
DONEM: 19 YASAMA YILI : 4 

Tl 
M 

NAKD 

© 

83.üncü Birleşim 
8.3.1995 Çarşamba 

• • © . • 

İ Ç İ N DİE K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
III.-YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçm'ın, 

Gümrük Birliğine ilişkin gündem dışı açıklaması ve Bitlis Milletvekili Kâm-
ran İnan, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, Kayseri Milletvekili Abdul
lah Gül ve İzmir Milletvekili Ersin Faralyalı'nın grupları adına konuşmaları 

2. - Tokat Milletvekili Güler lleri'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe 
ilişkin gündem dışı konuşması 

3. - Tekirdağ Milletvekili Fethiye Özver'İn 8 Mart Dünya Kadınlar Gü
nüne ilişkin gündem dışı konuşması „ 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Belçika'ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 

Murat Karayalçm'a, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın ve
kâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1764) 

Sayfa 
4 
5 
6 

6,52 
6 

6:44 

44:45 

45:48 
48,52 

48 



T.B.M.M. B : 83 8 . 3 . 1 9 9 5 O : 1 

Savfa 
2. - Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Nafiz Kurt'a, dönüşüne kadar, 

Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1765) ' 48 

3. - Romanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Öhay Alpago'ya, dönüşüne 
kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'ın vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1766) 48-49 

4. - Belçika'ya gidecek olan Başbakan Tansu Çiller'e dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1767) 49 

5. - Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir parlamento heyetinin, Belçika 
Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanının davetine icabet etmesine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/1768) • 52 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 49 

1. - Refah Partisi Grubu adma Grup Başkanı ve Konya Milletvekili Necmet
tin Erbakan ve Grup Başkanvekilleri Oğuzhan Asiltürk, Şevket Kazan ve Abdül-
latif Şener'in, tek yanlı verilen tavizlerle Türkiye'yi Gümrük Birliği'ne sokmaya 
çalışarak ülkeyi ekonomik bakımdan tahribe, siyasî bakımdan bağımsızlığını ter-. 
ke sürükledikleri iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/39) 49:51 

V.-ÖNERİLER 51 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 51 
1. - Gündemdeki sıralama ile (11/39) esas numaralı gensoru önergesinin gö

rüşme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 51:52 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 53 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 53 
1. - Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Ankara'ya tayinini isteyen bir öğ

retmen adayına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı ce
vabı (7/5674) 53 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nıh, Afşin-Elbistan Santralının 
usulsüz olarak özelleştirileceği iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/5770) 54:58 

3. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurtdışı seyahat
lerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı 
(7/5795) 58:59 

4. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Alevi vatandaşların ibadet ettiği cami
lere Sünnî imam gönderildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/5861) 59:61 

5. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun basında yeralan "Tahsila
ta Geldi Ağaç Oldu" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Baka
nı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/5869) 61:62 



T.B.M.M. B : 83 8 . 3 . İ995 O : 1 
Sayfa 

6. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Hac organizasyonuna ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/5879) 62-64 

7. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Başbakanlık konutuna 
yüzme havuzu yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Baka
nı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/5893) 64:66 

8. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Akkışla-Girinci Köyü 
Camiine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı 
(7/5915) 66:67 

9. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Mahallî İdareler Fonundan Bile
cik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Na-
hit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5941) 67:69 

10. - Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'taki imam hatip kad
rosu açığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı ceva
bı (7/5949) 69:70 

11. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Eski Gediz'de işlenen 
bir cinayete ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/5950) 71:72 

12. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Bünyan-Şıvgın Köyü 
camiine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı 
(7/5960) 73 

13. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Felahiye-İsabey Kö
yünün köy konağı inşaatına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/5993) 73:74 

14. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, THK'ne alınacak tanker 
uçaklara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı ceva
bı (7/6025) 7 4 : 7 7 

15. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, MSB tarafından yapılan bir iha
leye ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı 
(7/6029) 77:79 

O 



T.B.M.M. B : 8 3 8 . 3 . İ 9 9 5 0 : 1 
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican, ortaöğretimde uygulanan ders geçme sistemiyle, öğ

renci seçme ve yerleştirme sınavları ve öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme konusuna; 

Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden nak
dî ve aynî kredi alan çiftçilerin kredi limitlerinin artırılmasına; 

Afyon Milletvekili Gaffar Yakın, 7 Mart 1995 tarihinde basında "kıyak emeklilik" olarak ad
landırılan 4080 sayılı Kanunun, aslında normal milletvekili emekliliği hakkında olduğuna, bu hu
susun basın ve kamuoyunda yanlış anlaşıldığına; 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptı. 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu 

Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 4080 sayılı Kanunun, Anayasanın 89 uncu madde
si gereğince, bir defa daha görüşülmesi için geri gönderildiğine, 

Hollanda ve Almanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'a, dönüşüne kadar Kül
tür Bakanı Timurçin Savaş'ın, vekillik etmesine, 

Romanya Cumhurbaşkanı Ion Ilıescu'nun resmî davetlisi olarak 7 Mart 1995 tarihinde Ro
manya'yı resmen ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, 
TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekillik edeceğine, 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ve, 
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Afşin-Elbistan Termik Santralı

nın kiraya verilmesiyle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkere

si ile, 
10/98 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun görev süresinin 15.3.1995 tarihinden 

itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Komisyon Başkanlığı tezkeresi, 

Kabul edildi. 
Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in 5.1.1961 tarih ve 237 numaralı Taşıt Kanununa Bir 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/1277), İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğru
dan gündeme alınması talebine ilişkin önergesinin görüşmelerinden sonra, yapılan oylama sonu
cunda Genel Kurulda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 

8 Mart Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 16.34'te birleşime son verdi. 

•' /' Vefa Tanır 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Cengiz Üretmen 
. Konya , Manisa . , . ' • . • ' 
Kâtipliye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

8 . 3 . 1 9 9 5 ÇARŞAMBA 

Cumhurbaşkanlığınca Geri Gönderilen Kanun 
1. -T.C. Emekli Sandığı KanunununBir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna İki 

Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 28.2.1975 Tarihli ve 4080 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 un
cu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi 
(1/835, 3/1759)(Plan ve Bütçe Komisyonuna)(Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.1995) 

Rapor 
1. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sakarya Mil

letvekili Nevzat Ercan ve Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar ve Balıkesir Milletvekili Melih Pa-
buççuoğlu'nun; Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazla
lıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanunun 1 inci Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldı
rılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1342)(S. Sayısı: 793)(Da-
ğıtma tarihi: 8.3.1995) (GÜNDEME) 

Gensoru Önergesi 

' 1. - Refah partisi Grubu adına Grup Başkanı ve Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
Grup Başkanvekilleri Oğuzhan Asiltürk, Şevket Kazan ve Abdüllatif Şener'in, tek yanlı verilen ta
vizlerle Türkiye'yi gümrük Birliğine sokmaya çalışarak ülkeyi ekonomik bakımdan tahribe, siyasî 
bakımdan bağımsızlığını terke sürükledikleri iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kuru
ta üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açıl
masına ilişkin önergesi (11/39) (Başkanlığı geliş tarihi: 7.3.1995) 

m 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

.';.- — — — . © — • . . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83 üncü Birleşimini açıyorum. 
III . - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda 
bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, dün, üç arkadaşıma gündem dışı söz 

vereceğimi söylemiştim; fakat, bugün, gündemde bir değişiklik oluyor. 

Sayın İbrahim Gürsoy "son günlerde ülkemizde meydana gelen olaylara ve toplumsal barışı 
bozmak isteyenlere karşı düşüncelerimi dile getireceğim" demişti, ben de evet demiştim. Sayın 
Fethiye Özver "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konuşacağım" demişti, ben de evet 
demiştim. Sayın Güler İleri "Dünya Kadınlar Gününde konuşacağım" demişti, ben de evet 
demiştim. Sayın Melike Haşefe "gündem dışı, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konuşacağım" 
demişti, evet demiştim; ama, şimdi, Sayın Dışişleri Bakanımız, Gümrük Birliği dolayısıyla gündem 
dışı söz talebinde bulunuyorlar. Hükümetin önceliğinden dolayı, sözü ona vereceğim. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkanım, ben de aynı şekilde gündem dışı 
konuşmak istemiştim; bana evet demediniz mi? 

BAŞKAN - Efendim, size evet demedim; çünkü, arkadaşlarımın taleplerinde "8 Mart Kadınlar 
Günü" deniliyor; bir önceliği var. 

Şimdi, Hükümete söz vereceğim; gruplara da söz hakkı doğacağı için gruplara da söz 
vereceğim; ondan sonra iki arkadaşıma söz vereceğim; bu üç hanım arkadaşımız arasında kura çek
erek, konuşacak bir arkadaşımızı belirleyeceğim ve bir de Sayın Gürsoy'a söz vereceğim; yalnız, 
Hükümetin konuşması ve görüşmelerden sonra... 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - İktidardan bir arkadaşımız, muhalefetten de bir arka
daşımız konuşsun efendim. ' 

İBRAHİM GÜRSOY(İstanbul) - Ben yarın konuşayım efendim. 

BAŞKAN - Peki efendim; yarın... 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın, Gümrük Birliğine ilişkin 

gündem dışı açıklaması ve Bitlis Milletvekili Kâmran İnan, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, 
Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve İzmir Milletvekili Ersin Faralyalı'nın grupları adına konuş
maları . 

BAŞKAN - Şimdi, söz, Sayın Dışişleri Bakanının. 

Buyurun Sayın Bakan. 

_ 6 -
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BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARA YALÇIN - Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 6 Martta imzalanmış olan 
Gümrük Birliği ile ilgili olarak, bilgi sunuşunda bulunmak amacıyla söz istemiş bulunuyorum; siz
leri, şahsım ve Hükümetimiz adına saygılarımla selamlıyorum. 

• 6 Martta, Brüksel'de, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ortaklık konseyinin, Türkiye'nin, 
Avrupa Birliğine Gümrük Birliği yoluyla girmesine ilişkin almış olduğu karar, aslında yeni bir 
gelişme değildir; bu karar, 1963 yılında imzalanmış olan Ankara Antlaşmasının ve 1973 yılında 
imzalanmış olan ona ek protokolün ahdî bir yükümlülüğüdür. 

Bilindiği gibi, 1963'te imzalanan Ankara Antlaşmasının 1 inci maddesinde, Türkiye ile 
Avrupa Birliği arasında bir ortaklık ilişkisinin kurulması öngörülmüştür. Ankara Antlaşmasının 2 
nci maddesinin üçüncü fıkrasında ise, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kurulacak ortaklık 
ilişkisinin üç aşamadan geçmesi .karara bağlanmıştır; hazırlık aşaması olacak, geçiş aşması olacak 
bir de son dönem olacak. 

Sayın milletvekilleri, Ankara Antlaşmasının 5 inci maddesine göre, son dönem tümüyle, 
Gümrük Birliğine dayanmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye, 1963 yılında imzalamış olduğu Ankara 
Antlaşması uyarınca, hazırlık dönemini, geçiş dönemini tamamlamış; 6 Martta alman karar 
uyarınca da, Avrupa Birliği ile arasındaki ilişkilerin son aşamasına ulaşmış bulunmaktadır. 

Ülkemiz için, ulusumuz için, halkımız için, iktisadî açıdan, toplumsal açıdan, idarî ve kültürel 
açıdan son derece önem taşıyan bu kararın, hepimiz için hayırlı ve yararlı olmasını diliyorum. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Esaret kararı... 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAY ALÇIN (Devamla) 

- 1950'lerden başlayarak, 1950'lerin ikinci yarısından başlayarak, bu kararın alınmasında, bu 
aşamaya gelinmesinde katkısı olan tüm hükümetlere, başbakanlara, dışişleri bakanlarına 
Hükümetimiz adına en içten şükranlarımı sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, 1980'li yıllarda, bilinen nedenlerle, Avrupa Birliği ile Türkiye 
ilişkilerinde bir duraksama dönemi yaşanmıştı. Bizi Gümrük Birliği Antlaşmasına taşıyan son 
karar, son iki yılda yapılan çalışmalarla elde edilmiştir. Son iki yılda yoğunlaştırılmış bir biçimde 
yapılan çalışmalar, sonuçta Türkiye'yi, 6 Martta, bu karara götürmüştür, taşımıştır. O nedenle, son 
iki yıllık süre içinde Dışişleri Bakanı olarak ülkemize hizmet etmiş olan Sayın Hikmet Çetin'e ve 
Sayın Mümtaz Soysal'a da en içten şükranlarımı sunuyorum. 

•EYÜP AŞIK (Trabzon) - Fatih Rüştü Zorlu'dan bahsetmedin... 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

- 1950'lerden başladım... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - İsim zikretmedin... 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

- Son iki yıldan bahsettim, son iki yılda yoğunlaştırıldığını söyledim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - İsimlerden bahsedersen hepsinden bahset... 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN 

(Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bizim için, ülkemiz için, ulusumuz için, gerçekten uygarlık yol
unda çok önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Kuşkusuz, yeni ve evrensel değer yargılarıyla, 
Türkiye, karşı karşıya kalacaktır. O değer yargılarını, Türkiye, Avrupalı ortaklarıyla paylaşacaktır; 
ancak, hiç kimse kaygıya kapılmasın; Türkiye, tüm kimliğiyle tüm benliğiyle Avrupa Birliğine 
girmektedir; benliğimizin ve kimliğimizin kaybedilmesi, yitirilmesi söz konusu değildir; böyle bir 
gelişme olduğunda, zaten, Türkiye, Türkiye olmaktan çıkar. 
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Değerli arkadaşlarım, teknik açıklamalara geçmeden önce, birkaç hususu bilgilerinize sun

makta yarar görüyorum. " 
Her şeyden önce, Gümrük Birliğine girmemiz, daha doğrusu,' Avrupa Birliğine Gümrük 

Birliği yoluyla girmemiz, Türkiye'nin, tam Üyelik konusundaki kararlılığını hiçbir biçimde ortadan 
kaldırmamaktadır. "Tam üyelik olmadı, onun yerine Gümrük Birliği olsun", "tam üyeliği veremiy
oruz, siz Gümrük Birliği ile idare edin" şeklinde bir yaklaşım olmamıştır, olamaz. Gümrük 
Birliğini, tam üyeliği ikame edecek bir yaklaşım olarak, bir uygulama olarak görmüyoruz. Gümrük 
Birliğine giriyoruz; ama, Türkiye'nin, tam üyeliğiyle ilgili kararlılığı sürmektedir. Nitekim, 6 
Martta alınan kararın başlangıç bölümünde, Türkiye'yi, Ankara Antlaşmasına dayalı olarak tam 
üyeliğe götürecek olan 28 inci madde açık bir biçimde tekrar edilmiştir, o maddeye gönderme 
yapılmıştır. 

Ayrıca, Sayın Başbakanımız, Türkiye'nin tam üyeliği konusuyla ilgili olarak önceki gün 
yaptığı açıklamada, bir tarih telaffuzunda bulunmuştur, 2001 yılını, Türkiye'nin tam üyeliğe 
geçmesini, Türkiye'nin tam üyeliğini sağlayacak bir tarih olarak gördüğünü ifade etmiştir. Sayın 
milletvekilleri, bunu, bir aritmetik hesaplama olmaktan çok, mutlaka gerçekleştirilmesi gereken bir 
hedef olarak almamızın uygun ve yararlı olacağı kanısındayım. , 

Kuşkusuz, hesaplamalar yapılmıştır, kuşkusuz, değerlendirmeler yapılmıştır; ama, burada 
önem taşıyan konu, o aritmetik hesaplamaların sonucu olması değil, burada önem taşıyan konu, 
bunun bir hedef olarak alınması, görülmesidir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan rahatsızlık.çekiyor; lütfen, şu hareketi durdur
alım... Lütfen... 

H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) - Arkadaşları dinlemiyor... 
BAŞKAN-Sayın Bakan, buyurun. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARA YALÇIN (Devamla) 

- Teşekkür ederim Sayın Başkan; bir rahatsızlığım yok. 
Değerli arkadaşlarım, önce bunu belirttim. Tam üyelik, temel amaçtır. Gümrük Birliği, onun 

ikamesi değildir, bir seçenek olarak getirilmemiştir. Tam üyelik -Sayın Başbakan'ın önceki gün 
açıkladığı gibi, bütün olanaklarımızı zorlayacağız- 2001 yılında gerçekleştirilmesi gereken bir 
süreç olarak görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bilgilerinize sunmak istediğim ikinci husus da, Gümrük Birliğinin dün 
başlamamış olduğudur. Bir başka ifadeyle, 6 Martta karar alındı, 7 Martta, yani dün, Gümrük 
Birliği başladı... Hayır, böyle değil. Gümrük Birliği, 1 Ocak 1996 tarihinde başlayacaktır. 6 Martta, 
Ortaklık Konseyinde, Gümrük Birliğinin 1 Ocak 1996 tarihinde başlamasına ilişkin karar 
alınmıştır. 

Önümüzde iki aşama daha var. Bunlardan birincisi, bunun, bu konunun Avrupa 
Parlamentosunda görüşülecek olmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, 6 Martta alınmış olan karar, önümüzdeki aylarda Avrupa 
Parlamentosunda görüşülecektir, tartışılacaktır. Kimileri, Türkiye'nin, bunu, bu kararı Avrupa 
Parlamentosuna taşımasının doğru olmadığını, uygun olmadığının iddia etmekteler. Aslında, bu 
kararın Avrupa Parlamentosuna götürülmesi, taşınması, Türkiye'nin tercihiyle yapılan bir uygula
ma değildir, olmayacaktır. Parlamentolar, egemenliklerini, diledikleri anda, diledikleri biçimde 
kullanma durumundadırlar; parlamentolar, gerekli gördükleri tartışmaları, gerekli gördükleri 
zamanlarda yapma durumundadırlar. Hayır, bunun Parlamentoya götürülmesi uygun değildir, 
bunu, Parlamentoya götürmeyin, götürmeyelim dememiz, o bağlamda söz konusu değildir. Kaldı 
ki, Türkiye'nin, anlaşma yaptığı kuruluşlarla ya da Türkiye'nin, anlaşma yaptığı ülkelerle o 
anlaşmanın nasıl onaylanması gerektiğine ilişkin bir telkinde bulunması da söz konusu değildir; 
çünkü, bu, tümüyle iç mevzuata yönelik bir uygulamadır. 
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Değerli arkadaşlarım, buradan, Yunanistan'ın olumsuz bir tavrıyla karşılaşılmasının söz 

konusu olmayacağını da ifade edeyim. 

6 Mart kararı, Avrupa Parlamentosuna götürülecek, orada tartışılacak ve ayrıca, ekim ayında 
toplanacak olan Ortaklık Konseyinde de ele alınacak; ancak, ekim ayında toplanacak olan Ortaklık 
Konseyi, 6 Martta verilen kararı gözden geçirme ya da değiştirme durumunda olmayacak. O karar 
verildi, o karar alındı. Bu karar, bir kez daha Ortaklık Konseyinde bir tartışmaya tabi tutulmaya
cak, tutulma durumunda değil. 

Basında okumakta ve izlemekteyiz ki, Yunanistan'ın kimi kaygıları olduğu ileri sürülmekte, 
bu kaygılardan hareketle konuyu veto edebileceği olasılığı göz önünde tutulmakta. Bu da söz 
konusu değil, böyle bir gelişmenin olması da söz konusu değil; çünkü; Yunanistan'ın şimdiye kadar 
elinde tuttuğu veto gücü, ekim ayında yapılacak toplantıda, artık daha farklı bir biçimde işleme 
durumunda olacaktır. Ekim ayında, Yunanistan'ın vetosu söz konusu olmayacak. Bunun yeniden 
görüşülmesini, yeniden tartışılmasını bir olasılıkla Yunanistan eğer gündeme getirirse, bunun 
yapılabilmesi için, bu kez, bütün ülkelerin onayının alınması gerekmektedir. Bu kez, herhangi bir 
ülkenin vetosunu kullanması demek, Yunanistan'ın böyle bir girişiminin başarısız kalması, sonuç
suz kalması anlamını taşıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Parlamentosundan, her olasılığa karşı, bir olumsuz tablonun 
ortaya çıkması durumunda -böyle bir şey olacağını sanmıyorum, böyle bir ihtimali görmüyorum; 
ama, her türlü olasılığı göz önünde bulundurmak gerekir- böyle bir olasılık karşısında, Türkiye, 6 
Martta, tüm haklarını mahfuz tuttuğunu açık bir biçimde ortaya koymuştur. 

Değerli arkadaşlarım, konu, Yüce Meclisimizde, değişik tarihlerde tartışıldı; ayrıca, mil-
letvekillerimiz, başka platformlarda da Avrupa Birliğiyle ilgili kaygılarını ifade ettiler. Ben, 18 
Aralıkta, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin tartışılması sırasında, sayın milletvckillerimizin ortaya 
koymuş oldukları kaygıları, burada, çok kısaca kendilerine ve Yüce Meclisimize anımsatmak istiy
orum: O tarihte -18 Aralıkta- kimi sayın milletvekilleri, Hükümetimizin Gümrük Birliğine ne 
pahasına olursa olsun girme kararlılığı içerisinde, Kıbrıs'tan ödün verdiğimizi, ödün vereceğimizi, 
verebileceğimizi dile getirmişlerdi; kimileri de, Türkiye'nin iç sorunlarını; örneğin, demokratik
leşme konusunu, insan hakları konusunu gereksiz yere o platformlarda tartışmakta olduğumuzu 
ileri sürmüşlerdi. 

Değerli arkadaşlarım, Tükiye'nin Gümrük Birliğine girmesi, tümüyle 1963 ve 1973 
Antlaşmalarının getirmiş olduğu koşullar çerçevesinde olmuştur. 1963 Ankara Antlaşmasının 
öngördüğü koşullar vardı; onun eki olan, 1973'teki Ek Protokolün öngörmüş olduğu koşullar vardı. 
Türkiye, Gümrük Birliğine o koşullar çerçevesinde girmiştir; Türkiye'nin Gümrük Birliğine girişini 
başka koşullar belirlememiştir. ' 

Kuşkusuz, içerisinde olduğumuz her platformda -o arada, Ortaklık Konseyi toplantısında-
ortaklarımızın, dostlarımızın dile getirdikleri tüm konulan tartıştık; onlarla ele aldık. Onlar 
görüşlerini söylediler, biz görüşlerimizi ifade ettik. Sorulan soruların yanıtlanması "falanca konu
da tartışma yapmak istiyorum" denildiğinde "hayır, ben o konuda tartışmaya girmem" denilmesi, 
kuşkusuz, söz konusu olamazdı, olmamalıydı. Bütün bu tartışmalar yapıldı; ama, dikkatlerinizi 
çekmek istediğim husus, Türkiye'nin Gümrük Birliğine yalnız ve yalnız 1963 ve 1973 
Antlaşmalarının getirmiş olduğu koşullar ve yükümlülükler çerçevesinde girmiş olduğudur, kararın 
o çerçevede alınmış olduğudur. O tarihlerde taşman duyarlılığın, daha sonra 18 Aralıkta burada 
yapılan görüşmelerde ortaya konulan duyarlılıkların, artık bundan sonra, bu kararın alınmasından 
sonra, 6 Martın aşılmasından sonra aynı doğrultuda sürdürülmemesini diliyorum. O tarihlerde ifade 
ettiğimiz hususlar bugün de yüksek sesle ifade edilebilmeli, tekrar edilebilmelidir. Türkiye, 
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demokratikleşmesini, Avrupalı dostlarından aldığı sipariş uyarınca yapmak durumunda değildir; 
Türkiye, demokratikleşmesini, kendi ulusu için, kendi halkı için, kendisi için gerçekleştirmek duru
mundadır. Bir şantajla karşı karşıya kalamazdık, hiçbir şantajı kabul edemezdik; biz, hiç kimseye 
de şantaj yapma durumunda değiliz. 

Değerli milletvekilleri, 6 Martta, Brüksel'de yapılan Ortaklık Konseyi toplantısında, üç belge 
üzerinde karar alındı: Bunlardan birincisi, Türkiye'nin Gümrük Birliğine girmesine olanak veren 
belgedir; buna "Karar" diyorlar; bir karar alındı. İkinci belge, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında, 
Gümrük Birliği ilişkilerinin dışında, ticarî ilişkilerin dışında; toplumsal yaşamın, devlet yaşamının, 
siyasal yaşamın tüm alanlarında işbirliği yapılmasını öngören ilkeleri ortaya koyan tavsiye 
kararıdır resolution diye adlandırdıkları karardır. Üçüncüsü ise, Türkiye ile Avrupa Birliği 
arasında, malî işbirliğinin yapılmasını öngören karardır. Üç karar bunlardır. O toplantıda bunların 
Uçüyle ilgili karar alındı. < 

Sayın milletvekilleri, şimdi, bunlardan birincisine, yani "Karar" diye adlandırılan metne 
geçmek istiyorum. Burada, her şeyden önce, bunun başında -biraz önce söylemiştim; ama, yinele
mekte yarar görüyorum- Ankara Antlaşmasının Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tam üyeliğin 
kurulmasını öngören 28 inci maddesine güçlü bir biçimde gönderme yapıldığını ifade edeyim. 

Şimdi, sizlere, alınan bu karardan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gümrük birliği 
ilişkisinin kurulmasını sağlayan kimi maddelere ilişkin örnekler sıralamak istiyorum: 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kararla birlikte, tarım ürünleri dışındaki tüm ürünlerin 
serbest dolaşımı öngörülmektedir; bu amaçla, miktar kısıtlamalan kaldırılmaktadır, teknik engeller 
kaldırılmaktadır, vergiler, fonlar kaldırılmaktadır. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - İşçilerimiz de serbest dolaşacaklar mı? 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 
- Şimdi, kaldırılan büyüklüğün; yani, serbest ticaretin sağlanması amacıyla kaldırılan büyüklüğün 
ne olduğunu bilgilerinize sunmak isterim. Bu konuda, çok farklı değerlendirmeler yapılmakta, mil
yarlarca dolardan bahsedilmekte... Herkes ya da kimileri, aklına gelen büyüklüğü herhangi bir 
biçimde denetlemeksizin ifade edebilmekte. 

