yaratılan kaynakların yarısına sahip olan bu bankalar, sistemin mantığı içerisinde, 
verimlilik ve etkenlik güdüleriyle değil, kamu yönetimi hiyerarşisi ve disiplini içerisinde davran
maktadırlar. Dolayısıyla, kamu bankaları için, davranışı belirleyen, verimlilik ve etkenlik değil, si
yasî karar organının istekleridir. 

Kamu bankalarının siyasetle ilişkileri sadece siyasî karar organlarının, kaynaklan Hazineye 
çekmesiyle de sınırlı değildir. Kamu bankalarınca, siyasî baskılar sonucunda verilen kredilerde, 
kredi ilkelerinden çok önemli tavizler verildiği, normal koşullarda kredi alması olanaksız kişi ve 
kuruluşlara zayıf teminatlı krediler verildiği, yine, hepinizin bildiği konulardır. 

Kamu bankalarının kredi ilkelerine uymadan kredi verdiği olgusunu, takipteki kredilerine ba
karak anlamanız olasıdır. Türk Bankalar Birliğinin yayımladığı verilere bakın, normal olarak 1995 
yılı verilerini veriyorum: Özel sermayeli ticaret bankalarının takipteki alacakları, takipteki kredile
rinin, toplam kredilerine oranı 1,8 iken, kamu bankalarında bu oran 3'tür; yani, yüzde 100 daha faz
la, bir misli daha fazla. Kaldı ki, kamu bankalarının bu şekilde, siyasî baskılar sonucunda verdik
leri kredileri yeterince takip etmedikleri de ayrı bir gerçektir. 

Değerli milletvekilleri, bankacılık sistemi bu nedenlerle etken değildir. Peki, bankacılık siste
mi güvenilir ve istikrarlı mıdır? Bu konuda bir genellemeye gidilmesi, sizlerin de takdir edeceği gi
bi, yanlış olur. Türk bankacılık sisteminde çok güvenilir ve istikrarlı bankalar olduğu gibi, zaman 
zaman istikrarsızlıklar gösteren ve güvenilirliklerini kaybeden bankalara da rastlanılmaktadır. 

Sistemdeki tüm bankaların aynı güvenilirlikte gösterilme çabası, aslında, Türk bankacılık sis
temine yarar sağlamamakta, bu durum, bir yandan güvenilir ve ilkeli çalışan bankalar açısından re
kabeti zedelerken, bir yandan da, kaynakların ekonomiye yararlı kullanılması yerine, spekülatif 
alanlara gitmesine neden olmaktadır. 

Araştırma önergesinin bir diğer amacı da, işte bazı bankaların güvenilirliklerini yitirmelerine 
neden olan bu olayların gerçeklik düzeylerini ortaya çıkarmaktır. 

Değerli arkadaşlar, araştırma önergemizde, bankaların güvensizliğe düşmesine veya güvenilir
liklerini yitirmesine neden olan bu olaylar, ayrıntılarına girilmeden ana hatlarıyla belirtildi. Bunla
rın ayrıntısına burada girmek istemiyorum; yalnız, bazı bankaların grup şirketlerine, Bankalar Ya
sasının belirlediği sınırların çok ötesinde, teminatsız kredi verilerek boşaltıldığı konusunu; hatta 
bazı bankalardaki kredi tahsilatlarının mafya grupları vasıtasıyla engellendiğini; yine, Sayın Baka
nın da kabul ettiği gibi ve ancak bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne getireceği 
yasal düzenlemelerle önleneceğini düşündüğü; yurtdışında depo yapmak, sonra da bu depolar kar
şılık gösterilmek suretiyle, Türkiye'de bile kredi verilmesi olanaklı olmayan kişilere kredi açtırıl
ması, bu alanda söyleyebileceğim, sizlere tekrar hatırlatmak istediğim belli başlı birkaç tane konu. 
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Değerli arkadaşlar, şu hususu belirtelim ki, bankacılık sisteminde güven ve istikrarın yok ol
masına neden olan davranışların tümü, yasaya açıkça aykırılık oluşturmayabilir; çünkü, işlemlerin 
büyük bir kısmı yasadaki boşluklardan yararlanılarak gerçekleştirilmektedir. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi açısından önemli olan, yasadaki boşluklardan yararlanarak ne gibi işlemlerin yapılabi
leceği ve banka güvenilirliğinin hangi boyutlarda zedelenebileceğinin saptanması ve buna karşı ön
lemlerin belirlenmesidir. Yani, yasaya açıkça aykırılık oluşturmamakla birlikte, sistem güvenilirli-
liği açısından, hakkaniyetli olarak kabul edilmeyecek olaylara ve bu olaylar sonucunda da, kimle
re, ne gibi çıkarların sağlanabileceğini ortaya koymak, işte bu Meclisin temel görevidir. 

Bankacılık sisteminde güven ve istikrarın düzenlenmesine, sağlanmasına yönelik olarak, 1994 
krizinden sonra, 538 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle bazı düzenlemeler yapıldı; yalnız, bu 
kararnamenin dayanağını oluşturan 3991 sayılı Yasa, 1994 yılının Kasım ayında Anayasa Mahke
mesince iptal edildi. Hepinizin bildiği gibi, Yetki Yasasının iptali, daha önce yürürlüğe konulmuş 
olan uygulamaları yürürlükten kaldırmıyor. O nedenle de, yapılan düzenlemeler yürürlükte kaldı. 
Ancak, değerli arkadaşlar, bu konuda, bu maddelerle sorunu olan insanlar mahkemelere düştükle
ri zaman, derhal, Anayasaya aykırılık iddiasında bulundular ve Anayasa Mahkemesi de, Yetki Ka
nunu ortadan kalktığı için, başka hiçbir incelemeye girmeksizin, otomatik olarak bu maddeleri ip
tal etmeye başladı. 

Size, iki tane örnek, bir tanesini Sayın Bakan zikrettiği için, özel olarak ifade ediyorum: Ban
kalar Yasasının 69 uncu maddesi. Bankalar Yasasının 69 uncu maddesi "bankaların yüzde 5 his
sesinden fazlasına sahip olan ortaklarının yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleriyle, 
genel müdür, genel müdür yardımcıları ve birinci derecede imza sahiplerinin, bankayı, kanuna ay
kırı karar ve işlemleriyle zarara uğratırlarsa, başvuru üzerine, bunların şahsî sorumlulukları ciheti
ne gidilerek, şahsen iflaslarına mahkemece karar verilir" hükmünü haiz idi. Sayın Bakan biraz ön
ce dediler ki: "Bu şekilde, birçok banka genel müdürü ve yöneticisinin, mahkemelerde şahsî iflas
ları istenmiş durumda." 

Değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş bir maddeye dayanarak, na
sıl, kalkıp da dava açılıp mahkemelerde bu takip edilebilirmiş?! Bir bakanın, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine yanlış bilgi verme hakkı var mıdır?! (DSP sıralarından alkışlar) Sayın Bakan, Anaya
sa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş bir maddeye dayanarak, takiplerin yapıldığını söyledi size. 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş bir madde üzerine soruşturma açılıp açılmayacağı ko
nusunu, artık, sizlerin takdirine bırakıyorum. 

İptal edilmeden önce geçerli gibi gözüküyorsa da, değerli arkadaşlar, şu anda, aynı şekilde, 38 
inci maddenin 2/a fıkrası da gitti; belirli bir şirkete, tek bir tüzelkişiye, banka kaynaklarının yüzde 
20'sinden fazla kredi verilmeyeceği olgusu. Şu anda, bir banka, isterse, herhangi bir bankaya, ak
tiflerinin yüzde 50'si dolayında kredi verebilir. 

Değerli arkadaşlar, 538 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen değişikliklerin büyük 
bir kısmı ceza ve ceza uygulamalarıyla ilgilidir. Yarın, Anayasa Mahkemesi, bu konularla ilgili ola
rak suçlanıp mahkemelerin önüne giden herkesi, aynı gerekçelerle, maddelerini iptal ettirerek be
raat edilmesi sonucunu doğuracaktır. Bunun bilinmemesi, bunların Meclise söylenmemesi doğru 
mudur; doğru olması mümkün değildir. 

İşte, bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu olaylara seyirci kalamaz. Bu araştırmanın 
amacı, bankaların güvenilirliklerinin yasal düzenlemelerle güvence altına alınmasını da sağlamaktır. 

Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi, 1994 yılında yaşanılan sunî kriz, üç bankanın, Ban
kalar Yasasının 68 inci maddesi uyarınca faaliyetlerine son verilmesinden sonra, tüm mevduata 
devlet güvencesi verilmesiyle atlatılmaya çalışıldı. Bu üç bankanın faaliyetlerine son verilmesi so-
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nucunda, TYT Bankta 14 820 kişi, Marmarabankta 19 957 kişi, Impexbankta da 15 555 kişi peri
şan oldu; hâlâ onbinlercesi banka kapılarında sürünüyor. TYT Bankta 2 478, Marmarabankta 2 
221, Impexbankta da 4 004 kişiye; yani, yaklaşık toplam 8 700 kişiye, şimdiye kadar fondan bir 
kuruş bile ödeme yapılmadı. Impexbankın iflasına 22 Ekimde karar verildiği için, onunla ilgili ra
kamsal veriler elimizde yok. Onun için, sadece, TYT Bank ve Marmarabank ile ilgili verileri kul
lanarak söylüyorum; sadece bu iki bankadan; yani, TYT Bank ile Marmarabanktan, 1994 rakamla
rıyla 65 trilyon lira; bugünün rakamlarıyla 150 trilyon lira alacak kaydı yaptırıldı; 65 trilyon lira, 
bugünün rakamlarıyla 150 trilyon lira... Sadece bu iki bankadan, kamunun, yerli ve yabancı banka
ların alacaklı olduklarını belirttikleri miktar, 1994 yılı rakamlarıyla 26 trilyon liraydı; bugünün ra
kamlarıyla da 65 trilyon lira. 

Değerli milletvekilleri, bu veriler karşısında bankacılık sisteminin, müşterilerine yeterli koru
mayı sağladığını söylemek mümkün mü? Bu bankaların faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan
lar hakkında yapılan işlemler ve uygulanan müeyyideler konusunda bu Mecliste bilgi sahibi olan 
var mı? Diğer denetim yollarının işliyor olması, Meclisin bu alanda bilgilendirilmesini sağlayabil
miş mi; yok, sağlayamamış. O halde, bu insanların suçu neydi? Eğer bankaları denetlemekle yü
kümlü kurumlar, görevlerini gereğince yerine getirip, gerekli uyarılarda bulunsalardı, bu insanlar o 
bankalarda kalırlar mıydı ya da mevduatlarını buralarda tutmaya devam ederler miydi; hiç zannet
miyoruz. O halde, sistemde aksayan bazı şeyler var. Bu aksamaya neden olan etkenlerin belirlen
mesi ve gereken düzenlemelerin yapılması Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi değil mi; de
ğerli arkadaşlar, bize göre, bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi. 

BAŞKAN - Sayın Temizel, 1,5 dakikalık süreniz kaldı. 

ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - İşte, bu araştırma önergesinin verilme nedeni de bu. Ban
kacılık sisteminin, tüm müşterilerine -gerek mudi gerekse kredi müşterisi- gerekli korumayı sağla
masının yolu, bu konuda, saydam, kısacası, şeffaf bankacılık anlayışının getirilmesidir. Doğru olan, 
her şeyin saydam hale getirilmesi, karar verenlerin de, her şeyi bilerek ve görerek karar alması, 
böylece, güvenilmezlerin, spekülatörlerin, sistem dışına, sistem tarafından itilmesi ve haksız reka
betin önlenmesidir. İşte, bu nedenle, böyle bir araştırma önergesinin, bankalar açısından herhangi 
bir sorun yaratacağına, gizliliklerine halel getireceklerine inanmak mümkün değil. 

Bugün, aralarında kamu bankalarının da bulunduğu bazı bankalar, ödeme sorunu olan firma
lara ilişkin alacaklarına karşılık ayırmıyor, onun yerine, bunları, normal alacaklarının arasında gös
teriyorlar. Dolayısıyla, bankaların verilerine baktığınız zaman da, hiçbir banka arasında bir farklı
lık göremiyorsunuz. Hangisine bakarsanız bakın, hepsinin rasyoları birbirinden parlak. Bu durum
da, yurttaşların, hele bir de garanti altındalarsa, banka ayırımı gütmelerine gerek var mı? Kim faz
la veriyorsa ona götürürler. 

Değerli arkadaşlar, bugün, birçok, bilanço makyajlama yöntemini hepiniz biliyorsunuz ve üs
telik, bu bilanço makyajlama yöntemlerinde elde edilen kârdan yönetim kurulu üyeleri takır takır 
da kâr payı alıyorlar. Bu işlerin olmadığını, bu sistemin işlemediğini söylemeniz.., 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Temizel, süreniz tamamlandı;son cümlelerinizi ifade edin; çünkü, sizin, 

önerge sahibi olarak da söz hakkınız var. 
ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Peki Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, bu sorunların, bütün mevduata devlet güvencesi verilerek aşılması müm

kün değil. Eğer, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu olaya el koymaz, bilgilendirme hakkını kullan
maz, yapılacak düzenlemeleri belirlemez ise, ortaya çıkacak sorunun altından devlet de kalkamaz, 
hiçbirimiz kalkamayız. 
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Üzerinde konuştuğumuz araştırma önergesinin tartışmaya açtığı konu, Türk bankacılık siste
mini zararlı unsurlardan arındırarak, bunları gizlemeden, sağlıklı bir yapıya kavuşturulması çaba
sı, olayıdır. Böyle bir önerge, ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunanlar iki gerekliliğe 
inanıyorlarsa yerine getirilebilir. Bunlardan birincisi, yapılan uygulamalardan rahatsızlık duyulma
sı, yasaya aykırı ya da yasal boşluklardan yararlanılarak gerçekleştirilen işlemlerden sağlanan hak
sız kazanç ve servetlerin haksızlığının kabulüyle olur; ikincisi de, bu alanda da, saydamlığa, şeffaf
lığa inanmaktır. Eğer bunlara inanıyorsanız, bu araştırma önergesine ret oyu vermeniz mümkün de
ğil; ama, inanmıyorsanız, bunlara, elbette "hayır" diyebilirsiniz. 

Sürekli bilgi gizlenerek, açıklığın, devlete ve sisteme zarar vereceği savlarıyla hiçbir sorunun 
çözülemeyeceği artık görülmelidir. Tüm demokratik çağdaş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de 
bilgilerin gizliliği terk edilerek, bilgiye ulaşmada serbestlik ilkesine yönelinmelidir. Biz, bu neden
lerle, Demokratik Sol Parti olarak, bu araştırma önergesini destekliyoruz. Toplumsal kirlenmenin 
aşılmasında bu araştırma önergesiyle ulaşılacak sonuçların da oldukça önemli bir işlev göreceğine 
inanıyoruz. 

Bu düşünce ve duygularıma tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin katılacağı umuduy
la, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sağ olun. (DSP, ANAP ve 
CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Demokratik Sol Parti Grubu adına, konuşan Sayın Zekeriya Temizel'e teşekkür 
ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Algan Hacaloğlu. (CHP ve DSP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Hacaloğlu süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; görüşülmekte olan banka sistemi üzerinde Meclis araştırması açılması istemi çerçevesinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle, Hazineden sorumlu Sayın Devlet Bakanının, bu Meclis araş
tırması açılması istemine yönelik Hükümetin olumsuz bakışını değerlendirmek istiyorum. 

Sayın Bakan, böyle bir araştırmanın Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkileri dışında oldu
ğunu söylediler. Belli ki, Sayın Bakan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerinin çerçevesi ko
nusunda çok net değil; belli ki, kendisi, eski bir değerli banka bürokratı olarak, hâlâ, konuya o çer
çeveden bakıyor. 

Halkın, toplumun ve önemli bölümüyle kamu kaynaklarını toplum yararına, açık piyasa koşul
larında değerlendirmek üzere oluşmuş bulunan bankacılık sisteminin, o aracı kesimin yakın kamu 
denetimi altına alınmasındaki amaç, oluşturulmuş olan asgarî beş kademedeki denetim mekaniz
ması, konunun, temelinde kamusal boyutu olan, toplum yararına yakından gözetilmesi gereken bir 
alan olduğu içindir. O nedenle, bu kritik alanda, ekonomimizin bu en kırılgan kesiminde, eğer, iş
ler iyi gitmiyorsa, eğer, dünyadaki gelişmiş ülkelerin tümünden farklı olarak, bu alan, siyasilerin 
etki ve yönlendirme alanı haline dönüşmüşse, eğer, Hazineden sorumlu sayın devlet bakanları -bu
günkü ve dünkü- bu alanda uygulamaların, denetimin ve müdahalelerin iplerini ellerinde tutuyor
larsa; bu alandaki denetim mekanizmalarını, Meclis çatısı altında bilgi alarak, o boyutta dile getir
menin çok temel bir görev olduğunu söylemek istiyorum. Kaldı ki, Sayın Bakanın dile getirdiği hu
susun aksine olarak, Meclis İçtüzüğünün 105 irici maddesi aynen "Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
diğer birçok alanlar yanında, özel kanunla veya özel kanunun vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş 
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olan banka ve kuruluşlardan bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi 
almak yetkisine sahiptir" diyor. Soruyorum Sayın Bakana, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğünü okudular mı?.. 

DEVLET BAKANI H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Son fıkrasını da okur musunuz; ticarî 
sırlardan bahsediyor. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Sayın Bakan, bildiğiniz gibi, ülkemiz, ciddî bir sıkıntı
lı süreçten geçmekte ve bazılarına göre devlet, servet ve şiddet ilişkilerinin Susurluk sürecinde or
taya çıkan karanlık noktalarının incelenmesi de bu Meclisin yetkisi dışında olduğu iddia edildi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin oluşturmuş olduğu araştırma komisyonuna bazı kişilerin bilgi 
vermek konusunda tereddütlü davranmaları; ama, genel anlamda, o mekanizmanın işlerlik kazan
mış olması, esasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerjne sahip çıkmasının bir sonucudur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bankalar konusunda da bu yetkisine sa
hip çıkacaktır; biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ona inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 1980-1996 dönemi; yani, 24 Ocaktan günümüze, Türkiye'de oturtulma
ya çalışılan neo-libcral ekonomi anlayışı, ülkede sağlamış olduğu bazı kazanımlara rağmen, oluş
turmuş olduğu rant ekonomisi çerçevesinde, sonuçta, fabrika kurmayı, teknolojik yapılanmayı, sa
nayileşmeyi, üretimle ilgilenmeyi, gerçekten, son derece cüret işi, âdeta, bir kahramanlık konusu 
haline getirdi; çünkü, oluşan sistem, işleyen mekanizmalar, kolay kazancı, rant kazancını, repo iş
lemleriyle, kısa sürede, bir sanayi kuruluşunun uzun dönemde yapamayacağı kân sağlayabilmesi
ne, kaynaklann, ekonominin ve toplumun uzun vadeli gelişmesi açısından rasyonel alanlar dışına 
kaymasına neden oldu. 

Böyle bir ortamda, böyle bir süreçte, ekonominin onaltı yıldır, yirmi yıldır, ortalama yüzde 70 
düzeyinde bir enflasyon ile yaşamını sürdürmekte oluşu, böyle bir enflasyon ortamının varlığı, do
ğal olarak, tüm sanayi kuruluşlarını olduğu gibi malî kuruluşları da, bankaları da belirli boyutlarda 
etkiledi. 