• CENGİZ BULUT (İzmir) - Hiç söz vermediniz mi Sayın Bakan?!. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

- Sayın milletvekilleri, sizlere, 1995 yılından hareketle bir örnek vermek istiyorum: Eğer, biraz 
önce ifade ettiğim gibi, Gümrük Birliği 1.1.1996 tarihinde başlıyor olmasaydı, Gümrük Birliği 
1.1.1995 tarihinde başlasaydı; yani, bu yıl Gümrük Birliğinin içerisine girmiş olsaydık, bizim, 
devlet olarak, burada uğrayacağımız kayıp 1,5 milyar dolar olacaktı. Bunun, 1,2 milyar doları... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - 3 milyar... 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

- Değil, Sayın Kazan, değil... Yanlış hesaplama yapıyorsunuz. 
Bakın, 1995'in örneğini veriyorum. Biraz sonra da, gelecekte ne olacağını anlayacaksınız, onu 

söyleyeceğim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Geleceğe yönelik konuşmayın; 1995'i bırakın, 1994'ü verin. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - 1991'i, 1992'yi verin. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 
- 1.1.1995 tarihinde, eğer girmiş olsaydık... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Hiç söz vermediniz mi Sayın Bakan?!. 
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BAŞKAN - Efendim, lütfen... Grupların konuşma hakkı vardır; Sayın Bakanı rahat dinleye

lim. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

- ...bizim Türkiye olarak uğrayacağımız zarar 1,5 milyar dolar olacaktı dedim. Bunun 1,2 milyar 
doları, Toplu Konut Fonunun kaldırılacak olması nedeniyle önümüze çıkacaktı; 300 milyon 
dolarıysa, ithalattan alınan klasik vergiler... 1,2 milyar doları Toplu Konut Fonu, 300 milyon doları 
ithalattan alınan klasik vergiler; toplam 1,5 milyar dolar. 

Sayın milletvekilleri, ancak, burada Yüce Heyetiniz bir başka yasayı kabul etti. Toplu Konut 
Fonu, burada kabul edilen o yasa uyarınca da zaten kalkma durumunda..Uruguay Round'un sonun
da karara bağlanan GATT Anlaşması uyarınca, Türkiye artık, ithalattan, Toplu Konut Fonu almak 
durumunda olmayacak. Toplu Konut Fonunun kaldırılması, bizim, Avrupa Birliğine, Gümrük 
Birliği yoluyla girmemizle ilişkili değil, daha önceden çıkmış olan, alınmış olan karar uyarınca da, 
artık, Toplu Konut Fonunu almamız, Toplu Konut Fonu geliri elde etmemiz söz konusu olamaya
cakta Bunu, bu vesileyle bilgilerinize sunmak isterim. 

Sayın milletvekilleri, öte yandan, yine alman kararla, Türkiye, Üçüncü Ülkelere karşı ortak 
gümrük tarifesi uygulama yükümlülüğünü üstlenmektedir. Ancak... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Şunu biraz açar mısınız... 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 
- "Ancak" diye başlayarak tam açmak üzereydim zaten . 

...Ancak, değerli milletvekilleri, ortak gümrük tarifeleri konusunda, Türkiye, tek taraflı olarak, 
bunların geçici süreyle askıya alınması ve değiştirilmesi hakkını elinde tutmaktadır. Üçüncü ülkel
erle, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında ticaretin yapılması durumunda, onların karara bağlamış 
oldukları, kabul etmiş oldukları ortak gümrük tarifesi denilen bir tarife var. Aslında, Gümrük 
Birliğini, serbest ticaret anlaşmasından ayıran temel öğe de bu. Bazı arkadaşlarımız, "Neden 
serbest ticaret anlaşması yapmıyoruz; neden Gümrük Birliği yoluna gidiyoruz?" sorusunu sormak-
talar. Gümrük Birliği ile serbest ticaret anlaşması arasındaki temel farklılık bu; üçüncü ülkelere 
karşı ortak gümrük tarifesi uygulamanız. Ancak, Türkiye, üçüncü ülkelere karşı uygulayacağı ortak 
gümrük tarifesi nedeniyle herhangi bir olumsuzlukla, herhangi bir sorunla karşı karşıya kalırsa, tek 
taraflı olarak, bunu geçici bir süreyle askıya alma ve değiştirme hakkını elinde tutmaktadır. Bunun, 
son derece de önem taşıdığını, altım çizerek bir kez daha ifade edeyim. 

Ayrıca, Kıbrıs'ı ve Türkî cumhuriyetleri, hiçbir biçimde üçüncü ülkeler kümesi içinde 
değerlendirme durumunda olmadığımızı da burada açıklıkla ifade edeyim. Çok ayrıntılarına inmek 
istemiyorum... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Anlaşmada var mı bunlar? , 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

- 1.1.1996'da başlayacak Cengiz Bey. 
CENGİZ BULUT(İzmir) - Anlaşmada var mı bunlar? 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

- Söylüyorum... Söylüyorum... 1.1.1996'da böyle bir uygulamaya girilecek. 
Şu anda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle Türkiye'nin arasındaki ticarî ilişkileri, gümrük 

ilişkileri, hiçbir biçimde olumsuz etkilemesine fırsat vermeyecek bir süreç yürütülmektedir ve 
sonuçlanmak üzeredir. Kaldı ki, onun dışında -yalnızca Kıbrıs için söylemiyorum, Türkî 
cumhuriyetlerin tümünü dikkate alarak ifade ediyorum- TUrkî cumhuriyetlerle ilişkilerimizde de 
bir olumsuzluğun yaşanmaması için gerekli önlemler alınmıştır. . 
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Dikkatinize sunmak istediğim bir başka husus şudur sayın milletvekilleri: Türkiye, bu 

anlaşmayla birlikte, bazı duyarlı mallarda, örneğin otomotivde, ortak gümrük tarifeleri üzerinde 
vergi uygulama hakkını da elinde tutmaktadır. Duyarlı mallann ne olduğuna ilişkin yalnızca oto
motiv örneğini verdim. Aslında, burada, listeyi, listede yer alan malları tek tek sıralamak istemiy
orum; ama, ekonomimiz için, teknisyenlerimiz tarafından, iş dünyasının temsilcileri tarafından, 
duyarlı olarak görülen, duyarlı olarak değerlendirilen bu malların tümünde -listede tek tek yer 
almıştır- ortak gümrük tarifelerinin Üzerinde vergi uygulama hakkını, Türkiye elinde tutmaktadır. 

Karara devam ediyorum: Karara göre, işlenmiş tarım ürünlerinin sanayi payları üzerindeki 
vergilerin karşılıklı olarak sıfırlanması öngörülmektedir. İşlenmiş tarım ürünlerinin iki öğesi var 
sayın milletvekilleri. Bir kısmı tümüyle tarımsal nitelik taşımakta; ama, bir bölümü de sanayi ürünü 
olarak görülmekte, değerlendirilmekte. Bunlar, farklı paylar üzerinden, her ürün için ortaya konul
muştur. Bunun sınaî bölümünün üzerindeki vergiler sıfırlanacaktır. Öte yandan, gümrük kodlarının 
uyumu ve gümrük yönetiminde idarî işbirliğinin sağlanması söz konusu olacaktır, gerçekleştirile
cektir; fikrî, sınaî ve ticari mülkiyet haklarının korunması öngörülmektedir. Bu konuda, 
Hükümetimizin hazırlamış olduğu bir tasarı, Genel Kurulumuzun gündeminde beklemektedir. 

Rekabet korunacaktır; Rekabetin korunmasına ilişkin olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
çok önemli bir yasaya geçtiğimiz aylarda kabul etmiştir. Özel sektörün anayasası olarak görülen, 
görülmesi gereken o düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkmıştır. Sosyal amaçlı devlet 
yardımlarının dışında -sayın milletvekilleri, burası önemli- devlet yardımlarının kaldırılması söz 
konusu olacaktır ve ticarî nitelikli devlet tekellerinin, iki yıllık bir süre içinde rekabete açılması 
sağlanacaktır. 

Şimdiye kadar yapılan damping uygulamalarından, Türkiye, çok ciddî sorunlarla karşı karşıya 
kalmıştır. Bu, özel sektörümüz için, gerçekten, zaman zaman, çok zorlayıcı noktalara gelen bir 
uygulama olmuştur. Damping konusunda, damping yapılması koşulunda, antidamping uygula
masının kendiliğinden harekete geçen bir süreç olması önlenmiştir bu anlaşmayla. Mutlaka bir ön 
uyarı sisteminin devreye girmesi söz konusu olabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, koruma konusunda, uygulamada ortaya çıkabilecek olumsuzlukların 
giderilmesi amacıyla, alınmış olan kararı sizlere açmak, aktarmak istiyorum: 1.1.1996'da uygula
ma başladığında, o uygulama çerçevesinde, eğer, herhangi bir sektörde, herhangi bir dalda, bir 
olumsuzlukla karşılaşırsa, bugünden öngörmediğimiz bir olumsuzluk önümüze çıkarsa; o daldaki, 
o sektördeki üreticiler; zor durumda olduklarını söylerlerse, o koşullarda, ek protokolün 60 inci 
maddesine dayalı olarak, Türkiye, geçici olması koşuluyla, tek yanlı bir uygulamaya giderek, o 
sektörde, o dalda vergi oranlarını yükseltebilecek; o sektörde, o dalda vergi koyabilecektir. Bunun, 
ekonomimizin korunması için elde edilmiş» son derecede önemli bir hak olduğunu bir kere daha 
ifade etmek istiyorum. Bu kaygı var. İçten olarak, kimi yurttaşlarımız, kimi uzmanlarımız bu 
kaygıyı taşımaktalar, aslında gözardı edilmemesi gereken bir olasılık; ama, böyle bir şey ortaya 
çıktığı zaman, bu yetkiyi elimizde tutuyoruz. Böyle bir gelişmenin ortaya çıkması durumunda, o 
sektörde, o dalda, tek yanlı olarak vergi uygulamasına gidebileceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, çok ayrıntılara inmek istemiyorum. Konuyu, değişik yönleriyle 
tartışacağız; ancak, bu aşamada, karar bölümünde sizlere bir de Gümrük Birliğiyle ilgili olarak 
kurumsal işbirliği konusunu aktarmak istiyorum. Bu kararla birlikte, Türkiye ile Avrupa Birliği 
arasında, Gümrük Birliğinin sağlıklı bir biçimde işletilmesini sağlamak amacıyla, Ortak Gümrük 
Birliği Komitesi kurulmuş bulunmaktadır. Ortak Gümrük Birliği Komitesi, ayda en az bir kez 
toplanacaktır. Burada uzmanlar olacaktır, burada uzmanlar, uygulamanın ortaya çıkardığı sorunları 
tartışacaklardır. 
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Bu bağlamda, bir konuya daha değinmek istiyorum: Kimi milletvekillerimiz, politikacılarımız, 

bu arada kimi yazarlarımız, acaba Türkiye'nin, Gümrük Birliğine girmesiyle birlikte egemenlik 
haklarını yitirmesi mi söz konusu olmaktadır sorusunu sormaktalar, kaygısını taşımaktalar. Bunun, 
hiçbir biçimde söz konusu olmayacağını, burada açıklıkla ifade etmek istiyorum sayın milletvekil
leri. Türkiye'nin, Gümrük Birliği ile ilişki kurması nedeniyle, hiçbir biçimde, egemenlik haklarını 
yitirmesi söz konusu olmayacak. 

Sayın Kazan, bu, okuyup anlama işi; el işaretiyle olmaz bu; okumanız gerekiyor, anlamanız 
gerekiyor... (CHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, size, okumadığınız şeyi söyleyeceğim, anlamadığınız şeyi söyleyeceğim: Sayın mil
letvekilleri... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Bakan, deminden beri "o kanunu çıkarmaya mecburuz, 
şu kanunu çıkarmaya mecburuz" diyorsunuz; niye mecburuz?!. 

BAŞKAN - Sayın Kazan, Grup adına konuşma hakkınız var; birazdan size de söz vereceğim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - "Şu kanun çıkacak, bu kanun çıkacak" deyip duruyorsunuz, 
niye çıkacak, mecbur muyuz?!. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARA YALÇIN (Devamla) 
- Burada, Ortaklık Konseyi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle Türkiye'nin birlikte oluşturdukları... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Avrupa'ya kapıcı olduk, kapıcı!.. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARA YALÇIN (Devamla) 
- ...Ortaklık Konseyi, Gümrük Birliği ilişkilerinden kaynaklanan tüm sorunları karara bağlayacak 
tek organdır. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Arkanızdaki yazıyı değiştireceksiniz... 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARA YALÇIN (Devamla) 
- Şu iddia ediliyordu: Türkiye, karar alma sürecine katılamayacak; Türkiye, karar alma sürecinde 
yer almamakta; o nedenle, Türkiye, içinde olmadığı karar alma platformunun, platformlarının 
kararını uygulamak zorunda kalacak; o nedenle de, egemenlik haklarını yitirecek... 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Yalan mı?!. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

- Bu, doğru değil. 

ALİ OĞUZ (İstanbul)-Doğru!.. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

- Ben "doğru değil" sözcüğünü kullanmayı tercihi ediyorum; isterseniz, sizinle aynı sözcüğü de kul
lanabilirim: Yalan... 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında, Gümrük Birliği ilişkilerini tüm yön
leriyle karara, bağlayacak tek bir kurul vardır: Ortaklık Konseyi. Ortaklık Konseyinin dışında, 
Türkiye ile Avrupa Birliğinin ilişkilerini karara bağlayacak başka hiçbir platform yoktur... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Karar organı değil mi?.. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

- ...ve Türkiye, karar organı olan o Ortaklık Konseyinin üyesidir. Ortaklık Konseyinin zaten iki 
üyesi var; birisi Türkiye birisi de Türkiye dışında kalan 15 ülke. 

Değerli arkadaşlarım, size, kararı anlattım; 6 Martta, üç belgenin karara bağlandığını, bunlar
dan birisinin karar, ötekinin tavsiye karan, üçüncüsünün de malî işbirliği kararı olduğunu söyle-

• ' • • * - 1 3 -



T.B.M.M. B : 8 3 8 . 3 . 1 9 9 5 0 : 1 
mistim. Bunların birincisiyle ilgili olarak, karar diye adlandırdığımız dokümanla, metinle ilgili 
olarak, sizlere, özet bilgi sundum. Şimdi, sizlere, yine, özetle, tavsiye kararı diye adlandırılan, 
onların resolution diye adlandırdıkları metinle ilgili olarak bilgi sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kurulan Gümrük Birliği 
ilişkilerinin dışında, öteki ilişkileri düzenleyen platformların oluşturulmasına, çalışmasına yönelik 
ilke kararları ortaya konulmuş bulunmaktadır. Buna göre, tavsiye kararına göre, resolution diye 
adlandırdıkları metne, belgeye göre; sınaî alanda, Türkiye'nin, transavrupa şebekelerine 
katılımında, ulaştırmada, telekomünikasyonda, çevre sektöründe, bilimsel işbirliği alanında, ista
tistik dalında, adalet ve içişleri alanlarında, kültür alanında, enformasyon ve iletişim alanında, 
Türkiye, Gümrük Birliği ilişkilerinin dışında, tüm Avrupa kurumlarıyla işbirliği yapma durumun
da olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, siyasî alanda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak da, resolution 
diye adlandırılan tavsiye kararı metni içinde, önemli bir işleyiş öngörülmüştür. Siyasî işbirliği, her 
şeyden önce, devlet başkanları ya da hükümet başkanları düzeyinde, yılda, en az bir kez gerçek
leştirilecektir; bu, karara bağlanmıştır. Ayrıca, yılda, en az iki kez, dışişleri bakanları düzeyinde bir 
platform oluşturulacaktır, biri, Ortaklık Konseyi olmak üzere. Dışişleri bakanlarının, Avrupa 
Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanlıklarının siyasî yöneticileriyle -siyasî direktör diye 
adlandırmaktalar. Bizde, daha çok, müsteşara tekabül ediyor bu değerlendirme- bizim 
müsteşarımız arasında yirie yılda iki kez toplantı olacaktır. 

Ayrıca, her yıl, uzmanlar düzeyinde de, çok sayıda toplantı yapılacak ve burada, ortak güven
lik konularıyla dış politika konuları ele alınacaktır. Böylelikle, çok önemli bir işbirliği mekaniz
ması devreye sokulmuş bulunmaktadır. 

Topluluk, malî işbirliği konusunda da bir açıklamada bulunmuştur. Bizim, her şeyden önce 
yaklaşımımızı, her şeyden önce beklentilerimizle ilgili değerlendirmelerimizi, artık, daha 
farklılaştırmamız gerekmektedir. Bunu, burada ifade etmekte yarar görüyorum. 

Sayın milletvekilleri, ilişki kurduğumuz her uluslararası örgütle, her uluslararası kuruluşla 
Türkiye'nin ilişkilerinin, yalnızca, onlar, bize ne kadar yardım yapacaklar çerçevesine otıırtulma-
ması gerekmektedir. Türkiye'nin, artık, bu alışkanlığı bir yana bırakması, bunu terk etmesi gerek
mektedir. 

Türkiye, kuşkusuz, malî işbirliği alanında çok önemli katkıları alacak, bu açık; ama, burada 
önem taşıyan konu, Türkiye'nin, şu kadar milyar dolarlık yardım alması; Türkiye'nin, şu kadar mil
yar ECU'lük kredi alması değildir; Türkiye'nin, bu kuruluşlarla ve Türkiye'nin, Avrupa Birliğiyle 
bir malî işbirliği içine girebilmesidir. Ancak, gene de temel duyarlılık konusunun, alınacak kredi 
miktarı olduğunu bilerek, onun bilinci içinde, malî işbirliğiyle ilgili yapılan açıklamadan hareketle, 
sizlere, Türkiye'nin alacağı kredi miktarına ilişkin bir bilgi sunuşunda bulunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce, bütçe kaynaklarından, 1.1.1996 tarihinden başlayarak, 
Türkiye, 375 milyon ECU'lük bir kaynak alacaktır; bu, Avrupa para birimidir. 

İkinci olarak, Akdeniz Programı çerçevesinde, Türkiye, 400 milyon ECU'lük bir krediyi kul
lanabilecektir. 

Üçüncü olarak da, Türkiye, Avrupa Yatırım Bankası kaynaklarından 750 milyon ECU'lük bir 
kredi kullanma olanağına sahip olacaktır. Bunların toplamı 1 milyar 525 milyon ECU'dür. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin, Avrupa Birliğinden elde edeceği kaynaklar yalnızca bun
larla sınırlı olmayacak. Türkiye, Avrupa Birliğinden, telaffuz etmiş olduğum 1 milyar 525 milyon 
ECU'ye varan bu büyüklüklerin dışında, iki konuda daha kaynak kullanma olanağını elde edebile
cektir. Bunlarla ilgili büyüklükleri şu anda telaffuz edemiyorum; çünkü, bunlar, daha, Topluluğun 
kendi içinde de uygulamaya konulmamıştır. Bunlardan birincisi, Topluluğun 1996 yılında başlata
cağı Akdeniz Programıdır. 
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Değerli arkadaşlarım, Topluluk, 1996 yılında 5,5 milyar ECU'lük -toplam büyüklüğü 5,5 mil

yar ECU'ye varan- bir programı başlatacaktır. Biz, Türkiye olarak, buradan, yaklaşık 700 milyon 
ECU'lük bir pay alacağımızı düşünüyoruz. Bu büyüklük telaffuz edilmiştir. Ben, burada size, bizim 
tahminimizi, bakanlıklarımızın, uzmanlarımızın yapmış olduğu hesaplamayı söylemiyorum; 
Avrupa Birliği yöneticileriyle görüşüldü, Komisyon yöneticileriyle görüşüldü, bu başladığında, 
Türkiye, 5,5 milyar ECU'lük bu fondan, yaklaşık 700 milyon ECU'lük bir kaynak alabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka kaynak daha var, onu da önemle söylemek istiyorum: Türkiye, 
yalnızca adlarını vermiş olduğum programlardan, fonlardan kaynak çekmeyecek. Demin, sizlere, 
uygulama sırasında, herhangi bir sektörümüzde bir darboğazla karşılaştığımızda devreye soka
cağımız koruma mekanizmasına ilişkin bilgi sunmuştum. Burada da, ödemeler dengesinde ortaya 
çıkabilecek olumsuzluklar karşısında kullanacağımız bir programa ilişkin bilgi sunuşunda bulun
mak istiyorum. Eğer, böyle bir uygulama önümüze çıkarsa, daha doğrusu, eğer, böyle bir olasılık 
önümüze çıkarsa, Türkiye, bir şekilde, uygulama sonucunda, ödemeler dengesinde ciddî 
darboğazlarla karşı karşıya kalırsa, öteki koruma önlemlerinin yanı sıra, Topluluk kaynaklarından 
çok büyük ölçüde yararlanma olanağını da elde edebilecektir. Aslında bu, yalnızca bunun için, 
ödemeler dengesinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklar için düşünülen bir işleyiş değil. Bunun bir 
başka yanı daha var; bu, Toplulukla Türkiye arasında düzenli bir biçimde yapılacak, periyodik bir 
biçimde yapılacak makro ekonomik değerlendirmelere dayalı olarak, Türkiye ekonomisinin daha 
ileri noktalara taşınması amacıyla işletilecek, verilecek, değerlendirilecek bir yardım kalemidir. Biz 
bunu 300 milyon ECU olarak değerlendiriyoruz. Ancak, bunların ikisini de bir olasılık olarak 
söylüyorum; çünkü, birincisi daha devreye girmedi, ikincisi için de, 300 milyon ECU olarak 
düşündüğümüz bu yardım paketi için de, şimdi bir büyüklüğü telaffuz edemem. Şundan edemem: 
Ödemeler dengesinde açık ortaya çıkıp çıkmayacağı belli değil. Açık ortaya çıkacaksa bunun 
büyüklüğü ne olacak; o belli değil. O nedenle, şimdiden, bununla ilgili bir büyüklüğün telaffuz 
edilmesi söz konusu olmayabilir. Ancak, sayın milletvekilleri, en az düzeyde tuttuğum, en alt 
düzeyde tuttuğum bu büyüklükleri de dikkate aldığımızda, Türkiye'nin, Avrupa Birliğinden elde 
edecekleri kaynakların alt düzeyinin 2,5 milyar ECU olduğunu, bunun da, dolar cinsinden büyükT 
lüğünün 3,2 milyar dolar olduğunu bilgilerinize... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Kaç yılda alacağız Sayın Bakan? 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

- Bunlar, kredilere dayalı olarak beş yıl içinde var, iki yıl içinde var„. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Beş yılda 3 milyar! Kıbrıs'a değmez vallahi!.. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

- Siz, gelişmeleri anlamamışsınız o zaman Sayın Bulut. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Kıbrıs 3 milyara ucuz gitmiş!.. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

- Kıbrıs bir yere gitmedi, Kıbrıs yerli yerinde duruyor, hem de çok güçlü bir biçimde duruyor. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Beş yılda 3 milyar!.. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

- Türkiye'de -belki sizin böyle bir alışkanlığınız olabilir- Kıbrıs'ı parayla ölçecek hiçbir yönetim 
olmamıştır, olmaz da... 

Değerli arkadaşlarım, aslında, değişik gerekçelerle, Kıbrıs konusuna değinmek istemiyordum. 
Kıbrıs konusuna değinilmesinin, bazı darboğazlar yaratabileceği, bazı yeni tartışmaları gündeme 
getirebileceği kaygısıyla bunu düşünmekteydim; ama, bir arkadaşımız, bir milletvekilimiz, burada, 
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Avrupa Birliğinden alacağımız kaynakların büyüklüğü ile Kıbrıs'ı karşılaştırdı, "değmez" dedi, bu 
akıl almaz tavrı, bu akıl almaz değerlendirmeyi göz önünde bulundurarak, Kıbrıs konusundaki 
kesin tavrımızı burada bilgilerinize sunmak ihtiyacını duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; burada şunu söyleyeyim... 

CENGİZ BULUT (izmir) - Ermenistan'a havaalanı açtınız, Ermenistan'a... 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞÎŞLERÎ BAKANI MURAT KARAY ALÇIN (Devamla) 

- Bağırmayın, dinleyin... Dinleyin, ne olduğunu anlayın, ondan sonra karar verin, ona göre tavır 
sergileyin... . ' ' • * • . ' • ' 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Kıbrıs'ı neye karşılık verdiniz, açıkça konuş... 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

- ...18 Aralık tarihinde söylemiştim; 18 Aralık tarihinde, hiçbir biçimde, Kıbrıs'ı, bu konuyla 
bağlantılı olarak ele almayacağımızı ifade etmiştim. Konuşmamın başında da ifade ettim; ancak, 6 
Mart tarihinde Brüksel'de yapmış olduğumuz toplantıda, Kıbrıs ile ilgili olarak, Avrupa Birliğine 
üye ülkelerin dışişleri bakanlarına yaptığım açıklamayı, çok özet olarak burada tekrar etmek istiy
orum. Yalnızca 6 Mart tarihinde değil, temas halinde olduğum tüm dışişleri bakanlarına bunları 
ifade etmiştim. 

Sayın milletvekilleri, 19 Aralık tarihinden bu yana, 14 ülkenin dışişleri bakanı ile görüştüm; 
19 Aralık tarihinden bu yana, Avrupa Birliğine üye ülkelerin kimilerinin başbakanlarıyla görüştüm; 
14 ülkenin tümünün parlamenterleriyle görüşme, tartışma yapma olanağını elde ettim. Ayrıca, 
dönem başkanı olan Fransa'nın Dışişleri Bakanı Alain Juppe'ye, 3 Şubat tarihinde, 
Hükümetimizin, Kıbrıs'la ilgili olarak kararlılığını ortaya koyan bir mektup gönderdim. Bunu, 
şunun için söylüyorum: Yalnızca 6 Mart tarihinde, Avrupa Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakan
larına onu söylemedim, daha önce de bunları ifade etmiştim; ama, 6 Mart tarihinde söylediğim şu: 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, hiçbir biçimde, Londra ve Zürih Antlaşmalarının, Kıbrıs'a 
yaşam veren, Kıbrıs'ı kuran, Kıbrıs Devletini kuran antlaşmaların geçerliliğinden kaygı duyma
maktadır, Türkiye'nin böyle bir şüphesi yoktur. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Endişe ediyoruz, sormak hakkımız, her şeyi kapalı hallediyor
sunuz. > 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 
- Hiç kimsenin de böyle bir kaygıya ya da böyle bir hevese kapılmaması gerekir; bu birincisi. 

İkinci olarak şunu söyleyeyim: Londra ve Zürih Antlaşmaları, Kıbrıs'ın, ancak, Türkiye'nin 
ve Yunanistan'ın eşzamanlı olarak içinde yer aldıkları uluslararası kuruluşlara girmesini 
öngörmektedir. Türkiye'nin ve Yunanistan'ın eşzamanlı olarak içinde yer almadıkları uluslararası 
kuruluşlara, Kıbrıs'ın girmesi söz konusu değildir. 

Türkiye, Avrupa Birliğine üye değil; Türkiye, Avrupa Birliğine tam üye değil; Türkiye, 
Avrupa Birliğiyle Gümrük Birliği ilişkisini de 6 Martta kurdu; ancak, Yunanistan, Avrupa 
Birliğinin üyesi. Türkiye, Kıbrıs'la ilgili olarak gelişmeleri, üyesi olmadığı bir platformda, değişik 
yönleriyle denetleme, onun için veto kullanma olanağına sahip değil; ama, Yunanistan, Türkiye 
için veto kullanma olanağına sahipti; o vetosunu kullanmıştı. , 

Şimdi, bunu da dikkate alarak, Avrupa Birliğine üye ülkelerin yöneticilerine asıl söylediğimiz 
ve Yunanistan'ı rahatsız eden, Yunanistan'da muhalefeti ve iktidar partisinin bir bölümünü 
harekete geçiren değerlendirme şu oldu: Eğer -bunu, burada da söylemiştim, ilk kez orada 
söylemedim- bütün bu koşullar karşısında, Avrupa Birliği, nihaî çözüme ulaşılmadan, Kıbrıs'ın, 
Avrupa Birliğine girmesi doğrultusunda bir karar alırsa, bu karar, Kıbrıs'ın, Avrupa Birliğine 
girmesi anlamına gelmez... 
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CENGİZ BULUT (İzmir) - Siz, o zaman kabul ettiniz demek. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAY ALÇIN (Devamla) 
- ...Bu karar, Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliğine girmesi anlamına gelir ve o ortamda da 
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle bütünleşme kararını alır ve uygular. Söylediğimiz bu 
oldu. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Nasıl yapacaksınız bunu?!. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 
- Nasıl yapacağımızı görürsün... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - İzah edin... 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

- Beklersen görürsün nasıl yapacağımızı Sayın Bulut. 
...Dolayısıyla, bunu öğrendikten sonra, bunun ne olduğunu anladıktan sonra... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - İzah edin... 
BAŞKAN - Sayın Bulut, lütfen... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - İzah etsinler efendim. 
BAŞKAN - Ediyor, efendim... 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

- ...artık, Kıbrıs'la, Avrupa Birliğinden alınacak parasal kaynakların karşılaştırılmasından, umarım, 
vazgeçersiniz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Efendim, izah etsinler. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Kaçamak cevap veriyorlar; izah etsinler. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 
- Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; burada, sizlere, 6 Martta alınan kararın temel nitelik
lerine ilişkin, çok özetle bilgi sunmaya çalıştım. Sizlere, özetle aktardığım bu bilgilerin ortaya 
koymuş olduğu görüntü şudur: Türkiye, Avrupa Birliğiyle dar anlamlı, dar kapsamlı bir ticarî ilişki 
içine girmemiştir; dar kapsamlı bir Gümrük Birliği yoktur; Türkiye1yi, tam işbirliğine götürecek, 
tam üyeliğe götürecek bir karar alınmıştır. Kabul edilen metinlerin tümü bu doğrultudadır. Buradan 
hareketle, Türkiye'nin, klasik Gümrük Birliği ile tam üyelik arasında bir yerde olduğunu, 6 Martta 
alınan kararın, böyle bir nitelik taşıdığını bilgilerinize sunmak istiyorum. Aslında, bu, yıllardan bu 
yana yaşanan olayın tescilidir; çünkü, Türkiye, zaten Avrupa'daydı; Türkiye, zaten Avrupa'ya 
girmişti, fiilî bir durum vardı zaten. "Teşbihte hata olmaz" derler; biz, iskân hakkımızı elde ettik; 
zaten oradaydık, orada yaşamaktaydık. Şimdi, bu kararla -eski bir belediyeci olarak söylüyorum-
bir iskân hakkı alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda, Ankara'nın eski Belediye Başkanı olarak, yaşadığım bir 
olayı, sizlere, konuşmamın sonunda aktarmak istiyorum. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - İskân hakkı, binanın sahibine verilir; siz, binanın sahibi 
değilsiniz; siz, binanın odacısısınız, kapıcısısınız... 

BAŞKAN-Sayın Erdal, lütfen... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - İskan hakkı odacıya verilmez. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI, DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) -

Siz, kendinizi odacı olarak görebilirsiniz; ayrıca, odacılık kötü bir şey de değil. Siz, kendinizi 
kapıcı olarak da görebilirsiniz; o da kötü bir şey değil; ama, biz, kendimizi öyle görmüyoruz. 
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HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Siz, binanın sahibi değilsiniz, iskân hakkı, binanın sahibine 

verilir. Ben de bir mimarım, Avrupa'da, siz, binanın kapıcısısınız!.. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, devam ediniz. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI, DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAY ALÇIN (Devamla) -

Sayın milletvekilleri, bana, bir gün, İsveç'in Ankara Büyükelçisi telefon etti ve Stockholm 
Büyükşehir Belediye Başkanının beni ziyaret etmek istediğini söyledi. Ertesi gün Ankara'ya gele
cekmiş. Aslında, Stockholm'ün ya da bir başka yerin belediye başkanının Ankara'ya gelmesinin, 
benimle ilişkili olması gerektiğini düşündüm o anda; ama, fazla da sormadım. Memnuniyetle, ken
disini, ertesi gün, Ankara Belediyesinde kabul edeceğimi söyledim. İsveç'te, yabancılara yerel 
seçimlerde oy kullanma hakkı veriliyor; önce onu bilginize sunayım. İsveç'te yaşamakta olan 
yabancılar, yerel seçimlerde, belediye meclisi üyeliği seçimlerinde, belediye başkanlığı seçim
lerinde oy kullanmaktalar ve İsveç'te, Stockholm'de, Kulu'dan -Konya'nın bir ilçesidir; ama, 
Ankara'ya çok yakındır- 20-25 bin dolaylarında yurttaşımız çalışmakta. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Siz, seçilmiş bplediye başkanının yetkisini alıyorsunuz 
Türkiye'de. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARA YALÇIN (Devamla) 
- Ertesi gün, Stockholm Belediye Başkanı geldi... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Seçilmiş belediye başkanının yetkisini' alıyorsunuz siz. 
BAŞKAN - Sayın Erdal, lütfen... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, dediğim doğru değil mi?.. Türkiye'de seçilmiş 

belediye başkanının yetkisini alan Hükümet, Avrupa'da yabancı işçilerin hakkını alacakmış... Bu 
ne perhiz, bu ne lahana turşusu!.. Ne dediğini bilmiyor. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 
- Stockholm Belediye Başkanının ardında çok sayıda da gazeteci vardı, kameraman vardı -onların, 
Türk gazetecileri olmadığını gördüm, anladım- onlarla birlikte geldi. Sayın Başkan, ziyaretinizden 
çok büyük bir mutluluk duydum; ama -hani, sizi ben çağırmamıştım- niye geldiğinizi sorabilir 
miyim Ankara'ya; bir başka amaçla mı geldiniz, dedim. Bana "Stockholm Belediyesi seçimleri 
Önümüzdeki ay başlayacak, önümüzdeki ay Stockholm'de belediye seçimleri yapılacak, belediye 
meclisi üyeliği için seçimler yapılacak; ben de, belediye seçimleri için kampanyamr-yeniden 
seçilmek istiyorum- Ankara'dan başlatmak istedim; Kulu'ya gidiyorum, Kulu'da kampanyayı 
başlatacağım, oradan Stockholm'e gideceğim" dedi. Stockholm Belediye Başkanı, Stockholm 
Belediyesi seçimleri için kampanyasını Kulu'dan başlatmak ihtiyacını duyuyorsa, zaten Türkiye'nin 
fiilen Avrupa'da olduğu açık bir biçimde ortaya çıkmakta. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Siz de kampanyanızda Avrupa'ya gidecek misiniz? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Adıyaman ne olacak? Sayın Başkanım, Adıyaman'dan 

başlasın. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

- Değerli arkadaşlarım, konuşmamın sonunda, konuyu değişik yönleriyle tartışan değerli bilim 
adamlarımızdan Sayın Prof. Manisalı'nın vermiş olduğu bir örneğe göndermede bulunmak istiyo
rum. Aslında, konunun bilim adamları tarafından, siyasetçiler tarafından -kuşkusuz, makul ölçüler 
içinde- tartışılmasında yarar var; ne kadar çok tartışılırsa, o kadar daha ileri sonuçlar elde ederiz, 
Hükümet olarak bundan o denli mutluluk duyarız; ama, ben, Sayın Manisalı'nın vermiş olduğu bir 
örneği burada tekrar ederek konuşmamı tamamlamak istiyorum. "Biz, apartmanın alt katlarındayız; 
on katlı Avrupa apartmanının alt katlarına girdik" diyor. 
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CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Bakanım, serbest dolaşım ne oldu?.. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAY ALÇIN (Devamla) 

- Aslında, on katlı ya da daha fazla, kaç katlı olursa olsun, eğer, Sayın Manisalı'nın benzetmesini 
kullanmak gerekirse; değerli arkadaşlarım, 1963 ve 1973 yıllarında, Ankara Antlaşması ve onun 
eki olan protokolle. elde ettiğimiz mülkiyet hakkımıza dayalı olarak, tapumuza dayalı olarak 
Avrupa apartmanına girmiş ve gerçekten iskân hakkı almış bulunuyoruz... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Kaçıncı katındayız Sayın Bakanım?.. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAY ALÇIN (Devamla) 

- İskân hakkı kesinlikle alınmıştır. 
- Avrupa apartmanının alt katlarında olabiliriz... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Hangi katında Sayın Bakanım; üst katında mı alt katında mı? 
BAŞKAN - Sayın Bulut... 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAY ALÇIN (Devamla) 

- Ama, bunu daha üst katlara çıkarmak nihaî hedefimizdir. Bazıları alt katta olmak isteyebilir, 
bazıları apartmana gelmek istemeyebilir, apartmana girmek istemeyebilir; ama, biz, bu apartmana 
girdik ve bunun üst katlarına çıkma konusunda kesin kararlıyız. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Siz apartmanın kaçıncı katma girdiniz; hangi katmdasınız? 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAY ALÇIN (Devamla) 

- Bunu gerçekleştireceğimize olan inancımı, Hükümetimiz adına, burada, bir kez daha ifade 
ederek, hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, konu mühimdir. Günlerden beri, basında, bu konu işlenmiştir ve şu anda, 

eminim ki, Türkiye'nin her tarafında, vatandaşımız, şu açık Meclis konuşmalarını dinliyor. Dikkat 
ettiyseniz, milletin de merak ettiği bir konu olduğu için, Sayın Bakanın İçtüzük haklarında 
kısıtlama yapmadım. Onun için, müsaade ederseniz, şimdi* gruplar, doğan haklarını kullanacaklar. 

Şu ana kadar, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kâmran İnan söz talebinde bulundu. 

Buyurun Sayın İnan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın İnan, konuşma süreniz 10 dakikadır; Sayın Bakana tanıdığım hakları size de 

tanıyacağım; mümkün olduğu kadar özetlemeye gayret ediniz. 
ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hakikaten, kamuoyumuzu günlerdir işgal eden ve önemli telakki ettiğimiz bu konu üzerindeki 
konuşmaların, her türlü siyasî mülahaza veya kutuplaşmanın üstüne geçirilerek, hissiyattan da uzak 
ve abartmalardan da kaçmak suretiyle, objektif bir şekilde, bunu, gerçek boyutlarına getirmek ve o 
şekilde müzakere etmek kanaatine inanıyorum, lüzumuna inanıyorum ve bundan dolayıdır ki, bu 
hattı takip edeceğiz. Aslında, Sayın Bakanın da böyle bir hat takip etmesini temenni ederdim; ama, 
biraz sona doğru, ziyadesiyle siyasî hava verdiler, herhalde hâlâ Brüksel havasını üstlerinden ata
madılar; ama, bu havaları artık bıkakıp da, bulutların içerisinden çıkıp, gayet soğukkanlı bir 
şekilde, bu mesele nedir ve ne değildir; bunu bilmek, Yüce Meclisin bilmesi ve dolayısıyla Türk 
kamuoyuna intikali bir zaruret haline gelmiştir diye düşünüyorum ve bizim maruzatımız bu 
çerçevede olacaktır. . 

Değerli milletvekilleri, Brüksel görüşmelerinin ağırlık noktasını, demokratikleşme ve bu yolda 
bize yöneltilen tenkitler ve talepler oluşturmuştur. Oysa, bu mesele de dahi, Sayın Hükümet, 
demokratik davranmamıştır. 21 Şubatta, muhalefet partilerinin sunduğu genel görüşme talebi 
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dışında, kendi inisiyatifiyle, Sayın Hükümet buraya gelip, gelişmeler hakkında Yüce Meclise en 
ufak bir izahat vermiş değildir ve 21 Şubattaki öngörüşmelerde de, Sayın Bakan -beni affetsinlcr-
işin esasına inmeden, fevkalade politik bir konuşma yapmıştır. Bunun daha acı bir yönü vardır. 6 
Martta Brüksel'de neticelenen ve Türkçesiyle yabancı dili elimde bulunan vesika üzerinde hiçbir 
gizlilik işareti yoktur; 15 Avrupa Birliği memleketince bilinmekteydi, Yunanistan dahil, Avrupa 
Komisyonunun ve Konseyinin bütün sekreteryalarında mevcuttu. Bu vesika, Türkiye'de Türkiye 
Büyük Millet Meclisine, Dışişleri Komisyonuna, siyasî liderlere 6 Marttan evvel verilmemiştir. 
Neden acaba?.. Bir ara rahatsız olduk; ama, sonra baktık ki, fazla rahatsız olmaya lüzum yok; 
çünkü, bu vesika, Hükümetin ortağı olan Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanına bile gös
terilmemiştir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Eğer yanılmıyorsam, Sayın Bakan, 
aynı partiye mensup bir sayın bakandır. 

Değerli milletvekilleri, bu bir savunma antlaşması değildir. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir 
mesele olsa, amenna, gayet titizlikle bakarız; ama, bugün başlayan bu müzakerelerin ve kamuoyu
nun bu meseleye ilgisinin, bunun 6 Martta neticelenmesinden önce yapılması lazımdı; Hükümet, 
kendi talebi ve inisiyatifiyle Parlamentonun tepkisini alması lazımdı. Sizin karşınıza, her gün, 
Avrupa Parlamentosunu çıkarıyorlar da, siz, demokratik bir memleketin Sayın Bakanı olarak kendi 
Parlamentonuzu düşünmemeye hakkınız var mı; olmaması lazımdır! (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, diğer taraftan, bu konu, maalesef, çok aşırı bir şekilde politize edildi. 
Mesele tekniktir ve bugünün meselesi değildir. 

Topluma ve kamuoyuna şu bilgi ve intiba verildi: Yeni bir anlaşma ortaya çıkıyor ve âdeta, 
bu, tam üyeliğin bir alternatifi olmaktadır. Bununla ilgisi yok; Sayın Bakan, nihayet lütfettiler, 
beyanlarında işaret ettiler ve yine, kendilerinin de önünde bulunan ve 6 Martta tasvip ettikleri ana 
dokümanın başlığında aynen şu cümle var; metne sadık kalmak maksadıyla okuyorum: "Topluluk 
ile Türkiye arasındaki ortaklık ilişkisinin çerçevesini çizen Ankara Antlaşması ve Katma 
Protokolden kaynaklanan ahdî bir yükümlülük olan Gümrük Birliğine varılmasında ve Gümrük 
Birliği ertesi, son dönemin işlerliğinin sağlanmasında gereken yöntem ve süreler, taraflar arasında 
son iki yıldır yapılan teknik ve siyasî müzakereler sonucunda belirlenmiştir." Binaenaleyh, ortada, 
6 Martta Brüksel'de imzalanmış bir Gümrük Birliği Antlaşması yoktur. Mevcut ve bu sene tümüyle 
yürürlüğe girmesi beklenen ve gereken bir antlaşmanın, işlerlik, teknik yönleri ele alınmıştır ve 
kaldı ki, Türkiye, aslında, yirmiiki yıldan beri Gümrük Birliği prosesi içerisinde, süreci ficinde 
bulunuyor. Avrupa Birliği, onbeş yılı aşkın bir süreden beri, bütün sanayi ürünlerimize gümrükleri 
sıfırlamıştır. Binaenaleyh, oraya yönelik gümrük birliği tamamlanmış vaziyettedir. Bir tek istisnası, 
bizim, tekstil üreticilerinin kendi iradeleriyle kabullendikleri kota seviyesiydi, tekstilde. Buna muk
abil, bizim gümrük hadlerinin indirilmesinde de, bu sene, yüzde 90-95'in üstüne geldik. 
Binaenaleyh, bu, tedricen, yirmiiki yıldan beri süregelen, işleyen bir hadisedir. Oysa, yaratılan inti
ba, âdeta, Türkiye, 1 Ocak 1996'dan itibaren yepyeni bir dünyaya giriyor gibi... Alakası olsa, mem
nun olurum; ama, alakası yok. 

Bu, tabiî hakkımız olan bir meselenin işlerlik kazanması yolunda yapılan temaslarda, maale
sef, Batılı partönerlerimiz, müttefiklerimiz, Ankara'nın zaafını bildikleri, siyasî istikrarsızlığımızı 
ve ekonomik zorluklarımızı yakından kavradıkları için, bedel talep etmek ve bedel tertiplerine 
girmişlerdir; bedel alınmıştır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Başbakandahi dinlemiyor; batan buraya... 

KÂMRAN İNAN (Devamla) - Birinci bedel, size, üzülerek söyleyeyim, Kıbrıs üzerinde ver
ilmiştir. Yapılan bütün beyanlara rağmen, Sayın Bakanın söylediklerinin çoğuna katılmadığımı 
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üzülerek arz edeyim. Hatta, Sayın Bakan, 21 Şubat ve 1 Martta yapılan genel görüşmelerde 
muhalefetin çok açık uyarılarından etkilenmiş olacak ki, son olarak, 6 Martta Brüksel'de sert bir 
çıkış yapmak ihtiyacını duydu, Kıbrısla ilgili olarak ve orada da Sayın Bakan adına biz üzüldük. 
Dönem Başkanı Fransız Sayın Dışişleri Bakanı, beliren bu gerginlik karşısında, Sayın Bakanın 
beyanının yapılmamış olduğunu telakki etmek gerekir diye, biraz diplomatik nezaketi aşan bir ifade 
kullandılar. 

Şimdi, bakınız, olayları birbirine bağlamak lazımdır. Kıbrıs'ın müracaatı 1990'da yapılmıştır. 
Muamele görmemiştir. Ne zaman gündeme getirilmiştir?.. Türkiye'nin Gümrük Birliği konusunda 
gösterdiği aşırı isteklilik, iştiyak, Batı'yı harekete geçirmiştir. Bu, gayet münasip bir ortamdır. 
Türkiye, Gümrük Birliğine işlerlik kazanmak üzere, Kıbrıs'ın Avrupa Birliğine girmesi müra
caatının muameleye konulması, Avrupa Birliğine girmesi ve dolayısıyla, enosis yolunun açılması 
ve Avrupa Birliği bayrağının Kıbrıs'a çekilmesi, burnumuzun dibine dikilmesi hadisesi... 

Nereden başladı bu; 2 Şubat 1995 Londra toplantısında, beş sayın bakanın -bizim Sayın 
Bakanımız dahil- çalışma toplantısında. Ertesi gün çıkan (8 tarihli) London Times, makalesinde 
diyor ki: Londra'da yapılan çalışmalardan, toplantıdan alınan cesaret ve ışıkla, 6 Şubatta, 
Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi sonunda, Dönem Başkanı Fransız Dışişleri 
Bakam Alain Juppe, daha sonra Yardımcısı Lamassoure açıklamalarda bulundular ve dediler ki, 
"Türkiye'nin Gümrük Birliğine girmesi işlemlerinin tamamlanmasına mukabil, Yunanistan'ın da 
itirazını bertaraf etmek üzere, Kıbrıs tam üyelik müracaatının 1996'da yapılacak Avrupa Birliği 
Hükümetlerarası Konferansından sonra ele alınması kararlaştırılmıştır." 

Binaenaleyh, bir bağ kuruldu. Bu bağın bir yönü ve neticesi de, Türkiye'nin -bizzat demin 
Sayın Bakanın işaret ettiği- Londra ve Zürih Antlaşlarından doğma bir hükme muvafakat göster
diği... Nedir o hüküm? Tekrar edeyim; o hüküm, Kıbrıs'ın, kendi başına, Türkiye'nin tam üyesi 
bulunmadığı herhangi bir milletlerarası kuruluşa giremeyeceğine dair bir hüküm ve esasen, 
1990'dan bu yana, eğer bu müracaat muamele görmemiş, ilerleme kaydetmemişse, bu hüküm 
ışığındadır ve öyle anlaşılıyor ki, Londra'da ve daha sonraki temaslarda zımnî bir mutabakat veril
miş, itiraz kaydı kaldırılmış ki, bu noktaya gelindi. 

Değerli milletvekilleri, şurada, 7 Mart tarihli Herald Tribune'ün bu işle ilgili yazısının sonun
da; diyor ki: "Kıbrıs adına yapılan üyelik müracaatı tümüne şamildir. Her ne kadar Rum tarafınca 
yapılmışsa da Kıbrıs Devletini temsil eden tek güç olması itibariyle ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin tanınmaması dolayısıyla, tümüne şamildir." Ve nitekim, son olarak, Brüksel'de, 
Sayın Bakanın yaptığı beyanlara verilen cevaplarda, "yarısının birliğe alınması bahis konusu 
değildir" deniliyor. 

Bu itibarla, çıkacak karar, tümünün tam üyeliği olacak. Türkiye, tümünde, Avrupa Birliğinde 
dahil değil, Yunanistan dahil. Bu, bir gizli enosis yolunun açılması olmuyor mu; oluyor efendim. 
Ve, gayet bilinçli bir şekilde, fevkalade güzel düzenlenmiş bir tertiple bu mecraya soktular. 

Şimdi, bakınız; Sayın Hükümet, diyorlar ki: "Güneyin girmesi halinde -ki, mümkün değil- biz 
o zaman Kuzeyle ekonomik bütünleşmeye gireriz." 

Şunları iyi bilmek lazım: Bir defa, öyle bir durumda, Gümrük Birliği üyesi Türkiye'nin üçüncü 
memleketlerle ekonomik bütünleşmeye gidebilmesi için müsaade alması lazımdır. 

ikincisi, Kıbrıs'ın tümünün Avrupa Birliğine üyeliğinin kesinleşmesinden sonra -ki, basının 
verdiği haberlere göre, 1999 yılında tamamlanmış olacaktır- olacak bir bütünleşme, Avrupa Birliği 
topraklarının bir kısmıyla bütünleşme muamelesi olur ki, bunu, Batı'nın ve bugünkü 15, belki 
yarınki 27 memleketin kabul etmesi düşünülebilir mi, mümkün müdür? 
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Şimdi, bu, niye söyleniyor?.. Beni bağışlasınlar. Bu, iç tüketime yönelik; bu, kamuoyunu, 

böyle millî ve son derece hassas bir konuda biraz yumuşatmak, teskin etmektir. 
Ve, Sayıri Hükümet, yine buyuruyorlar ki: "Efendim, nasıl olsa 1999 yılına kadar, 2000 yılına 

; kadar Kıbrıs'ın tam üyeliği bahis konusu değil; bu arada, Kıbrıs'ta,bir çözüm bulunur." Hangi 
çözüm bulunursa bulunsun, federasyon olsun, ne olursa olsun; Avrupa Birliğine tam üye olduğu 
zaman, el emeğinin, insanların, sermayenin, her şeyin serbest dolaşımı başladığı zamandan 
itibaren, güneydeki Rumlar kalkıp kuzeye gelip oturmaz mı; kuzeydeki Türkler, bu serbest 
dolaşımdan faydalanarak Almanya'ya, İngiltere'ye çalışmaya gitmez mi; nerede kalır Kuzey Kıbrıs 
o zaman; tümüyle biter. Bu gerçeği görmek lazım efendim!.. 