Bu sakat politikaların; dış dünyada Reganizmle, Thatcherizmle, Şikago okuluyla, neolibera-
lizmle temelleri atılan; Özalizmle Türkiye'ye taşınan, Sayın Çiller tarafından sahiplenilen ve bu
gün de Sayın Erbakan tarafından benimsenip sürdürülen politikaların özünde, temelinde, devletin, 
yüksek bir faizle içborçlanma kıskacı içine girmesine ve giderek tıkanmakta olan, 1992 yılında 
yüzde 18 düzeyinde iken 1996 yılında yüzde 45 düzeyine tırmanan içborç faizlerinin toplam iç-
borçlara oranının yaratmakta olduğu; giderek daralan hareket alanı içerisinde, doğal olarak, banka
lar da, rasyonel, kalıcı, uzun vadeli gelişme gösteren, üretime ve sanayie destek veren, yatırıma 
destek veren kuruluşlar olma yerine; giderek, malî bünyeleri zayıflayan ve sürekli titreyen, güven 
vermeyen kuruluşlara döndüler. 

Sayın Bakan "bilgiler gizli" diyor; ama, biz biliyoruz ki, 1994 yılında batmış, faaliyetlerine 
son verilmiş olan bankalar dışında, o günden bugüne birçok banka sıkıntı içindedir. Bunları açık 
seçik konuşmanın, ekonomide sıkıntı yaratacağı düşünülebilinir; ama, liberal bir ekonomide, kural
ların, liberal ekonomi anlayışı içinde sürmesi, devam etmesi gerekir. 

Ülkemizin, bugünkü sorunlarını aşabilmesi için, Hükümetin, bugüne değin gözardı ettiği, ele 
almadığı, küçümsediği, programında yer vermediği, ciddî, güvenilir, asgarî iki yıllık bir onarım ve 
rehabilitasyon programına ihtiyaç olduğunu her kürsüye çıkışımızda, burada söylüyoruz. Cumhu
riyet Halk Partisi, Türkiye ekonomisinin bu yapısından düzlüğe çıkartılabileceğine inanmaktadır. 
Bunu sağlayacak programı, ayrıntılarıyla birçok defa, birçok konu nedeniyle, bu kürsüde, gerek Sa
yın Genel Başkanımız gerekse birçoğumuz ifade ettik. Enflasyona "dur" diyecek, topluma nefes al-
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dıracak, çalışanların, emeklilerin yüzünü güldürecek bir program, doğal olarak, vergi reformu, eko
nominin yönlendirilmesinde eşgüdüm ve etkinliği sağlayacak bir reform; yani, keyfîliği, devletin 
ekonomiye keyfî müdahalesini, siyasî müdahaleleri ortadan kaldırıp, kurumsallaşmayı sağlayacak 
bir reform; kamu kesimi harcamaları reformu, kamu girişimlerinin yapılandırılması, özerkleştiril
mesi ve gerekli olanların özelleştirilmesini hedef alan bir reform, sosyal güvenlik reformu, çalışma 
yaşamının demokratikleştirilmesi reformu, sanayide yapılanma ve KOBi reformu, tarım ve toprak 
reformu bu paketin temel öğeleri olmalıdır; ama, bunlara ek olarak, bunların içinde yer alması ge
reken bir temel reform da; finans ve malî kesimi kapsayacak, bankaları da temel hedef alacak bir 
reformun uygulamaya geçirilmesidir. 

Şimdi, bankalarımızın; yani, ekonomimizin yumuşak karnını oluşturan, en kırılgan kesimini 
oluşturan, malî kesimin temelinde, özünde yer alan bankaların durumu üstünde biraz durmak isti
yorum, sorunları üstünde biraz durmak istiyorum. Doğaldır ki, biraz evvel çok özet olarak belirle
diğim ekonomik çarpık yapının bankalar sistemine de olumsuz yansımaları vardır. 

Bankalarımızın, özellikle kamu bankalarının temel sorunu, siyasetin bu sistemi kuşatmış ol
ması ve yersiz, keyfî, partizan, çıkar ilişkilerine dayalı müdahaleler, bu bankaları gerçekten düşük 
performansa mahkûm etmektedir. Bankalar, banka sistemi -biraz evvel belirttiğim gibi- yatırımcı
nın, sanayicinin değil, rant ekonomisinin uydusu haline gelmiştir. Net marjlar; fon, kredi marjları
nın çok yüksek olması, bu marjlarla yatırım ve üretimin özendirilememesi ve son derece zor olma
sı, bankaların, ekonominin genel çıkarları doğrultusunda hizmet vermesini zorlaştırmaktadır. 

Evet, banka sistemimiz, 1980'li yılların ortasından günümüze bazı alanlarda bir gelişme kay
detmiştir. Bankalarımız, teknolojik açıdan Avrupa bankalarıyla yakın, eş düzeyde bir yapılanmaya 
girebilmişlerdir. 

Bankaların istihdam etmekte olduğu beşerî birikim, kadrolar, oldukça eğitimlidir; bankacılık 
konusunda birikimli yeni bir kuşak yetişmektedir; ancak, bankalarımızın ölçeklerinin, sermayele
rinin, yönetim anlayışlarının yetersiz oluşu, ihtisaslaşmanın yetersiz oluşu, enflasyon ve istikrarsız
lık ortamında bankaların genel performansını olumsuz etkilemekte. Buna, bir de, banka sahipleri
nin, banka yöneticilerinin kaprisleri, çıkarları, ilişkileri kıskacının yarattığı darboğaz eklenince, 
bankaların neden battıklarını anlamak zor olmuyor. 

Değerli arkadaşlarım, 1980'li yıllarda, bildiğiniz gibi, başta Hisarbank, ardından İstanbul Ban
kası ve gene Kastelli başta olmak üzere, birçok banker kuruluşunun, o neoliberalizmin yeşermeye 
başlatıldığı ortamda batması, esasında, o anlayışın çöküntüsünün ilk işaretleriydi. 1994 yılında ise, 
Bankalar Yasasının 68 ve 12 nci maddeleri işletilerek, Impexbank, Marbank ve TYT Bank'ın fa
aliyetlerine son verilmesinin sonucunu, halkımız, mudiler ve toplum ödedi. Bakınız, salt bu üç ban
kanın batışı nedeniyle, 124 milyon dolar kamu kaynağı -devlet kaynağı- 340 milyon dolar dış ban
ka kaynağı ve 50 bin mudinin trilyonlarca liralık kaynağı; yani, halkın parası çarçur edilmiştir. Ne
reye gitmiştir; önemli boyutuyla, bu bankaların yakın yönetim çevresine ve bu batışlarda, belirli çı
kar odakları, nihayette kârlı çıkan kesimler olmuştur. 

Enteresandır, Türkiye'de bankalar batar; bu, Hisarbank'ta da, İstanbul Bankasında, Impex-
bank'ta, TYT Bank'ta ve Marbank'ta da böyle olmuştur. Bankalar batmıştır, sahipleri ve yönetici
leri sonradan mal varlıklarını artırabilmişlerdir. Oysa, insan düşünür ki, eğer bir banka batarsa, 
onun bedelini sahibi de öder, yöneticisi de bundan nasibini alır; hayır, Türkiye'de işler öyle gitmi
yor... Birçok alanda olduğu gibi, bu alanda da çarpıklık tüm boyutuyla sürmekte. 

Bankaların malî yapıları sağlıksız. Bugün, dünyada, ortalama sermaye miktarı 250 milyon do
lardır. Finlandiya'da, i 1850 yılında kurulmuş olan bir bankanın sermaye miktarı 450 milyon dolâr-
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dır; Türkiye'de, Akbank ve bir iki banka dışında hiçbir bankanın sermayesi 250 milyon dolar gibi 
belirlenmiş olan ortalama rakamın yakının da bile değildir. Bilançolar şeffaf değildir; bilançolar 
üzerinde oynanmaktadır. Bankaların yükümlülüklerini karşılayabilecek likit değerleri yetersizdir 
ve hepsinden önemlisi, bankaların denetim mekanizması yetersizdir. Bildiğiniz gibi, banka denet
çileri, banka müfettişleri, banka yeminli murakıpları, bağımsız denetçiler ve Merkez Bankası ban
ka denetiminde rol alırlar. Bunların arasında en önemlisi, yeminli banka murakıplarıdır; ama, soru
yorum Sayın Bakana; yeminli malî murakıplar, gerek batmış olan bankalarda gerekse batma sinya
li vermekte olan şimdiki birçok bankada, kriz içinde olan birçok bankada, zafiyet içinde olan bir
çok bankaya yönelik... 

DEVLET BAKANI H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Onlardan başka... 

ALGAN HACALOGLU (Devamla) - Bunlardan çekinmeyin Sayın Bakan, sıkıntı sadece bu 
alanda değil, her alanda her şey konuşulur. Önemli olan, sistemin, kendi iç liberal mekanizması 
içinde, piyasa koşulları içinde sağlıklı yapısına kavuşmasıdır. Yeminli banka murakıpları raporla
rını verirler, ne zaman; olay olup bittikten sonra!.. Bir yıl içinde rapor tamamlanır, o zamana kadar 
bankanın çöküşü hızlanmış, hatta tamamlanmıştır. 

Bir diğer temel sorun, bankaların içi boşaltılıyor; kim tarafından; banka sahipleri, banka sahi
bi olan holdingler ve şirketler tarafından. Biraz evvel belirttiğim gibi, yaşadığımız bütün olaylar da 
bu çerçevede oluşmuştur. Bankaların kredi tahsilatı, mafyanın etkinlik alanına giriyor sık sık ve ka-
rapara işlemlerine kaynaklık yapabiliyor... 

BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, 1 dakikalık süreniz kaldı. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Kamu bankalarının geri ödenmeyen kredileri, siyasî 
müdahalelerle yeni ödeme planları düzenlenerek, kamu kaynakları, bir anlamda, belli kesimlere 
çarçur ediliyor. 

Anımsayacaksınız, yakın geçmişte bir sayın bakan, kendi emrindeki devlet bankasının karşı
sına oturdu ve kendi şirketinin o zaman trilyonlar düzeyindeki kredi borcunu konsolide etti ve "o 
uygulama normal" denildi. Adını da veriyorum; Sayın Çağlar. 

Değerli arkadaşlarım, bankacılık sektörü, güvenilir, rasyonel işleyen, verimli, rekabetçi, say
dam bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bunun için yasal mevzuat geliştirilmeli, Anayasa tarafından ip
tal edilmiş mevzuat... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakika rica ediyorum. 

BAŞKAN -Sayın Hacaloğlu, konuşmanızıtamamlayın efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Yasal mevzuat yerine oturtulmalı, Mevduat Sigorta Fo

nu özerkleştirilmeli, yüzde 100 düzeyindeki sigorta uygulaması kaldırılmalı, makul, rekabetçi dü
zeye çekilmeli ve gerçekten, etkin bir denetim mekanizması sağlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel belirttiğim gibi, devlet, giderek kirli servet ve şiddete daha 
çok tutsak hale gelmektedir. Bu bakımdan, banka sisteminin yapılanması, dürüst yönetim, açık top
lum, temiz siyasetin gereği olarak da zorunludur ve tüm bu reformların gerçekleşebilmesi için de
mokratikleşme temel bir ihtiyaçtır. 

TÜSİAD'ın, bugün gazetelerde yer alan bir demokratikleşme paketi var. Belli ki, TÜSİAD, 
sağ partileri izleyerek sonuç alamayacağını gördü ve Cumhuriyet Halk Partisinin programını oku
du; çünkü, o program paketinin tümü Cumhuriyet Halk Partisinin parti programında vardır. Eğer, 
asgarî olarak, bugün, sermaye de "Türkiye'de demokratikleşme" diyorsa, artık, hepimiz, Türkiye 
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Büyük Millet Meclisi, demokratikleşmeyi temel hedef almalıyız ve bu anlamda, bankaların, şeffaf, 
denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması için hep beraber bu Meclis araştırmasına olumlu oy kul
lanarak, o yolu açmalıyız. 

Bunun gerçekleşmesi dileğiyle, hepinize saygılarımı sunuyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak bu önergeye olumlu oy kullanacağımızı belirtiyorum. 

Saygılarımla. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan Sayın Algan Hacaloğlu'na teşek

kür ediyorum. 

Şimdi, söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yıldırım Aktürk'te. 

Buyurun Sayın Aktürk. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Aktürk, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Muhterem milletvekilleri, Zekeriya Temizel ve arkadaşlarının verdiği bankacılık konusunda
ki Meclis araştırması açılması hususunda, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere 
huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ben, Sayın Bakanın ve özellikle Sayın Temizel'in konuşmalarını dikkatle dinledim. Sayın Ba
kanın açış pasajlarını, maalesef, ben de esefle karşılıyorum. Meclisin denetleme yapma, araştırma, 
sorgulama yetkisi mutlaktır. 

Sayın Bakanın bir de maddî hatası var; o da, kanunî mesnedi bir noktada yok edilmiş bir ban
kalar kanununun, kanun hükmünde kararnameyle değiştirilmiş 50 küsur maddesiyle karşı karşıya-
yız; yani, bu açıdan da hukuksal bir boşluk oluşmuş. Sayın Temizel de buna veciz bir şekilde işa
ret ettiler; ama, onun dışında Sayın Bakanın işaret ettikleri, Bankalar Kanununda yeni düzenleme
ler konusunda olsun ve murakabe konusundaki yaklaşımlarına da katılıyorum. 

Ben, konuşmamı, 80'lerden beri bankacılıktaki gelişmeler ve ondan sonra 1994 krizi ve bugün 
itibariyle ne yapılması gerektiği şeklinde Uç başlık altında toplamayı düşünüyorum. 

Bir ülkenin bankacılık sistemiyle ekonomisinin yapısı ve izlenen politikalar arasında yakın bir 
ilişki söz konusudur. Türkiye'de, 1980 sonrasında, dışa açılma, serbest pazar ekonomisine geçiş ve 
liberalleşmeden en çok etkilenen ve değişim içerisine giren sektör bankacılık sektörü olmuştur. 
Mevduat ve kredi faiz oranlarının serbest bırakılması, özellikle pozitif reel faiz uygulaması sistemi 
rekabete açmıştır. Bir dizi gelişme sonunda, 1989'da, 32 Sayılı Kararla kambiyo işlemlerinde ve 
sermaye hareketlerinde de liberal i zasy ona gidilmiş, bir anlamda konvertibiliteye geçilmiştir. 

Diğer olumlu gelişmeler, özellikle 80'li yıllarda telekomünikasyon alanındaki gelişme netice
sinde hazır hale gelen altyapı sayesinde gerçekleşmiştir. Bunları kısaca, Merkez Bankası Yöneti
minde oluşturulan interbank piyasaları, otomatik teller makineleri dediğimiz, otomatik gişe maki
neleri, kredi kartları ve satış noktalarından giriş sistemleri dediğimiz POS sistemleri ve on üne net-
vvork'ler dediğimiz anında işlem yapılan şebekeler ve yönetim bilgilendirme sistemleri, MİS sis
temleri şeklinde açıklayabiliriz; bir de svvift, yani para transfer mekanizmalarında geniş bir şekilde 
kullanım alanı açılmış olup, bu sektör her geçen gün teknolojinin yeniliklerine dünya standartların
da ayak uydurmaktadır. Sermaye piyasası aracı kurumları da aynı dönemde büyük gelişmeler gös
termişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, Türk bankacılık sisteminin, özellikle, özel bankaların bugünkü sorunla
rının temelinde, 1994 krizinin önemli bir etkisi vardır. 1994 krizi, önceki dönemlere göre nisbeten 
daha hızlı artması beklenen kurların, spekülatif hareketler ve gereksiz panik sonucu kontroldan çık-
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masıyla başlamış, enflasyon ve faiz oranlarının artması yönünde gelişmiştir. Kriz, önce, 5 Nisan 
kararlan, ardından 5 Mayıs 1984'te mevduat güvencesinin genişletilmesiyle kontrol altına alınabil
miştir. 

1994 başında gelişmeleri şöyle özetleyebiliriz: Ülke kredi notunun düşmesi, buna paralel ola
rak döviz tevdiat hesaplarında asılsız söylentiler sonucu başlayan ve üç bankanın faaliyetine son 
verilmesiyle tüm bankalarda hızlanan bir mevduat çekilmesi ve ardından dış kredilerin yenilenme
yecek şekilde geriye dönmesi, bunun sonucu da sistemin dövizli pasiflerinde önemli ölçüde küçül
me oluşmuştur. Aktifte, yani, diğer bir deyişle plasmanlarda aynı ölçüde küçültme sağlanamadığın
dan ortaya çıkan likidite krizi 5 Mayıs 1994'ten sonra yüksek faizlerle vadeli Türk Lirası mevdu
atı sağlanması ve kısmen de Türk Lirası kredilerindeki küçülmeyle atlatılmıştır. Sonuçta, dövizli 
kaynakların yerini Türk Lirası aldığından, bankalar, mecburen, dövizdeki açık pozisyonlarını ka
patmış oldular. Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bankalara yeterince destek ol
madığı ve kısıtlı desteği çok yüksek faizlerle sağladığı da bir gerçektir. 1994 yılına 5 milyar dolar 
açık pozisyonla giren Türk bankaları, bankacılık sisteminde, ağırlıklı olarak Nisan 1994'te, 4 mil
yar dolar seviyesinde pozisyon kapatmışlardır. Yıl başında dolar kuru 15 bin lirayken, nisanda 42 
bin liraya yükseldikten sonra, yıl sonunda 38 bin lira civarına kavuşmuştur. Burada, bankaların -bu 
döviz pozisyonlarını kapatma işlemlerinden- toplam zararları, o günün parasıyla 104 trilyon lira, 
bugün itibariyle ifade edilecek olursa 3 milyar dolar olmuştur. Öncelikle bunun altını çizmek isti
yorum. Bankacılık sektörü, 1994 krizinden etkilendi ve sadece bu faaliyetten dolayı 3 milyar dolar 
net zararı oldu. 

Açık pozisyonların dağılımını dikkate aldığımızda, bunun yüzde 80'inin, yani 2,5 milyar, do
larlık külfetin, yükün, özel bankalara yüklendiğini görürüz. Bu, bir anlamda, kanın emilmesi, sis
tem dışına çıkması demektir. 

Kamu bankalarının 1994 sonunda kâr ve zarar tablolarında görülen büyük zararlar, eylülde, yıl 
sonunda, görev zararı ve benzer makyajlarla kapatılmıştır. Oysa, özel bankalar, bu özkaynak açığı
nı karşılayamamışlardır. Birkısım bankaların kâr etmeleri de, sermayedar grubun firmalarına kul
landırılan kredilerin faizlerinin yükseltilmesi şekliyle -yani, sanayie yük olarak- oluşmuştur. 

Konunun diğer bir yanı da, bu özkaynak açığının oluşmasında bankaların ortaklarının ve yö
neticilerinin genelde kusur ya da sorumluluğunun olmamasıdır. Şöyle ki, bu zararın ortaya çıkma
sının nedeni olan bankaların kriz öncesi açık pozisyonları, bir iki istisna dışında, kanunî kuralların 
içindeydi. Ayrıca, 1994'te dolar kuru, yıl başında 15 bin liradan yıl sonunda 38 bin liraya, lineer 
bir şekilde, uyumlu bir şekilde seyretseydi, bankacılık sektöründe bu hasar meydana gelmeyecek
ti. Bir de bunun altını çizmek istiyorum. Aynen bir kasis olayı gibi, sektörde, yönetimin, ekonomik 
yönetimin basiretsizliğinden kaynaklanan bir şekilde bir boşalma söz konusu olmuştur. 

Bankalar, bunun dışında, bozulan dengeler sonucu, kredi müşterilerinin geri ödemelerinin ak
saması, vadeli bireysel Türk Lirası kredilerde yükselen faiz maliyetleri ve buna paralel faiz yapı
lanması nedeniyle, reel olarak sistemde bir küçülmeye gitmek durumunda kalmışlar; bu da, mali
yetlerini artırmış ve zararlarına ek yükler getirmiştir. 

Buna ilaveten, 1994 yılında, Hükümet, bir anlamda ekonomiyi toparlamak gayesiyle, bir de
falık, bazı salma vergiler şeklinde bankacılık sistemine de ciddî yükler tahmil etmiştir. Bunların 
arasında Net Aktif Vergisi ve Ekonomik Denge Vergisi zikredilebilir. 

Mevduat sigorta sistemi de yüksek primlerle yürürlüğe konduğu için, ayrı bir yük oluşturmuştur. 

Bankaların KİT'lerden ve kamu sektöründen alacakları, belli indirimlerle ve düşük faizli ka
mu menkul değerleriyle ödenmiş; özelleştirilecek KİT'lerden olan alacaklar faizde reeskont edil-
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miş; böylece, mesela, bankaların, ziraî kredi faizine indirilmiş Fiskobirlik alacaklarından da bah
setmek mümkün. 

Burada, 1994 yılında iflas eden üç bankadan, yani TYT, Marmarabank ve İmpexbank'tan bah
sedecek olursak, bu bankalarda ortaya çıkan .ve adına fiduciary dediğimiz depo hesaplar, rehin tem
lik işlemleri veya yüzde 50'nin üzerinde pozisyon açılması gibi usulsüzlüklerin, sistemde istisna 
teşkil ettiğini belirtmek istiyorum. Ülkemizde, gerek fon toplama gerekse kullandırma sırasındaki 
vergi, fon, munzam karşılık ve disponibilite gibi yükümlülüklerin diğer ülkelere göre yüksekliği de, 
bankalarımızı, bu yükümlülüklerden kaçınmak üzere yurtdışında banka kurmaya ya da şube açma
ya zorlamıştır. Bu da, bir nevi, sistemin yükünden kaçınma, bir by pass metodu gibL. Bir de, bi
lenler hatırlayacaklar, VDMK sistemi de aynı şekilde gelişmiş bir zorlayıcı uygulamadır. 

1994 krizinden sonra dış kredi imkânlarının daralması, birkısım az şubeli bankaları, yurtiçi 
fonlara talip olmaya ve şube açmaya, şube sayılarını artırmaya yöneltmiştir. Bu bankalar, özellik
le komisyonla işlemlerde çok kırıcı bir rekabet içerisine girmişlerdir. Sonuçta özkaynakları zayıf
layan sistem, bu kez de artan rekabet sonucu, kâr marjlarının azalması gibi bir sorunla da karşı kar
şıya kalmıştır. Diğer taraftan, kamunun borçlanma ihtiyacının yüksekliği dolayısıyla ödediği pozi
tif faizler, bankaların da, gereksiz yere yüksek faizlerle mevduat toplaması yoluna gitmelerine se
bep olmuştur. Bu yüksek maliyetle toplanan fonlar da, yerine göre verimli ve güvenli bir şekilde 
plase edilememiştir; bu da, bankaların sıkıntısını artıran diğer bir olgudur. 

Öte yandan, kamu bankaların yüksek maliyetle fon toplamalarına karşın, maliyet getiri farkı
nın görev zararı olarak karşılanması, kendilerini irrasyonelliğe ve faiz artırımına teşvik etmiş, bu 
durum da, piyasada aynı fonlara talip olan özel bankalarla kamu bankaları arasında bir haksız re
kabet oluşturmuştur. Son uygulama buna bir örnektir. Şu anda, kamu bankaları, havuz sistemi adı 
altında, kamuyu fonlama baskısı altında, daha evvelden aldıkları ve hesaplarına geçirip plase ettik
leri mevduatı, yerine, yüksek maliyetle mevduat toplayarak koyabilmektedirler. Piyasada bugün, 
Hazinemiz, 13 aylık sistemle -kağıt sistemiyle- yüzde 100'iin altında borçlanıyorum diye gururla, 
iftiharla bize müjde verirken, maalesef, Hazinenin bir ajanı olarak, bu havuz hesabına para bulma 
gayreti içine girmiş olan kamu bankaları yüzde 130'larla, tam tersine, piyasadaki mevduat faizini 
körükleyecek bir şekilde, özel bankaların faizlerinden 10 puan, 20 puan yukarıda fohlayarak, bu ha
vuza, yüzde 60'lık bir fona yüzde 130 maliyetle fon aktarır aracı kurumlar haline gelmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, sonuçta, krizden fayda sağlayan birkaç banka dışında, sistem, bir re
habilitasyon dönemi içerisindedir ve 1994 krizinin yaralarının, hastalığının henüz üstesinden geli-
nememiştir. Sermayedarlarının büyük kısmının sorunların artmasında dahli olmamış, aksine, ser
mayedarların birkısım şirketleri, bankaların sorunlarını yüklenmek mecburiyetinde kalmışlardır, 
grup bankalarında. 

Burada, murakabe (denetleme) deyince, kamuya düşen asıl görevin, polisiye tedbirlerden çok, 
bankaları, yakından izlemek, bankaları malî durumlarını iyileştirici tedbirleri almaya zorlamak ve 
aynı zamanda iyileştirmeyi özendirmek olması gerektiğine inanıyorum ve bunun da altını çiziyo
rum; yani, 64 üncü madde ve diğer uygulamalarda -biz, hastane sistemi diyoruz adına- bir banka 
müşkül duruma düştüyse, onu nezarete alıyoruz, ışıkları yakıyoruz, aynen sorgulama esnasındaki" 
hareketler gibi; ama, hiçbir şekilde, bir aktif destekten mahrum bir sistemle götürüyoruz işi. Hal
buki, asıl yaklaşımın, bu şekilde zafiyet içine düşmüş olan bankalarda, ciddî bir şekilde iyileşme 
sürecinin teşvik edilmesi ve bunun özendirilmesi olması gerektiğini düşünüyorum. Son zamanda, 
zannediyorum buna yakın bir iki örnek yer alıyor. 

Mevduat güvencisini, bankaların, yüksek faiz vererek suiistimal ettikleri görüşü de şöyle doğ
ru değildir, özellikle özel bankalar için: En yüksek faizi kamu bankaları veriyor; yani, mevduat si-
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gorta sistemi olsa da olmasa da kamu bankaları batmaz görüşüyle, onlar zaten sonsuz sigortayla 
mücehhezler ve maalesef, kamu bankaları buna rağmen daha yüksek faizle fon topluyorlar ve bu 
anlamda, yüksek bir sigorta sisteminin verdiği rehavetle, usulsüzlüklerin arttığı ve özellikle özel 
bankalarda, bir noktada, buna dayanılarak bazı yolsuzluklara gidildiği yolundaki Sayın Tcmizel'in 
görüşüne, maalesef katılmıyorum. 

Güvencenin, sistemin özkaynak sorunlarının azalmasından sonra, yüksek bir tavandan başla
yarak kaldırılması, uygun olacaktır. 

Özetle, bu husustaki görüşlerimde şu: 1994 yılı krizinin aşılması için gerekli tedbirlerin alın
ması süreci tamamlanmalı. Bunun için, Bankalar Kanununda yapılacak değişiklikleri bir an evvel 
yürürlüğe koymalıyız ve bahsettiğim özendirici iyileştirme tedbirleriyle, bir noktada, kaybedilmiş 
olan enerjiyi, finansal gücü tekrar bu sektörümüze kazandırmalıyız. Ondan sonra, mevduat sigorta 
sisteminin aşamalı olarak kaydırılması gündeme gelebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmamın kalan bölümünde, asıl sorunun, eşit olmayan bir piyasa 
mekanizması düzeninden kaynaklandığını; yani, kamu sektörü ile özel sektör arasındaki haksız re
kabetten kaynaklandığını vurgulamak istiyorum. -

Bilineceği üzere, iki sene evvel, 24 Kasım 1994 tarihinde çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme 
Kanununda bir geçici 3 üncü madde vardı; "kamu bankalarının -Ziraat Bankası, Halk Bankası, 
Merkez Bankası hariç- özelleştirmeye hazırlık işlemleri iki sene içerisinde tamamlanır" diyordu; 
yani, Emlak Bankası, Etibank ve Vakıflar Bankasının bu işlemlerinin tamamlanması vazedilmişti. 
Etibankın özelleştirilmesinin, daha bu hafta içerisinde, 185 milyon dolar gibi güzel bir rakamla tat
bikata konmuş olmasını alkışlıyoruz, bu tatbikatı sevindirici buluyoruz, tebrik ediyoruz; ancak, bu
nun, bizi yüreklendiren bir olgu olmasını düşünüyorum. 

Özellikle, yine, Özelleştirme Kanununun 13 üncü maddesinde "Ziraat Bankası ve Halk Ban
kasının da sermayelerinin yüzde 49'undaıı fazlasının özelleştirilmesine karar verilmesi halinde, bu 
kuruluşlarla, imtiyazlı hisseler oluşturulması gerekir" diye bir madde vardı; yani, onların da özel
leştirilmesinden bahsediliyordu. 

Yapılması gereken, bir an evvel... 

Ben, şimdi, bir parantez açarak, Sayın Çiller'in iddialı UDİDEM ekonomik modeline atıf ya
pacağım. Diyor ki: "Türkiye'de, kamu bankalarının payı -onun deyişine göre- yüzde 77'ler merte
besinde, özel sektörünki yüzde 33. 

Kamu bankaları özelleştirilecek, Merkez Bankası da özerkleştirilecek. 

Büyüme hızının bir yıl şahlanıp bir yıl inişe geçmesi, ortalama yüzde 4'lerin altında kalan bir 
büyüme hızı sağlıyor. Halbuki, yüzde 6-8 oranında istikrarlı bir büyüme sağlanacak." 

Şimdi, Sayın Çiller'in 1994 yılı başındaki Hükümet Programını hatırlayacak olursak... 

BAŞKAN-Sayın Aktürk, 2 dakikalık süreniz kaldı. 

YILDIRIM AKTÜRK (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Sevgili arkadaşlarım, 1993 yılı sonunda, bu kürsüden, bütçe konuşmaları esnasında deniyor ki 
"büyüme, 1994 yılı için yüzde 4,5 olacak; enflasyon -TEFE olarak- yüzde 48 olacak." Demek ki, 
eğer bu ortam sağlansaydı, 1994 yılında bu banka krizi olmazdı. Buna karşılık, aldığımız netice, 
büyüme eksi yüzde 6,1; enflasyon yüzde 148; Sayın Çiller'in, Başbakan olarak, çok ciddî yönetim 
hatasından kaynaklanan bir şekilde... Biraz evvel arz ettim, banka sektörüne, sadece, 3 milyar do
lar yük biniyor; ama, Türkiye ekonomisine, ekonomi yüzde 10 civarında küçüldüğüne göre, 20 mil
yar dolarlık bir fatura çıkıyor. Yani, asıl, altyapı; asıl, ekonomik yönetim; banka sistemi bunun bir 
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parçası ve belki, içerisindeki bazı oyuncuların bu işte o kadar da kusurları yok; bunun da altını çiz
mek istiyorum. 

Yapılması gereken şu: Kamu bankaları -özellikle Zirâat, Emlak ve Halk Bankası- büyük ban
kalar olduğu için, tek bir adreste özelleştirilmeleri söz konusu olamaz. Tek bir alıcıya -bir Koç Gru
buna bile- bir Ziraat Bankasını satamazsınız; bir monopol durumu olur. Onun için, arzım, bu bü
yük bankaların 6 ilâ 10 parçaya bölünerek, bölgesel özel bankalar haline getirilmeleri... Dünkü iha
le de buna güzel bir örnektir. Belki, Türkiye'de, bü tip 20-30 sermaye grubu, bu tip küçük banka 
bloklarını alır. 

Mesela, bir Ziraat Bankasının bir bölgesel blokunu, tarımsal kalkınma bankası olarak yönlen
direbiliriz, bir Halk Bankasının bir bölgesel bankasını KOBÎ bankası olarak yönlendirebiliriz, aynı 
şekilde, bir Emlak Bankasını da yine imar ve kalkınma bankası olarak yönlendirebiliriz; bu yönde 
atılacak adımları da kuvvetle destekliyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Aktürk, konuşmanızı tamamlayın efendim. 

YILDIRIM AKTÜRK (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 

Anavatan Partisi Grubu olarak, Sayın Bakanın işaret ettiği ve bu ay sonuna kadar getirme sö
zünü verdiği Bankalar Yasasındaki yeni düzenlemelerle ilgili çalışmayı, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda ciddî bir alt komisyon kurarak enine boyuna tartışmayı ve bihakkın, çok kritik olan bir sek-
törel bünyemizin problemlerini aşma yönünde ciddî mesai sarf etmeyi şimdiden vaat ediyoruz. Ay
rıca, sınırlı bir seviyede, belli bir ketumiyet içerisinde, özellikle, kamu sektörünün özel sektörle 
ilişkisi yönünde, kamu menfaatıyla özel banka menfaatinin çatıştığı yerlerde, usulsüzlüklerin araş
tırılması yönünde, açılacaksa, bir araştırma önergesine de destek vereceğimizi arz ediyorum ve say
gılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına konuşan Sayın Yıldırım Aktürk-'e teşekkür ediyorum. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Tevhit Karakaya; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 20 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, ülkemiz ve Meclisimiz, değerli bir insanı, büyük 
bir devlet adamını, bir dava ve mücadele kahramanını konuk etti. Kıbrıs Türkü'nün davasını, yıl
lardan beri, şerefli bir biçimde savunan, Kıbrıs davasına karşı binbir oyun ve komplo sergilemek 
isteyen güçlere karşı, lobilere karşı, inançla, azimle ve onurla mücadele veren Sayın Dcnktaş'a, 
şahsım, Grubum ve milletimiz adına, tekrar, ülkemize hoş geldiniz diyorum. Sayın Denktaş'a, her 
zaman yanında olduğumuzu bu kürsüden ifade ediyor, ona ve onun şahsında bütün Kıbrıslı kardeş
lerimize, saygı ve selamlarımı, huzurunuzda arz ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Zekcriya Temizel ve arka
daşlarınca verilen, bankaların, Bankalar Kanununa aykırı işlemlerinin tespit edilmesi ve buna da
yanarak, kanunda, gerekli görülecek değişiklik çalışmalarının yürütülmesini temin amacıyla bir 
Meclis araştırması komisyonu kurulması talebini ihtiva eden önergeye ilişkin görüşlerimizi sizler
le paylaşabilmek amacıyla huzurunuzda bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, öyle anlaşılmaktadır ki, söz konusu araştırma önergesinin temel daya
nağını, son yıllarda bankacılık sisteminin dışına çıkarılmak zorunda kalınan bankalar ile özellikle, 
Nisan 1994'te faaliyetleri durdurularak iflas yoluyla tasfiye edilmelerinin sağlanması amacıyla 
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haklarında dava açılan ve bu davaların iflas kararlarıyla sonuçlanmasını müteakip başlayan tasfiye 
işlemleri halihazırda sürdürülmekte olan 3 bankayla ilgili olarak zaman zaman gündeme getirilen 
hususlar oluşturmaktadır. Bu nedenle, öncelikle, bu bankalarla ilgili olarak, icra organı, yani idarî 
makamlar tarafından tesis edilmiş bulunan işlemlere yönelik bazı açıklamalarda bulunmakta fayda 
mülahaza etmekteyiz. 

Ne olmuştur da, idare, bu bankaların faaliyetlerinin durdurularak sistem dışına çıkarılmaları
na karar vermiştir; daha doğrusu, neden bu doğrultuda bir karar alma mecburiyeti içinde olmuştur? 
Bu suale tek bir cümleyle cevap vermek gerekirse, kanunlarla oluşturulan banka murakabe sistemi
nin tam anlamıyla ve hakkıyla işletilmesi neticesinde ulaşılan tespitlerin kanun emri olması sebe
biyle, başka türlü bir işlem tesisine cevaz vermemesi sebebiyle, bu mecburiyet doğmuştur. . 

Bu durumda, şöyle bir neticeye ulaşılmaktadır: Saygıdeğer arkadaşlarım, önerge sahibi sayın 
milletvekilleri, idarenin kanun emrini yerine getirmiş olması nedeniyle ortaya çıkan hususları araş
tırma konusu yapmak istemektedirler. Kaldı ki, ekonomik durumları bakımından gelişmiş ülkeler 
sınıfında yer alan ve malî sistem üzerindeki murakabe kalitesi bakımından misal olarak sunulan ül
kelerde de, bankaların, malî bünye zayıflıklarıyla karşılaşması ve hatta, tasfiye edilmeleri, fevkala
de bir uygulama değildir. Bu meyanda, ülkemizde, çeşitli zamanlarda, malî bünye zafiyeti içerisi
ne düşmüş bankaların, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinlerinin iptali ciheti
ne gidilmiştir. Özellikle, 1970'li yıllarda ve 1980'li yılların başında, çeşitli bankaların faaliyetleri
ne son verilmiştir. Ancak, söz konusu dönemlerin beynelmilel bankacılık teamüllerine uygun ola
rak uygulanan, malî güçlük içerisine düşmüş bankaların sağlıklı bankalarla birleştirilmesi veya ted
rici tasfiyeye tabi tutulma yöntemleri sayesinde bu bankalardan alacaklı olan kişilerin birçoğunun 
zarar görmemesi, o dönemlerde, bankacılık sisteminin sağlığının ve denetim noksanlıklarının sor
gulanmamasına yol açmıştır. , ' 

Uluslararası malî piyasalarda yaşanan deregülasyon süreci sonucunda değişen bankacılık te
amülleri doğrultusunda, özel bankaların malî güçlük içine düşmeleri, sonucunda tasfiye edilmeleri, 
Bankalar Kanununda yapılan değişiklik sonucunda genel hükümlere bırakılmıştır. 

Esasen, geçiş dönemlerinde, bazı bankaların veya genelde sektörün sorunlarla karşılaşması ve 
sonuçta tasfiyeye varan müdahalelerin kaçınılmaz olması mümkündür. Bu bakımdan da, oluşturu
lacak bir formülasyönla, mucizevî ilaç gibi, sorunları her zaman önleyen bir yasal düzenleme müm
kün değildir. Alınan tedbirlere ve yapılan düzenlemelere rağmen, ülkemizde, daha önceki dönem
lerde de banka iflaslarının ortaya çıkmış olması, bu hususu teyit etmektedir. Bu sebeple, ortada sor-. 
gulanması gereken fevkalade bir hususun bulunmadığı kanaatindeyim. Burada, çok ciddî bir man
tık hatası bulunduğunu, affınıza sığınarak ifade etmek istiyorum 

Değerli milletvekilleri, eğer, eleştirilmek istenilen husus, konuyla ilgili mevcut kanunî düzen
lemeyse veya mevcut düzenlemelerde eksiklikler bulunduğu ifade edilmek isteniyorsa, açıklıkla 
belirteyim ki, bunun, araştırma önergesi verilmesi marifetiyle ifade edilmesi, herhalde ilk kez gö
rülüyor. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bizlerin, milletvekili sıfatıyla, temel anayasal vazifemizin 
yasama görevini ifa etmek olduğu, herhalde, herkesin malumlarıdır. Bu vazife doğrultusunda, her 
milletvekili arkadaşımın, Meclis Başkanlığına kanun teklifi verme hakkı mevcuttur. Biraz evvel 
ifade ettiğim gibi, bu, hem bir hak hem de bir vazifedir. Eğer, bankacılık mevzuatında birtakım ek
sikliklerin ya da hataların bulunduğuna inanıyorsanız, getirin kanun değişikliği teklifini, hep birlik
te tartışalım; ama, bunları tartışabilmek amacıyla, sadece, kanunlarla kendilerine tevdi edilmiş bu
lunan vazifeleri ifa etme çabası içinde olan, idarî kademelerde görevli arkadaşlarımızı rencide ede
bilecek bir yöntemin seçilmiş olması, doğrusu, fevkalade üzücüdür ve yanlıştır. 
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ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Niye rencide edecek?! Araştırma yapılıyor diye rencide 
olunur mu! 