İşte burada, feryat içinde bağıran, mesajlar gönderen, Kıbrıs Millî Koordinasyon Komitesi ve 
diğer bütün kuruluşlar; hatta Sayın Denktaş, teessüründen, Türkiye'yi üzmeyeyim, rahatsız 
etmeyeyim diye "konuşmayacağım" diyor. Bu, çok anlamlıdır. 

Bununla mı kalındı; hayır. Başka bir1 ödün daha verildi maalesef. Bir defa, muhtevadan yeril
di. İlk hazırlanan metinlerde, hizmetin serbest dolaşımı öngörülmüştü; yani, müteahhitlerimiz ve 
armatörlerimiz, taşıma sektörlerinin hepsi Gümrük Birliği içinde, o memleketlerle eşit muameleye 
tabi olacaktı. Bu çıktı; sadece mallardan ibaret kaldı. 

İkinci bir hüküm vardı,* bir nevi -ki, bana göre de lazım- Avrupa Birliği içerisindeki siyasî bir
lik mekanizmasındaki kararlardan Türkiye'yi haberdar edebilmek üzere bir siyasî konsültasyon, 
danışma mekanizması öngörülmüştü. Bunu da Yunanistan'ın baskısıyla metinden çıkardılar. Bunun 
yerine ne verdiler biliyor musunuz; dönem başkanı Fransız Sayın Dışişleri Bakanının şahsî bir 
taahhüt mektubunu. Şimdi, insaf buyurun, bir Fransız Sayın Dışişleri Bakanının -ki, dönem 
başkanlığı da önümüzdeki haziran sonunda son bulmaktadır- şahsen yaptığı bir taahhüt, 15 mem
leketi bağlayıcı olur mu? Bunu da, mektup olarak, taahhüt olarak, Hükümet, maalesef benimsedi. 

Bunun ötesinde, çok daha üzücü bir durum var. Aslında, Sayın Bakan bazı çevrelere cevap 
, verirken, galiba,. arifane bilmezlikten geldi; hükümranlık sözü, Gümrük Birliğinden kay
naklanmıyor; hükümranlık sözü, - yapılan siyasî deklarasyondan kaynaklanıyor. Avrupa 
Parlamentosu taleplerini dile getiren hükümetlerin, Türkiye'den, açık bir şekilde, Anayasasını 
değiştirmesini istemesi, insan hakları ve demokratikleşme alanında tedbirleri... Tarih de koyuyor; 
ekim ayına kadar... Bunun anlamı ne; Türkiye Büyük Millet Meclisindeki millî iradenin Avrupa 
Parlamentosuna intikali ve bundan böyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi, oradan gelen program 
çerçevesinde faaliyet gösterecek haleti ruhiyesi doğmaz mı?.. Hangi memlekete böyle bir direktif 
verebilmiştir Avrupa Birliği?.. Bulgaristan'a vermiş midir, Romanya'ya vermiş midir, Malta'ya 
vermiş midir?.. Bu, nasıl kabul edilebiliyor ve bu ifadeleri kullanan sayın zevata, acaba, dönüp de 
bir an için "ey sayın bakanlar, beyler; güzel de söyledikleriniz, şu burnunuzun dibindeki Bosna-
Hersek'teki cinayetlere ve insan haklarına bir başınızı çevirip baksanıza" denilmez ki?.. 200-250 
bin insanın katledildiği, haklarının ayaklar,altında çiğnendiği bir meseleye bigâne kalanlar, bana 
insan hakları konularını ve demokratikleşmeyi empoze mi edecekler?!. (ANAP ve RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Bunu, bana, benim milletim empoze eder, benim toplumum empoze eder. 

Çeçenistan'daki katliama seyirci kalanlar, 35 bin insanın öldürülmesine ve göçüne seyirci 
kalanlar, neden bana dönüp de bu dersi ve talimatı veriyor; çünkü, maalesef, beni, siyasî istikrar 
bakımından yeterince güçlü görmüyor; beni, ekonomik bakımdan "hayır" diyebilecek güçte gör
müyor ve bunu, Batı, bize hep yapmıştır. Sayın Bakanım, siz de tarih bilirsiniz; eğer "Tanzimat 
Fermanı" sözü edilmişse, 1839'da; aynı şartlarda... 1876'da Sultan Hamid, Sadrazamı çağırıyor, 
diyor ki: "Şu anayasayı bir an evvel ilan edin; ne yaparsanız yapalım da, şu Batılıların baskısından 
kurtulalım." 1995'te bu noktaya mı geleceğiz; gelmemek lazımdır. Eminim, kendileri de, benden 
daha fazla, bu konuda, hassastırlar; ama, her halükarda, bize bunu söyleyen insanların kendi evler-
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ine bakması gerektiğini; Almanya'daki işçilerimizin gördüğü muameleye, ırkçılığa bakmaları; 
Belçika'da, sosyal güvenlik hakları verilmeden kullanılan onbinlerce işçimizin haline bakmaları; 
cezaevlerindeki, oradaki insanlarımızın hallerine bakmaları... Onlardaki Türklerde insan hakları 
bahis konusu olunca biz susarız; benim insanımın insan haklarına da beyler sahip çıkacak; 
dünyanın neresinde görülmüştür böyle bir sistem; hükümran bir devlet ve demokratik bir sistem 
olarak?.. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, Gümrük Birliği, yine yanlış bir takdime tabi tutuluyor. Ekonomik 
bütünleşmede, Gümrük Birliği ikinci kademedir. Birinci kademe -bu, klasiktir- serbest mübadele 
bölgesidir; yani, iç gümrüklerin kaldırıldığı bölge. Gümrük Birliğinin bundan tek farkı, ortak güm
rük tarifesi, yani üçüncü memleketlere karşı ortak bir tarife uygulanmasıdır; ama, burada üretim 
faktörleri yoktur; yani, el emeğinin serbest dolaşımı yoktur, sermayenin serbest dolaşımı yoktur; 
varsa, sadece liberal sistemden kaynaklandığı için vardır; ama, özel hükümlerde yoktur. 

Hizmet sektörü kaldırıldı. Bu itibarla, Gümrük Birliğini, bir nevi, tam üyelik ile Gümrük 
Birliği arasında bir yere oturtmak, biraz aşırı iyimserlik olmuyor mu? 

Aslında, üçüncü kademe, üçüncü kat -ki, Sayın Bakan çok seviyorlar, bu, binaya benzetmeyi 
ve oturtmayı- Almanya'da bir kitap çıktı "Yukarıdakiler Aşağıdakiler" diye, gene aynı muamele 
oluyor. Yukarıdakiler onlar olacak, bugün Yunanistan ve diğerleri, yarın himmetleriyle Kıbrıs 
olmak üzere; aşağıdakiler malum. Üçüncü kademe de Ortak Pazardır. Burada, üretim faktörlerinin 
serbest dolaşımı vardır. 

Dördüncü katında ise, dış ekonomik politikaların armonizasyonu ve nihayet beşincisi, 
Maastricht hedefleri, yani para ve ekonomik ve siyasî işbirliğinin bütünleşmesi ve bütünlük mey
dana gelmesi. 

Bir piramidin ikinci katına monte edilmek ve oranın nihaî bir hedef olduğunun açıkça ifadesi, 
beyanı... Bunu herkes söyledi. Filvaki, bizi biraz teselli etmek için, Sayın Alain Juppe, son sözünde 
"Türkiye'ye tam üyelik yolu açılmaktadır" diyorsa da, daha önce defaatle Jacques Delors "mümkün 
değil" dedi. Yarınki, genişletilmiş, 2000 yılı ve ötesindeki Avrupa için 27 memleketin 
öngörüldüğü, bilinen bir hadisedir ve Akdeniz'de de, sadece, bahsedilen memleketler, Malta ve 
Kıbrıs olmaktadır. 

Peki, 5 katlı bir piramidin ikinci katına mıhlanıp kalmak... Zaten benim Gümrük Birliğim var 
ve zaten işliyor. Karar mekanizmalarında yoksunuz, Bakanlar Konseyinde yoksunuz, Komisyonda 
yoksunuz ve her boş zaman bulduğunda, Türkiye aleyhinde, zehir zemberek karar tasarıları veren 
Avrupa Parlamentosunda yoksunuz ve işin enterasanı, statüyü bu kadar büyük gayretle -doğrusu 
takdir ettim- yükseltmeye çalışan Sayın Bakanın imzaladığı veyahut parafe ettiği dokümanın 
içinde, bizatihi, organ olarak, Ortaklık Konseyi organlarının işleyeceği belirtilmektedir. Bakanlar 
Konseyi, Ortaklık Konseyi olacaktır. Binaenaleyh, statü, Ankara Antlaşmasıyla öngörülen statü 
olacaktır. Tek yenilik ne oluyor; bir ortak Gümrük Birliği komitesinin kurulması ve bu komite de 
Bakanlar Konseyinin emrinde olacak... Bunun dışında hiçbir mekanizmada yoksunuz ve hiçbir 
yerde... ' 

Ha, şu denilecek: Bu konsültasyon mekanizması dolayısıyla, bizim mütalaamızı alarak, 
Gümrük Birliği alanında, Avrupa Birliği kararlar alacaktır. İstemezsek katılmayız... Doğrudur; 
ama, onların kararlarını değiştiremezsiniz; çünkü, o organda yoksunuz. İstemezseniz, katılmaya 
katılmaya, sonunda da Gümrük Birliğinin dışında kalırsınız. 

Biz, bütün bu incelikleri ortaya koyarken, sakın ha, Gümrük Birliğine karşılar, bu prosesin, bu 
sürecin karşısındalar şeklinde anlaşılmasın; şahıs veya parti olarak katiyen, hiçbir şekilde 
aklımızdan geçmez; çünkü, 31 Temmuz 1959'da, ilk, defa, ortaklık ve tam üyeliğe götüren Roma 

' V . 
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Antlaşmasının 238 inci maddesi çerçevesinde, merhum Menderes, bunu yaptığı zaman^ 1952 18 
Şubatında, NATO'ya Yunanistan'la beraber girmiş olmanın basiretinden de faydalandı ve tekrar 
ederek müracaatta bulundu; ama, ne var ki, 1960 müdahelesiyle bu dosya da askıya alındı; sekiz 
ay*.. Yunanistan, bizim ileride ortak üye olmamıza karşı gerekli bütün tedbirleri aldı ve dengeler 
değişerek geldi. 

Daha sonra, 12 Eylül 1963'te, Ankara'da, zamanın Sayın Başbakanı İsmet İnönü'nün imzal
adığı Ankara Antlaşmasını başından beri desteklemişiz ve genç bir diplomat olarak, bu alanda 
büyük gayreti geçmiş bir insan olarak da kendilerinin takdirlerine mazhar olmuştum. Hatta, basılan 
bir madalyonu da bana vermişlerdi. 

Sonra, bir siyasî parti düşünün ki, 14 Nisan 1987de tam üyelik için müracaatta bulunuyor, 
1995'i beklemeden. Böyle bir siyasî partinin, ekonomik bütünleşmeye, Avrupa Birliğine girmeye, 
Gümrük Birliğine karşı olduğunu söylemek veya düşünmek yanlıştır; ama, düşündüğümüz nedir; 
girerken bedel ödememek ve buraya hazırlıklı olarak giriyor muyuz girmiyor muyuz... 

Şimdi, metin içerisinde, malî hükümlere gelelim. Biliyorsunuz, Katma Protokolün -1973'te 
yürürlüğe giren- iki üç tane önemli belkemiği, ana unsuru vardı. O zamanki zayıf Türk 
ekonomisinin, ileride, Avrupa ekonomik Topluluğuna, bugünkü Birliğe tam üyeliği için güçlen
mesi sadedinde bazı hususlar öngörülmüştü. 

Birincisi, Katma Protokolün 36 ncı maddesiydi. 36 ncı madde, on yıl içerisinde, 1976 1 
Aralığından başlayarak 1986 1 Aralığına kadar, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 
el emeğinin serbest dolaşımını öngörmekteydi. Bu, bir ahdî mükellefiyettir; devletler hukukunun 
bir parçasıdır, onaylanmıştır; ama, o zaman, Avrupada, resesyon, ekonomik zorluklar olduğu için, 
resmen bunu reddettiler, askıya aldılar ve resmen hukuku çiğnediler. 

İkincisi, yine, Katma Protokolün 39 uncu maddesinde, aynı hükümle paralel olarak, Türkiye 
ile Avrupa Birliği memleketleri arasındaki sosyal güvenlik sistemlerinin ahenkleştirilmesi hükmü 
vardı; bu da işlemedi. 

Üçüncü önemli hüküm, Türk ekonomisine kan vermek bakımından, 5'er yıllık devreleri kap
sayacak malî protokoller öngörülmüştü. Üçüncü malî protokole kadar geldi ve üçünün yekûnu 830 
milyon ECU'dür; bugünkü değerlerle 1 milyar dolar; ki, onbeş yılı kapsar. 1980'den itibaren, 
dördüncü malî protokol, 600 milyon ECU; ki, bugünkü değerlerle 750 milyon dolar eder. O, önce, 
Türkiye'deki askerî müdahale dolayısıyla kaldı ve sonra da, 1981'de, Yunanistan'ın, gözümüzün 
önünde ve gözümüze baka baka, tek taraflı, tam üye olmasından doğan veto hakkını kullanmasıyla 
askıda kaldı. Çok enteresandır, bu vesikada -önümdeki vesikalarda- dördüncü malî protokolün 
serbest bırakılacağına dair en ufak bir ifade yok; bunun yerine başka hükümler var. 

BAŞKAN-Sayın İnan, 3 dakikada bağlamanızı rica edeceğim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) - Emriniz olur Sayın Başkanım. 
Bizi, 1980'in gerisine götüren; aslında, bugün, bizim, 6 ncı malî protokolü uygulamamız 

lazımdı; 1980-1985'in dördüncü olması, 1985-1990; 1990-1995 açıkta kalıyor. O zamanki 600 
milyon ECU yerine, şimdi teklif edilen ne; 375 milyon ECU-beş yıllık bir süreye sari olmak üzere 
bütçeden verilmek- bu, 450 milyon dolar eder. Kesin olmamakla beraber; çünkü, Topluluğun 
(Avrupa Birliğinin) bu konudaki deklarasyon metninin İngilizce aslı son derece fludur, kaygandır 
ve netlik yoktur. Metni bizde var; orada diyor ki, ikincisi, 1992-1996 Akdeniz Yardım Fonundan 
400 milyon ECU'nün Türkiye'ye ayrılabileceği... Güzel; bunu da ilave edin. Üçüncüsü, 1996'dan 
başlayarak, 5 yıllık bir süre içinde, proje şartına bağlı olmak üzere 750 milyon ECU. Bunları alt 
alta koyarsanız, 1,5 milyar ediyor -Sayın Bakan ilavesini de söylediler, 25- bu, bugünkü değerler-
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le 2 milyar dolar eder. 2 milyar doları, 5 seneye bölerseniz, yılda 400 milyon dolar eder. Bugünkü 
yapılan hesaplar -Sayın Bakan itiraz etti "1,5 milyar dolardır kaybımız" dedi- ve tarafsız çevrelerin 
bize verdiği rakamlar, 2 milyar 800 milyon ilâ 3 milyar dolar kaybımız olacağı yolunda. Peki, 3 
milyar dolara karşı, 400 milyon... 400 milyon da nedir; hibe midir; hayır, hepsi kredidir. Avrupa 
Yatırımlar Bankasının proje bazında vereceği kredilerdir, Akdeniz Yardım Fonundan kredidir ve 
bir de 375 milyon ECU; ki, onun, normal olarak, uygulamada, yarısını Avrupa Yatırımlar Bankası 
karşılar, yarısını da, ikili olarak, üye memleketler karşılarlar; o da kredidir. Peki, bu işte kim kârlı, 
kim zararlı çıkıyor; bunun bir hesabını yapmak gerekmiyor mu? 

Bir yerde bir flu hüküm daha var; tam belirsizlik içinde, o da, 1996'da yürürlüğe girecek yeni 
Akdeniz Yardım Programı; 5,5 milyar ECU olarak plafon'u var; oradan Türkiye'ye 700 milyon 
ECU'lük yardım yapılabilecek. Bunu dahi ekleseniz, yekûn 3 milyar dolar; senede 600 milyon 
dolar ediyor. Şimdi, bunu karşılayabilecek miyiz? 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan ikaz buyurdular, emirlerine uyacağım. 
BAŞKAN - Lütfen... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) - Ama, bir noktada yanılmamak lazım. 1 Ocak 1996'dan itibaren 

Gümrük Birliğinin tamamlanması, Türk ihracatının patlaması anlamında değildir. Esasen, bunu da 
demin arz ettim, onbeş yıldan beri sıfır gümrükten faydalanarak giriyoruz. Tek istisnası neydi; o 
da, GATT Antlaşması çerçevesinde, tekstile getirilen bir nevi karşılıklı bir hükümle, bizim imtina 
etmemiz meselesi, kota konulmasıydı. Orada, kota kalkıyor. Tekstilde bir patlama olur -halen 3 ilâ 
4 milyar dolar arası- ne kadar olur? Çünkü, Avrupa Birliğinin de, unutmayın ki, kendi endüstrisi 
var; bir de Pasifik Bölgesinde olan memleketlerle aranjmanları var, ticareti var. Olsa olsa, 1 veya 
2 milyar dolarlık daha ekleriz. Gerisi?!. Gerisi mümkün değildir, patlama olması... Çünkü, neyi 
üretiyoruz ki? Bu sene ocak ayında, sanayi üretimimizin yüzde 12 düştüğünün farkında mısınız 
Sayın Bakanım? 

Bakınız, karşı taraf, kendi menfaatini korumada ne kadar hassas. Bu dokümanda bir madde var 
-eminim ki, Sayın Bakanın gözünden kaçmamıştır- Batı'nın kendi menfaatında gösterdiği has
sasiyet; diyor ki "Türkiye'de üretilen Japon arabaları, Japonya'da üretilmiş araba muamelesine tabi 
olur" ve Avrupa Birliği, Japonya ile, 2000 yılma kadar, yine karşılıklı mutabakatla, bir kota sis
temine gitmiştir. Bu kota çerçevesinde, eğer, Japonya, Türkiye'ye "sizin memleketinizde üretilen 
şu kadar miktar arabanın Avrupa Birliğine ihracını kotadan kabul ediyorum" derse ancak gön
derirsiniz; aksi takdirde, gitmiyor. Şimdi ne idi; Japonya'ya yapılan bir ziyarette ifade edildi; biz, 
Gümrük Birliğine giriyoruz, bize yatırım yapın ve Gümrük Birliği sahasına, Avrupa Birliği 
sahasına en geniş şekilde mal gönderelim. Avrupa Birliği -işte gördünüz; hüküm burada, metnin 
içerisinde- bunu önlemiş bulunuyor. 

Şimdi, bakınız, bunu niye belirttim; bu, küçük bir rakam olsa bile, menfaatların korunmasında 
gösterilmesi gereken hassasiyeti belirtmem bakımından. Aynı hassasiyeti bizim de göstermemiz 
lazım. Şimdiki Sayın Hükümeti suçlamıyorum; belki de hiçbir dönemde bu hassasiyeti yeterince 
göstermedik. İş olsun da nasıl olursa olsun, hele bu işi bir yapalım, arkası nasılsa gelir; bunlar, ciddî 
davranışlar ve hesaplar değildir ve her seferinde zarar etmişizdir. 

Peki, diyeceksiniz, bütün bunlara rağmen, bedeli de verildi, Avrupa Birliği neden bizi... Evet, 
gel de şu Gümrük Birliği... Ki, Sayın Bakan, anlaşılan, binada oturmak -belediyecilik tarafı ağır 
basıyor- oturunca da zemin katı daha rahatlarına geliyor; ona da bir itirazım yok, üst katlanna bir 
itirazım yok. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İLHAN KAYA (İzmir) - Karayalçın bodrum katı tercih ediyor!.. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) - Şimdi, neden acaba, durup dururken, tekrar, bu Türkiye'ye 

dönüp gülmek veya tebessüm... Bu, gayet açık değerli milletvekilleri: Dünya dengelerindeki kay-
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gan durumlar, Batı endüstrisinin bel damarı veya kemiği olan Ortadoğu'daki enerji kaynaklarının 
yolu üzerinde Türkiye'nin bulunması, bölgenin son derece belirsiz olması, Rusya Federasyonu poli
tikasının yeniden sertleşmeye dönmesi ve genişleme emellerinin belirli hale gelmesi, Balkanlardaki 
kargaşa ve ideolojilerin yıkılması, komünizmin kalkmasından sonra, Samuel Huntington'ın da 
belirttiği gibi, bazı çevrelerin, dinî sahaya meseleyi çekip de bir Îslam-Hıristiyan kavgasına 
dönüştürme ihtimalleri karşısında ve bir de, tabiî, milletin yapısının sağlamlığı Ve gücü ve bir de 
ordusunun çok tanınmış ve güçlü bir ordu olması dolayısıyla, tümüyle bizden vazgeçemiyor. 

Daha önce de arz ettim, bir Fransız yazarı -ki, stratejik alanda fevkalade kabiliyetli- Thıerry 
de Montbrıal,,27 Ekim 1994 tarihli Le Figaro'daki makalesinde diyor ki "Türkiye, Avrupa'nın 
vazgeçilmez bir istikrar unsurudur" ve bu doğrudur. Hâlâ, bunu Avrupa'da gören kafalar var. 

Şimdi, bu görülen kafalar -ama, çok ciddî ve çok da işini bilen kafalar- bu menfaatlarını en 
ucuz fiyatla kapatıyorlar. Bunu, bizim de görüp, aynı kafalarla, eşit şartlar içerisinde müzakere 
etmemiz ve dengeleri sağlamamız, acaba, daha çok menfaat sağlamamızı gerektirmez miydi, temin 
etmez miydi? 

Şunu, Sayın Hükümetten rica ediyoruz ve bu, Türk Milletinin de vazgeçilmez arzusudur: Türk 
Devleti, böyle bir piramidin herhangi bir katma monte edilmeyi kabul edip, orada asılı kalacak bir 
devlet değildir. Ya Avrupa Birliği bizim tam üyeliğimizi kabul eder, bizim önümüze geçirdiği, 
daha dünkü Varşova Paktı üyesi memleketler Bulgaristan ve Romanya'nın gerisinde kalmaya
cağımızı net bir şekilde söyler, ortaya koruz -ki, buna mukavemet edeceklerini de beklemiyorum-
ve bir de açıkça şunu tekrar etmek lazım: Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 21 Şubat 
pngörüşmelerinde kabul buyurduğu karar tasarısı, çok etkili olmuştur. Orada da belirttiğimiz gibi, 
Kıbrıs millî davamız üzerinde, şu veya bu şekilde bir oyun oynanması ve gizli enosise gidilmesini, 
hangi merciler kararlaştırır ve hangi tertipler alınırsa alınsın, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk 
Devlet ve Milleti kabullenemez. (ANAP.sıralarından alkışlar) Bunu, tekrar ve tekrar söylemek 
lazımdır. 

Sayın Bakan lütfettiler izahat vermek suretiyle... Nihayet, son dakikada bile geç kalınmış 
sayılmaz. Demokrasinin, bu minimum, icabı yerine getirilmek suretiyle, bizim de bu konudaki 
yapıcı görüşlerimizi ortaya, koyma imkânını verdiler. Politika yapmaktan itinayla kaçındım. Bu 
meseleyi, politikanın üstünde görüyorum ve aslında, bizim sadakatle takip ettiğimiz bir husus var: 
Dış politikanın millî karakterinin muhafaza edilmesi, politize edilmemesi ve bu politik zaaflara 
kendimizi kaptırmamak; ama, söylenen her şeyi de, acı bir tenkit gibi alıp da, derhal -bizim, maale
sef, politik yapımızın çok hissî yönü itibariyle- böyle ağır, sert tepkiler göstermenin de lüzumu 
olmadığına inanıyorum. 

Demokrasi, bir dinleme, tahammül rejimidir. İstirham ediyorum: Bir dahaki benzeri durum
larda, bu, herkesin elinde dolaşan vesikayı, âdeta top secret (gizli doküman) gibi dolaplarda sakla-
mayıp da Türkiye Büyük Millet Meclisine, siyasî liderlere ve Türk Milletine de açıklasınlar ve 
dolayısıyla, Türk basını da her gün ayrı bir spekülasyon veya senaryo çizmek zorunda kalmaktan 
kurtulsun ve eğer, Baü'ya, gerçek manada demokrat olduğumuzu, demokratik bir sistem yürüt
mekte bulunduğumuzu ispat etmek istiyorsak; onun yeri burasıdır. Onun yeri, onların talimatlarını 
yerine getirmek, emirlerine uymak değil, onun yeri burasıdır, bu müesseseyi işletmektir, buraya 
gelmektir. (ANAP sıralarından alkışlar) Ama, maalesef, Türkiye'de, çok yanlış bir uygulama var; 
beni bağışlasınlar. Hükümetler, kurulduktan sonra, kendilerini Parlamentonun üstünde görüyorlar, 
içinden çıktıklarını unutuyorlar ve bir nevi, Parlamentoyu, kendisinin işleteceği bir çarkve kanun 
üretecek, parmak kaldıracak, geçecek... Bu, demokratik bir sistem değildir. Size gayet açıklıkla arz 
ediyorum ve yine, temenni ediyorum ki, her ne kadar, hukuken, salt hukuk açısından, belki, bu met-
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nin, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmesine direnebilir Sayın Hükümet; ama, mademki, 
Avrupa Parlamentosu kılıcını üstümüzde tutuyorlar ve oraya götürmek istiyorlar; Sayın Hükümet 
de mukabilini kullanarak, bu metni, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi ve onayına sunsun ve o 
vesileyle, önümüzdeki 70-80 sayfalık bu metnin her paragrafım, etraflı bir şekilde eleyerek, onlar 
nasıl Türkiye'deki TOYOTA'nın sızmasına açık kapı bırakmamışlarsa, biz de onların bize yönelt
tikleri bazı mükellefiyetleri yakalayıp, belki düzeltme imkânını buluruz ve ondan, Hükümet güçlü 
çıkar. Kendi parlamentosundan korkan bir hükümet, güçsüz bir hükümet olur. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İnan. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Hacaloğlu; söz sizin. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sizden de süreye dikkat etmenizi rica edeceğim; çünkü, televizyondan naklen yayını saat 

17.55'te keseceğiz. . 

CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; hepinizi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, Kadınlar Günü. Ben de sözlerime, kadını erkeği eşit, demokratik bir Türkiye dileğiyle, 
bayanlarımızın bu özel gününü kutlayarak başlamak istiyorum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ikinci kutlamam şudur: Son otuzyedi yıldır sürdürmekte olduğumuz bir 
arayışın, otuzyedi yıl evvel başladığımız bir serüvenin; 1963'te Ankara Antlaşmasıyla, programlı, 
belirli bir sürece soktuğumuz bütünleşme sürecinin her aşamasında bu sürece katkıda bulunan tüm 
karar noktasındaki kişileri, buna katkıda bulunan tüm siyasîleri, görevlileri, bürokratları ve bu 
arada özellikle 49 uncu Hükümet ve 50 nci Hükümette bu sürece katkıda bulunan kişileri içtenlik
le kutlamak, selamlamak istiyorum. 

HASAN AKYOL (Bartın) - Başta İsmet Paşa. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Gelinen nokta, bir aşamadır, ciddî bir aşamadır, doğal 
sürecin uzantısında gelinen bir noktadır; ama, eksiğiyle fazlasıyla ve benden evvel konuşan, çok 
nazik bir üslupla belirli konulara değinen Sayın İnan'm bir bölümünü belirttiği bazı özel boyut
larıyla bu konu, Türkiye siyasî yaşamının başarı noktalarından biridir. Ancak, haklı olarak Sayın 
İnan'ın da sorduğu gibi, hepimizin, tüm partilerin, tüm toplumumuzun büyük ölçüde paylaştığı; 
belki tüm partilerimizin değil, ama toplumumuzun ve partilerimizin büyük çoğunluğunun 
paylaştığı böyle bir sürece ilişkin gelinen nokta, yapılan hazırlıklar ve varılan karar aşamalarının 
daha evvel bu Meclise getirilememiş olmasını, Meclisin bu konularda bilgilendirilmemiş olmasını, 
gerek açık bir Meclis toplantısında gerekse -gerekli duyuluyor idi ise- kapalı bir Meclis 
toplantısında milletvekillerinin bu konuda bilgi sahibi edilmemiş olmasını bir eksiklik olarak 
belirlediğimizi, ben de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına vurgulamak istiyorum; ancak, bu 
konuda vurgu hakkının ne ölçüde ANAPa ait olduğunu da ciddî bir soru olarak sormak istiyorum; 
çünkü, özellikle 80'li yıllarda, ANAP'ın iktidar döneminde, tüm önemli kararların, bir oldubitti 
sürecinde, kapalı kapılar ardında alındığı bir siyaset dünyasından gelip de, bugün burada, bu 
kürsüde, "niye bu konuda bizleri bilgilendirmediniz" diye sormaya, kanaatimce hepimizin, bizim 
hakkımız var; ama, ANAP'ın hakkı olduğuna inanmıyorum. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Öyle şey olur mu? Bu, her parlamenterin hakkı. Öyle 
derseniz, o zaman, yanlış olur. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Evet, değerli arkadaşlarım, Gümrük Birliği, bir büyük 
iddia; esasında, bir büyük iddianın, bir sürecin bir noktası. Gümrük Birliği, Avrupa Birliği 
sürecinin, 1963 Ankara Antlaşmasıyla belirlenmiş bir süreci. 
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Geçen gün, Sayın Genel Başkanımız, grup toplantısında, bu sürecin en önemli noktasına 

imzasını basmış bulunan ve Ankara Antlaşmasını imzalamış olan İkinci Cumhurbaşkanımız mer
hum İsmet İnönü'nün bir sözünü ammsattı; dedi ki '"bu anlaşma, bizi, ebediyen Avrupa'ya bağlay
acak olan sürecin bir başlangıcıdır." 

Evet, Avrupa Birliği, temelinde, bizler için bir çağdaşlaşma, bir modernleşme, bir ileri toplum 
düzeyinin değerlerini paylaşma, tam demokrasiyi içimize sindirme arayışıdır ve bu anlayışla, 
buradan, özellikle vurgulamak istiyorum: Bu, sadece 1963'te İsmet İnönü'nün vurguladığı 
çerçeveyle sınırlı değil, ondan evvel, cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün 
laik, demokratik, çağdaş, modern Türkiye özleminin bir ileri aşamasıdır. Avrupa Birliğine 
bakışımız, genel anlamda böyle bir boyut taşımaktadır. O anlamda, bu boyutuyla, Avrupa Birliğine 
ilişkin tüm çabalar, Cumhuriyet Halk Partisinin bir büyük iddiasıdır; ancak, bu süreçte herkesin 
hakkı vardır, herkesin payı vardır; ama, bizim yerimizin farklı olduğuna inanıyorum. 

Bir de, bu konuda getirilen bir eleştiriye katılmak istiyorum. Bu konu, ne küçümsenmeli ne de 
olduğundan fazla abartılmalıdır. Biraz evvel belirttiğim gibi, bu konu, Ankara Antlaşmasının doğal 
bir uzantısıdır. Doğrusu yapılmıştır, yapılmalıydı. Gümrük Birliği, 1 Ocak 1996'dan itibaren, iki 
sınavdan geçerek yürürlüğe girebilmesine ilişkin bir aşamaya getirilmiştir. Bu konuda, ne aşın sev
inç ve duygusallık içinde olmalıyız ne de bunu bu dönemde bir Koalisyon Hükümeti gerçekleştirdi 
diye, özel, farklı bir tavır içinde olmalıyız. Bu anlayışla, bu konunun, ne bizler (Koalisyonu 
oluşturanlar) tarafından ne de muhalefet tarafından, bir iç politika aracı yapılmamasını, konunun 
hassasiyeti nedeniyle, özellikle, ben de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Ankara Antlaşması, bir çerçeve antlaşmaydı. Bu antlaşmanın boşluk
larının, ek protokoller ve Ortaklık Konseyi kararlarıyla doldurulması doğaldı, gerekliydi; 6 Martta 
yapılan da oydu. Daha evvel, l973'te ek protokol yapıldı; şimdi de, 6 Martta alınan kararlarla, belir
li boşluklar tamamlandı. Bu süreç devam edecek. Bu, son nokta değildir. Bugün, alınanlar ve ver
ilenler, son nokta değildir. Bu müzakereler devam edecek, ta ki, en kısa süreçte, en kısa zamanda, 
Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nde, tam ve eşit koşullarda, hakları korunarak, tam üyelik hakkını elde 
edinceye değin. Onu da başaracağımıza inanıyorum. 

O nedenle, hiçbirimizin, tam üyeliğin gerisinde, bir ara rejim, bir ara statü anlayışını içimize 
sindirdiğimizi zannetmiyorum. Hükümetimizin stratejisinin bu olmadığına inanıyoruz, biliyoruz. 
Aksi halde, Almanya Başbakanı Kohl'ün, sık sık, içine sindirerek söylediği gibi, sadece ve sadece 
belirli malî destek ve siyasî diyalog çerçevesiyle sınırlanmış bir özel statüyü biz de benimsemiş 
noktaya geliriz. Bunu, çağdaş bir Türkiye'yi, demokratik bir Türkiye'yi, gelişmiş ve refahı paylaşan 
bir Türkiye'yi özleyen hiçbir kimsenin, hiçbir partinin içine sindirdiğini zannetmiyorum. 

Yine, ben de çok kısaca altını çizmek istiyorum; 1996'da,bizden evvel, bizim önümüze geçe
cek olanları, önümüze geçmesi muhtemel olanları, bu konuda geliştirilmek istenen senaryoları, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak içimize sindircbildiğimizi söyleyemiyorum. 

Geçen gün, yine, Sayın Genel Başkanımın belirttiği gibi... 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)-Hangisi?.. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bir tek Genel Başkanımız var; Hikmet Çetin'i kaste
diyorum. Çok genel başkanımız oldu; ama, şimdiki Genel Başkanımdan bahsediyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Doğru... Doğru... Çok genel başkanınız oldu, daha da çok ola
cak!.. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Doğaldır; demokrasinin güzelliğidir. Biz, yarışırız, 
yarıştırırız. 
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SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Allah daha çok versin!.. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Evet... Sayın Çetin'in değindiği gibi, demokrasiyi ter
cih etmekle hata mı ettik... Demokrasi tercihini geçmiş dönemlerde yapmamış olan ülkelerin, 
bugün, Avrupa Birliği sürecinde, bizim önümüze geçirilmek istenmesini, Batı dünyası hangi 
mantıkla açıklayacak acaba? Avrupa Birliğinin karar organlan, bunu, kendi demokrasi inançlarıyla 
nasıl izah edecekler? Ben, bunun da, önümüzdeki günlerde diyalogla aşılabileceğine inanmak istiy
orum; o konuda, en etkin çabaların konulacağına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, zor bir Türkiye'de yaşamaktayız. İçbanşı kanayan; insanlarımızın -özel
likle güneydoğudaki- bölücü, köktendinci ve karanlık odaklardan kaynaklanan terör altında 
bunaldığı; eğitimin, dinci kuşatma altında olduğu; insan hakları ihlallerinin her alanda yaygınlaştığı 
bir Türkiye'de yaşamaktayız ve Eylül 1996'da, Gümrük Birliği sürecimiz, bir Avrupa Parlamentosu 
sınavından geçecek. Buradan, hiç kimse, Türkiye'nin siyasî birikimini yanlış değerlendirmesin. 
Buradan, hiç kimse, Türkiye insanının iç barış ve demokrasi konusundaki kararlılığını başka dış 
mihrakların güdümünde bir anlayış olarak değerlendirme yanlışına düşmesin. 

Türkiye, en kısa zamanda, kardeş kanının akıtılmasının durdurulduğu; icbarısın kanamadı ğı; 
düşünce ve vicdan özgürlüğünün gölge ve kısıtlamalar altına alınmadığı; İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesinin, Paris Şartının ve kabul etmiş bulunduğumuz ILO Sözleşmeleri koşullarının (şart
larının) iç hukukumuza yansıtıldığı ve kendi gladiomuzu tartışır hale gelebileceğimiz bir 
Türkiye'yi; kendi tercihi olduğu için -dış odaklar veya Avrupa Birliği istediği için değil- kendi 
değerlerinin, demokrasi anlayışının bir parçası olduğu için bunu yapmak zorundadır, yapacaktır. 
Bu kararlılığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, eylül ayına kadar göstereceğine inancımız son
suzdur. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sadece iç barış değil, sadece eğitim değil, ekonomimiz de, ne yazık ki kanamakta. Türkiye'nin 
2 002 dolar düzeyine inen millî gelirine karşın, bundan sekiz yıl evvel bizimle aynı noktadan 
başlayan Yunanistan, millî gelirini yüzde 350 artırdı. Kayıt dışı ekonomimizin boyutları, vergi 
yükünün düzeyi, yatırım ve tasarruf oranlan, sabit sermaye birikiminin kişi başına düşen oranı, 
enflasyon, rekor düzeyde yoksullaşma ve işsizlik, gelir bölüşümünde gerçekten son derece tehlike
li boyutlara ulaşan dengesizlik; tüm bu konularda, Avrupa Birliği ülkeleri karşısında son derece 
zayıf, geri ve ölçülemeyecek bir konumdayız. Böyle bir koşulda, 1 Ocak 1996'da Avrupa Birliği ile 
gümrük birliği ilişkisine gireceğiz. • 

Globalleşmenin, globalleşmeyle bütünleşik bloklaşmanın yaygınlaştığı bir dünyada, mal, 
hizmet, sermaye, emek, teknoloji ve bilginin serbest ve koşulsuz dolaşımının oluşturulduğu Batı 
dünyasında, bugün, uluslararası tek bir kuruluşta dahi yüzde 10 payımızın olmadığı, uluslararası 
tek bir marka sahibi olmadığımız, •bellibaşlı tek bir alanda lisans ve patent hakkımızın bulunmadığı 
bir sanayileşme noktasında bir yapılanma, geri yapılanma noktasındayız. Böyle bir noktada, 
Avrupa ile,,globalleşen dünyanın kendi iç bloğunda, etkin, verimli, işleyen, açık, örgütlü ve etkin 
bir pazar ekonomisinin koşullarıyla, gümrük birliği arayışına girmek durumundayız. O nedenlerle 
-ama, o nedenlerle; sadece Gümrük Birliğinin öngördüğü nedenlerle değil- rekabet koşullarını 
ekonomimize tam anlamıyla yansıtabilmek için, tekelleşmeyi kırabilmek için, tüketici ve çevre 
haklarını koruyabilmek için ve en önemlisi, özellikle ANAP döneminden başlayarak, rant 
ekonomisi eksenine, rotasına oturtulan ekonomiyi, verimli reel ekonomi, üretim ekonomisi boyu
tuna dönüştürebilmek için belirli düzenlemeleri yapmak zorundayız; Rekabet Kuruluna işlerlik 
kazandırmak zorundayız; patent yasasını çıkarmak zorundayız; anti-damping uygulamalarına son 
vermek zorundayız; devlet yardımlarının, rekabeti engellemeyecek -tabiî geri bölgelere yönelik beş 
yıllık geçiş dönemleri hariç- önlemler almak zorundayız; tekelleşmeyi belirli boyutlara indirmek 
zorundayız ve tarım sübvansiyonlarını belirli, kabul edilebilir sınırlara çekmek zorundayız. 
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Bütün bunları yapmak sorumluluğu da, aynen demokratikleşme konusunda Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin üstlenmek zorunda bulunduğu sorumluluk gibi, bu konularda da Meclisimizin, 
önümüzdeki aylarda, Ekim 1995'ten evvel, tüm bu yasal düzenlemeleri yapacağına olan inancımızı, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına burada teyit çimek istiyorum. (CHP sıralarından -'Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, malî yardımın çerçevesi izah edildi. Bu, bir pazarlık konusu. 
Kanaatimce, bu konudaki kayıplarımızı vayahut da beklentilerimizi karşılayacak düzeyde değil; 
ama, bu konuda taleplerin ve karşılıklı diyalogun önümüzdeki dönemlerde de süreceğini biliyoruz. 
4 üncü Malî Protokolden arta kalan 600 milyon ECU'lük malî desteğin bugüne değin halen uygu
lanmamış olmasını bir eksiklik olarak değerlendirirken, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, Türkiye'nin 
demokrasi alanında atacağı, Gümrük Birliğinde atacağı adımlarının kendi özel konumu içinde 
Türkiye ekonimisinc maliyetini de iyi tartacağını, tartması gerektiğini ve önümüzdeki dönemde 
ona göre; bu konuda ek kararları -Yunanistan'ın diretme ve dayatmasına, taviz vermeden 
demeyeceğim, onu ikna ederek- gerekli kararları almasını buradan diliyorum. 

Kıbrıs sorunu, Sayın İnan'ın konuşmasının temel çerçevesini oluşturdu; Esasında, bu kürsüden 
bu konuda - açıklığı savunan bir parti olarak- böyle televizyonlardan yayınlanan bir süreçte her şeyi 
tüm açıklığıyla konuşabilmenin mümkün olduğunu zannetmiyorum, çıkarlarımıza hizmet ettiğini 
de zannetmiyorum. 

Konunun çok hassas boyutları olduğunu hepimiz biliyoruz. Yunanistan'ın Kıbrıs konusunda 
yahut da genel anlamda, bizim Avrupa Birliğiyle ilişkilerimize koymakta olduğu vetonun neden
lerini, boyutlarını biliyoruz. Avrupa Birliği oluşturulurken, 6'dan 9'a ilk adımda çıkarken 
Fransa'nın on yıl süreyle İngiltere'ye koyduğu direnişi ve vetoyu biliyoruz. Hiçbir ülke, Avrupa 
Birliğiyle olan ilişkilerini çok kere bir başka komşu ülkenin vetosunu aşarak kolaylıkla elde etme
miştir. Bunları, bilhassa, doğal karşılıyoruz; ama, bunun, Yunanistan'la ilişkilerimizin en kısa 
zamanda karşılıklı dostluk anlayışı içinde, karşılıklı çıkar ilişkileri içinde iyi bir noktaya getirilerek 
çözümlenmesi gerektiğine de inanan bir partiyiz. 

Bu anlayışla, Gümrük Birliğinin ve Avrupa Birliğinin, sadece 12 Avrupa ülkesinin ve 
Yunanistan'ın değil, sadece Türkiye'nin değil; Kıbrıs'ta yaşayan Yunan ve Türk kökenli insanların 
da hakkı olduğuna inanıyoruz. Yani, kimsenin, burada çıkıp da, Türkiye'nin üye olacağı bir Avrupa 
Birliğine, Kıbrıs'ın bütünüyle üye olmamasını savunur noktada olmaması gerektiğini düşünüyo
rum. 

Gelinmiş olan bir nokta nedeniyle, 1996'nın hükümet başkanları arasındaki yapılacak olan 
toplantıdan sonraki ilk 6 ay sonunda, Güney Kıbrıs'ın, Avrupa Birliğine tam üyeliğinin tartışılması 
konusunda açılan tartışma zemininin yeni bir olay olmadığını da vurgulamak istiyorum. 

1994 yılında, Korfu Adasında, Avrupa Birliği yetkililerinin yapmış olduğu toplantıda, 
Kıbrıs'ın, Avrupa Birliğine tam üyeliği konusunun, 1995 yılı içinde tartışılması konusunda da bir 
ortak görüş birliği vardı. 

Şimdi, burada açılmış olan bir alanı, Yunanistan yetkililerinin, Türkiye,yetkililerinin ve 
Avrupa Birliği yetkililerinin, Türkiye'nin, gümrük birliği sürecindeki, gerçekten, çok zor bir 
adımını aşarlarken gelinen noktayı bir zaaf olarak bulmadığımızı belirtmek istiyorum. 

Eğer, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs'ın zararına, zaafına dönüştürülebilecek bir adım atılacak 
olursa, ona karşıt adımlar da daima atılır; ama, Sayın Dışişleri Bakanımızın da belirttiği gibi, 
buradan, Sayın İnan'a sormak istiyorum: Londra ve Zürih Antlaşmaları geçerliliğini yitirdi mi? 
Eğer, Brüksel'de verilmiş olan sözler geçerli ise, Zürih ve Cenevre Antlaşmaları da geçerli, Zürih 
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ve Londra Antlaşmaları da geçerli. Zürih ve Londra Antlaşmalarının bütünü içinde -Sayın Dışişleri 
Bakanımızın da belirttiği gibi-eğer, Kıbrıs, herhangi bir uluslararası birlik veya ortaklığa girecekse, 
eş zamanlı olarak Yunanistan'ın ve Türkiye'nin de o ortaklık içinde olması gerekir. Bu ne demek
tir? Eğer, Kıbrıs için, Güney Kıbrıs için sözü edilen tartışma zemini bir Avrupa Birliğinin kapısını 
açmaya yönelik olanak ise, ondan niye, iyi niyetle şu sonucu da çıkarmak arayışı içinde olmuyoruz; 
eğer, Güney Kıbrıs, Avrupa Birliğine girişin kapısını böyle açacaksa, ondan evvel Türkiye'nin 
Avrupa Birliğine girmesi bir haktır; o hakkın, o zeminlerde tartışılması gerekir. 

Evet, değerli arkadaşlarım, bu konuda son bir şey: Hiçbir güç Türkiye'nin hükümranlık hak
larını kullanmasına -ne Türkiye için ne Kuzey Kıbrıs'a yönelik hükümranlık haklarını kullan
masına- engel olamaz, engel olamayacaktır. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sözlerimi bağlarken, bu süreçten Türkiye'nin kazanacağının, Türkiye ekonomisinin 
kazanacağının, Türkiye insanının kazanacağının bir daha altını çizerken, demokratikleşecek ve 
sivil toplum yapısı güçlenecek bir Türkiye'nin ekonomisinde kazanılacak yüksek kalite, uygun 
standart, etkin ve rasyonel işleyen ekonomi; teknoloji ve bilgi çağının birikimlerini paylaşan, 
çevresi korunan, tüketici hakları korunan bir Türkiye'yi böyle bir süreçle daha erken yakalaya
bilmek fırsatını elde edebileceğimiz umudu içinde, inancı içinde, kararlılığı içinde, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, teşekkür ederim. 
Refah Partisi Grubu adıria,s Sayın Abdullah Gül; buyurun. ' 
Sayın Gül, sizden de rica edeceğim, mümkün olduğu kadar, zamanı ölçülü kullanalım. 

RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Dışişleri Bakanının yaptığı açıklamalar hakkında Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi 
bildirmek için huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin, 12 Eylül 1963 tarihinde AET ile imzaladığı Ankara Antlaş
masıyla başlayan, daha sonra Avrupa Topluluğu ve Avrupa Birliğine dönüşen ülkeler topluluğu ile 
yaptığı anlaşmalar çerçevesindeki ilişkileri, 8 Kasım 1992 tarihinden itibaren yeni bir anlayış içe
risinde ele alınmaya başlanmış ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği çerçeve anlaşma
sı -bildiğiniz gibi- 6 Martta imzalanmıştır. Bu anlaşma, gerek Başbakanın gerekse birçok kişinin 
söylediği ve bizim de burada tekrar edeceğimiz gibi, Cumhuriyet Hükümetinin yaptığı en önemli 
dış anlaşmalardan birisidir. Böyle önemli bir anlaşmanın, Türkiye'nin, en önemli dediği bir anlaş
manın bu şekilde imzalanmasına, biz Refah Partisi olarak, metot, usul ve esas yönünden kaşı olan 
tek grubuz, tek partiyiz. Şu anda Türkiye'de durum en azından böyle gözüküyor. 

Şurada "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" yazıyor. Bunun anlamı nedir; bu ka,dar önem
li bir karar alınırken, milletin bu konuda bilgisi olması ve milletin bunu bilmesi gerekir. Bunun an-
lami budur. 

Şimdi soruyorum: Türkiye Gümrük Birliğine girdi -daha doğrusu girmedi- bunun ilk anlaşma
sını yaptı, Avrupa Parlamentosunda görüşülecek. Şimdi, Türk halkı, bu Gümrük Birliği nedir... 
Türkiye Cumhuriyetinin en önemli antlaşmasına imza atan bu Hükümet, halka gerçekten bir bilgi 
vermiş midir; Parlamentoya bilgi vermiş midir? Bu, demokratik bir anlayış mıdır; bu, halka güve
nen bir anlayış mıdır? . 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) - Korkuyorlar. . 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Şimdi, Avrupa'ya bakın; Avrupa'da -Norveç'te, Danimar

ka'da, Fransa'da, İsviçre'de- birçok ülkede, bu konularda halka gidilmiş, halka sorulmuş; referan-
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dum yapılmış; böyle önemli bir anlaşma var, bunun mahiyeti şudur şudur, buna girmek ister misi
niz diye. Bazı, ülkelerde -Fransa'da- yüzde 3 farkla kabul edilmiş; bazı ülkelerde reddedilmiş. Nor
veç'te iki kez reddedilmiş. Danimarka'da, İsviçre'de..! Bazılarında reddedilmiş, bazılarında kabul 
edilmiş. 

Peki, şimdi, Sayın Dışişleri Bakanımıza sormak istiyorum: Niçin Türk halkına, bu millete sor
ma ihtiyacını duymadınız? Bu, demokratik bir olay mıdır? Diyorsunuz ki "Bu kadar önemli bir 
olay... Bu olay, sadece Avrupa ile dar bir gümrük birliği anlaşması değildir. Siyasî mahiyeti, kül
türel mahiyeti olan geniş bir anlaşmadır." Peki, bu kadar geniş bir karar alınırken, bu halka gidip 
de, sen ne düşünüyorsun diye hiç sorma akıldan geçmemiş midir? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Halkı saymıyorlar kî... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Şimdi, aslında bu tavır, bizim için bilinen bir tavırdır. Bu ta

vır bilinendir; aslında, tek parti devrinin tavrıdır. Tek parti devrinde de, birçok önemli kararlar alı
nırken, halka hiç sorulmamıştır. Halka güvenilmediği için "Halk, doğru yolu; halk, kendisi için çı-
karlı olanı, faydalı olanı bilemez; hatta şuurunda, hatta rüştünde değil" anlayışı, tek parti devrinin 
anlayişıdır ve hâlâ, o ideoloji, o anlayış devam etmektedir... (RP sıralarından alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - DYP de aynı çizgide gitmektedir. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - ...bir emrivakiyle karşı karşıya bırakılmıştır ve Türkiye bu şe

kilde girmiştir. 
Ayrıca, tabiî, moral olarak da -halk da biliyor, siz de biliyorsunuz, herkes biliyor- aslında, bu

günkü Hükümete, girdiğiniz, girmek üzere olduğunuz -göreceğiz tabiî onu- bu Avrupa Gümrük 
Birliğinde -daha iyi bileceksiniz- "çare taker hükümeti" derler. Yani, bu tip hükümetler önemli ka
rarları almaz; siz geçiş hükümetisiniz. Yarın kimin bakan olacağı belli değil. Sayın Murat Karayal-
çın'ın şahsına karşı tabiî saygımız vardır; fakat, yarın siz bakan mısınız? Sizin partiniz birleşmiş, 
yarın nasıl bir hükümetin çıkacağı bile belirsizdir. Güvenoyu alınacak mı alınmayacak mı; bunlar 
bile tartışılmaktadır. 