TEVHİT KARAKAYA (Devamla) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; önergede yer 
alan hususların incelenmesinde, önerge sahibi sayın milletvekillerinin, Meclis araştırması komis
yonuna, Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde belirtilen işlevlerin ötesinde bazı 
işlevler yüklemeye çalıştıkları anlaşılmaktadır/Anayasanın 98 inci maddesinde açıkça belirtildiği: 
üzere, Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir. Mec1 

lis araştırması komisyonunun kuruluşu ve yetkileri ise, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İçtüzüğü
nün 104 üncü ve 105 inci maddeleriyle düzenlenmiştir. Buna göre, Meclis araştırması komisyon
ları, incelediği konuda bilgi edinebilmek amacıyla, 105 inci maddede sayılan kişi ve kuruluşlardan, 
devlet sırları ile ticarî sırlar dışında kalan konularda bilgi isteme, buralarda inceleme yapma ve il
gilileri çağırıp bilgi talep etme yetkisiyle donatılmıştır. 

Bu hukukî çerçeve içerisinde, oluşturulması öngörülen komisyonun, önergede ifade edildiği 
ölçüde geniş yetkilerle, bir banka murakabe heyeti gibi çalıştırılması, mümkün bulunmamaktadır. 
Önergede araştırılması istenilen hususların hemen hemen tamamı, Bankalar Kanununun 83 üncü 
maddesi ile İçtüzüğünün 105 inci maddesinde, ifade edilen "ticarî sır" kapsamında bulunmaktadır. 
Bu meyanda, önergede yer alan hususlardan bazı misaller vermek faydalı olacaktır. 

Önergede, bazı bankaların içlerinin, bankanın mensup olduğu grup şirketlerine, kanunun izin 
verdiği sınırların çok üzerinde ve teminatsız krediler verilmesi suretiyle boşaltıldığı iddia edilmek
tedir. Bu iddianın, kurulacak komisyon tarafından araştırılması, ticarî sır yasağı dikkate alındığın
da, mümkün olabilecek midir? Komisyonun, bankaların müşterileri itibariyle, kayıtlarını tetkik et
me sıhhati mevcut mudur? 

Diğer bir iddia ise, kamu bankaları ile kamu ve vakıf ortaklı bankaların, bazı kişi ve gruplara, 
geri dönmesi imkânsız ve zayıf teminatlı krediler açtığı, bu kredilerin bir kısmının da, bu kredile
rin verilmesinde aracılık edenlere aktarıldığı iddiasıdır. 

ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul)-Doğru. 

TEVHİT KARAKAYA (Devamla) - Kıymetli arkadaşlarım, bu hususun incelenme merciinin, 
herhalde, bu önergeyle kurulması öngörülen komisyon olmaması gerekir. Bu iddiada söz edilen 
bankaların Meclis denetimlerinin, KİT Komisyonunda yapılması gerektiği ve yapıldığı, hepimizin 
malumudur. 

Diğer iddiaları, burada teferruata inerek ifade etmeye lüzum görmüyorum; ancak, onların araş
tırılması da, tek tek, bankalardan, müşterileri, itibariyle tetkikte bulunulmasını icap ettirmektedir. 

Bankacılığın bütünüyle güvene ve itibara dayanan bir sistem olması bakımından, banka ve 
müşteri sırlarının, diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de kanunla koruma altına alınmış olması sebe
biyle, önergede yer alan hususların Türkiye Büyük Millet Meclisinde açıklanması ve bu hususlara 
ilişkin bilgilerin, kurulması öngörülen komisyona verilmesi, hukuken mümkün değildir. Bu neden
le, kurulması istenilen komisyonun istenen amaca ulaşması da mümkün olmayacaktır. 

Ayrıca, malî bünyelerinin güçlendirilmesine ihtiyaç bulunan bankaların kamuoyu önünde 
açıkça telaffuz edilmesi -banka ve müşteri sırlarına ilişkin kanun hükümlerinin ihlal edilmesini bir 
tarafa bırakınız- hem bu bankalara hem de sistemin bütününe telafisi olanaksız zararlar verecek ve 
mudiler ile diğer alacaklıların, bu bankalar ile sistemin bütününe ilişkin güvenlerinin kaybedilme
sine yol açacaktır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, Yüce Meclisin, görev alanlarına giren konularda, kifayetsiz olduk
ları iddiasıyla, icra mercilerinin faaliyetlerini denetlemesi her zaman mümkündür; ancak, bu dene-
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tim mekanizmasının, Meclisin, icra organı yerine geçecek ve onların görevlerini üstlenmesi şeklin
de kullanılması doğru değildir. 

ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Bunları Sayın Bakan da söylemişti; tekrar oluyor... 

TEVHİT KARAKAYA (Devamla) - Esasen, kamu iktisadî teşebbüsü şeklinde faaliyet göste
ren veya özel kanunla kurulmuş bankalar için, KİT Komisyonu aracılığıyla halihazırda Meclis de-

. netimi zaten gerçekleştirilmekte olup, belirttiğim statüdeki bankalar, aktif büyüklükleri itibariyle 
bankacılık sistemimizin yüzde 50'sini oluşturmaktadır. 

Bankalarımız, diğer sektörlerde olduğu gibi, çok yakın gözetim ve denetime tabi tutulmakta, 
denetim sonuçlan ilgili mercilere gereğince iletilmekte ve haklarında kanunî takibat yapılması ge
reği ortaya çıkanlar hakkında gerekli kovuşturma mekanizmaları devreye sokulmakta; ayrıca, tes
pit edilen hususlarda kanunî düzenlemelerin gözden geçirilmesi ihtiyacı doğduğunda gereği yapıl
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu merhalede yasama organı olarak yapmamız gereken, 
konuya ilişkin, şevke hazır olduğu Sayın Bakan tarafından ifade edilen kanun değişikliği tasarısını 
bir an evvel gündemimize alarak, tartışmaya açmak olmalıdır. Bu yaklaşım, Önerge sahibi sayın 
milletvekili arkadaşlarımın da istediği sonuca ulaşmak bakımından, en sağlıklı yol olarak önümüz
de durmaktadır. Bu konuda, talep edildiği üzere, bu komisyonun kurulması zaman kaybından baş
ka bir anlam taşımamaktadır. , 

Hazırlanmakta olan tasanda, temelde üç ana konuda Bankalar Kanununun geliştirilmesi, böy
lece daha etkin ve sağlıklı bir yasal çerçeve oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaçları şöylece 
özetlemek istiyorum: 

1 - Bankaların üstlenecekleri risk sınırlarına dair tanımlamalar ile düzenlemelerin geliştirilmesi. 
2- Yakın gözetime alınan bankaların sorunlarının daha etkin bir şekilde çözülmesi, bu neden

le, mevcut işlem ve tedbirlerin, objektif kriterler esas alınarak, değiştirilmesi ve dctaylandırılması. 

3- Mevduat kabul etme ve bankacılık işlemleri yapma yetkileri kaldırılan bankalarda uygula
nacak tasfiye sürecinin hızlandırılması ve etkinleştirilmesi için uygun bir mekanizmanın geliştiril
mesidir. 

Bu üç ana amaçla birlikte, diğer düzenlemeler üzerinde çalışmaların sürdürüldüğünü huzuru
nuzda ifade etmek istiyorum. 

Sayın Bakanın ana hatlarıyla açıkladığı notlar göz önüne alındığında, kanunda yapılması ön
görülen değişiklikler, önergede ifade edilen sorunların tamamıyla bertaraf edilmesini sağlayacak 
önlemleri de zaten ihtiva etmektedir. Diğer taraftan, önerge metninde belirtilen, Türkiye'de kurulu 
bankaların çeşitli yasal sınırları aşmak üzere yurt dışında faaliyet gösteren bankalar ile gerçekleş
tirdikleri işlemlerin sınırlandırılmasına ilişkin bazı düzenlemelerin yürürlüğe girmiş olması, ilgili 
kurumların malî piyasaların işleyişini oldukça yalandan takip ettiklerinin ve üzerlerine düşen gö
revleri titizlikle yerine getirdiklerinin önemli bir göstergesi olması bakımından, üzerinde durulma
sı gereken bir husustur. 

Değerli milletvekilleri, son olarak, faaliyetlerine son verilen bankalardan alacaklı olan mudi-
lerin perişanlık düzeyinde mağdur edildiği şeklindeki iddialara karşı bazı açıklamalarda bulunmak 
istiyorum. 1994 yılından önce faaliyetlerine son verilmiş bulunan bankalardaki mevduatların tama
mının mevcut kamu bankalarına devredilmiş olması nedeniyle, bu bankalar için böyle bir iddianın 
hiçbir maddî temeli mevcut değildir. 
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1994 yılında faaliyetlerine son verilen üç bankayla ilgili gelişmeler ise şöyledir: Tasarruf Mev
duatı Sigorta Fonu, o dönemde yürürlükte bulunan Bakanlar Kurulu kararı gereğince, tasarruf mev
duatı sahiplerinin, sigorta kapsamındaki 150 milyon liraya kadar olan mevduatlarını ödemiştir. Üç 
bankada toplanan, sayıları 49 bin olan ve 8,8 trilyon lira alacağı bulunan mudilere yapılan bu öde
meler sonucunda, bankalardan alacaklı olan mudi sayısı 8 703'e, bunlara ait tasarruf mevduatının 
anaparası ise 8 trilyon liraya indirilmiştir. 

HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Faizi ve o alacakları ne zaman ödenecek? 

TEVHİT KARAKAYA (Devamla) - Bu rakamlardan da görüleceği üzere, bu bankalardan ala
caklı olan mudilerin büyük bir bölümü alacaklarının tamamını tahsil etmiş bulunmaktadır. Geriye 
kalanların ise, o dönemlerdeki rakamsal büyüklükler göz önüne alındığında, küçük yatırımcı kap
samında olmadıkları açıktır. Bu durumda, bunların, perişanlık düzeyinde mağdur oldukları iddiası 
insaf ölçülerinin dışındadır. 

HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Vatandaş dinliyor bu söylediklerini!.. 

TEVHİT KARAKAYA (Devamla) - Bu bankalarla ilgili olarak mahkemelerce iflas kararı ve
rilmiş olup, ilgili mevzuat gereği oluşturulan iflas idareleri, tasfiye işlemlerine başlamış bulunmak
tadır. Ayrıca, bu bankaların malî bünyelerinin zafiyet içerisine düşmesine neden olan üst düzey yö
neticileri ile banka sermayesinin yüzde 10'undan fazlasına sahip olan ortaklar hakkında, Bankalar 
Kanununun 69 uncu maddesi uyarınca şahsî iflas takibinde bulunulması için, gerekli davalar açıl
mış olup, bu davalar halen devam etmektedir. Dolayısıyla, bu bankaların malî bünye zafiyeti içeri
sine düşmesine neden olanlar hakkında hiçbir işlem yapılmadığı iddiası da dayanaksız bir ifadedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sonuç olarak belirtmek isterim ki, bütünüyle yürütmenin 
görev ve yetki alanında bulunan banka denetimi hususunda, idarî mercilerin bu konuda kanunlarla 
kendilerine verilen görevleri tam olarak ve hakkıyla ifa etmekte oldukları da çeşitli misallerde Yü
ce Meclisin takdirine sunulmuş olmaktadır; Mecliste kurulacak bir araştırma komisyonuna... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Karakaya, konuşmanızı tamamlayın efendim. 
TEVHİT KARAKAYA (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

...görev ve yetki verilmesi, Yüce Meclis için telafisi olmayan bir zaman kaybına yol açacağı 
gibi, kuvvetler ayrılığı ilkesine de aykırı bulunmaktadır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —Refah Partisi Grubu adına konuşan Sayın Tevhit Karakaya'ya teşekkür ediyorum. 

Gruplar adına son konuşma, Doğru Yol Partisi Grubu adına yapılacaktır. 

Sayın Cihan Paçacı, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Paçacı, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA CİHAN PAÇACI (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; bankacılık konusunda, bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair, Doğru Yol Par
tisinin görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adı
na, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin ekonomik yapısı içinde farklı işlevleri yerine getiren çok 
sayıda sektör bulunmaktadır. Bu sektörlerden biri olan finans sektörü ise, sahip olduğu özellikleri 
nedeniyle, ekonominin belirli bir bölümünü oluştururken, belki de, ne olursa olsun vazgeçilemez 
olan tek kesimdir. 
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Finansal sistem içerisinde büyük öneme sahip olan bankacılık sektörü, ekonominin reel kesi
mi ile malî kesimini birbirine bağlamaktadır. Bankalar, en basit tanımıyla, elinde fon fazlası bulun
duranların, yani, tasarruf sahiplerinin bu fonlarını alarak, yatırım yapmak üzere fon ihtiyacı olan 
kesimlere aktaran kurumlardır. 

Bu şekilde ülkede gerçekleşen tasarrufları toplamak yoluyla büyük bir malî güç oluşturan ban
kalar, üstlenmiş oldukları fonksiyonları vasıtasıyla, ekonomik gelişme ve kalkınma çabalarında 
önemli bir rol oynamaktadırlar. Dolayısıyla, ekonomik yapı içerisinde denge unsuru konumunda 
bulunan bankacılık sektörünün zayıf olduğu bir ekonominin gelişmesi de mümkün değildir. Finans 
sektörünün bir ekonominin temel taşlarından birisi olması nedeniyle, özellikle gelişmiş ülkelerde, 
çok sayıda finansal enstrümanlar oluşturularak, her kuruluşun ve sektörün, yararlanabileceği en uy
gun finansman türünü seçebilmesine imkân tanınmaktadır. Böylece, hem finans piyasalarının de
rinleşmesi sağlanmış olmakta hem de finansman ihtiyacı olan kesimler, seçim yaparak, uygun ko
şullarda kaynak sağlamaktadırlar. 

Ülkemiz finans sistemini inceleyecek olursak, bankacılık sektörünün öneminin daha da büyük 
olduğunu görmekteyiz; çünkü, özellikle gelişmiş ülkelerde, finansal sistem içerisinde bankaların 
dışında çok sayıda farklı finans kurumları yer alırken, ülkemizde, bankalar, sistemin hâla çok bü
yük bir bölümünü oluşturmaktadır. Örneğin, finans sistemi içerisinde, son yıllarda, leasing, facto-
ring şirketleri, menkul kıymet aracı kurumları, sigorta şirketleri gibi kurumlar yer almaya başla
makla birlikte, halen, sistemin hâkim unsuru bankacılıktır. Bu nedenle, yeni finansman ürünleri 
olarak leasing, factoring gibi uygulamalar yeterince bilinmemekte ve özkaynak kullanımı dışında, 
banka kredisi, finansman sağlamada hemen hemen tek kaynak olma özelliğini taşımaktadır. 

Ülkemiz ekonomik yapısında, 1980'li yıllarda başlayan değişimle birlikte, tüm sektörlerde be
lirli bir gelişme kaydedildiği bilinmektedir; ancak bu gelişme, tüm sektörlerde farklı yaşanmıştır. 
Bankacılık sektörü ise, değişimi en hızlı yaşayan ve bugün, uygulamalarıyla gelişmiş ülkelerin dü
zeyine ulaşmış sektörlerin başında yer almaktadır. Bu başarı, hem bankalarımızın gerektiği şekilde 
yönetilmeleri ve objektif kararlar almaları hem de tüm sektörlerde olduğu gibi, devletin zaman za
man bankacılığa da belirli destekler sağlaması sonucu elde edilmiştir. Mevduatın tümünün devlet 
güvencesi altına alınmasını da, bu kapsamda değerlendirmek gerekmektedir. 

Nitekim, 1994 yılında, finans piyasalarındaki gelişmeler doğrultusunda, hem bankacılık sek: 

törünün hem de tasarruf sahiplerinin zor durumda kalmaması için, tüm mevduatın sigorta kapsamı
na alınması bir zorunluluk oluşturmuştur. Alınan bu önlem sayesinde, sektör, yaşanan gelişmeler
den etkilenmemiş ve güven unsuru zedelenmemiştin Bugün ise, bu kararın alınmasını gerektiren 
ortamın ortadan kalktığı görülmekte olup, mevduat sigorta kapsamının peyderpey azaltılması ge
rektiği görüşündeyim. 

Diğer bir konu bankacılık mevzuatına ilişkindir. Malların serbest dolaşımını içeren gümrük 
birliğine girdiğimiz Avrupa Biriiği'yle, önümüzdeki dönemde, bankacılığı da içeren hizmetlerin 
serbest dolaşımını gerçekleştirmeyi hedeflediğimize göre, sektöre ilişkin mevzuatın Avrupa Birli
ği mevzuatına uyumlu olması gerekmektedir. Bu doğrultuda, bankacılık mevzuatımızın, bugün, bü
yük ölçüde, Avrupa Birliği bankacılık mevzuatına uyumlu olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. 
Örneğin, bankacılığın malî yapısının güçlülüğünü ortaya koyan, sermaye yeterliliğine ilişkin rasyo 
hesaplaması ve bankaların kur riskini sınırlamaya yönelik düzenleme, Avrupa Biriiği'yle aynı şe
kildedir; yine, bankaların kredi kullandırımına ilişkin sınırlamalar aynı doğrultudadır. 

Bu şekilde çağdaş uygulamaları içeren, Avrupa Birliği düzenlemelerine uyumlu bankacılık 
mevzuatımız, gelişmeler doğrultusunda zaman zaman değişiklikler yapılabilecek olmakla birlikte, 
genelde yeterli düzeydedir. Ancak, olabildiğince dinamik bir yapıya sahip olan malî sektöre ilişkin 
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düzenlemeler, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de hiçbir zaman piyasalardaki gelişmelerin 
önüne geçememektedir; yine de, bu alandaki düzenlemeler, piyasanın ihtiyaçlarına göre ve elden 
geldiğince sık bir şekilde yenilenmeye çalışılmaktadır. 

Üzerinde durulması gereken bir diğer konu da bankalarımızın denetimine ilişkindir. Bankacı
lık sisteminin, ekonomide kaynak ve gelir dağılımını etkilemesi; kaydi para yaratma ve azaltma gü
cüne sahip olması; ekonomik istikrarı etkileyerek, enflasyonist baskıların şiddetlenmesine veya 
ekonomik durgunluğun derinleşmesine yol açabilmesi; kendi sermayesinden çok, birikim sahiple
rinden, mevduat ve diğer isimler altında topladıkları fonlarla faaliyetlerini sürdürmesi; başarısızlı
ğın dar bir çerçevede kalmayarak, tüm ülkeye bunalım şeklinde yansıması gibi nedenler, bankalar 
üzerindeki kamu denetimini zorunlu kılmıştır. Ayrıca, para politikası ile bankacılık sistemi arasın
daki yakın ilişkiler, para politikası uygulamasının, diğer sektörlere kıyasla bankacılık kesiminde 
daha etkili olması, para politikasının geniş ölçüde bankalar aracılığıyla yürütülmesi, bankalar üze
rinde kamu denetimine yeni boyutlar getirmiştir. 

Bugün, Türk bankaları, gelişmiş ülkelerdeki denetime göre, çok daha sıkı bir denetime tabi tu
tulmaktadır. Bankaların iç denetimleri yanında, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Ba
kanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu gibi, yasal olarak bankalarımızı denetleyen kurumlar bulunmak
tadır. Ayrıca, bankalarımızın, bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırma zorunluluğu da bu
lunmaktadır. Kamu bankaları açısından, denetim daha da sıklaştırılmaktadır. Kamu bankaları, bu 
saydığımız denetimlerin yanı sıra, KİT Komisyonu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu gi
bi kurumların da denetimine tabi bulunmaktadır. 

Bankacılık sisteminin üzerindeki yoğun denetimin amacı, bankalara fonlarını emanet eden ki
şilerin haklarını korumak, bu fonların, ekonomik kalkınmanın yararına kullanımını sağlamak, ban
ka malî bünyelerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini temin ederek, onların, beklenmeyen, muh
temel olumsuz gelişmeler karşısında, zorluklarla karşılaşmalarını önlemek olarak belirtilebilir; an
cak, her türlü önlem ve denetime rağmen, banka malî bünyelerinde çeşitli sebeplere bağlı olarak 
sorunlar çıkabilmesi olağandır. 

Türk bankacılık sisteminde, kamu, bankaların gözetim ve denetimiyle ilgili olarak çok önem
li silahlara sahiptir. Bankalar, bankacılık işlemlerinde ve faaliyetlerinde bankacılık teamüllerine 
uymayan ve mevzuatta yeri bulunmayan uygulamalara yönelmiş olsalar bile, kamu otoritesinin, bu 
mekanizma içerisinde, bunları tespiti ve bankalara, malî güçlüğe düşmeden, müdâhcle etmesi 
mümkündür. 

Görüldüğü üzere, denetimin bu denli yoğun olduğu sektörde, bankaların, yasalardaki sınırla
rın dışında hareket etmeleri pek mümkün değildir. Bu nedenle, bankaların, grup şirketlerine, Ban
kalar Kanununda belirlenen sınırlamaların dışında kredi açtıkları yönünde eleştiriler kabul edile
mez kanaatindeyim. Nitekim, Bankalar Kanununun 39 uncu maddesinde, bankaların, iştiraklerine 
verebilecekleri kredi toplamının banka özkaynaklarının iki katını aşamayacağı belirtilmiştir. Ban
kalar, iştiraklerine açtıkları kredilerle, bunlarla ilgili uyguladıkları faiz oranlan, komisyon ve ücret
leri, tespit tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Hazine Müsteşarlığına ve Merkez Bankasına bil
dirmek zorundadır. 

Bankalar Kanununda da açıkça görüldüğü üzere, bankaların, bulunabileceği iştirakler ve kul-
landırabilecekleri krediler, kendi özkaynaklarının belli oranlarıyla sınırlandırılmıştır. Bankaların, 
bu yasal sınırlar içerisinde kalmaları da, bankalar yeminli murakıplarının sıkı denetimiyle sağlan
maktadır. 

Sınırların dışındaki bankacılık faaliyetlerine, tespit edildiğinde, kânunda belirlenen hükümler 
çerçevesinde müdahale edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. 
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Diğer bir konu ise, kamu bankalarının kredi kullandırımıdır. Bilindiği üzere, kamu bankaları, 
belirli toplumsal kesimleri finansal olarak desteklemek ve kalkınmalarını sağlamak üzere kurul
muşlardır. Bu yönde, imkânları çerçevesinde, mümkün olan gayreti de göstermektedirler. 

Kamu bankaları, belirtildiği gibi, çok önemli fonksiyonları bulunmasına karşın, belirli kesim
lerce sürekli suçlanmakta ve sanki her yaptıkları işlem usulsüzmüş gibi gösterilmeye çalışılmakta
dır. Kamu bankalarında da, bütün bankalarda ve diğer sektörlerde yer alan kurumlarda olduğu gi
bi, zaman zaman usulsüz işlemler olabilmektedir. Ancak bu işlemler, denetim sistemi içinde orta
ya çıkarılmakta ve sorumluları cezalandırılmaktadır. Önemli olan da budur. 

Bununla birlikte, ülkemizde, kamu bankalarının, bankacılık sistemi içinde, olması gerekenden 
daha fazla ağırlıklarının olduğu da bir gerçektir. Örneğin, aktif büyüklükleri açısından kamu ban
kaları, sistem içerisinde, 1996 yılının 9 uncu ayının sonu itibariyle, yaklaşık yüzde 37'lik bir paya 
sahiptir. Diğer büyüklükler de dikkate alındığında, sistem içerisindeki kaynakların yarıya yakını bu 
bankaların elindedir. Bu payın azaltılması gerekmektedir. 

Özelleştirme, bu yönde atılacak en doğru adımlardan biridir. Özelleştirmeyle, devlete kaynak 
sağlamanın yanı sıra, sektörde rekabetin.ve kamunun getirdiği bazı formalitelerin ortadan kaldırıl
masıyla, etkinliğin artırılması sağlanmış olacaktır. Özelleştirme açısından ülkemizdeki kamu ban
kalarının durumunu incelediğimizde, bugün için, mevcut 4 kamu bankasından Vakıflar Bankası, 
önemli bir kısmının vakıflara ait olması nedeniyle, tamamen bir kamu bankası niteliğinde değildir. 
Emlak Bankasının ise, mevcut durum itibariyle özelleştirilebileceğini söyleyebiliriz. Ziraat Banka
sı ve Halk Bankası ise, işlevleri itibariyle özelleştirilmeleri sosyal sorunlar yaratabilecek bankalar
dır. Bugün, halen Ziraat Bankası, tarım kesimini, Halk Bankası da esnaf ve sanatkârları, küçük ve 
orta ölçekli sanayi işletmelerini finansal olarak destekleyen tek kurum olma özelliğini korumakta
dır. 

Bugün, ülkemizde, tarım kesimini esnaf, ve sanatkârlar ile küçük sanayi işletmelerini kredi-
lendiren bu iki kurum dışında kuruluş bulunmamaktadır. Bu iki bankanın kredi yapılarına baktığı
mızda, Ziraat Bankasının kredilerinin yüzde 85'ini, ihtisas alanı olan tarım kesimine, Halk Banka
sının da, yine, bu rakama yakın bir oranı, esnaf ve sanatkârlar ile küçük ve orta boy işletmelere kul
landırdığı görülmektedir. 

Yine, bu iki bankamızın yönetim yapıları da, giderek, ihtisas alanına kaydırılmaktadır. Nite
kim, Halk Bankası Yönetim Kurulunda esnaf ve sanatkârların temsilcisi bulunmaktayken, bugün, 
KOBİ'lerin temsilcisinin bulundurulması yönünde çalışmalar da sürdürülmektedir. 

Özelleştirildikleri takdirde, hiçbir kurumun, yüzde 50'lerdeki faiz oranıyla, bu kesimlere kre
di kullandırması mümkün değildir. Bu nedenle, ihtisas fonksiyonu bulunan bankalar, ya yeniden 
yapılandırılmalı ya da özelleştirme konusunda, hükümet kesin karar verdiği takdirde, bu bankala
rın finansal açıdan destekledikleri kesime kaynak yaratacak yeni kurumlar mutlaka oluşturulmalı
dır. 

Bütün bunların yanı sıra, kamu bankaları, her zaman için göz önünde olan, herkesin en ufak 
bir aksaklıkta olanca gücüyle yüklenerek yıpratmaya çalıştığı kurumlar olarak faaliyetlerini sürdü
rürlerken, acaba hiç kimse bu kurumların sorunları var mıdır, nasıl çözebiliriz diye düşünmüş mü
dür? Bugün, kamu bankaları, kendi ihtisas alanları dışında çeşitli ek görevleri yerine getirerek, dev
leti her zaman için desteklemektedirler. Bunun en bariz örneği, her iki bankamızın, ülkedeki sos
yal güvenlik kurumlarının emekli maaşı ödemelerinin tümünü üstlenmiş olmalarında görülmekte
dir. Bu şekilde, Ziraat Bankasının, bankacılık fonksiyonlarının yanı sıra, devlete ait bankacılık dı
şında üstlenmiş olduğu 26 çeşit ek görevi bulunmaktadır. Sektörde yoğun rekabetin olduğu bir or
tamda, bu bankalarımız, esas işleri dışında, bu görevleri de başarıyla yerine getirmektedirler. 
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Geçmişte her iki kamu bankasında da Genel Müdürlük yapmış olan bir kişi olarak ben, bu ba
şarının, tamamıyla, banka çalışanlarına ait olduğuna inanmaktayım. Çalıştıkları bankalar gibi, ken
dileri de sürekli eleştirilmelerine rağmen, kamu bankaları personeli, gerçekte, bilgili, deneyimli ve 
fedakâr çalışma ilkesine sahiptirler. Bununla birlikte, almış oldukları ücret, ağır çalışma koşullları-
na karşın, diğer kamu kurumlarıyla aynı tutulmaktadır. Bugün, bankacılık sektörünün personel üc
ret düzeyini dikkate alırsak, kamu bankaları personelinin ücret düzeyi, sektör ortalamasının çok al
tında bulunmaktadır. Bunun sonucu da; bu bankalarımızda personel tutmak giderek zorlaşmakta
dır. Bu doğrultuda, diğer bankalardaki personel göre, daha yoğun tempoda çalışan kamu bankaları 
personelinin, çok daha fazla ücreti hak ettiği görüşünü taşımaktayım. Bu sorunla birlikte, kamu 
bankalarının diğer pek çok sorununun çözümü Merkez Bankası ve Eximbank örneklerinde olduğu 
gibi, ayrı kanunlarının çıkarılması ve yeniden yapılandırılmalarının sağlanmasıyla mümkündür. 
Merkez Bankası ve Eximbank için bunu yapabildiğimize göre, Ziraat Bankası... 

BAŞKAN - Sayın Paçacı, bir saniyenizi rica edeceğim. 

Konuşma süreniz 4 dakika kaldı. 

Doğru Yol Partisi Grubundaki arkadaşlarımdan rica ediyorum, kürsüde Doğru Yol Partisi Gru
bu adına konuşan bir arkadaşımız var; başka sözcülere şu anda ihtiyaç yok. 

' Buyurun Sayın Paçacı. 

MUSTAFA CİHAN PAÇACI (Devamla) - Teşekkür ederim. 
... ve Halk Bankası için de yaparak, bu iki bankamızı büyük ölçüde rahatlatabileceğimiz! dü

şünmekteyim. Bankalarımızın yurt dışında banka kurmak ve şube açmak suretiyle ya da yurtdışı 
bankalarla işbirliği yaparak, bazı faaliyetlerde bulunmaları, ülkemiz bankacılığının gelişiminin ya
nı sıra, o ülke ile olan ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin artırılması açısından da son derece yarar
lıdır. Bu doğrultuda bankalarımızın zaman zaman gerekli görüldüğü durumlarda yurt dışındaki 
kendi birimlerinde ya da o ülke finans kuruluşlarında döviz depo yapmaları gerekebilmektedir. Bu
nunla birlikte, Türk bankalarının, yurt dışında bulunan birimleri ya da iştiraklerinin denetimi de 
yerleşik olduğu ülke denetimine tabidir. Ancak, yurt dışına gönderilen dövizlerin kötü amaçlı kul
lanılarak, sonuçta, bankaya geri dönmeyen kredi şekline dönüşmesiyle malî yapıda bir zayıflık 
oluşturuluyorsa, bu durum, denetimler sonucu ortaya çıkmakta ve gerekli önlemler alınmaktadır. 
Kaldı ki, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, Türk bankacılık sektörünün tahsili gecikmiş alacak
larının fazla olmadığı da görülmektedir. 

Bu şekilde, önem taşıyan kurumlar hakkında doğruluğu bilinmeyen spekülasyonlar yapılması, 
bankacılık sistemini olduğu kadar, tüm ekonomiyi de yakından etkileyebilecek gelişmeler ortaya 
çıkarabilecektir. Örneğin, reel kesimde yer alan herhangi bir sektörde ortaya çıkacak bir kriz, o sek
törü ve bir ölçüde de ekonomiyi etkileyebilirken, bütün sektörlerle doğrudan bağlantılı olan banka
cılık sektöründe yaşanacak bir kriz, sadece bankacılık ve finans piyasalarında olumsuzluklar do
ğurmayacak, tüm sektörleri ve ekonomiyi doğrudan olumsuz şekilde etkileyecektir. Bu nedenle, bir 
finansal hizmet sektörü olan bankacılığın güven unsuru üzerine kurulmuş olduğu asla unutulmama
lıdır. 

Türk bankacılık sektörü, bugün, son derece çağdaş ve sürekli gelişen uygulamalarıyla, Avru
pa Birliği ülkeleri bankalarıyla rahatlıkla rekabet edebilecek düzeyde bulunmaktadır. Sektörün, bu 
gelişimine uygun mevzuat değişiklikleri de, gerektiğinde, bankacılıkla ilgili kamu ve özel mercile
rin görüşleri alınmak suretiyle yapılmaktadır. Bu kapsamda, halihazırda, Bankalar Kanunu üzerin
de sürdürülen çalışmalar son aşamasına gelmiştir. 

Sonuç olarak, bugün, bankacılık sektörüyle, kamu bankalarının koşulla ini ve gelişmelerini 
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dikkate almadan sektöre yönelik suçlamalarda bulunmanın -daha önce de belirttiğimiz gibi- güven 
unsurunu zedeleyerek önemli sonuçlar doğurabileceği hususu gözardı edilmemelidir. Ayrıca, ban
kacılıkla ilgili araştırmanın ticarî sır kapsamı içerisinde değerlendirilebileceği de göz önüne alına
rak, İçtüzüğün 105 inci maddesinin son fıkrası hükmünün dikkate alınması gerekir kanısındayım. 

Bu doğrultuda, konunun Meclis gündemine getirilerek Meclis araştırmasına gerek olmadığını 
bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan Sayın Cihan Paçacı 'ya teşekkür ediyorum. 

Şimdi, son söz, önerge sahibi olarak, Sayın Zekeriya Temizel'in; buyurun. (DSP ve CHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Temizel, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce Meclis araştırması önergesi üzerinde Demok

ratik Sol Parti Grubu adına konuşurken, olabildiğince özenli bir dil kullanmaya çalıştık. Teknik bir 
yaklaşımla, bu araştırmanın neden yapılması gerektiğini anlatmayı denedik; çünkü, bu tür tartışma
ların yapılması da, konuşulması da belirli bir özeni, belirli bir dikkati gerektirir; ancak, öyle zanne
diyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, işlevlerinin ne olduğunu zaman zaman sorgula
mak zorunda. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin işlevi nedir; hükümetten gelen önerilere yasallık kazandır
mak mıdır, yoksa, kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği, yasama yetkisini yerine getirmek ve yürütme or
ganını denetlemek midir? Elbette ki, hükümetten bağımsız olarak, yasama yetkisini yerine getir
mek ve hükümet uygulamalarını denetlemektir. 

Şimdi, önümüzde bir Meclis araştırması önergesi var. Demokratik Sol Partili bir grup millet
vekili Meclis denetim yollarından birini işleterek, oldukça önemli bir soruna Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin çözüm üretmesini sağlamaya çalışıyor. 

Araştırılmasını istediğimiz konu nedir? 

Değerli arkadaşlar, Meclis Başkanlık Divanı, araştırma önergesini özetlerken, oldukça kısa bir 
özetlemede bulunmuş. Dolayısıyla, buraya konuşmaya gelen bazı arkadaşlarımız da, bizim önerge
mizi bile okumaya gerek duymadan, Meclis Başkanlık Divanının yapmış olduğu özeti esas alarak, 

. bunun gerekliliğini konuşur hale gelmişler. ^ 

Değerli arkadaşlar, bizim, araştırılmasını istediğimiz konu şudur: Türk bankacılık sektöründe
ki bazı bankaların -kesin olarak tamamının değil- gerek yasal boşluklardan gerekse denetim eksik
liklerinden yararlanarak, devlet güvencesinde olan fonlarını bazı kişi ve gruplara haksız olarak ak
tarıp aktarmadıklarının saptanması; birincisi bu. İkincisi, bunlardan, bu işlemlerden çıkar sağlayan
lar hakkında yapılan işlemleri belirlemek. Üçüncüsü, bu bulgular ışığında bu işlemlerden zarar gö
renlerin zararlarının giderilmesi için bir çözüm üretilmesi. Çünkü, şu anda onbinlcrce insan hiçbir 
günahı olmadan sürüm sürüm sürünüyor. Dördüncüsü de, Bankalar Yasasında yapılması gereken 
değişiklikleri bu çerçeve içerisinde belirlemek ve değerlendirmek. 

Bu araştırmanın gereksizliğini iddia etmek, böyle bir araştırmaya karşı tavır alınacağını söyle
mek mümkün müdür? Açık söylemek gerekirse, biz gerçekten inanamamıştık. Araştırma önerge
sinde dile getirilen konuların hiçbirisi abartılı değildir; önergenin eksiği vardır, fazlası yoktur. Za
ten, Sayın Bakan da, önergede belirtilen konuların varlığını kabul etti ve "bunu Bankalar Yasasın
daki değişiklikle düzelteceğim" dedi. Demek ki, ortalıkta olaylar var, hayalî değil önergede araştı
rılmasını istediğimiz konu. 
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• Değerli arkadaşlar, o halde, çekinilen ne, neyin ortaya çıkmasından çekimliyor?! Batan Uç 
bankanın sadece ikisinde, bugünün değerleriyle, 150 trilyon liralık alacak kaydettirildiğini söyle
dik. Bu alacakların mağdurları ortada, haklarını aramaktan akıllarını kaybedecek aşamalara geldi
ler. Bu 150 trilyon lirayı haksız olarak alanların ortaya çıkmasından mı çekimliyor?! Bu insanların 
belirlenmesi mi bankacılık sektörünü zora sokacak?! Yoksa, faaliyetlerinin durdurulmasına karar 
verilen bu bankalara, son anda kamu fonlarının aktarılmasına aracılık edenlerin, baskı yapanların 
ortaya çıkmasından mı çekiniliyor?! (DSP, CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, kirlilik temizlenirken atılan çöpler, temizlenen şeye değer kaybettirmez; 
aksine, temizlenen şeyin değeri artar. Devlet içindeki çetelerin ya da polis örgütü içindeki bazı ki
şilerin bu çetelerde yer almasının ortaya çıkması polis örgütüne zarar veriyor mır. hayır. Aksine, 
polis, yasadışı yollara sapmış olan mensuplarını bizzat kendisi yakalayarak, güven tazelemeye ça
lışıyor. Yine, gazetelere akseden şekliyle "Fadime" olayında gerçek dindarlar bir zarar gördü mü; 
hayır: Aksine, suçları açığa çıkan din bezirganları, din tacirleri zarar görüyorlar. 

Bankacılık sektöründeki yolsuzluk ve usulsüzlükler araştırılırsa, kirlilikten arındırılırsa, sistem 
bundan kesin olarak zarar görmez; aksine, sağlıklı çalışanların, dürüst bankaların değeri artar. Za
rar görecek olanlar, yasalara aykırı işlemleri yapanlar, bunlara aracılık edenler ve bu aracılıktan pay 
alanlardır, pay!.. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

1994 krizinde, batan bankaların yanında başka bankalar da, aşağı yukarı aynı gerekçelerle iz
lenmeye alınmıştı. 3 banka kurban edilerek, diğer bankalardaki tüm "mevduat devlet güvencesi al
tına alındı. Bu 3 bankanın diğer bankalardan farkı neydi? Neden sadece bu 3 bankanın mudileri 
mağdur edilmekle kaldı? Bankalar Yasasının 64 üncü maddesinin kapsamına alınan bankalarda, o 
bankanın durumuna düşmesine neden olan olayların ve bu bankaların değişik muameleye tabi tu
tulmasının nedenlerinin ortaya çıkmasından mı çekiniliyor şurada? (DSP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, hiçbir banka aniden batmaz. Batan bankalarla ilgili dosyalarda, onlarca 
bankalar yeminli murakıp raporu vardır. Uyarılar, kesinlikle ve kesinlikle yapılmıştır, alınması ge
reken önlemler gösterilmiştir; ancak, kararı verecek makam, ya gerekli basireti göstermediği için 
ya da kasıtlı olarak, bu önerilere kulak tıkamıştır. Yani, sorumlu olan siyasî makamdır. İlgili bakan 
tarafından uygulanması ertelenen önlemler, en sonunda, bankaları, işte bu durumlara.getirmekte
dir. Bunların ortaya çıkmasından mı çekiniliyor? 