GÜLER İLERİ (Tokat) - Hayır, hayır! 
ABDULLAH GÜL (Devamla)-Evet! 
Aslında, moral açısından da, demokratik anlayış açısından da, bu Hükümet böyle önemli bir 

konuya imza atamaz, halka sormadan bu işi yapamaz. (RP sıralarından alkışlar) 
Aslında, Avrupa Gümrük Birliğine Türkiye'nin gayretleriyle girilmedi. Bunu burada açıklıyo

rum. Bu tamamen ideolojiktir, tamamen siyasî bir olaydır. Bu ideolojik tavır, hem şu anda Türki
ye'yi yönetenler açısından geçerlidir hem de Avrupalılar açısından geçerlidir/Türkiye'nin Avrupa 
Birliğine giremeyeceği kesindir; bunu Avrupalılar söylemektedir, Avrupanın önde gelen bütün po
litikacıları söylemektedir, Avrupalı filozofların hepsi söylemektedir. Çünkü, Avrupa Birliği bir Hı
ristiyan Birliğidir. Bunu biz söylemiyoruz; bunu, dünkü, Avrupa Birliğinin başındaki Delors söy
lüyor, dünkü İngiliz Başbakanı söylüyor, bunu Avrupa'da herkes söylüyor, herkes biliyor. 

Sayın Dışişleri Bakanı "Sayın Başbakan 2001 yılında Türkiye'nin Avrupa Birliğine gireceği
ni söyledi" dediler. Peki, ben şimdi kendilerine soruyorum; Avrupa Birliğinin dokümanları var, 
Avrupa Birliğinin tam üyesi ülkeler kimler olacak diye 2010 yılı için projeksiyon yapmış. O ülke
lerin içerisinde, dünkü komünist ülkelerin hepsi, hatta Baltık ülkeleri, Letonya, Litvanya, Estonya, 
Sırbistan, Bulgaristan, Çekler, Slovaklar, Macarlar, Malta, Rum kesimi gibi bütün bu devletler var 
mı; bunların hepsi var. Peki, bu dokümanda Türkiye'nin ismi geçiyor mu? Halbuki, Türkiye, 1963 
yılından beri girmek için uğraşıyor. Var mı Türkiye'nin ismi; yok. Dolayısıyla, gerçekler saklanı
yor. Tabiî, onun bir izah tarzı var. 
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Şimdi ben soruyorum: Yine, Sayın Dışişleri Bakanı "1963 Ankara Antlaşması, yürürlüktedir; 

biz, ona dayanarak, bunları, uyguluyoruz" dediler. Peki, o antlaşmaya göre, 1986 yılından itibaren, 
Türk vatandaşları, Avrupa'da serbestçe dolaşmayacaklar mıydı? Bu hakkı niçin almadınız o za
man? Ankara Antlaşması, daha önce yaptığınız anlaşmalar, bu hakkı verdiyse, niçin, onlar direti
yor "hayır, benim çıkarıma değildir; Türkiye'de 10 milyon işsiz vardır; Türkiye'nin nüfusu büyük
tür, gelir Avrupa'yı işgal eder, istediği yerde oturacak, istediği işi yapacak. Ben, bu imzaladığım, 
taahhüt ettiğim, 1986 yılında uygulamaya girecek dediğim antlaşmayı tanımıyorum" diyor da, siz, 
nasıl oluyor da, hâlâ, 1963 Antlaşmasından bahsediyorsunuz(l) 

1982 yılından itibaren, malî yardım yapmayacak mıydı Ankara Antlaşmasına veyahut da di
ğer anlaşmalara göre... Dolayısıyla, burada, herşey, tek taraflı olarak gitmektedir. Avrupa'nın men-
faatlafı söz konusu olduğunda tavizler verilmektedir, vazgeçilmektedir; fakat, Türkiye'nin çıkarla
rı söz konusu olduğunda, hiçbir direniş, hiçbir ısrar olmamaktadır. Bu, şudur: Ne pahasına olursa 
olsun, Türkiye, Avrupa Birliğine girecek, Türkiye, Gümrük Birliğine girecek anlayışıdır. Siz, eğer, 
bu zihniyette olursanız, işte, o zaman, Prof. Erol Manisalı'nın dediği gibi "sizi, o zenginler köşkü
nün -maalesef, üzülerek, söylüyorum kendi ülkem adına- bahçesindeki bir kulübeye, böyle koyar
lar işte." (RP sıralarından alkışlar) Bunu, biz söylemiyoruz, herkes söylüyor. 

Bu, ideolojiktir dedim; aslında, Türkiye, kendi gayretleriyle girmedi buna. Avrupa Birliğine, 
Türkiye'nin alınmayacağı kesin olunca, Türkiye'nin de, kendi başına bırakılması Avrupa'nın çıka
rına değildi; çünkü, Türkiye'nin önünde büyük bir potansiyel vardır; bu, tarihî bir potansiyeldir, bu, 
bir realitedir istesek de istemesek de. 

İşte, Türk cumhuriyetleri çıkmıştır, işte, İslam ülkeleri vardır. Bugün, siz, bir Almanla Azer
baycan'a gittiğinizde, Kazakistan'a gittiğinizde, gösterilecek ilgi çok farklıdır. Avrupalı, bunu bil
diği için, Türkiye'yi serbest bırakmak istememiştir; çünkü, Türkiye'de, dürüst bir yönetim, serma
yenin, holdinglerin emrinde olmayan, halkın emrinde olan bir hükümet işbaşına gelirse Türkiye, bu 
potansiyeli kullanır ve Türkiye tekrar, eskiden olduğu gibi, bir denge unsuru olur. Bunun bilincin
de olan Avrupa, Türkiye'yi işte kendi avantajlarından faydalandırmayarak bir mekanizma bulmuş
tur ve Türkiye'yi Gümrük Birliğine böyle sokmuştur. 

Yeni bir statü vardır bugün. Daha önce dediğiniz anlaşmaların hepsi kâğıt üzerindedir. Bu sta
tüyü Türkiye, kabul etmiştir ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine girip de o bahsettiğiniz avantajlardan 
faydalanması hikâyedir. Böyle bir şey söz konusu da değildir, olmayacaktır; bunu söylüyorum, bu
nu Avrupa Birliği dokümanları da söylüyor. ' . 

Şimdi, peki niçin Türkiye buna girdi; Sayın Başbakanın Washington Times gazetesinde, He
rald Tribune'de çıkan makalesi ortada... Bizi almazsanız Türkiye'de kökten dincilik, yani, İslamî 
şuur, yani, tekrar Müslumanım diyen insanlar, Müslümanca yaşamaya başladılar; bu gelişiyor, bu 
bir tehlikedir sizin için, bizi alın diyor. Bu da Tanzimat Fermanından Mustafa Reşid Paşa ile baş
layan zihniyetin devamıdır. Bunun için halka sormaktan korkul muştur. (RP sıralarından "Bra-
vo"sesleri, alkışlar) Demokratikseniz, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, bunun için halkın oyuna 
başvururdunuz, gidip halka sorardınız. 

Aynı şekilde, İngiliz Dışişleri Bakanı -bakın gazetelerde yazıyor- "Türkiye'yi biz kendi haline 
bırakamazdık, Türkiye'yi başka yönlere sevk edemezdik" diyor. Bu İngiliz Dışişleri Bakanı, Bos-
na-Hersek'teki katliamın arkasında olan birkaç dışişleri bakanından birisidir. (RP sıralarından, 
"Bravo"sesleri, alkışlar) Bosna'daki 250 bin tane Müslümanın, Avrupanın gözü önünde, dünyanın 
gözü önünde katledilmesinin müsebbiplerinden birisidir. Bu adam mı Türkiye'ye sevgisiyle, Tür
kiye'yi biz aldık diye sevinecektir? 
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Ben şimdi hepinize soruyorum; Sayın Dışişleri Bakanına, Sayın Dışişleri Bakanlığındaki dip

lomatlara soruyorum: 1994 yılında Avrupa ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçilerinin en büyük fa
aliyeti ne idi; Türkiye'yi Gümrük Birliğine sokmak için ikna etme... Gümrük Birliğine Türkiye'nin 
girmesi zararlıdır diyen, buna karşı olan siyasî gruplar, üniversiteler veyahut da ekonomik toplu
luklarla uğraştılar ve bunları ikna için uğraştılar. Şimdi, peki, Avrupa Birliğinden önceki anlaşma
lardan doğan 1986'daki serbest dolaşım hakkı için niçin ısrar etmiyorlar da, ingiliz, Alman, Fran
sız, İtalyan Büyükelçileri, gelip de, siz buna girin, girin, girin diye ısrar ediyorlar; bunu bile Türki
ye görememiştir ve ben gireceğim diye gayret edince, zaten Türkiye'yi almak peşinde olan, karar 
vermiş olan, böyle bir statüye durumu indirgemek hesabını yapmış olan Avrupa, daha da büyük ta
vizleri -Kıbrıs tavizi gibi- alarak, Türkiye, sözüm ona girmiştir. Göreceğiz tabiî neler getirecek 
Türk sanayii açısından. 

Şimdi, Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın Hükümet, nezaket icabı bile, bu anlaşmanın metnini, Tür
kiye'deki siyasî partilere, bu Parlamentodaki gruplara Vermemişlerdir; biz, başka yerlerden almışız
dır bu İngilizce metinleri. Halbuki, halktan korkuluyor, Parlamentodan korkuluyor "gönderin, in
celeyelim, okuyalım; size gelelim, şu şöyle bu böyledir" diyelim... Bundan bile kaçınılmıştır, bu 
nezaket bile gösterilmemiştir. 

Şimdi, burada, maddeler vardır, bunlar İngilizce maddeler; çok muğlak maddeler. Şimdi, siz 
de söylediniz "biz, serbest ticaret bölgesine mi girdik; yoksa, Gümrük Birliğine mi girdik?" Gaze
telere bakarsanız, medyaya bakarsanız, hep anlatılan şey, serbest ticaret bölgesinin kaideleridir. 
Türkiye'ye zenginlik gelecek, mallar girecek; bir pembe tablo. Tabiî ki en çok çıkarı olan grup med
ya olacaktır. (RP sıralarından alkışlar) Çünkü, önümüzdeki yıllarda, Türkiye'deki en gözde olan 
sektör reklam sektörüdür; Türkiye, bir tüketim ekonomisine yönelecektir. Hani, SHP'li, ÇHP'li ar
kadaşların tenkit ettiği 80'li yıllardaki ANAP dönemi var, her şey ithal edildi. DYP'liler, siz "aslın
da zengin değilsiniz; ama, borç parayla ithal ettiniz ve bugünkü duruma düştük" demiyor musunuz; 
Türkiye'de aynı durum olacaktır. Türk halkının harcama seviyesi nedir; millî geliri 2 bin doların al
tındadır. Avrupalının fert başına geliri nedir; 20 bin dolar civarındadır. Siz neyi alacaksınız, neyi 
alacaksınız? Alım gücünüz mü olacak; ama, bunların reklamı yapılacak, eğer, bugün reklam har
camaları 5 trilyonsa, 20 trilyona çıkacak. Tabiî ki medya, tabiî ki gazeteler, tabiî ki televizyon ka
nalları bunu alkışlayacak, halkın beynini yıkayacak. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Ama, ne olacak; siz bunları borçla alacaksınız. Avrupalılar size malı gönderecekler, arkasından da 
borç verecekler. Siz değil misiniz, bu Hükümet değil mi, ANAP Hükümetine, dış borçları 60-70 
milyar dolara çıkardınız diyenler. Peki, bunlar olunca ne olacak; döviz kurları tabiî ki yükselecek, 
Türkiye'de pahalılık, tabiî ki, bu haliyle devam edecek. 

Şimdi, size, şunu da sorayım: Avrupalının fert başına 20 bin dolar millî geliri var, sizin 2 bin 
dolar; yan yana getiriyorsunuz; neyle yarışacaksınız... 

Aslında, biz, Refah Partisi olarak, gümrüklerin kaldırılmasına karşı değiliz. Bakın, açık söyle
yeyim. Tabiî ki rekabet iyi bir şeydir. Rekabet kaliteyi de yükseltir, ucuzluğu da getirir; fakat, o 
şartları hazırlamanız gerekir. 1963'ten beri hazırlık dönemi, geçiş dönemi denildi; yani, neydi; Türk 
sanayiini Avrupa ile rekabet edebilecek düzeye getirmekti. Getirdiniz mi; soruyorum. Şimdi, daha 
mı iyi Türkiye? Türkiye'de enflasyon yüzde 160'tır. Türkiye'de, dolar bazında kredi faizleri yüzde 
15'tir, 20'dir. Evet. Türkiye'de faiz, yüzde 150, yüzde 200'dür. Avrupa'da faizler yüzde 2'dir, yüz
de 3'tür, yüzde 4'tür; yani, sanayici yüzde 2'yJe, 3'le, 4'le kredi alır. Türkiye'de yüzde 250 ile alır. 
Bununla hiçbir Avrupalıyla yanşamazsınız. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) - Eşek satar, araba alınz(!) 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Türkiye'yi bu noktaya getirenler suçludur. 
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BAŞKAN - Sayın Gül, 5 dakikada toplayabilirseniz çok memnun olacağım. Bir sıkışıklığımız 

var, lütfen. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Sayın Başkanım, riayet edeceğim. Teşekkür ederim efendim. 

Şimdi, Türkiye şayet buna girerse, anlaşmalar tamamlanırsa bakın ne olacak; yabancı serma
ye gelecek deniliyor. Doğru, yabancı sermaye gelecek; ama, yabancı sermaye Türkiye'ye yatırım 
yapmak için gelmeyecek, yabancı sermaye, rekabet karşısında sarsılan Türk sanayiini fabrikaları, 
hisseleri, getirdiği birkaç yüzbin dolarla satın almak için gelecek. (RP sıralarından alkışlar) Birçok 
sanayi, özellikle orta ve küçük ölçekli sanayi Türkiye'de batacaktır. Bunu, ben söylemiyorum, İs
tanbul Sanayi Odasının "Türkiye Gümrük Birliğine Girdiğinde Türk Sanayiinin Durumu Ne Ola
cak" diye çıkardığı raporlar, kitaplar söylüyor. 

Şimdi, neyin savunmasını yapıyorsunuz Allahaşkına. Hepimiz, Türkiye'de işsizlikten bahset
miyor muyuz; hepinizin odasına gelen insanlar, bana "iş, iş" diye gelmiyor mu. Yarın göreceksi
niz, batan sanayi karşısında, odanıza iş diye gelen insanların sayısı on misline çıkacaktır. Bunları, 
üzülerek söylüyorum; ama, bunlar gerçektir. Türkiye'de gerçek ilim adamları da bunları söylüyor
lar; fakat, televizyon programlarındaki müzakerelere bakıyorsunuz, oralara çıkarılan herkes, resmî 
yayın organı gibi, herkes, bir pembe tablo çiziyor. Niçin bir tane de, ilim adamlarından, politikacı
lardan, bunun farklı yanını söyleyenler çıkarılmıyor, konuşturulmuyor, halktan gizleniyor; çünkü, 
Türkiye'de çıkarcılar, bunun peşindedir. (RP sıralarından alkışlar) 

Bugün, sanayi ile uğraşan büyük sanayiciler, göreceksiniz yarın sanayiden vazgeçecek. İşçiy
le, sigortayla, emeklilikle uğraşmayacak; onların, zaten kontaktları var Avrupa'da, onlar ithalatçı 
durumuna düşecek ve ithal ettikleri malı satacaklar. Mukayeseli üstünlük diye bir şey vardır, göre
ceksiniz, Türkiye, sadece birkaç ufak sektörde belki üstünlüğü olacak. 

Tekstil sektörü diyorlar, tekstil sektörü dediğiniz nedir; bugün tekstil sektöründeki makinele
rin yüzde 90'ı ithaldir. Siz, 1 TIR dolusu kumaş satacaksınız; ama, karşılığında bir parça makine
nin bedelini ödeyeceksiniz. Bu, budur... (RP sıralarından alkışlar) Bir parça dokuma tezgâhının ma
kinesi için 1 TIR kumaş vereceksiniz. 

Tekstille hiçbir ülke kalkınamaz, dünyada tekstille kalkınmış hiçbir ülke yoktur. Avrupa, bu
nun için tekstili terk etmiştir; Japonya, Kore bile tekstili terk etmektedir. Türkiye'nin, sadece gıda 
veyahut da toprağa dayalı bazı sanayilerde belki bir üstünlüğü olacaktır; ama, Türkiye'yi daha da 
fakirleştireceksiniz. Bu, uzun vadede görülecektir. 

Değerli arkadaşlar, aslında bu konu çok derindir. Tabiî, bunun bir de başka tarafı vardır, Sa
yın Bakan, konuyu anlatırken: "Türkiye'de demokratikleşme olacak" dediler. Türkiye'de demokra
tikleşmenin olacağına İnanıyor musunuz?! Avrupa'nın Türkiye'de gerçek anlamda, kendisinde ol
duğu gibi, sivil bir demokrasi isteyeceğine inanıyormusunuz? İnanıyorsanız, Avrupa'yı bilmediği
nizi buradan söyleyeceğim. 

Bu Mecliste, Avrupa'daki birçok kuruluşa giden milletvekili arkadaşlarım var; Avrupa Konse
yi Parlamentosuna 12 milletvekili gidiyoruz; aranızda üye arkadaşlar var. Orada, Türkiye'nin kar
şılaştığı tavrı hepimiz iyi biliyoruz; Türkiye'ye nasıl tek taraflı bakıldığı, nasıl ikiyüzlü bakıldığı, 
Türkiye'nin nasıl aşağılandığını görüyoruz ve utanıyoruz. 

Şimdi, Cezayir'de serbest bir seçim yapıldı; çokpartili; her türlü parti seçime girdi. Demokra
tikti öyle değil mi Sayın Bakan!.. Peki, Avrupa, niçin Cezayir'deki demokrasiyi bile hazmedeme
di ve bugün, askerî bir cuntayı destekleyerek Cezayir'i kan gölü haline çevirdi? Türkiye'de siz de
mokrasi isteyeceğini mi zannediyorsunuz? Avrupa Parlamentosunda, Türkiye'de bölücülüğün, oto
nom idarelerin nasıl istendiğini; Türkiye'de Ermeni davasının nasıl savunulduğunu göreceksiniz 
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veya Türkiye'de, Salman Rüşdilere hürriyet istenecek. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Fakat, Türkiye'de, bu milletin, bu devletin, bu ülkenin gerçek sahiplerinin, Müslümanca yaşaması 
söz konusu olduğunda "köktendincilik" denilecek; Avrupa, budur. 

Bunun için işte Bosna-Hersek'te kan akmaktadır, 250 bin kişi öldürülmüştür; Çeçenistan'da -
Grozni'de- 25 bin kişi öldürülmüştür ve Avrupa "Rusya'nın iç meselesi" demiştir. Dolayısıyla, de
mokratikleşme diyorsunuz, bugünkü demokratikleşme paketi çıksa, Türk Anayasası, Avrupa tipi 
bir anayasa gibi mi olacak? Soruyorum -dürüst ve samimi cevap verin- Millî Güvenlik Kurulların
da tartışılması bile dile alınamayan maddeler hangi Avrupa ülkesinin anayasasında vardır; dolayı
sıyla, Avrupa yine, üçüncü dünya ülkelerine layık olan bir demokratikleşme istiyor Türkiye'de; 
onun için biz buna karşıyız. 

Kıbrıs meselesi Türkiye için dolaylı olarak bitmiştir; iddia ediyorum burada. Kırk yıllık Kıb
rıs meselesi; çünkü, siz imza atmışsınız ve demişsiniz ki: "6 ay sonra, Kıbns'la Avrupa Birliği ara
sındaki üyelik anlaşması başlayacaktır" Bu ne demektir; Avrupa'yı bilen herkes biliyor ki, altı ay 
sonra, bir sene sonra, Rum kesimi -ki,'Avrupa'nın gözünde, Kıbrıs'ı Rum kesimi temsil etmektedir-
Avrupa Birliğine tam üye olarak girecektir. 

Şimdiye kadar siz değil miydiniz ki, Kıbrıs meselesini Birleşmiş Mîlletlerde tutmak, oradan 
dışarı taşımak istemiyordunuz, hele, Avrupa platformuna hiç getirmek istemiyordunuz; çünkü, Av
rupa'nın tavrını biliyorsunuz. Daha iki ay önce, Avrupa Konseyi Parlamentosunda alınan Kıbns'la 
ilgili karar, Türk Ordusunun işgalci olduğunu... Birleşmiş Milletlerin bile diyemediği hakareti yap
tığı kararlan aldılar. Dolayısıyla, Kıbns davasının Brüksel'e taşınması, Yunanistan'ın, zaten, yıllar
dır uğraştığı bir şeydi ve dolaylı olarak bitmiştir. Siz diyorsunuz ki, "eğer, Rum kesimi, Kıbrıs'ı so
karsa, biz de Kıbrıs'la bütünleşiriz" Sayın Bakan, sizin sözleriniz bizim için yeterli değildir. Bu mil
lî davada, sizin burada, ben de şöyle yaparım demeniz bizi hiç ilgilendirmez; çünkü, onu yapabile
cek gücü olmayacaktır Türkiye'nin; bunu söylüyorum. Eğer olsaydı, Türkiye, Avrupa Birliğinden 
daha önceki anlaşmalardan doğan haklarını elde edebilirdi. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

Sözümü şöyle bitirmek istiyorum: 

' BAŞKAN - Lütfen... 

Teşekkür ederim. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Ne üzücüdür ki, dün, Brüksel'den dönen heyet, burada, sozü-

mona, göstermelik, neşeli şeylerle karşılandı. (RP sıralarından "Davulla zurnayla" sesleri) Ben, 
kendi adıma utandım bundan. Davul zurnayla karşılandı. Türkiye içinde bitmiş, tükenmiş, ekono
miyi berbat etmiş, halkı yaşamıyor gibi yaşamaya mahkûm etmiş, evet, halkı yaşamıyor gibi yaşa
maya mahkûm etmiş bir Hükümet, kendi halkına karşı başanlarıyla övünemiyor, gitmiş dışarda 
yaptığı... 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) -Avrupa fatihi (!) , 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Siz, o profesörün (Erol Manisalı'nın) dediği gibi, Avrupa'nın 

zenginler kulübünün köşkünde, bahçedeki bir barakaya girdik diye sevinerek geldiniz. Halbuki, 
ben, şunu hatırladım: Bizim atalarımız -bugün onların ruhunu yâd ediyoruz ve bugün onların dava
sını güdüyoruz- bir gün, Avrupa'ya nasıl gitmişlerdi, Osmanlı Avrupa'ya nasıl gitmişti? Avrupa'ya, 
siz böyle gittiniz; ama, bizim atalarımız Avrupa'ya nasıl gitti; ben, bunu karşılaştırarak doğrusu çok 
üzüldüm. 

Değerli arkadaşlar, Avrupa Parlamentosundaki münakaşaları takip edin, Türkiye oralarda na
sıl rencide edilecek ve Türkiye oralarda nasıl kötü durumlara düşürülecek göreceksiniz. 
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Son olarak şunu söylemek istiyorum: Sayın Bakan, malî protokolden bahsettiler ve İngilizce 

olarak hazırlanan bu anlaşmada "malî protokol 3 bölümden oluşuyor" dediler; karar bölümü var, 
açıklama bölümü var ve bir de draft declaration bölümü var; ne demek bu Allahaşkına, bunun Tür
kiye'yi bağlayıcı herhangi bir yanı var mı? Türkiye 3-4 milyar dolar alacakmış... Sadece "verece
ğim " diyor. Bu bir anlaşma mıdır, bunun bağlayıcı bir yönü var mıdır; bağlayıcı hiçbir yönü yok
tur; ama, bakın, Avrupa Birliği ne yapmış: İspanya'ya 51 milyar dolar vermiş ve İspanya kendisini 
öyle hazırlamış; Yunanistan'a 35 milyar dolar vermiş ve bunun içerisinde büyük bir kısım var ki, 
hibe; ama, bize verdiği kredi, borç, borç... 

Başka?.. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Portekiz'e 17 milyar dolar vermiş. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Evet, Portekiz'e 17 milyar dolar vermiş. Tabiî ki o ülkeler 

hazırlayacaklar kendilerini. Dediğim gibi, biz, rekabetten kaçmıyoruz; ülkeyi, tabiî rekabete aça
caksınız; ama, bir sömürge haline getirmeyeceksiniz. 

BAŞKAN - Sayın Gül, lütfen efendim... 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Kapitalist onlar... Düyun-i Umumiyeyi hatırlayın, tekparti devrinin ideologları, onları tenkit 

ede ede bu halkın beynini yıkadı; fakat, ne yazık ki aynı duruma Türkiye'yi düşürmekle meşguller. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Güler İleri, Sayın Melike Haşefe ve Sayın Fethiye Özver, Doğru Yol Partisi Grubu söz

cüsünün konuşmasından sonra size sırayla söz vereceğim. Eğer naklen yayın kesilecek olursa, si
zin konuşmalarınız banta alınacak ve yarın saat 14.00 ilâ 15.00 arası televizyondan verilecektir; 
ama, şimdi, ben, sizin adınıza Sayın Faralyalı'dan rica ediyorum, konuşmasını 10 dakika içerisine 
lütfen sığdırsın. 

Buyurun. 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Sayın Başkan, yarına kaldıktan sonra zaten kıymeti 

kalmamıştır. Konumuz bugünü, ilgilendiriyordu; üzgünüz. Tutanaklara geçmesi bakımından arz 
ediyorum: Ben feragat ediyorum, konuşma yapmıyorum. 