Araştırma önergemizin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Türkiye'nin gündemine el 
koyma gerekliliğinden kaynaklanmıştır. Sadece Hükümetin gündemini izlersek, Meclise duyulan 
güveni yitireceğimizden endişe ediyoruz değeril arkadaşlar. Yapılacak düzenlemelerin sektörde 
herhangi bir panik yaratmayacak şekilde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ketumluğuna ve sorum
luluk anlayışına yaraşır bir şekilde, hak sahiplerinin hak kaybına neden olmadan gerçekleştirilece
ğine emin olunması gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yolsuzlukların üzerine.gitme konusunda bu kadar özürlü mü?! 
Eğer, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece Bakanlar Kurulunun direktifleriyle çalışacaksa, o za
man, kuvvetler ayrılığının anlamı ne? Parlamenter demokrasilerde, kararlar, temsil, ilkesinin gere
ği olarak uzlaşmayla alındığı için, demokratik nitelik kazanırlar. Bankacılık sistemimiz, galiba, bu 
araştırma önergemizi vermeden önce veya verdikten sonra bu hale gelmedi. Şimdiye kadar, bu ko
nuda, parmaklarını bile kımıldatmayanlar, birden, sistemin tüm sorunlarını çözmeyi taahhüt eder 
hale geldiler. Böyle, birdenbire, bütün sistemin sorunlarını çözeceğiz demek, inandırıcı oluyor mu 
sizler için? 

Bu araştırma önergesi, bankacılık sistemi hakkında gerçeklerin ortaya çıkarılması açısından 
çok önemli bir fırsattır. Eğer Meclisin bilgilenme hakkı engellenirse, gelecekte yapılacak düzenle-
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melerin kime ve neye hizmet ettiğini de bu Meclisin öğrenme olasılığı olamaz. Zaten, devlet gü
vencesinde olması nedeniyle, mevduat sahiplerinin başına bir şey gelme olasılığı da yoktur; ama, 
devlet güvencesindeki bu mevduatın hiç değilse -yürürlükteki mevzuata da aykırı olarak- nasıl kul
lanıldığının bilinmesi neden birilerini rahatsız ediyor, gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz. Eğer, 
bu araştırmayla bankacılık sektörü krize girecekse, şundan emin olun ki, şu anda sistemdeki yol
suzluk ve usulsüzlükler ayyuka çıkmış demektir; devlet garantisiyle, birileri, bankacılık sisteminin 
tüm kaynaklarını haksız olarak kullanıyor ya da kullanmış demektir. Bu durum bankacılık sektörü
ne zarar vermiyor da, konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından araştırılması zarar vere
cek; bunu inandırıcı bulmak mümkün değil. Bankacılık sektörünü soyanların soygunlarının ortaya 
çıkması, bankacılık sektörüne zarar vermez değerli arkadaşlar. 

Mevcut durum, bankacılık sektöründeki pisliklerin temizlenmesi için ideal durumdur. Tüm 
müşterilerin güvence altında olduğu sırada, yasalara aykırı davrananların, sisteme güveni sarsanla
rın, spekülatörlerin, sisteme ekonomik olarak hiçbir katkısı olmayanların temizlenmesinin, temiz 

. toplum arayışına katkıda bulunmaktan başka zararı olmaz. Temiz toplum, sadece "temiz toplum" 
diye bağırarak da kurulmaz; yolsuzlukların ve kirliliklerin üzerine yüreklice gidilerek kurulur. 
(DSP ve CHP sıralarından alkışlar) Bu cesareti göstermeyenlerin, daha sonra ortalığa çıkıp, temiz 
toplum istiyoruz deme hakları da olamaz. 

Bizim amacımız, suç ve suçlu aramak değil. Eğer amacımız, sadece suç ve suçlu aramak ol
saydı, araştırma önergesi vermezdik; onun yerine, bazıları hakkında soruşturma önergeleri ya da 
gensorular verirdik. Bunun için de yeteri kadar veri zaten mevcuttu. 

Değerli arkadaşlar, son günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisindeki uzlaşma, araştır
ma önergesi vermemize neden oldu. Aksi takdirde, soruşturma önergeleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Temizel, konuşmanızı tamamlayın efendim. 

ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Olur Sayın Başkanım. 

Bunun için de yeteri kadar veri mevcuttu; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırmasıyla 
gündeme hakim olduğu takdirde, en azından, Meclisteki gerilimin azaltılacağı veya artırılmayaca
ğı inancında olduğumuzdan dolayı Meclis araştırması önergesi verdik. 

Değerli arkadaşlar, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkmasını istemeyenler yeni bir yol 
buldular. Susurluk olayında bu görüldü. "Aman bu olayların üzerine gitmeyin, devlet yıpranır" de
nildi. Şimdi de "aman bu konuları araştırmayalım, bankacılık sistemine zarar gelir" deniliyor. De
ğerli arkadaşlar, açıklıktan hiç kimseye zarar gelmez. (DSP sıralarından alkışlar) Gelse gelse, yol
suzluk yapanlara gelir ki, sistem onlardan temizlenirse, sadece yarar görür, zarar görmez. 

Değerli milletvekilleri, istediğiniz kadar, araştırma açılmasına karşı çıkın; ama, toplumsal kir
lenmede bazı bankaların rollerini kesin olarak inkâr edemezsiniz. İnkâr etseniz de, yok saysanız da, 
bu olaylar, bugün inkâr edilse, yarın önünüze çıkar ve karşınıza gelir. O zaman, sizlere, buradaki 
görüşmeleri hatırlatırız. 

Demokratik Sol Parti, bu tür yolsuzlukların peşini bırakmayacaktır, araştırmayla olmazsa, so
ruşturmayla peşini bırakmayacaktır, gensoruyla peşini bırakmayacaktır, sonuna kadar, toplumsal 
kirlenmeye neden olan bu olayların üzerine gidecektir. Umudumuz, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin soruşturmalarda sergilediği tavrı, araştırma önergelerinde de hiç değilse sergilcmemesidir. 
(DSP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Bu araştırma önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından, gerçekten, bir fırsattır. Bu fır
satın harcanmayacağını umuyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. 
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Teşekkür ederim. (DSP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Önerge sahipleri adına konuşan Sayın Zekeriya Temizel'e teşekkür ediyorum. 

DEVLET BAKANI H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir isteğiniz mi var? 

DEVLET BAKANI H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Evet efendim. 

Birkaç konuyu Yüce Meclisin bilgilerine bir kez daha arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, araştırma önergelerinin görüşülme usulünde, Hükümet, ilk sırada 

söz alır ve siz de, bu önergeyle ilgili olarak söz aldınız, konuşmanızı tamamladınız. 

DEVLET BAKANI H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Sayın Başkan, yeni bir polemik yarat
mayacak birkaç açıklama ilave edeceğim sadece. 

BAŞKAN - Şu aşamada, bu söz alma hakkinizin dışında bir açıklama için yerinizden kısaca 
bir beyanınız olacaksa, onları tespit edelim; ama, konuşmaları cevaplamak gibi bir amaçla size söz 
vermem bu aşamada mümkün değil. 

Buyurun. 

DEVLET BAKANI H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Sayın Başkan, anlayışınıza teşekkür 
ederim. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Sayın Temizel ve arkadaşlarının verdiği araştırma. 
önergesiyle ilgili detaylı bir görüşme yaptık. Öncelikle, bu konunun gündeme getirilmesinden Hü
kümet olarak memnun olduğumuzu söylemek isterim; ama, bir memnuniyetimizi daha söylemek . 
isterim ki... (DSP ve CHP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika dinleyin... Bir memnuniyetimi daha belirtmek isterim ki, bu önergede yer alan bü
tün hususlar, bankaların grup kredilerinden yurtdışı depo hesaplarına kadar, Bankalar Kanununda
ki limitlerden tasarruf sahiplerinin haklarının korunmasına kadar her türlü konu, Hazine Müsteşar
lığı tarafından, Meclisimizin, Hükümetimizin ana görevi olarak yeni bir kanun biçiminde hazırlan
mış ve bu ay, sonu itibariyle Meclisimize sevk edilecek hale gelmiştir. Bunların hepsi kanunda var
dır; ama, Meclisimizi bir müfettiş yerine koymanın da, ticarî sırlan ortaya koyup da problem yapa
cak havaya sokmaya da kimsenin hakkı yoktur. Bunu demek istiyorum; bir. (DSP ve CHP sırala
rından gürültüler) 

İkincisi, kamu bankaları, KİT Komisyonunun denetimindedir... 

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)-İflas etmiş bankalar... 

DEVLET BAKANI H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Dinlesene kardeşim... Bir dakika dinle... 

Kamu bankaları Meclis denetimindedir. (DSP ve CHP sıralarından gürültüler) 

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - İflas etmiş bankaların ticarî sırrı mı olur?!. 

DEVLET BAKANI H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Bir dakika dinleyin. Siz, tüccarsınız; 
buraya gelip, bize banka kredilerinizi açıklar mısınız? Böyle şey olur mu; olmaz! (DSP ve CHP sı
ralarından gürültüler) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, konuşmasına nasıl müsaade ediyorsunuz! 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
DEVLET BAKANI H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Bakınız, kamu bankaları, KİT Komis

yonunun denetimi altındadır. 
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BAŞKAN - Sayın Bakan... 

ALİ TOPUZ (İstanbul)-Sayın Başkan, mikrofonu kesin. 

DEVLET BAKANI H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - İşte, dün, şeffaflığın ve açıklığın en gü
zel örneğini verdik; toplumun gözü önünde, zarar eden bankayı özelleştirdik. Kamu bankalarını bir 
bir özelleştiriyoruz, hem de açık ve şeffaf bir şekilde özelleştiriyoruz. Hemfikiriz sizinle... (DYP 
ve RP sıralarından alkışlar) - V 

BAŞKAN- Sayın Bakan, sözünüzü kestim efendim. 

Ben, size, gerekçelerinizi tekrarlamak üzere söz hakkı tanımadım. Sadece, müzakerelerin gel
diği bir noktada ilave edeceğiniz bir husus varsa, onları açıklamanız için söz vermiştim; ama, siz, 
aldığınız bu sözü 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - İstismar etti. 

BAŞKAN - ...yeniden, konuşmanızdaki gerekçeleri tekrarlamak için kullanıyorsunuz. Lütfen, 
son cümlenizi alayım ve bu usulün dışına çıkmayalım. 

DEVLET BAKANI H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Teşekkür ederim. 

Türk bankacılık sistemi, yetişmiş personeliyle, nitelikli altyapısıyla, dünyayla ve Avrupa'yla 
rekabet edebilecek kalitededir. Bankacılık sistemi, Türkiye'de en çok denetlenen sistemdir. Herke
sin bankacılık sistemine güven duyması lazım. 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Araştıralım o zaman; niye korkuyorsunuz? 

DEVLET BAKANI H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Hazine, Merkez Bankası, Sermaye Pi
yasası denetimini yapıyor. Yeni Bankalar Kanunumuz hazırlanmıştır; önergedeki bütün unsurları 
içermektedir. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, üçüncü kez dinliyoruz. 

DEVLET BAKANI H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Bir yandan da, kamu bankalarımızla ve 
şeffaf biçimde özelleştirilmektedir. 

. Teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Niye korkuyorsunuz?! 

HİKMET AYDIN (Çanakkale)-Bir gün gelecek.o lafları yutacaksın. 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, karşılıklı konuşma yapmayalım. 

Müzakerelerin sonuna geldik. Şimdi, benim de Sayın Genel Kurulun dikkatlerine sunmak is
tediğim bazı hususlar var. '. 

Bu Meclis araştırması önergesi görüşülürken, yoğun bir şekilde, usul tartışması yapıldı; yani-, 
böyle bir konuda Meclis araştırması yapılabilir mi, Meclis araştırması komisyonu kurulabilir mi 
kurulamaz mı şeklinde konu ortaya getirildi. O sebeple, Başkanlık olarak, bu konudaki görüşleri 
belirtmek durumundayım. 

Bildiğiniz gibi, değerli arkadaşlarım, Genel Kurula başkanlık eden Başkan veya Başkanveki-
li, asıl konu görüşülürken ve oylanırken, hiçbir surette görüşünü açıklayamaz. Benim de, burada, 
asıl konuyla ilgili herhangi bir görüş açıklama yetkim yoktur. Başkan veya başkan vekili eri, görev
lerinin yerine getirilmesinin gerektirdiği haller dışında tartışmalara katılamazlar. 

ÖNDER SAV (Ankara) - Diğer başkanvekilleri de duysun. 

BAŞKAN - Şimdi, görevimi yerine getirmek amacıyla, bir konuya açıklık getirmek istiyorum. 
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Eğer, Meclis araştırması belli konularda yapılabilir, diğer konularda yapılamaz gibi bir usul benim
senirse, Anayasanın ve İçtüzüğün Türkiye Büyük Millet Meclisine tanıdığı bazı yetkileri, kendi uy
gulamalarımızla ortadan kaldırmış oluruz. Bu sebeple, eğer bizim önümüzde Anayasaya ve İçtüzü
ğe aykırı bir Meclis araştırması önergesi olsaydı, bu önergeyi, bugün, burada müzakere ettirmemek 
gibi bir görevimiz vardı. (DSP.CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) Başkanlık olarak, bu önergeyi 
İçtüzüğe ve Anayasaya uygun bulmuşuz, gündeme almışız ve bütün grupların temsil edildiği Da
nışma Kurulumuz da, bu önergenin, bugün, burada görüşülmesini uygun bulmuş, İçtüzüğe aykırı 
bulmamış. 

Şimdi, İçtüzüğün 105 inci maddesi, bankalardan ve özel kanunlarla kurulmuş kuruluşlardan 
bilgi alınabileceğini açıkça ifade ediyor; ayrıca, buralarda inceleme yapılabilmesi hususunu da ön
görüyor. Meclis araştırması bankalarda da yapılabilir ve bankalardan, Meclis araştırması komis
yonları bilgi alabilirler. Bu, asla, KİT Komisyonunun yaptığı denetime paralel bir denetim anlamı- , 
na gelmez, idarenin yaptığı denetim anlamına da gelmez. Esasen, Meclis araştırması, her ne kadar 
Meclisin denetim yolları arasında sayılıyor ise de, bir denetim yolu değildir, bilgi edinme yoludur. 
Anayasanın 98 inci maddesinin kenar başlığı, esasen, bu hususu açık açık ifade etmektedir. 98 in
ci maddenin kenar başlığı "Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarf'dır. 
Burada "bilgi edinme" ibaresiyle kastedilen, Meclis araştırması ve soru yöntemleridir. 

Şimdi, Meclis, bir araştırma komisyonu kurarsa, İçtüzüğün ölçüleri içerisinde bazı makamlar
dan bilgi isteyecektir; gerek yasama çalışmaları için gerek denetim çalışmaları için bu bilgilere da
yanarak hareket edecektir. 

Bir hususa da açıklık getirmekte yarar görüyorum: "Ticarî sır ve devlet sırrı" konusu, sadece, 
bu işlemlerin yasal olması halinde söz konusudur. Yasadışı bir işlem hangi kılık altında gerçekle
şirse gerçekleşsin, ne devlet sırrı ne de ticarî sır kapsamı içerisinde değildir. (DSP, CHP ve ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

DEVLET BAKANI H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Sayın Başkan, tarafsız olun, tarafsızlı
ğınızı kaybetmeyin. 

BAŞKAN - Üçüncü olarak, şunu ifade edeyim... (RP ve DYP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, üçüncü olarak şunu ifade edeyim: Meclis... (RP ve DYP sıralarından gü

rültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

AHMET UYANIK (Çankırı)-Tarafsın, taraf... 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Müsaade buyurun, konuşmamı tamamlıyorum, açıklamamı tamamlıyorum, ondan 
sonra... (RP ve DYP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - "Ticari sırlar soruşturulamaz" diyen son 
maddeye bakın. 

BAŞKAN - Meclis araştırması... (DYP sıralarından "Tarafsız ol" sesleri, gürültüler) 

Müsaade buyurun değerli arkadaşlarım. Ben, tamamen, Anayasanın ve İçtüzüğün bu görüşme 
sırasında tartışılan hükümlerine açıklık getirmek için ifade ediyorum. (RP ve DYP sıralarından gü
rültüler) 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Yeni âdet mi getiriyorsunuz!.. 

AHMET UYANIK (Çankırı) - Baştan konuşsaydın, baştan. 

BAŞKAN - Komisyon kurulduğu takdirde... 
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SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, ihtiyaç yok... 

BAŞKAN - ...komisyona vücut veren önergedeki gerekçeler komisyonu bağlamaz. Meclis 
araştırma komisyonları, sadece ve sadece, Anayasaya, İçtüzüğe göre kendi görev alanlarının sınır
ları içerisinde hareket ederler; yani, önergenin içerisinde yer alan gerekçeler komisyonu bağlamaz. 

Bu üç usulî hususu belirttikten sonra, elbette, önergenin yerindeliğini denetlemek, o konuda 
karar vermek Yüce Genel Kurulun kararıdır. Yani, şu aşamada bir Meclis araştırması açılmasına 
lüzum var mıdır yok mudur, komisyon kurulmasına lüzum var mıdır yok mudur; ona, her bir mil
letvekili arkadaşımız kendisi karar verecek. Ama, Anayasa ve İçtüzük yönünden "bankacılık sek
töründe Meclis araştırması yapılamaz" şeklinde bu usûl anlayışına katılmadığımı ifade için söyle
dim. Zaten, sadece ben değil, şu ana kadar bu işlemi yürütmüş olan Danışma Kurulumuz da, Mec
lis Başkanlığı da usulü bizim gibi görmüştür. 

Bu açıklamayı yaptıktan sonra, Meclis araştırması önergesini oylarınıza sunacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. (DSP sıralarından alkışlar[!|) 

Sayın milletvekilleri, sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 22 Ocak 1997 
Çarşamba günü saat 13.30'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.21 

. © — 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 

l. - Manisa Milletvekili Tevfık Diker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünün Gelir Dağılım Anketi
ne ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Sabri Tekir'in yazılı cevabı (7/1636) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

TBMM İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Nec
mettin Erbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

13.11.1996 

Tevfik Diker 
Manisa 

Sorular: 

1. Başbakanlığınıza bağlı Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından Kasım 1996 tarihi itibariyle 
"Gelir Dağılım Anketi" yapılmış mıdır? 

2. Yapıldı ise bu anketlerin içinde toplam hane halkı kullanılabilir gelirleri içinde "karşılık
sız" olarak belirtilen bir gelir bölümü var mıdır? 

3. Karşılıksız olarak gelir elde ettiği devletin kurumu tarafından belirlenen bu kişilerin, bu ge
lirlerini ne yönde edindikleri yönünde bir soru, isim, adres gibi özellikleri de bu araştırmayla belir
lendi mi? 

4. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde "Karşılıksız" geliri olduğu belirlenen bu kesimin bu 
gelirlerinden herhangi bir vergi alınıyor mu ya da vergi alınması düşünülüyor mu? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 12.1.1997 

Sayı: B.02.0.006/00165 , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 9.12.1996 gün ve B.02.0.0010/01287 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlık Kan. ve Kar. Gen. Müd.'nün 27.11.1996 gün ve B.02.0.KKG/106-405-5/4653 
sayılı yazınız. 

c) TBMM Başkanlığının 20.11.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/7/1636-4189/11569 sayı
lı yazınız. 

d) Devlet İstatistik Enstitüsünün 8.1.1997 gün ve DİE.0.11.00.03/904-28 sayılı yazısı. 

İlgi yazınızla Bakanlığıma intikal eden, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Başbakanımız 
Sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a Devlet İstatistik Enstitüsü ile ilgili tevcih ettiği ve cevaplan
dırmasını istediği soru önegresine ait cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Sabri Tekir 
Devlet Bakanı 

T.C. 
Başbakanlık 8.1.1997 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 

Sayı : DİE.0.11.00.03/904-28 

Konu : Soru önergesi. 

Devlet Bakanlığına 

(Sn. Sabri Tekir) 

İlgi : 2.1.1997 tarih ve B.02.0.006/00020 sayılı yazı 

İlgi yazı ile, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Sayın Başbakanımıza Enstitümüzle ilgili tev
cih ettiği ve cevaplandırılmasını istediği soru önergesine ait bilgiler ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Sıddık Ensari 
Enstitüsü Başkanı 

Sorular: 

1. Başbakanlığınıza bağlı Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından Kasım 1996 tarihi itibariyle 
"Gelir Dağılımı Anketi" yapılmış mıdır? ' 

2. Yapıldı ise bu anketlerin içinde toplam hane halkı kullanılabilir gelirleri içinde "karşılık
sız" olarak belirtilen bir gelir bölümü var mıdır? 

3. Karşılıksız olarak gelir elde ettiği devletin kurumu tarafından belirlenen bu kişilerin, bu ge
lirlerini ne yönde'edindikleri yönünde bir soru, isim, adres gibi özellikleri de bu araştırmayla belir
lendi mi? 

4. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde "karşılıksız" geliri olduğu belirlenen bu kesimin bu 
gelirlerinden herhangi bir vergi alınıyor mu ya da vergi alınması düşünülüyor mu? 
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Cevaplar: 

1. Devlet İstatistik Enstitüsü, en son Hane halkı Gelir Dağılımı Anketini 8 Şubat 1995-31 Ma
yıs 1995 tarihleri arasında 26 256 örnek haneye uygulamış ve hane halkı fertlerinin 1994 yılı için
de faaliyet ve faaliyet-dışı gelirleri ile istihdam, işteki durum, meslek ve iktisadî faaliyet kolu ile il
gili bilgiler derlemiştir. Anketin geçici sonuçları 18.10.1996 tarihinde yayınlanan haber bülteni ile 
kamuoyuna duyurulmuştur. 

2. 1994 Hane halkı Gelir Dağılımı Anketinde "karşılıksız gelir" olarak nitelendirilen gelir bö
lümüne ait bilgiler de derlenmiştir. Ankette karşılıksız gelirler içinde; hane halkı fertlerinin 1994 
yılı içinde devletten (emekli maaşı, dul maaşı, malullük maaşı, vergi iadesi gibi) elde ettiği tek ta
raflı transfer, özel kişi ve teşebbüslerden (ebeveynin oğlunun geçimine katkı için gönderdiği para
lar, nafaka, fitre ve zekatlar vb.) elde ettiği tek taraflı transfer ve yurt dışından akrabası yurt dışında 
bulunanların haneye gönderdikleri paralar, yurt dışından elde edilen emekli aylıkları vb.) elde etti
ği tek taraflı transferler kapsanmıştır. 

3. "Karşılıksız gelir" olarak derlenen gelir bilgilerinin elde edildiği kaynak (devlet, yurt dışı, 
özel kişi ve kurumlar) ile bu gelirleri elde eden fertlerin isim, adres vb. bilgileri de ankette derlen
miştir. Ancak, DİE.'nin 53 Sayılı Kanununun yürürlükte bulunan 27 nci maddesi gereği, Enstitü 
sözkonusu toplanan istatistiki bilgilerden kişisel ve özel nitelikte bulunanları, resmî veya özel her
hangi bir makama vermekten veya açıklamak ve yayınlamaktan yasaklıdır. 

4. 1994 Hane halkı Gelir Dağılımı Anketinde gelir vergilerine ilişkin bilgi derlenmemiştir. 
Hanelerden derlenen veriler, net kullanılabilir hane gelirlerini içermekte olup, vergi, SSK kesintisi 
gibi fertlerin devlete yaptığı tek taraflı transferleri kapsamazlar. Karşılıksız gelirlerden vergi alın
ması, vergi mevzuatında yer almamaktadır. Ayrıntılı bilgi Maliye Bakanlığından sağlanabilir. 

2. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, kamu kurum ve kuruluşlarının müteahhit fir
malara olan borçlarına ve hükümetin faizler ve diğer ekonomik kararlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın yazılı cevabı (7/1640) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delaletlerinizi arz ederim. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

13.11.1996 tarihli yazılı ve görsel basınımızda yer aldığı gibi 10 milyar Dolar (yaklaşık 850 
trilyon)'in alınan ilk paket tedbirleri gereği hükümetin kasasına girdiğini açıkladınız. 

Yapmış olduğunuz bu açıklamalar gerçekleri yansıttığına inanmıyorum. 

Bu nedenle sorularım: 
1. Kamu kurum ve kuruluşlarının müteahhit firmalara ne kadar borcu vardır? Devlet kasasın

da bu kadar para olduğuna göre bu müteahhit borçlarını nasıl bir takvimle ve ne zaman ödemeyi 
düşünüyorsunuz? 

2. Bu kadar parayı devletin kasasında tutmakla ve devlet kendi borçlarını da ödemeyi düşün
mezken, acaba faizciliği mi düşünüyor? Neden para piyasaya arz edilip toplumu rahatlatacak yatı
rımları yapmayı düşünmüyor? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

(1) 26.12.1996 tarihli 41 inci Bir. ek cevap. (7/1640) 
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3. a) Her zaman yapmış olduğunuz açıklamalarda, faizlerin ineceğini söylüyorsunuz ama, ak
sine faizler hep yükseliyor. Hükümet gerçekten faizlerin yükselmesi karşısında mıdır? Eğer gerçek
ten faizlerin karşısında ise yükselen faizler karşısındaki düşüncelerinizi açıklar mısınız? 

b) Ortağınız DYP'de aynı fikirde midir? Faizler ve diğer ekonomik kararlarda da sizin gibi mi 
düşünüyor? Yoksa farklılıkları ve anlaşamadığınız noktalar var mıdır? Açıklar mısınız? 

4. En büyük kalkınma Türkiye'de olacak diyorsunuz. Para piyasaya arz edilip, yatırımlar ya
pılmadıkça nasıl bir kalkınma gerçekleştirecek ve istihdam sorununun çözümünü nasıl sağlayacak
sınız? Açıklar mısınız? 

5. Bahsettiğiniz paralar, kâğıt üzerindeki hayalî paketlerdeki tahmini rakamlar mıdır? Şayet 
değilse, yaklaşık 850 trilyon devletin kasasına girdiğine göre bu kaynaklar nereden gelmiştir. Açık
lar mısınız? 

6. Özelleştirmenin ana prensibi itibariyle yeni istihdam alanı düşünüyordunuz. Ve devlette 
çok fazla memur olduğunu ifade ediyordunuz. 1.1.1997'den itibaren kamuya memur alımı yapıla
cağını açıkladınız. 

a) Özelleştirme hükümlerine, 

b) Ortaklar arasında yapılan protokola, 

c) Hükümet programına aykırı olmasına rağmen 
hangi illere, kurum ve kuruluşlar bazında ne kadar memur almayı düşünüyorsunuz. Açıklar mısı
nız? 

7. Her ay periyodik olarak, hükümet olduğunuz günden bugüne kadar; hangi il, ilçe ve belde 
belediye başkanlıklarına; 

a) Hazine yardımı olarak, 
b) İller Bankası yardımı olarak, 
c) Çevre Bakanlığı yardımı olarak ne miktarda yardım yapılmıştır. Açıklar mısınız? 
8. Libya seyahatinizin asıl amacının müteahhit alacakları olduğunu ifade etmiştiniz ve seya

hatiniz dönüşü havaalanında yaptığınız açıklamaya göre, müteahhit alacaklarının bir bölümünün 
gelmeye başladığını ifade etmiştiniz. Acaba bu güne kadar müteahhit alacakları olarak Libya'dan 
ne ka*dar döviz geldi, geliş tarihlerini ve miktarlarını açıklar mısınız? 

T.G. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 17.1.1997 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Ankara 
Sayı : B.09.0.APK.0.20.00.00.12/54 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanlığının 18.12.1996 gün ve B.02.0.0010/01289 sayılı yazı eki Artvin Milletvekili 
Süleyman Hatinoğlu'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesi incelenmiş olup, 
Bakanlığımızla ilgili soruların cevabı, madde karşılıkları itibariyle ilişikte sunulmuştur. 

Bilginize arz ederim. 
Cevat Ayhan 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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Madde 1. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 25.12.1996 tarihi itibariyle devlet ve il yolları 
müteahhitlerine olan nakit borcu 3 500 milyar TL. dir. 

Otoyol müteahhitlerine ise 19 863 milyar TL. nakit ve ödenek borcu bulunmaktadır. 

Madde 7. İller Bankası Genel Müdürlüğü bünyesinde belediyelere yardım için herhangi bir 
fon bulunmadığından yardım yapılması söz konusu değildir. Ancak; 2380-3004 ve 3239 sayılı Ka
nunlar gereğince, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının % 6'sı oranında ayrılan pay nüfus esasına 
göre her ay belediyelere dağıtılmaktadır. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğümüzce 1.7.1996 tarihinden bugüne kadar 
Mahallî İdareler Fonundan ve Akaryakıt Tüketim Vergisi hâsılatından belediyelere ayrılan paydan 
1076 belediyeye toplam 320 617 835 000 TL. ödenek tahsis edilerek gönderilmiştir. 

3. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm, İstanbul Güngören İlçesinin bazı sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'in yazılı cevabı (7/1718) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yer alan sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Ercan Karakaş 

İstanbul 

İstanbul'da 4 yıl önce kurulan Güngören İlçesinin temel sorunları halen çözüm beklemektedir. 
Güngören'in gerçek anlamda ilçe olabilmesi için altyapı, eğitim, sağlık, elektrik şebekesi ve ben
zer sorunlarının bir an önce çözülmesi gerekmektedir. 

İlçenin elektrik şebekeleri eskimiş ve ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiştir. Tekstil üretimi ve 
ihracatında çok önemli bir yer tutan Merter'in de Güngören ilçe sınırları içerisinde olduğu düşünü
lürse sık sık elektrik kesintisinin yaşandığı Güngören İlçesinde elektrik şebekesinin yenilenmesi
nin ne kadar önemli olduğu anlaşılır. Diğer yandan aradan 4 yıl geçmesine rağmen Güngören İlçe
si henüz Adliyeye, Tapu Müdürlüğüne ve Askerlik Şubesine sahip değildir. 

Eğitim alanındaki eksiklikler de bir türlü giderilmemektedir. Tüm bu eksikler Güngören hal
kını tedirgin etmekte ve umutsuzluğa sevketmektedir. 

Sorular: 
1. İlçenin elektrik şebekelerinin yenilenmesi, toprak altına alınması için bir çalışma yapılmak

ta mıdır? 

2. İlçede hibe yoluyla bir Ticaret Meslek Lisesi yapılmıştır. Ancak 1 000 öğrencisi olan bu okul
da bilgisayar yoktur. Ayrıca 100 daktiloya ihtiyaç vardır. Bu eksikler ne zaman tamamlanacaktır? 

3. 1996 yatırım programına alınmış olan ve işlemleri tamamlanan Halk Eğitim Merkezi bina
sının ihalesi ne zaman yapılacaktır? 

4. Adliye, Tapu Müdürlüğü ve Askerlik Şubesi ilçe sınırlan içerisinde ne zaman faaliyete ge
çirilecektir? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 17.1.1997 

Bakan: 593 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 9.12.1996 tarihli A.01.0.-
GNS.0.10.00.02-7/1718-4465/12403 .sayılı yazınız. 

(1) 15.1.1997 tarihli 46 ncı Bir. ek cevap. (7/1718) 
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b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli 13.12.1996 tarihli ve 
B.02.0.KKG/106-420/4817 sayılı yazınız. 

c) Devlet Bakanlığının 18.12.1996 tarihli ve B.02.0.0010/01437 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş tarafından Sayın Başbakana yöneltilen İlgi (a) yazı ekin
de Başbakanlığa, ilgi (b) yazı ekinde Devlet Bakanlığına (Sn. Lütfü Esengün) gönderilen ve Dev
let Bakanlığı koordinatörlüğünde cevap verilmesi tensip olunan, Devlet Bakanlığınca ilgi (c) yazı 
ekinde Bakanlığıma intikal ettirilerek Bakanlığımla ilgili hususların cevaplarının doğrudan Yüksek 
Makamınıza gönderilmesi istenilen 7/1718 Esas Nolu yazılı soru önergesinin (4) sıra numarasında 
yer alan sorunun Bakanlığımı ilgilendiren kısmına verilen cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Şevket Kazan 
Adalet Bakanı 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 

Sayın Ercan Karakaş 

İstanbul Milletvekili TBMM 
Başbakana yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1718 Esas Nolu soru öner

gesinin (4) sıra numarasında yer alan sorunun Bakanlığımı ilgilendiren kısmının cevabı aşağıda be
lirtilmiştir. 

Soru önergesinde konu edilen Güngören İlçesinde adlî teşkilatın kurulması için İstanbul Cum
huriyet Başsavcılığıyla bina, yer durumları ye mahallin diğer sosyal özellikleri hakkında 1994, 
1995 ve 1996 yıllarında yapılan yazışmalar sonucunda, bu yerde adlî teşkilatın kurulabilmesi için 
bina ve yer durumunun müsait olmadığı anlaşılmıştır. Bina ve yer durumu müsait olduğunda bah
se konu yerde adlî teşkilat kurulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Şevket Kazan 
Adalet Bakanı 

4. — İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'un, İzmir-Menemen İlçe Belediye Başkanına ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/1769) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın İçişleri Bakanı tarafından yanıtlanmasına aracılığı
nızı arz ederim. 

Ali Rıza Bodur 
İzmir 

1. İzmir-Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi, Menemen İlçe Belediye Başkanı İlhami Gür-
soy'un 18.10.1996 tarih Esas No. 1995/424, Karar No. 1996/284 sayılı Kararı ile TCK'nun 202/1 
maddesi gereğince liç yıl altı ay ağır hapis ve 1 048 690 000 TL. ağır para cezası ile cezalandırıl
masına, ayrıca, TCK 219/son maddesi gereğince sürekli olarak memuriyetten yasaklanmasına ka
rar vermiştir. Biliyor musunuz? 
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2. Zimmet gibi yüz kızartıcı suçtan hüküm giymiş bir kişinin.hâlâ Menemen Belediye Başka
nı olarak görevini sürdürmesi size garip gelmiyor mu? 

3. Şu ana kadar bu konuyu bilmediğinizi varsayarak görevde tuttuğunuz Belediye Başkanını 
durumu öğrenmenize karşın görevden almayı düşünüyor musunuz? 

. . T.C. • ... 
İçişleri Bakanlığı 17.1.1997 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü . 
Sayı : B050MAH0650002/(80-84)97-80053 

Konu : İzmir Milletvekili Sayın Ali Rıza Bodur'un yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 24.12.1996 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1769-4644/12864 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen İzmir Milletvekili Ali Rıza 
Bodur'un "Menemen İlçe Belediye Başkanına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak İzmir 
Valiliğinden alınan 6.1.1997 tarih ve 02/37 sayılı yazıdan; 

Menemen Belediye Başkanı İlhami Giirsoy'un, belediye otobüs işletmesi ile fırın işletmesi ge
lirlerinden peyderpey paralar almak suretiyle toplam 2 097 380 000 TL. belediye parasını zimme
tine geçildiği sabit olduğundan, T.C. Kanununun 202/3 üncü maddesi gereğince 3 yıl altı ay ağır 
hapis ve 1 049 690 000 TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, T.C. Kanununun 219 uncu mad
desinin son fıkrası gereğince de sürekli olarak memuriyetten yasaklanmasına İzmir Karşıyaka. Ağır 
Ceza Mahkemesince 18.10.1996 tarihinde oybirliğiyle karar verildiği, 

Adı geçenin kararı 27.11.1996 tarihinde temyiz ettiği ve Yargıtay'dan henüz karar çıkmadığı, 

anlaşılmıştır. 

Kararın kesinleşmesi halinde adı geçen Belediye Başkanının görevden düşürülmesi, 1580 sa
yılı Kanunun 91 inci maddesi gereğince Danıştay Başkanlığından talep edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Meral Akşcner 
İçişleri Bakanı 

5. - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in,-hac kotası uygulamasına ve din görevlilerine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Nevzat Ercan'ın yazılı cevabı (7/1791) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nevzat Ercan tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 12.12.1996 

Osman Hazer 
Afyon 

1. Türkiye'den giden hacılara tanınan kontenjanın yeterli olmadığı görülmektedir. Kotanın 
kaldırılması, Karayolu ile Hac farizasının serbest bırakılması hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

2. Afyon İli ve bütün yurt genelinde camiiler yapılıyor. Camiilcrc kadro verilmiyor. Yapılan 
bu camiilere kadro verilmesi hususunda çalışmalarınız var mı? İmam, müezzin ve vaizlerin bugün
kü şartlarda aylıkları yeterli değil. Maaşların iyileştirilmesi konusunda çalışmalarınız var mı?" 
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3. Afyon'un Dinar ilçesinde deprem dolayısıyla 26 camii ağır hasar görmüştür. Diyanet İşle
ri Başkanlığımı arak yurt çapında yardım toplanmış, fakat bu para camiilerin yapımına yeterli olma
mıştır. Bu sebeple yurt genelinde bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yardım toplanması için bir 
çalışma yapılabilir mi? 

T.C. 
Başbakanlık 20.1.1997 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.02.1.DİB.0.61.012/67 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 26.12.1996 tarihli ve A.Ol.O.l.GNS.0/10.00.02-7/1,791-4695/12995 sayılı yazınız ve eki 
Afyon Milletvekili Osman Hazer'e ait yazılı soru önergesi. 

Afyon Milletvekili Sayın Osman Hazer'in ilgi yazınız eki yazılı soru önergesine verilen cevap 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat Ercan 
Devlet Bakanı 

Afyon Milletvekili Sayın Osman Hazer'in 7/1791-4695 sayılı yazdı soru önergesine verilen 
cevaplar: 

1. a) 1987 yılında Ürdün'ün başşehri Amman'da toplanan İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları 
Toplantısında, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine şehirlerinde yapılacak genişletme çalışmaları 
sebebiyle İslam Ülkelerinden Hacca gelecek hacı adaylarına kota uygulaması teklifi uygun görül
müş ve bu oran ülke nüfuslarının binde biri olarak tespit edilmiştir. 

Suudi Arabistan söz konusu kotayı ülkemize karşı 1990 yılı hariç 1993 yılına kadar müsama
halı bir şekilde uygulamıştır. Dolayısıyla bu yıllarda hacca gidişlerle ilgili bir sıkıntı sözkonusu ol
mamıştır. 1993 yılından itibaren ise Suudi Arabistan Amman'da tespit edilen binde bir oranında ıs
rarlı davranmıştır. 

. Her yıl haca mevsimi başlamadan önce Suudi arabistan ile heyetler arası görüşmeler 
yapılmakta ve ülkemizin hac kotasının artırılması talep edilmektedir. 

En son 1997 yılı hac mevsimi için yapılan görüşmelerde bu talep yine gündeme getirilmiş, ya
pılan hac ön kayıtlarında ülkemiz ihtiyacının 80 000 kişi olduğu ifade edilmiştir. Bütün ısrarlarımı
za rağmen ülkemiz nüfusunun binde bir oranının geçilmesinin mümkün olmadığı, gerekçe olarak 
da Müzdelife ve Mina'da yapılan genişletme çalışmaları gösterilmiştir. Yapılan görüşmelerde Su
udi Arabistan Hac Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımıza Suudi Arabistan Kralının bu konularla il
gili mesajını iletmek üzere Türkiye'ye geleceği söylenmiştir. 

26 Kasım 1996 tarihinde ülkemize gelen Hac Bakanı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Baş
bakanımız ile yaptığı görüşmelerde Suudi Arabistan Kralının mesajını iletmiş ve kendilerinin kota 
konusunda anlayışla karşılanmasını istemiştir. 

Hepimizin de bildiği gibi Hac, milyonlarca insanın aynı anda aynı yerde bulunmasını gerekti
ren bir ibadettir. Bu ibadetin ifası esnasında insanların can ve mal gibi her türlü emniyetinin sağ
lanması, sağlıklarının korunması ve diğer sosyal hizmetlerinin verilmesi gerekir. Bu güvenlik ve 
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hizmetlerin verilememesi, binlerce insanın hayatının tehlikeye atılması demektir. Nitekim geçmiş' 
yıllarda değişik olaylarla karşılaşılmış ve binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Bu sebeplerle Hac 
kotası zaruridir. 