, BAŞKAN - Buyurun. 
DYP GRUBU ADINA ERSİN FARALYALI (İzmir) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekil

leri; Sayın Başkan, benim konuşma süremi 10.dakikayla kısıtlayacak mısınız, önce onu istirham 
edeyim... . 

BAŞKAN- Efendim, sadece rica ettim; hayır. 

ERSİN FARALYALI (Devamla) - Efendim, tabiî, 10 dakika diye başladı bütün sözcüler; 
ama, yarımşar saat konuştular, sizin yüksek müsamahanıza dayanarak. Ben, yine de Grubum adı
na yapacağım bu konuşmayı, mümkün olduğu kadar muhtasar yapacağım. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Yarım gün konuşsalar hak onlara. 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gümrük Birliği gibi 

çok önemli bir konuda Doğru Yol Partimizin Grubunun görüşlerini size kısaca aktarmak üzere hu
zurunuzdayım; bu vesileyle hepinize saygılarımı sunuyorum ve yine bu vesileyle bu çatı altında, 
bugün, böylesine önemli bir konunun konuşulduğu günde, bu uğurda canlarını dahi feda eden dev
let adamlarını şükranla yâd etmek istiyorum. 1957 senesinden bu yana bu uğurda vermiş oldukları 
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mücadelede bizi bugüne getirdiler; bunların hayatta olanlarına sağlık diliyorum, ebediyete göç et
miş olanlara da Tanrı'dan rahmet diliyorum; ama, hepsini şükranla anıyorum; çünkü, biraz evvel 
Sayın Gül'ün yaptığı konuşmadan sonra onların yapmış olduğu hizmetin büyüklüğünü bir defa da
ha anlamış durumdayız. 

Şimdi, Doğru Yol Partimiz olarak, bu olaya 1946'dan beri ismini yazdırmış -bütün büyük olay
lara ismini yazdırmış- bir partinin devamı olan bir parti olarak, hakikaten bütün gücümüzle ve yar
lığımızla destek olduğumuzu bir kere daha huzurunuzda beyan etmek istiyorum. Evet, bizim parti
miz, daima Türkiye'nin büyük menfaatları için uğraşmıştır. Burada demokratikleşmeden söz edilin 
yor; Türkiye'de.demokratikleşmeyi kim müesseseleştiriniştir? Burada büyümeden bahsediliyor; 
Türkiye'de büyümeyi hedef olarak alıp da "Büyük Türkiye" hedefine doğru milleti harekete geçi
ren hangi parti olmuştur? 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Anavatan Partisi... 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Bunları hangi parti kendisine misyon olarak inançla, sami

miyetle... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Anavatan Partisi.,. 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Efendim, ben Doğru Yol Partimden bahsediyorum ve 

açıklıkla ifade ediyorum ki, iki köklü parti; Cumhuriyet Halk Partisinin ve Doğru Yol Partisinin 
bugün bu başarıya ulaşmış olmasını... 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Kökü Avrupa'da. 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - ...ve büyük hedefe ulaşmış olmasını, kendilerine yedire

meyenler, içlerine sindiremeyenler var. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Batırdınız memleketi, hatırdınız. 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Onlar, maalesef, anlıyorum ki, hâlâ şu kadarcık küçük dü

şünmeye devam ediyorlar. Siz küçük düşünmeye devam edin, biz de büyük düşünmeye devam ede
ceğiz ve büyük hedeflere varacağız efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Memleketi bu hale siz getirdiniz; hatırdınız memleketi. 
ERSİN FARALYALI (Devamla)- Şimdi, burada, konuştuğumuz konu, gerçekten, Türk insa

nının layık olduğu çağdaş bir seviyeye ulaşması için gerekli olan, ta 1957'de temelleri atılmış, işte 
1963'te rahmetli İsmet İnönü'nün imzaladığı Ankara Antlaşması, her ne kadar çerçeve anlaşma idi 
ise de çok önemli bir belge olan Ankara Antlaşmasına istinaden gelinmiş olan nokta. Bu, Türk Mil
letinin esasen layık olduğu çağdaş gelişmeyi yaratabilecek, oraya gidebileceğimiz bir gelişme ol-

' duğu için, bizi hâlâ çağdışı bırakmak isteyenlerin tepkisiyle karşılaşıyor. Malesef, bu gerçek, bu
gün, bir defa daha, bu kürsüden, eğer hâlâ canlı yayın devam ediyorsa, televizyondan bizi izleyen 
milletimize de aktarıldı. 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) - Millet sizin çağdışı olduğunuzu biliyor. 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Ne yazık ki, aktarıldı; çünkü burada ifade edilen hususla

rın hiçbirinin doğru olmadığı, aslında bizi izleyen değerli vatandaşlarımızca çok iyi bilinmekte. 
Ben şahsen çok üzüldüm ifadelerine. Demek ki Türk sanayiinin geldiği seviyeyi bilmiyorlar, 

demek ki Türk Halkının hangi bilinçte olduğunu dahi idrak edememişler. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Millet sizi tasfiye edecek, tasfiye. 
ERSİN FARALYALI (Devamla)-Bu Gümrük Birliği konusu yeni bir konu olmadığı gibi, son 

zamanlarda, toplumumuzda enine boyuna tartışılmış bir konudur ve inanınız ki, toplumumuz tara
fından benimsenmiş, bizden, Yüce Meclisten daha önce kabul edildiği için, bu anlaşmaya imza at-
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maya, bizim toplumumuz, bizi de teşvik etmiştir. Biz, böyle dinamik bir topluma sahibiz; siz bu di
namik toplumu çağdışı ilkelerle, çağdışına sürüklemeye çalışıyorsunuz; biz de buna müsaade etme
yeceğiz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Halka niye gitmediniz, niye seçmene başvurmadınız? (RP sı
ralarından gürültüler) 

ERSİN FARALYALI (Devamla) - Efendim, istediğinizi söyleyin... 
BAŞKAN- Efendim böyle müzakere var mı?.. 
Siz devam edin efendim. 

ERSİN FARALYALI (Devamla)- Müslüman Türkiye'yi, Hıristiyan topluluğuna gücüyle, 
varlığıyla kabul ettirmiş olmamızı kendinize yediremiyorsunuz, hazmedemiyorsunuz. (DYP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü, biz, burada ülkemizin ve milletimizin gerçek değerlerini 
ortaya koyduk ve hiçbir şeyden de taviz vermedik; ne kişiliğimizden ve örf ve âdetlerimizden ve 
mukaddesatımızdan ve milliyetçiliğimizden; hiçbir şeyden taviz vermedik ve vermeyeceğiz. (DYP 
sıralarından alkışlar) Ama, siz bu demagojiyle bu konunun üzerine giderseniz, karşınızda Yüce 
Türk Milletini daima bulacaksınız... 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Belge ile konuşun. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Paspas oldunuz... 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Şimdi, bakınız birtakım faraziyelerle burada aleyhte gö

rüşmeler yapıldı; neydi bu: İşte, fert başına 2 bin dolar seviyesinde geliri olan bir Türkiye'nin, fert 
başına 20 bin dolar seviyesinde geliri olan Avrupa ile nasıl mücadele edeceğidir. Başlangıçta tama
men tenakuz; bırakın ki, diğerleri tamamen faraziye, bu tamamen tenakuz. Yani, eğer biz, bu Güm
rük Birliğine girmek suretiyle, pazarımızı Avrupa'ya açtık diye görüyorsanız, o zaman, fert başına 
2 bin dolar gelirle, bu büyük bir pazar olmuyor, yani benim için 370 milyonluk bir pazar var ve be
nim orada mukayeseli avantajlarım var -onuda söyleyeceğim- onun için de çok üzüldüm, demek 
ki, siz Türk sanayisinin geldiği seviyeyi dahi hâlâ bilmiyorsunuz... 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - İstanbul Sanayi Odası daha iyi biliyor. 

ERSİN FARALYALI (Devamla) - İstanbul Sanayi Odasının söylediği o değil efendim. İstan
bul Sanayi Odasının söylediği, 22 sene evvel bu katma protokol görüşmeleri devam ederken, bizim 
de söylediğimiz şeydir; yani, bazı sektörlerde, rekabet gücü olmayan sektörlerde, biz o sektörü terk 
ederiz. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Sen de iflas ettin. 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Ama, onun yerine mukayeseli avantajlarımız olan sektör

lerde de rekabet gücünü sağlarız ve Avrupa pazarlarına yerleşiriz; işte, tıpkı, bugün olduğu gibi. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Belli, belli... 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Şimdi, burada, önemli olan husus şudur efendim -demin 

söylediğim gibi- biz, büyük düşünmeye devam edeceğiz; büyük hedefler peşinde koşacağız... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Memleketi hatırdınız. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Millet, sizi cüce yapacaktır. 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - ...ve bugün, Cumhuriyet Halk Partisiyle devam etmekte 

olan bu Koalisyonun hedefleri de, kendi partilerine, şanlarına, şöhretlerine layık olduğu gibi büyük
tür. Bu Koalisyon devam edecektir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Gümrük Birliğini konuşun, koalisyonu değil. 
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ERSİN FARALYALI (Devamla) - Bu Koalisyonun iki değerli partisi, Gümrük Birliği Antlaş

masına imza atmıştır. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, ne biçim usul bu yani; sözcünüz konuştu;.. 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Öyle anlıyorum ki bugünkü görüşmelerden, bu imzayı 

atanlar (Sayın Karayalçın ve Sayın Tansu Çiller) haklı olarak tarihe geçecekleri için, siz, onu da 
kıskanıyorsunuz. (DYP sıralarından alkışlar; RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar [!]) 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Ufukta bakanlık var herhalde. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Yağ çekme, seni bakan yapmazlar; bir kere oldun. 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Çünkü, imzalanan doküman, tarihî bir dokümandır; onun 

altında, değerli iki devlet adamımızın -bir tanesi Sayın Başbakanın, bir tanesi de Sayın Dışişleri Ba
kanımızın olmak üzere- imzası vardır. 

Ha, bütünüyle, bu değerli iki devlet adamına mı aittir başarı; hayır -biraz evvel söyledim-
1957'den beri gelen bir çabanın ürünüdür; ama, şunu iyi biliniz ki, eğer, bugünkü Hükümet -49 un
cu Hükümetimi zinden başlayarak- daha doğrusu bu Koalisyon, bu konudaki siyasî kararlılığını or
taya koymasaydı, tıpkı, hazırlık dönemindeki 5 senenin uzatılması gibi, bu 22 senelik dönem de 
uzatılabilirdi. 

BAŞKAN - Sayın Faralyalı, sözünüzü kesmeyeceğim; ama, 7 dakikadır canlı yayındasınız... 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Hayır efendim, canlı yayın için değil. 
BAŞKAN - Ona göre, notlarınızın arkasındakini öne alabilirsiniz. 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Ben, Yüce Meclise hitap ediyorum; canlı yayın kesilse de olabilir efendim. 
Şimdi, şu hususu belirtmek istiyorum: Sayın milletvekilleri, bu konu, ülkemiz için çok önem

li bir konu ve^sureti katiyede demagoji kaldırmayacak bir konu. Yani, sizler de gerçekleri bildiği
niz halde, gerçekleri çarpıtarak, buradan, milleti yanıltmaya hakkinizin olmadığı bir konu; çünkü... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Türkiye'yi müstemleke yaptınız. 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Efendim, müstemlekenin ne olduğunu, siz, herhalde bilmi

yorsunuz. Türkiye, hiçbir zaman müstemleke olmadı; olmayacaktır da. 
İşte, biraz evvel söylediğim... Yani, siz, şimdi, burada kalkıp da, benim karşımda, eğer dema

goji yapmaya devam ederseniz, o zaman, ben de, doğrudan doğruya, imzalanmış olan bu önemli 
belgenin, Türkiye için ne kadar faydalı olduğunu, yüce milletimize anlatmaya, buradaki imkânım 
yettiği kadarıyla; ama, her vesileyle anlatmaya devam ederim; çünkü, bakınız, çok basit bir hesap, 
hiç, ilerisinde böyle birtakım faraziyelerle bu işi baltalamaya gayret etmenin bir manası yok. 

Yunanistan'dan bahsettiniz; dediniz ki: "Türkiye 2 bin dolar seviyesinde kaldı, fert başına mil
lî gelirde; Yunanistan, 6 bin dolara yükseldi; 3 misli, 3'e katladı; halbuki, başladığımız zaman ay
nıydık." Siz dediniz bunu. Ha, Yunanistan'daki sanayileşme, bizim sanayileşmemizin onda biridir. 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Yüzde biridir. . 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Ben onda biridir diyorum; yani, bizim çok aşağı seviye-

mizdedir. Yunanistan, eğer, buradan, şantaj yapmak suretiyle, tabiri caizse, doğrudan doğruya rüş
vet almak suretiyle, fert başına millî gelirini buraya yükselttiyse, benim toplumumdaki dinamizm, 
benim bugün eriştiğim seviyedeki sanayim, beni, bu topluluğa açıldığım zaman, yani, 370 milyon 
bir tüketim toplumuna açıldığım zaman, çok kısa bir sürede, Yunanistan'ın 2 katına, yani, 12 bir 
dolara kadar çıkaracak bir potansiyele sahiptir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu ger
çeği niye görmek istemiyorsunuz; çünkü, ülkenin çağdaşlaşmasını, Türk Milletinin, Türk insanı
nın, hak ettiği refah seviyesine gelmesini istemiyorsunuz. 
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SALtH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın sözcü, 37'lerden vaz mı geçtiniz yoksa; imzanızı geri mi 

çektiniz 37'lerden? 
ERSİN FARALYÂLI (Devamla) - Efendim?.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bakan olmak için yoksa imzanızı geri mi çektiniz 37'lerden? 
Anlaşıldı, bakanlık istiyorsunuz herhalde. 

ERSİN FARALY ALI (Devamla) - Şimdi, ben, hasbelkader diyeceğim, aslında, hasbelkader 
kelimesi önemli bir kelimedir, hiç de hasbelkader değildi; ama, 1966 senesinden beri, İktisadî Kal
kınma Vakfında, bu konuyu, bir hayli üzerinde çalışmış bir arkadaşınız olarak ve inanarak söylü
yorum. Yoksa, burada, politik gelişmelerle ilgili hiçbir şey de söylemiyorum, gerçekleri tamamen 
söylüyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yok, öyle değil, inanmam. 

ERSİN FARALY ALI (Devamla) - Bakınız, Türkiye'de 1963 Ankara Antlaşması imzalandık
tan sonra -biraz evvel belirtildi, çok kısaca değinmek istiyorum- bir hazırlık dönemi vardı 5 sene; 
bir de geçiş dönemi vardı 22 sene. Bu 5 senelik dönem içerisinde, birtakım olaylardan dolayı,.biz 
hazır olamadığımız için, bu süre uzatıldı; 1971'de, aslında, Katma Protokol imzalandı, 1973'te yü
rürlüğe girdi; ama 1971'de imzalanmasıyla beraber, birçok sanayi ürünlerinin -o zaman benim de 
iştigal ettiğim ürünler- Avrupa pazarlarına doğrudan doğruya sıfır, gümrükle ihraç edilmesi imkânı 
kazanıldı. Ne oldu biliyor musunuz neticesinde; kapasitelerimizi bir anda on misline, yirmi misli
ne çıkardık. İşte, böyle büyük bir pazara hitap etmenin tabiî neticesi budur ve Türkiye, inşallah, 
1996'nın 1 Ocağından itibaren bu imkânı çok daha iyi kullanacaktır. 

Geçiş dönemi olan yirmiiki seneyi iyi değerlendirdiğimizi ben de kabul etmiyorum. Maalesef, 
büyük bir fırsat kaçırdık; ama, bu fırsatı kaçırmada, kabul edelim ki... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-İhtilalleri söyle. 

ERSİN FARALY ALI (Devamla) - Evet; birtakım rejim inkıtaları vardı. Eğer bunlar olmasay
dı, biz çoktan Gümrük Birliğine de girmiştik, hatta, belki bugün, sizin muhalefetinize rağmen, tam 
üyeydik. 

M. RAUFERTEKİN (Kütahya)-Hangi sanayiyle?! 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Hiç olmazsa, beceremediğinizi söylediniz. 
ERSİN FARALYÂLI (Devamla) - Bizi tam üyeliğe almayacak diyenlere de şöyle bir şey söy

lemek istiyorum: Eğer, bizi tam üyeliğe almak niyeti olmasa Avrupa Birliğinin, bizimle oturup da 
bu Gümrük Birliği Antlaşmasını -Ankara Antlaşmasının bir gereği olarak- yapmazdı -biraz evvel 
verdiğim örnekten hareket ederek- hazırlık dönemi olan 5 seneyi, 9 seneye çıkardığı gibi, bu 22 se
neyi de 30 seneye çıkarırdı. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Serbest dolaşımı niye vermedi Ankara Antlaşmasıyla? 
ERSİN FARALYÂLI (Devamla) - Tabiî, bu Antlaşmayla her şey bitmiş değildir; bunu çok 

değerli basın mensuplarımız da söylüyor, politikacılarımız da söylüyor; bugün de söylendi, Sayın 
Bakanımız da söyledi; ama, bu, başlangıç da değildir. Şunu ifade edeyim: Bundan sonra, önümüz
de, siyasî, sosyal ve ekonomik gayretlerimiz olacaktır; bunu hep birlikte, bu Meclis olarak yapaca
ğız ve hiç kimse için yapmayacağız, Türk Milletinin menfaati için yapacağız. Esasen, Yüce Mec
lisimizin gündeminde olan ve entegrasyonu kolaylaştıracak olan yasaların hepsi, milletimiz için ha
zırlanmış yasalardır; ne yazık ki, Meclisteki çalışma tempomuzdan dolayı gecikmiştir; ama, şimdi, 
onları süratlendirmek mecburiyetindeyiz. Bir vesile oldu. Zaten, Avrupa Topluluğu, bizim için, 
hiçbir zaman bir amaç değil, bir araç olmuştur; ama, bu vesileyle çalışmalarımızı süratlendirmek 
mecburiyetinde olduğumuzu görüyoruz ve bunu hep birlikte yapacağımız inancını da taşıyoruz. 
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Şimdi "Efendim, Ankara Antlaşmasının bir gereği olduğu için, bu Gümrük Birliği Anlaşması 

da imzalandı" demek bir yerde haksızlık oluyor; çünkü, biraz evvel belirttiğim gibi, eğer, şu son iki 
üç senelik siyasî kararlılık olmasaydı, bunu karşı taraf ertelerdi. Ha, bizim gücümüzü çok iyi bili
yor. Evet, Sayın inan çok doğru söyledi; Avrupa, bizim gücümüzü çok iyi biliyor; ama, biz, maale
sef, o gücümüzü, bugüne kadar yeteri kadar bilmiyormuşuz. Elimizdeki kartları, kozları iyi oyna
dığımız zaman, işte Avrupa Birliği de Avrupa Topluluğu da, adına ne derseniz deyin, bizi, bir bü
yük devlet olarak kabul etmek mecburiyetinde kalıyor ve bugün, gelinmiş olan nokta budur. Bu
nunla hepimizin iftihar etmesi lazımken, burada, birtakım, başka maksatlarla sözlerin ifade edilmiş 
olmasından ben şahsen üzüldüm... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Siz, Genel Başkanınıza sorun. 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Efendim, Kıbrıs meselesi, Kıbrıs meselesi... Bakınız, Kıb

rıs meselesinde, eğer, bir endişe varsa... Bize göre, bu konuda da hiçbir endişeye mahal olmaması 
gerekir. Neden; çünkü, Avrupa Birliğinin birkaç tane prensibi var; bunlardan bir tanesi kesin olarak 
demokratikleşmiş olan bir ülke; yani, demokrat bir ülke. Bizim tam üyelik müracaatımızı askıya al
malarının sebebi, bu demokratikleşmenin inkıtalara uğraşmış olmasından dolayıdır. Tıpkı Yunanis
tan'daki albaylar cuntası gibi; ama, onlar daha akıllı davrandılar; 1978 senesinde müracaatlarını yap-

.tılar. Aynı dönemde, biz, müracaatımızı yapsaydık, belki, bugün biz de tam üye olmuş olurduk. 

Şimdi, bir diğer kriterleri ekonomik meseleleridir. Tabiî, doğu blokunun, yani, Berlin Duvarı
nın çökmesiyle ortaya çıkan yeni durum muvacehesinde, Avrupa Topluluğu, önce, kendi mutfağı
nı temizlemek mecburiyetini hissetmiştir ve dolayısıyla, civar ülkeleri; yani, eski doğu bloku ülke
lerini içlerine almak, bünyelerine almak için bir gayrete girmişlerdir. Ondan evvel, Portekiz, İspan
ya, Yunanistan'ı zaten tam üye olarak kabul ettiklerinde birtakım sorunlar karşılarına çıkmıştı. Bu 
defa, daha büyük boyutlarda sorunlar karşılarına çıktı; ama, dikkat ediniz, ekonomik durumu teh
likede olan hiçbir ülkeyi, tam üye olarak almamışlardır. Evet, biz de tenkit ediyoruz, biz de üzülü
yoruz 1994 senesinde Türkiye'de enflasyon yüzde 160'lara varmıştır, bu bir gerçek; ama, eğer, bi
zi, bu kadar yakından tanıdığını sizin de kabul ettiğiniz Avrupa, bizim, bu ekonomik mücadeleden 
başarıyla çıkacağımızı görmeseydi, bu anlaşmayı imzalar mıydı; yani, Avrupa, hiçbir zaman sırtın
da bir kambur taşımaya razı gelmez. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Avrupa sırtına almıyor ki zaten, yanına bağlıyor... 

ERSİN FARALYALI (Devamla) - Hayır efendim. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz... 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Şimdi, tabiî, siz; yani, dediğim gibi, birtakım polemikler

le, demagojilerle bu konuyu geçiştireceğimizi zannediyorsanız, geçiştiremezsiniz; hiç boş yere ça
ba sarf etmeyin. , 

Şimdi, durum şudur efendim: Biz, büyük bir potansiyele sahip, büyük bir devletiz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Doğru konuşun da herkes dinlesin. ' 
MEHMET CEBİ (Samsun) - Kapusuz, sen ne anlarsın ki bu işten. 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Buna inanmayanlar büyük hata yapıyorlar; bugün onu gör

düm, buna inanmayanlar büyük hata yapıyorlar. 
Bugün, bundan otuz sene evvel, geri kalmış ülke sıfatından sıyrıldık, sanayileşmiş; ama, ileri 

sanayi ülkesi olmasak bile, sanayileşmiş ülkeyiz. Nasıl mı; söyleyeyim: Eğer, bir ülke kendi tek
nolojisini satabiliyorsa, yatırım malı üretip, fabrikalar kurabiliyorsa, bu ülke sanayileşmiş ülkedir. 
Bunun dereceleri vardır; işte, biz daha, belki gelişmekte olan ülke sınıfından da çıktık, sanayileş
miş ülke olduk. . . ( 

" '. • ' - ' 4 2 -



T.B.M.M. B : 8 3 8 . 3 . 1 9 9 5 0 : 1 
Şimdi, markalarının isimlerini burada söylersem, belki, reklam faslına giriyor diye oradan sa

taşma olur, onun için isimlerini söylemeden, hem elektronik hem de beyaz eşyalarda -tekstili say
mayacağım- oto yedekparçalarında kendi teknolojilerimizle ürettiğimiz, kalıplarını kendi yaptığı
mız ürünleri, bugün, bütün Avrupa'ya ihraç etmekteyiz. Evet, artık hiç kimse, her şeyi ben yapaca
ğım iddiasında olamaz. Bu, globalleşmeden bahsediliyor, sınırları kaldırılmış ekonomiden bahse
diliyor. Yüce Meclis, daha bundan bir süre evvel, Dünya Ticaret Birliğine girmemiz için karar al
dı. Peki, bu kararları alırken, bu gelişmeleri beklemiyor muydunuz; yani, bu gelişmeler iki günde 
mi oldu da bugün karşı çıkıyorsunuz; bunu anlamak mümkün değil. 

Biz, bugün, Dünya Ticaret Birliğine -ki, o birlik, yakında, Uruguay Round müzakereleri neti
cesi gelinmiş olan GATT Antlaşmasını dahi belki ortadan kaldıracaktır, o kadar geniş kapsamlı ola
caktır- girmeyi kabul ettik; yani, kendi yağımızla kavrulmak diye bir şey kalmadı. Eğer, ben, or
taklık yapacaksam, gayet tabiî, bir de zenginlerle ortaklık yapacağım üstelik; niye fakirlerle ortak
lık yapayım?' 

Sayın milletvekilleri, bütün bunları dikkate aldığınız zaman, göreceksiniz ki, nasıl, bugüne ka
dar Avrupa Topluluğuna tam üye olmuş olanların hiçbiri -Yunanistan bile- bu işten zararlı çıkma
dıysa, biz, haydi haydi zararlı çıkmayacağımız gibi, çok büyük ekonomik, siyasî ve sosyal kazanç
larla bu birliği devam ettireceğiz ve önümüzdeki on yıl içerisinde, göreceksiniz, bu sayede -haki
katen, bugüne kadar ihmal edilmiş olmasına rağmen- aslında hakkı olan refah seviyesine Türk in
sanını ulaştırmış olacağız. 

Sayın Başkanım, bu antlaşmanın, ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olacağına inancımı bir defa 
daha tekrarlıyor, bu düşüncelerle -süremi de fazla aştığımı zannetmiyorum- hepinize şahsım ve 
Doğru Yol Partisi Grubu adına saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Faralyalı. 
Sayın milletvekilleri, bugün -belki geçen yılların verdiği tecrübeyle- gündemin bu noktaya ge

leceğini tahmin etmiştim ve iki üç kere "Sayın Güler İleri'ye, Sayın Melike Hasefe'ye, Sayın Fet
hiye Özver'e bu müzakerenin dışında söz vereceğim" dedim. Bunu iki kere tekrarlamamın nedeni 
şuydu; yayının kesileceğini bildiğim için, arkadaşlarımızın hakkı yenmesin, bugün bu konuda ko
nuşacakları canlı yayında duyulsun istedim. 