Ancak ülkelere verilecek kota rakamlarının, ülkelerin miislüman nüfus oranları, ekonomik du
rumları ve Hac talepleri dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir. Suudi Arabistan ile yapı
lan bütün görüşmelerde bu konular ısrarla vurgulanmakta ve savunulmaktadır. 

b) Haccın hangi yoldan yapılması konusu ilgili bakanlıkların görüşleri doğrultusunda Hac Ko-. 
misyonunca tespit edilmektedir. 1990 yılına kadar Hac seferleri kara ve havayolundan yapılmıştır. 
1990 yılında Körfezde yaşanan savaş sebebiyle bölgede meydana gelen olumsuzluklar Haccın ha
vayolundan yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. 1997 yılı Hac mevsimi için de ilgili bakanlıklar 
bu olumsuzlukların devam ettiğini bildirmişler, Hac Komisyonunda bu doğrultuda havayolu kara
rını almıştır. Bizim için önemli olan insanların güvenlik içerisinde Hacca gidip gelmeleridir. Söz 
konusu olumsuzluklar ortadan kalktığı takdirde karayolundan Hac düzenlemeleri de yapılabilecek
tir. 

2. a) Diyanet İşleri Başkanlığının kadro ihtiyacını karşılamak üzere 10.4.1996 tarihli ve 2581 
sayılı yazı ile çeşitli unvanlardan (16 667) adet kadro ihdası istenmiş olup, konuya ilişkin Maliye 
Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşleri doğrultusunda Başbakanlığa sunul
muştur. Bu kadroların ihdası yapıldığında, Afyon İlinde bulunan kadrosuz camilere de kadro tah
sis edilecektir. 

b) Başkanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin özlük ve malî haklarının iyileştirilmesi
ne ilişkin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 maddesinde değişiklik yapılması ve bir Hk 
Madde Eklenmesi, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna İki 
Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Taşanları hazırlanarak görüşleri alın
mak üzere 24.10.1996 tarihli ve 963 sayılı yazımız ekinde ilgili Bakanlıklara gönderilmiş olup bu 
konudaki çalışmalar devam etmektedir. 

3. 1.10.1995 tarihinde Dinar ve çevresinde meydana gelen depremde felakete maruz kalan va
tandaşlarımıza yardımcı olmak, onların ihtiyaçlarını bir nebze olsun giderebilmek gayesiyle, 
13.10.1995 Cuma günü, Diyanet İşleri Başkanlığınca yurtiçinde ve yurtdışında bir yardım kampan
yası düzenlenmiştir. 

Sözkonusu kampanya için Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesinde açılan hesapta toplanan 
meblağdan 25 milyar 300 milyon TL., Devlet Bakanlığının 24.11.1995 tarih ve 67 sayılı oluruna 
müsteniden, depremden hasar görmüş cami, kuran kursu, müftülük binası ve din görevlisi lojman
larının tamir ve inşaasında kullanılmak üzere Afyon Valiliği emrine havale edilmiştir. 

Kampanyanın Vakıflar Bankası Bahçelievler ve Meşrutiyet Şubelerindeki hesapların son ba
kiyesi olan toplam 56 milyar 173 milyon 994 bin 538 TL. tutarındaki iki adet çek ise, 19.3.1996 ta
rihinde Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere Sayın Başbakan'a 
takdim edilmiştir. 

Afyon Valiliği emrine gönderilen yukarda miktarı yazılı paranın ne şekilde sarf edildiği Af
yon Valiliğinden sorulmuş, verilen cevabî yazıda hasar gören hangi camiye ne miktarda yardım ya
pıldığı belgeleriyle belirtilmiş ve halen depremden hasar gören ibadethanelerin onarımı için har
canmak üzere 20.11.1996 tarihi itibariyle 18 milyar 526 milyon TL.'nin daha ilgili bankada bulun
duğu belirtilmiştir. 

Bu itibarla; yurt genelinde tekrar bir kampanya açılmasının uygun olmayacağı düşünülmekte
dir. 
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6. - Edirne Milletvekili Mustafa İlimen'in, Trakya Bölgesinde öğretmenlerin ek ders ücretle
rinin ödenmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Abdiillatif Şener'in yazılı cevabı 
(7/1832) 

26.12.1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Abdüllatif Şener tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mustafa İlimen 
Edirne 

Soru : Trakya illerinde, eğitim ordumuzun fedakâr üyeleri öğretmenlerimizin, ek ders ücretle
ri İl Defterdarlık kasalarında para olmadığı ileri sürülerek uzun bir süredir ödenmemektedir. 

Bu değerli insanlarımızın alın teri karşılığı ek ders ücretlerinin bir an önce ödenmesi yolunda 
Bakanlığınız nezdindc herhangi bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 20.1.1997 

Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.BMK.011-013/600 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 10.1.1997 tarih ve 
7/1832-4799/13385 sayılı yazıları. 

Edirne Milletvekili Sayın Mustafa İlimen'in 7/1832 esas nolu yazılı soru önergesinde yer alan 
sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Öğretmenlerin ek ders ücretleriyle birlikte tüm özlük haklarının karşılanabilmesi amacıyla, 
Millî Eğitim Bakanlığı 1996 Malî Yılı Bütçesinin 100-Personel Harcamaları tertiplerine, 
16.12.1996 tarih ve 29145 sayılı yazımız ile toplam 55 trilyon liralık ödenek aktarılmıştır. 

Bilgilerine arz olunur. 
Doç. Dr. Abdüllatif Şener 

Maliye Bakanı 

:©: 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
. 48 İNCİ BİRLEŞİM 2 1 . 1 . 1 9 9 7 SALI. Saat : 13.30 ' 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın; ,iki ilçe ve Divriği İlinin Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifinin (2/414), İçtüzüğün 37 nci maddesine, göre doğrudan 
Gündeme alınma önergesi. 

2. — Hatay Milletvekili Nihat Ma'tkap'ın; 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifinin (2/71), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınma 
önergesi, 

. '• •• . . • 2 . .y . s - . -."' ' . . -

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 ; 
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

• • • . • • . ; • • ' • . " • " , . , . 6 ' ; - • . , - • ' . - • ' • ; • . 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER ' . 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünal'dı.ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 



6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA BAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

"2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

•3L — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünal di ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuru-' 
kışlarının amaçları dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

5. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

ö, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

7- — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da boşaltılan yerieşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin . tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

81. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile il
gili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

9. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak 
su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

104 — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ' 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

İl1., — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de 
cevherden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştiril
mesinin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

1-2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

13̂  —• Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve ,12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

14. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

15. — tzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı id
dialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

16. — tzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

17. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının. DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 vel05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

18. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

19. —. Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanları
mız ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

20. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının.- balık üretiminde
ki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 incijçtüzüğün 104 vel05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/37) 

— 3 — 
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GENEL GÖRÜŞMEYE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİM ÖNGÖRÜŞMELER 

21*— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

22. — İstanbul Milletvekili Algan Bacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Ku-
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön
lemlerin tespit edilmesi. amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci. mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

23. — Konya Milletvekilli Veysel Candan ve 12 arkadaşının, PETLAS'ın zarar 
etmesinin nedenleri ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmet
lerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

25. —- Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel 
Müdürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

2ö< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaştnın, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gere
ken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 vel05 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

27. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaj/a ve 16 arkadaşının, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

284— İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et 
ithalatı yapıldığı iddiarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

29f — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Ulaştırma Ba
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

30. — Rize .Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve 
İşletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)) 
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• GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER . ' 

31. — İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

32. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile_ İşbirliği an
laşmaları imzalandığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/49) 

33. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/50) 

341 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

35, — İzmir Milletvekili Metin öney ve 10 arkadaşının, ceza ve tevkif evleri ile 
tutuklu, hükümlü ve yöneticilerin içinde bulundukları durumu araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

36, — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 18 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

37. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 13 arkadaşının, sağlık hizmetlerin
deki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

38. — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ve 28 arkadaşının, kumar
hanelerin maddî ve manevî tahribatlarının boyutlarını tespit, etmek ye daha iyi 
denetlenmeleri için alınması gereken tedbirleri. belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/56) 

39.— Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, iç ve dış borçlar 
ile alınan kredilerin nerelerde kullanıldığının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

— 5 -r-
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

40.— İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 9 arkadaşının, doğal afetlerde mey
dana-gelen can ve mal kaybını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) (Görüşme günü : 
21.1.1997 Sah) 

41,, — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 27 arkadaşının, Sivas İlinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

424— Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 9 arkadaşının, yargı bağımsızlığına 
gölge düşürdüğü iddia edilen olayları araştırarak alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

43. —Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz ve 17 arkadaşının, işsizlik soru
nunun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

•44., — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz ve 16 arkadaşının, korunmaya 
muhtaç çocukların sorunlarının araştırılarak gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 44 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiralanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/64) 

46. — Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 31 arkadaşının, Belediyelerin 
içinde bulundukları sorunların tespiti ve belediye hizmetlerinin daha verimli yapı
labilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/65) 

47. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 115 arkadaşının, başörtülü kız öğren
cilerin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104.ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

48. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazam ve 22 arkadaşının, ülkemizdeki petrol 
ve doğalgaz rezervlerinin tespit ve işletilmesi konusunda millî bir petrol politikası
nın oluşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

49. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 28 arkadaşının, Rusya ve Ukray
na'dan kalitesiz ve standartlara uygun olmayan saç ithal edildiği iddialarını ve bun-
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ların üretimde kullanılmasının sakıncalarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/69) 

50. — Çankırı Milletvekili tsmail Coşar ve 42 arkadaşımın, ülkemizin enerji tü
ketiminde ileride bir darboğazla karşılaşmaması için alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

51,-—r Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 21 arkadaşının, Refah Partisinin 
Uluslararası Yardım Teşkilatı (IHH) ile ilişkisinin araştırılması ve bu teşkilatça 
toplanan kurban paralarının amacına ulaşıp ulaşmadığının tespiti amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

52. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, Refah Partisi üye
si oldukları . iddia edilen iki kişinin, kurban organizasyonu marifetiyle topladıkları 
paraların nerelerde kullanıldığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

53. —- Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, bazı turizm şirket
lerinin hac organizasyonlarından sağladıkları gelirden Refah Partisine para akta
rılıp aktarılmadığını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

54. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 26 arkadaşının, Kırıkkale İli
nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

55. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 14 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

56. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 24 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
içinde bulundukları sorunların ve tütün politikamızın tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/76) 

57. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 16 arkadaşının, ülke çıkarlarına uy
gun bir enerji politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/77) 

58. — Burdur Milletvekili Kazım Üstüner ve 14 arkadaşının, hayvancılık sek
törünün sorunlarının ve uygulanan yanlış politikaların araştırılarak alınması gere: 
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ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

59. — İstanbul Milletvekili H. Hüsamettin Özkan ve 14 arkadaşının, DYP Ge
nel Başkanı Tansu Çiller'in, yurt içi gezilerinde kullandığı yabancı hava siciline ka
yıtlı uçağın kullanımının Siyasî Partiler ve Türk-Havacılık Kanunları karşısındaki 
durumunun belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

60,, — İçel Milletvekili Oya ArasU ve 20 arkadaşının, Refah Partisi Genel Baş
kanı Necmettin Erbakan'ın mal varlığının ve kaynaklarının tespit edilme-si amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

61'H — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 25 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmen ve öğrencilerimizin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

62. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 22 arkadaşının, otomotiv 
sanayiinin sorunlarının ve devrim otomobilinin üretilmemesinin nedenlerinin araştırıla
rak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/82) ' 

63. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel ve 28 arkadaşının, GAP İdaresi 
ile yabancı firmalar arasında yapılan anlaşmalardaki usulsüzlük iddialarını araştır
mak ve GAP'ın kısa sürede bitirilebilmesi için gerekli yöntemleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

64. — İzmir Milletvekili Ahmet Piriştina ve 59 arkadaşının, kumarhanelerin 
daha iyi denetlenebilmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105, inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

65.— Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 26 arkadaşının, dengeli kalkınmayı 
olumlu etkileyecek bir ulaştırma politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/85) 

66, — Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz ve 23 arkadaşının, MKE Kuru
munun içinde bulunduğu durumun tespit edilmesi ve tam kapasite ile çalıştırılma
sını sağlamak için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün .104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/87) . 
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67.— Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 23 arkadaşının, EBK ve SEK'nun 
özelleştirilmeleri sonucunda meydana gelen Devlet kayıplarını belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 "inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

68, — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar. ve 41 arkadaşının, Kastamonu İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

69, — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 21 arkadaşının, orta öğretimdeki so
runların araştırılarak Anayasal çerçeveye uygun bir millî eğitim politikasının belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

70, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, et ithali ko
nusunu araştırmak ve hayvancılığımızın geliştirilmesi için alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

•71'. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 26 arkadaşının, İstanbul Per
şembe Pazarı Ticaret Merkezi (PERPA)'nın içinde bulunduğa durumun araştırılarak 
ülke ekonomisine kazandırılabilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

72, — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 24 arkadaşının, Marmara 
Bank, Impexs Bank ve TYT Bank'ın iflas nedenlerinin araştırılarak sorumlularının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

73, —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, Kazakistan'da 
bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin onarımında meydana gelen' yolsuzluk ve 
usulsüzlüklerin araştırılarak, sorumlularının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/97) 

74, — Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 22 arkadaşının, Kütahya Manyezit 
İşletmeleri A.Ş. (KÜMAŞ)'ın özelleştirilmesi sırasında yapıldığı iddia edilen usulsüz
lük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak meydana gelen devlet kayıplarını belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

754 — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 26 arkadaşının, Etibank tarafın
dan yapılan alümina ihalesinde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını 
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araştırarak, madenlerimizin daha rantabl işletilebilmesi için alınması gereken tedbir
leri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

7â< — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 19 arkadaşının, Eskişehir E Tipi 
Cezaevinin kapatılmasının nedenlerini ve yapılan tadilatların gerekli olup olmadığını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (İ0/100) -

77. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Denizli Hinin içinde 
bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

78ı — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 20 arkadaşının, cezaevlerinde 
tutuklu ve hükümlüler tarafından sürdürülen ölüm orucunun nedenlerini ve istem
lerini açığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

79. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 49 arkadaşının, orman yangınları
nın önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler ile yangınlardaki ihmal ve kusurların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

80. — Bartın Milletvekili Koksal Toptan ve 22. arkadaşının, kumarhanelerin ya
rattığı maddî ve ahlakî tahribatların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

81. —Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı ve 23 arkadaşının, elektrik dağıtım ' 
müesseselerinin tahsil ettikleri gelirlerin dağıtılmasında bir kuruma haksız kazanç 
sağlanmak suretiyle TEDAŞ'ın zarara uğratıldığı iddialarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

82. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan ve 22 arkadaşının, Kahramanma
raş İlinin sorunlarını araştırmak ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

83. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 19 arkadaşının, Gediz Nehrinin kirlen
mesinin nedenlerini araştırmak ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

84. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 19 arkadaşının, polis tarafından dinle
nen telefonlar hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü-
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ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/108) (Görüşme günü : 28.1.1997 Salı) 

85. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Pamukkale'nin doğal 
güzellikleri ile kültürel mirasının korunması için alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

86. - Bitlis Milletvekili Kâmran tnan ve' 22 arkadaşının, Hükümetin izlediği 
dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) (Görüşme Günü : 28.1.1997 
Sah) 

87. — Çankırı Milletvekili Mete Bülgün ve 26 arkadaşının, çiftçilerimizin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/111) 

88. —Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekiıv ve. 19 arkadaşının, Trakya'yı tehdit 
eden çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

89. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 20 arkadaşının, altın işletmeciliğinde 
kullanılan yöntemler incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

90. —• İstanbul Milletvekili Yusuf Namöğlu ve 47 arkadaşının, spor yapma ola
nakları ile spor kulüpleri ve sporcuların sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

91. — İstanbul Milletvekili Algan Ha'caloğlu ve 21 arkadaşının, milletvekilleri 
ve bakmakla yükümlü olduklarına ödenen sağlık harcamalarını araştırarak varsa usul
süzlükleri tespit etmek amacıyla Anayasnın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

92. — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 25 arkadaşının. Halk Bankası 
tarafından usulsüz kredi verildiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/116) . 

93. — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 20 arkadaşının, sağlığa zararlı 
şeker ithal edildiği iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 
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94, — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 22 arkadaşının, üniversite
lere giriş sınav sistemindeki olumsuzlukları bütün boyutlarıyla araştırarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

95. — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 22 arkadaşının, özel iskeleler 

rin yasal durumları ile ülke ekonomisi ve çevreye verdikleri zararları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 've 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

9öı — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının otomobillerle ilgili be
delsiz ithalat rejiminin ülke sanayi ve ticaretine yapacağı olumsuz etkileri araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

97. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, Çocuk Esirgeme Ku
rumu ve bu kuruma bağlı yetiştirme yurtlarının içinde bulundukları durumun araştı
rılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtü
züğün 104 ve 105. inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/121) . • _ ; . . " 

98. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 22 arkadaşının, BELKO tarafından 
yapılan ithal kömürün satışı ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/122) 

99. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 arkadaşının, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanının yasa dışı uygulamaları ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

100. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 22 arkadaşının, Kültür Bakanlığı
nın Sanata ve Sanatçılara uyguladığı politikalar ile Devlet ve özel tiyatroların sorun
ları konusunda Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 nci maddesi uyarınca bir "genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

1011. —• İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 25 arkadaşının, özelleştirme uygulama
ları ve bu konudaki sorunları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 10.4. ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

102, — Manisa Milletvekili Cihan Yazar ve 19 arkadaşının, ilaç üretimindeki so
runların araştırılarak genel bir ilaç politikası belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 <ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/128) 
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103. — İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar ve 43 arkadaşının, güvenlik güçlerinin 
toplumsal olaylar karşısındaki şiddete varan tutum ve uygulamalarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/129) 

104. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 arkadaşının, ülkemiz
de meydana gelen şiddet oylarının boyutlarını ve nedenlerini araştırarak alınması ge
reken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/130) 

105. — Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli ve 20 arkadaşının, ülkemizde ama
tör sporculuğun bugünkü durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 

maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 
106. — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ve 49 arkadaşının, Türkiye Cumhuriye

ti ile Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri geliş
tirmek için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/132) 

107. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 33 arkadaşının, 'Başbakanlık 
Örtülü Ödeneğinin amacının dışında kullanıldığı iddialarını araştırarak varsa usulsüz
lük ve yolsuzlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

108. —İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 21 arkadaşının, Ege kıyılarında ku
rulan balık çiftliklerinin ülke turizmini tehdit ettiği iddialarını araştırarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

109. — İstanbul Milletvekili Zekeriya Temizel ve 21 arkadaşının, izlemeye alı
nan ve faaliyetine son verilen bankaların kanuna aykırı işlemlerinin araştırılarak alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 
(Görüşme günü : 21.1.1997 Salı) 

110., — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 21 arkadaşının, kamuda çalışan 
mimar ve mühendislerin çalışma koşullarının araştırılarak özlük haklarının iyileştiril
mesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/136) . 

111., —Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 21 arkadaşının, "yasama dokunulmaz
lığı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 
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112.— Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 24 arkadaşının, bazı termik sant
rallerin işletme hakkının devredilmesinin millî çıkarlara ters düştüğü iddiasını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

113., — Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı ve 20 arkadaşının, Trakya 
bölgesinde özellikle Çorlu ve Çerkezköy'deki çarpık sanayileşmenin önlenmesi için 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/138) 

114. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım ve 21 arkadaşının, gümrüklerde 
meydana gelen karapara aklama olaylarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

115. — izmir Milletvekili Hakan Tartan ve 20 arkadaşının, AİDS'le mücadele 
yollarının araştırılarak ulusal bir politikanın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/140) 
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