Ben, şimdi arkadaşlarıma söz vereceğim, banta alınacak, yarın,gösterilecek. 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Kıymeti yok. 
BAŞKAN - Ondan sonra, şimdi, arkadaşlarıma söz Vereceğim; banta alınacak, yarın gösteri

lecek. Bunları söylerken, gruplara da aynı ihtarı yapmış oluyorum; yani, gruplara da, yayının bir 
noktada kesileceğini söylüyorum. Niye yayın kesiliyor; onbeş gün evvel, TRT 3 bizden müsaade 
istemiştir; demiştir ki "Fransa-Türkiye ordu maçını müsaade ederseniz naklen vereceğim." Bu 
olayla onbeş gün evvel karşılaşacağımız belli değildi ve TRT 3'e "bu yayını yap" dedik. Bu, bir mil
lî maçtır; bu veriliyor. 

Şimdi, bakın, Sayın Dışişleri Bakanının çok rahatça konuşması için, Tüzüğün verdiği 20 da
kika konuşma hakkını 57 dakika olarak kullandırdım. 20 dakika yerine 57 dakika konuşulunca, Sa
yın İnan'a bir hak doğdu; onun 10 dakikası da 36 dakika oldu. Ondan sonra -Sayın Hacaloğlu'na, 
bu noktaya geleceğiz diye bir iki kere rica ettim- yine, Sayın Hacaloğlu 28 dakika kullandı. Sayın 
Abdullah Gül'ü de iki defa ihtar ettiğim zaman arkadaşlarım alındı; ama, yine, 28 dakika kullandı. 
Sayın Faralyalı'ya konuşmasının 10 uncu dakikasında, 7 dakika canlı yayındasınız, sözünüzü kes
meyeceğim, dedim; yani, 17 dakika canlı yayında, 4 dakika da -sözünü kesmedim, kendisi bitirdi-
canlı yayının dışında konuşma yaptı. 
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Şimdi, burada, inanırsanız, ben, sizden daha çok dikkat ediyorum; ama, konunun ehemmiye

tinden dolayı, Sayın Bakanın sözünü kesme imkânı bulamadım ve rahatça konuşmuş oldu. 
2. -Tokat Milletvekili Güler İleri'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin gündem dışı ko

nuşması 

BAŞKAN - Şimdi, gündeme geçmeden önce, söz isteme sırasına göre, bugün Dünya Kadın
lar Günü olduğu için, Sayın Güler İleri'ye, Sayın Melike Hasefe'ye, Sayın Fethiye Özver'e söz ve
receğim. 

Sayın Güler tleri, buyurun. 

BÜLENT AT ASA YAN (Kocaeli) - Dünya Kadınlar Gününde kadınların hakkını yedik de
mek ki... 

BAŞKAN - Yemedim... İki kere, canlı yayında... 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (istanbul) - Sayın Başkan, bize, sabahleyin 5'er dakika söz vere
bilirdiniz; 15 dakika sürecekti. Bugün konuşma yapmadıktan sonra ne kıymeti var. Senede bir 
gün... ' ' 

BAŞKAN - Sayın ileri, buyurun. 

GÜLER İLERl (Tokat) - Melike Hanım, bunu kabul etmeliyiz; 450 milletvekilinin içinde sa
dece 8 taneyiz; onun için onların sözü geçerlidir. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (istanbul) - Ben kabul etmiyorum. 
GÜLER iLERl (Devamla) - Biz, Mecliste ne vakit çoğunluğumuzu elde edersek, o zaman sö

zümüzü de gününde alırız. (Alkışlar) 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, genelde kadın ve ülke

miz kadınının bir panoramasını çizmek istiyorum. Kadın ve erkeğin farklı toplumsallaşma süreçle
ri içinde, cinsel kimlikleri doğrultusunda, belli rollerle donatılması sonucu, ortaya, özel alan, ka
musal alan ayırımı çıkmış, geleneksel bu ayırımla erkek-kadın ayırımı belirginleşmiştir. 

Özel alan, ev alanında kadın, kamusal alan erkek kimlikleriyle tanınır hale gelmiştir. Kamusal 
alanı cisimlendiren özel alan erdemle tanımlanırken, kamusal alan, hakların, karar mekanizmaları
nın ve güç paylaşımının alanı haline gelmiştir. Kadınların ekonomik haklardan, eğitim olanakların
dan yeterince yararlanamamaları, toplumsal alanda ikincil durumda kalmaları ve etkinliklerinin ev 
içine yönelik kalnıası, tüm toplumlarda farklı boyutlarda da olsa, süregelmiştir. 

Modernleşme sürecinde, kadın, erkek emeği dışında kalan, üretim maliyetini düşüren, daha az 
beğenilen işlerde çalışmaya başlayarak ancak kamusal alana adımını atabilmiştir; aynı zamanda 
kendisine mal edilen özel alan, yani, ev içi etkinliklerini de sürdürmüş; ancak, ürettiği bu artık de
ğer için sistem ona bir ücret ödememiştir; çünkü, geleneksel olarak ev zaten kadının özel alanıdır. 
Bir de, ev kadını kavramı icat edilmiş ve ev içi etkinliklerinin gerçekte çalışma olmadığı ilan edi
lip, bu durum meşrulaştırılmıştır. Modernleşmenin etkisiyle kamusal alana adımını atıp bu arada 
kendisinden beklenen ev işine ve çocuk yetiştirilmesine yönelik rollerini de yerine getiren kadın, 
modern ve geleneksel değerlerin iç içe geçtiği toplumsal bir görünüm kazanır. Bu, elbette ki, bir 
önceki geleneksel görünümüne göre önemli bir değişimdir; ancak, kadının, erkeğe göre ikincil ko
numu devam etmektedir. 

Kamusal alanda siyasî katılım, parlamento ve hükümette, yerel yönetimlerde, siyasî parti ör
gütlerinde kadınların elverişsiz konumları, evrensel bir özelliktir. Ülkemizde de bu elverişsiz ko
numun varlığı, mevcut istatistiklerin ışığı altında, hepimizin bilgisi dahilindedir. Kamu ve özel sek
tör yönetimi ile meslekî ve akademik kuruluşlarda kadın katılımı, diğer alanlara göre ümit veren 
oranlarda; ancak, istenilen düzeyde değildir. 
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Eğitim, sağlık ve istihdam alanlarında üretkenliği artıran kaynaklardan yararlanmada, mülki

yet edinmede kadınlar, hep ikincil ve elverişsiz konumdadırlar. Aile içi şiddetin ve bölgesel-yerel 
savaşlarda kadın ve çocukları hedef alan tecavüz ve şiddetin insan haklan ihlali olduğu, uluslara
rası sözleşmelerle tescil edilmiştir. Sevindirici olan tek şey, bu açmazı aşmak için, son yıllarda, 
dünyada ve ülkemizde devlet ve gönüllü kuruluşların geleneksel bakış açısından farklı bir biçim
de, toplumun, aile yapısını ve ilişkilerini sorgulamasıdır. Taraf olduğumuz uluslararası antlaşma
lar, yasal donanımımız ve toplumsal yapımızın demokratik bir ortamda sorgulanmasıyla azımsan-
mayacak yollar katedeceğimize inanıyorum. 

Demokrasiler, barış ortamlarında yeşerir, büyür. Bu nedenle, ulusal ve uluslararası barışın sağ
lanması, evrensel hedeftir. Barışı sağlamak ise, tüm dünya kadınlarının ortak hedefidir. Kadınlar 
savaşa karşıdır; çünkü, cephe gerisinin sefaletini onlar çeker; sevdiklerini onlar yitirir, onun acısı
nı çekerler; savaş biter, savaş sonrasının maddî manevî yaralarının sarılmasında da kadınlara görev 
düşer. Kurtuluş Savaşında ve sonrasında kadınlarımız özveri destanları yaratmamışlar mıdır; Birin
ci Dünya Savaşından sonra, Almanya'da, yıkıntıları elleriyle kaldıran, yolların, evlerin yeniden ya
pılmasını sağlayan kadınlar değil midir... 

Savaşa karşı duran ve savaş yaralarını saran tüm kadınların, ninelerimizin anısı önünde say
gıyla eğiliyor; ülkem ye dünya kadınlarını umutla selamlıyorum. 

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Melike Haşefe?.. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Ben feragat ettim efendim... 
Ben kınıyorum bunu... Tutanaklara geçsin. 
BAŞKAN - Şimdi, Sayın Melike Haşefe, o kadar haksızsınız ki... 3 hanımefendi söz istemiş... 

İçtüzük bize diyor ki "3 tane gündem dışı söz verebilirsiniz." Bu arada Hükümet girmiş gündem dı
şı konuşmaların arasına. O zaman, hanımların birisi geride kalacak... Hükümet giriyor, 3 kişi ko
nuşmuş oluyor. 

Hükümet öncelik alır. Hükümete öncelik de verdiğime göre, konu kesilemez; gruplara da söz 
hakkı doğuyor; ama, buna rağmen, biz geri döndük, bugüne kadar uygulama nasıl olmuştur diye 
baktık; hükümet, geçmişte, birinci kişi olarak kabul edilmemiş, üç kişiye daha söz verilmiş. Böy
lece, ben, burada, iki saattir hem arkamdaki görevlilerle hem hukukla hem İçtüzükle başbaşa, size, 
üçünüze söz vermeye çalışıyorum, siz orada beni protesto ediyorsunuz... Hak, adalet mi bu?.. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Evet Sayın Başkan, hak, adalettir. Kadınlar Günün
de siz bize 5'er dakika söz vermediniz, bu nedenle protesto ediyorum... Sizin yaptığınız hak, ada
let değildir. 

BAŞKAN - Efendim 3 kere adınızı söyledim, Kadınlar Gününde konuşacaksınız; ama, bir 
araya getireceğim diye... 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Sizin yaptığınız hak, adalet değildir. Protesto ediyo
rum... 

BAŞKAN - O zaman, siz, Kadınlar Gününde Meclise değil sokağa konuşmak istiyorsunuz... 

Grup sözcünüzü 36 dakika konuşturdum!.. 
3. - Tekirdağ Milletvekili Fethiye Özver'in 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin gündem dı

şı konuşması 
BAŞKAN - Sayın Fethiye Özver; buyurun. 
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FETHİYE ÖZVER (Tekirdağ) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü dolayısıyla gündem dışı söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
8 Mart 1857 tarihinde, Nevv York'ta, 40 bin kadar kadının, çalışma sürelerinin uzunluğunu ve 

ücretlerinin azlığını protesto ettikleri grev günün, 1910 yılında, Alman sosyal demokrat Klara Zet-
kin'in önerisi üzerine, Uluslararası Kadın Günü olarak benimsenmiş ve nihayet, 16 Aralık 1977'de, 
Birleşmiş Milletler tarafından, Kadın Hakları İçin Birleşmiş Milletler Günü olarak kabul edilmesi 
sağlanmıştır. 

Kadınların hak arama mücadelelerininin birkaç yüzyılı aşan bir tarihi vardır. Bu tarihsel süreç
te yaşananlar, savaşların insanlığa getirdiği yeni fikirler ve ekonomik zorunluluklar, kadınların, 
ezilmeye karşı bir direnme bilinci geliştirmelerine temel oluşturmuştur. Kadının hem toplumsal 
alanda hem de özel yaşamda cinsiyet ayırımcılığına uğraması, kimliğinin belli kalıplar içerisine sı
kıştırılması ve orada tutulması, haklı mücadelesinin dayanağıdır. 

Yaşadığımız yüzyıl, kadın sorunları alanında uluslararası bir bilincin oluşumuna da sahne ol
muştur. 1975-1985 Birleşmiş Milletler dünya kadın on yılından başlayarak, hemen hemen tüm ül
keler, kadına yönelik somut uygulamaları başlatmışlardır. 1995'te, Pekin'de, yine aynı konuda bir 
toplantı yapılacaktır. Birleşmiş Milletler tarafından, 1981 yılında imzaya açılan, Kadına Karşı Her 
Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi ile 1985 Nairobi İleriye Dönük Stratejile
ri bu konuda itici güç oluşturmuştur. Türkiyemiz, bu sözleşmeyi 1985 yılında imzalamıştır; bu doğ
rultuda, ulusal mekanizmanın oluşumu sürecini başlatmış ve kadın politikası gündemi yeni bir bo
yut kazanmıştır. 

Ülkemizde cumhuriyetle başlayan süreç, kadınlar için, dünyadaki çoğu ülkeden önce eşitlikçi 
bir yasalçerçeve oluşturmuştur. Yetmiş küsur yıllık cumhuriyet tarihimizde, 85 kadın milletvekili 
Meclise gelmiş; bunlar arasından 5 kadın, farklı hükümetlerde, 10 kez bakanlık görevini üstlenmiş

tir . 
1931 yılında, Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: "Onun içindir ki, Türk kadınları, memleketin 

mukadderatını millet namına idare eden siyasî zümreye dahil olma arzusunu izhar ile memleketin, 
milletin vatandaşlara tahmil ettiği vazifelerin hiçbirinden kendilerinin uzak bırakılacağını düşüne
mezler; çünkü, vazife mukabili olmayan hak mevcut değildir." 

Nihayet, 1993 yılında, Türkiye'de, ilk kez bir kadın -Doğru Yol Partisinden- Başbakan seçil
miş ve işbaşına gelmiştir. 

Yerel yönetimlerde de kadın sayısı son derece azdır; örneğin, yalnız 1 vali ve 3 kaymakam gö
rev yapmaktadır. 

Kamu yönetiminde son derece nitelikli bir kadın kesimi vardır; yükseköğrenim görmüş kadın
ların başlıca çalışma alanı kamu yönetimidir. Buna karşılık, karar mekanizmalarında kadınların sa
yısı çok azdır. 1938 yılından günümüze kadar, kamu yönetiminde çalışan kadın sayısı 27 kat art
mıştır. 

Genel yönetimde, doğum öncesi ve sonrası toplam 9 haftalık ücretli izin, 6 aylık ücretsiz izin, 
erken emeklilik hakları düzenlemeleri ve uygulamaları, kadınların üst yönetim konumlarına yük
selmelerini olumsuz yönde etkilemektedir; ama, tabiî, bunlar, olumlu uygulamalardır. 

Türkiye'de, kadın istihdamı, tarımsal kesimde çok yoğundur; 1990 yılı verilerine göre, bu oran 
yüzde 82 civarındadır. Tarım sektöründe, iktisaden faal nüfus içinde yerlerini alan kadınlar, kent
lere göçle birlikte, iktisaden faal nüfus dışına çıkabilmektedirler. Bu kadınların bir kısmı ev kadını 
konumuna girerken, diğer bazıları, özellikle gecekondu bölgelerinde, kent işsizlerini oluşturmakta 
ya da marjinal işlerde çalışmaktadırlar. Buna paralel, kırsal kesimde ilkokul sonrası çalışmaya yö-
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nelen kızların kentte okula devam etme eğilimleri de artmaktadır. Dolayısıyla, kızların ortaokuldan 
itibaren okullaşma oranlarının artmasıyla birlikte, kadının eğitimine ilişkin sorunlara ait ilk adım 
atılacaktır. • 

Ayrıca, yüksekokul, üniversite bitirmiş kızlarımızın, evlilik sonrası çalışmama durumları da, 
ailelere ve devlete çok pahalıya mal olmuş eğitimlerinin yeterli değerlendirilmemesini gündeme 
getirmektedir. Tabiî ki, burada, devletimizin büyük ölçüde eksiklikleri vardır. Kreş açma ve çalı
şan kadınlara kolaylık sağlama, maalesef, Avrupa'nın diğer ülkeleri gibi Türkiye'de gelişmemiştir. 

Medenî Kanunumuzdaki eşitlik ilkesinin varlığına, uluslararası sözleşmelerde ve Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasında cinsiyete dayalı ayırımcılığın yasaklanmasına karşın, Medenî Kanunda 
bu hükümlere aykırı maddeler, varlığını sürdürmektedir. Aile reisliği, aile bakım yükümlülüğü, so
yadı, ikametgâh, konut, evlilik birliğinin temsili, mal rejimleri, meslek ve sanat, hukukî işlemler, 
velayet, boşanma ve miras konusundaki hükümler, eşitliği bozan hükümlerdir. 

Eğitime gelince, Türkiye'de toplumsal yapıdaki eşitsizlik, en belirgin biçimde, eğitim alanın
daki kadın-erkek eşitsizliğinde göze çarpmaktadır. Söz konusu eşitsizliğin başlıca nedenleri, kısıt
lı ekonomik olanakların seçici olarak kullanılması zorunluluğu, ataerkil değerlerin sürmesi, artan 
iç göçler ve düzensiz kentleşmeyle oluşan toplumsal, kültürel istikrarsızlıklar, bölgesel dengesiz
liklerdir. 

Ülkede, kadın-erkek eşitsizliğinin en belirgin göstergesi olan, okuryazarlık oranları da kadın
lar aleyhine varlığını sürdüren bir dengesizliktir. Kadınlarda okuryazarlık, son on yılda artış gös
termesine karşın, 15 ve daha yukarı yaşta kadınlar arasında okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüz
de 30'lar civarındadır; yani, her üç kadından biri okuma yazma bilmemektedir. 

Kadınların yüzde 82'si gündelik gazete okumamakta, okuyanların yüzde 70'i tek gazete oku
yabilmektedir. 

Zorunlu 5 yıllık ilkeğitimde, kız-erkek okullaşma oranı birbirine yakındır; ancak, ilköğretim 
sonrası eğitim kurumlarında, kız öğrenci sayısında, erkeklere oranla daha hızlı bir düşüş olmakta 
ve eğitimde eşitsizlik, yükselen eğitim kademeleriyle artmaktadır. Bu, özellikle, kırsal kesimde ya
şayıp da kızlarını okula göndermeyen ailelerde görülmektedir. Bu oran, son derece yüksektir. Ör
neğin, ortaokula geçiş oranları, 1992 yılında yüzde 53'tür. Bu oran lisede yüzde 31'dir ve üniversi
tede kızların katılımı, yıllar içerisinde artmasına rağmen, toplam öğrenci sayısı içerisinde yüzde 
30'lar civarındadır. 

Sağlık konusunda; bildiğimiz gibi yeni doğmuş bebeklerde ölüm oranı, Türkiyemizde, maale
sef, çok yüksektir ve bunun başlıca nedenlerinden biri de annelerimizin eğitimsizliğidir. Bu, kırsal 
kesim ve.kentte çok büyük farklılıklar gösterir. Bebek ölüm oranları, kırsal kesimde yüzde 66 iken 
kentlerde yüzde 20'lere kadar düşmektedir. Kadının eğitimsizliğinin sonuçları olan tüm bunlar, ay
rıca, ülkemizde anne ölüm hızının da çok yüksek olmasını getirmiştir. Bu, maalesef, çok yüksek
tir; gelişmiş ülkelerin 30 katıdır. Bu oran, günümüzde, yüzbinde 100'lerde olmasına rağmen, yine 
çok yüksektir. Bebek ölümlerinde olduğu gibi anne ölüm hızı da, aynı.gelir grubundaki ülkelerin 
ölüm oranlarından yüksektir. Eğitim eksikliği, kadercilik, sağlık hizmetlerindeki dağılım dengesiz
liği, hizmetlerden yeterince yararlanamama, kadına verilen değerin düşüklüğü anne ölüm hızları 
açısından belirleyici faktörlerdir. 

Bugünlerde -biraz önce uzun uzun tartıştık- Gümrük Birliğine giriyoruz. Eylül ayında, Avru
pa Parlamentosunda, Türkiye'de o zamana kadar demokratik alanda atılacak bazı adımlar, daha 
başka konularda atılacak adımlar sonucu, Türkiye'nin Gümrük Birliğine üyeliğinin onaylanması 
söz konusu. Burada, hep, demokrasi deniliyor. Halbuki, devletin en küçük çekirdeği olan ailede de
mokrasi eğitimi başlamadıktan sonra, bütün ülkede, o ülkelerde, yani, Batı dünyasında olan demok-
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rasi anlayışına ulaşmamız çok zor. Burada da yine, kadının eğitimi, annenin eğitimi söz konusu 
oluyor. Ailede demokrasi, tabiî ki, eşitlikçi bir yaklaşımla oluyor. Gerek erkeğin gerek kadının iş
leri gerek içte gerek dışta ortaklaşa paylaşması ve çocuklara karşı davranışları ve bunun giderek ül
ke çapına yayılması, demokratik bir ülke olmamızı sağlayacaktır. 

Türk kadınına düşen görev, her alanda, daha katılımcı olmasıdır; eğitimine, sağlığına önem 
vermesidir. . 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - 10 bebek yapmasıdır... 
FETHİYE ÖZVER (Devamla) - ...çünkü, her türlü soruna çözüm, kendisinin kaderci değil, 

eğitimli bir katılımcı olmasından geçmektedir; bu da Türkiyemiz için hayırlı olacaktır. 
Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Dünya Kadınlar Günü mühim bir olaydır, haber değeri vardır. Elbette, sizin bu 

konuşmalarınızı ajanslar değerlendirecektir. 
SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Basın da dinlemeli ama,Sayın Başkan... Biz varız, biz bura

dayız... 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER . 
1. - Belçika'ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'a, 

dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1764) 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 36 ncı toplantısına katılmak üzere, 5 Mart 1995 
tarihinde Belçika'ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın 
dönüşüne kadar; Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet 
Moğultay'ın vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Süleyman Demire! 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. -Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Nafiz Kurt'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Be

kir Sami Daçe'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1765) . , 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2 Mart 1995 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

. •-• ' Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. - Romanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Onay Alpago'ya, dönüşüne kadar, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1766) 

BAŞKAN — Diğer tekereyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Mart 1995 tarihinde Romanya'ya gidecek olan Devlet Baka
nı Onay Aîpago'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ni
hat Matkap'ın vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. - Belçika'ya gidecek olan Başbakan Tansu Çiller'e dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Nec

mettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1767) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: / 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 36 ncı toplantısına katılmak üzere, 6 Mart 1995 

tarihinde Belçika'ya gidecek olan Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in dönüşüne kadar; Başbakanlı
ğa, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

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

SI ÖNERGELERİ 
1. -Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanı ve Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 

Grup BaşkanvekilleriOğuzhan Asiltürk, Şevket Kazan ve Abdüllatif Şener'in, tek yanlı verilen ta
vizlerle Türkiye'yi Gümrük Birliği'ne sokmaya çalışarak ülkeyi ekonomik bakımdan tahribe, siya
sî bakımdan bağımsızlığını terke sürükledikleri iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Ku
rulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11139) 

BAŞKAN - Bir gensoru önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tek yanlı sürdürülen tavizlerle Türkiye'yi Gümrük Birliğine sokmaya çalışarak ülkeyi iktisa
dî bakımdan tahribe, siyasî bakımdan bağımsızlığı terke götüren Başbakan Tansu Çiller ve Hükü
meti hakkında, Anayasının 99 uncu ve İçtüzüğün 107 inci maddelerine göre gensoru açılmasını arz 
ederiz. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Oğuzhan Asiltürk 

RP Grubu Başkanı RP Grubu Başkanvekili-

Şevket Kazan Abdüllatif Şener 

RP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Gerekçe: 
İkitsaden, Türkiye'ye* cumhuriyet tarihinin en bunalımlı dönemini yaşatan Tansu Çiller ve Hü

kümeti, Gümrük Birliğine girebilmek için tek yanlı tavizler vererek ülkeyi bir başka felaketin içi
ne sokmuştur. 
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Türkiye'nin Avrupa Birliği ile 1958'de başlayan münasebetleri, 1963 yılında yapılan Ankara 

Antlaşmasıyla hazırlık dönemine ve 1973'teki Katma Protokolle geçiş dönemine girmiştir. Katma 
Protokole göre, geçiş döneminde Türkiye'nin topluluk menşeli mallara gümrük ve eş etkili vergi
leri sıfıra indirmesi, Topluluğun üçüncü ülkelere uyguladığı ortak gümrük tarifesine uyum sağla
ması ve Topluluktan yapılacak ithalata liberasyon uygulaması gerekmektedir. Buna karşılık Top
luluğun da, Türkiye için gümrükleri kaldırması, işgücünün Toplulukta serbest dolaşımını sağlama
sı, iktisadî yapısının geliştirilmesi için malî protokoller çerçevesinde Türkiye'ye malî yardım yap
ması gerekmektedir. 

Türkiye, taahhütlerini büyük ölçüde yerine getirmiştir. Halen gümrükleri oniki yıllık listedeki 
mallar için yüzde 90, yirmiiki yıllık listedeki mallar için yüzde 80 indirmiştir. Ortak gümrük tari
fesine uyumda ise gümrükleri oniki yıllık listede yüzde 80, yirmiiki yıllık listede yüzde 70 indir
miştir. İthalatta alman Toplu Konut Fonu birçok mal için kaldırılmış veya azaltılmıştır. 1993 yılın
da yüzde 28,5 olan ortalama koruma oranı 1994'te yüzde 19,6'ya indirilmiştir. Gümrük Birliğiyle 
bakiye gümrük, vergi ve fonlar da sıfırlanacaktır. 

Türkiye, dışticaret açıklarını artırma pahasına gümrükleri sürekli indirirken, Topluluk, Türki
ye'ye karşı pek çok yükümlülüğünü yerine getirmemiştir: 

1980'den sonra malî protokolleri uygulamamıştır. Yunanistan'a 20 milyar dolar üzerinde yar
dım edildiği halde, Türkiye, alması gereken malî yardımları alamamıştır. 

Türkiye'nin ihracatını kota, antidamping, antisübvansiyon uygulayarak engellemektedir. 
Katma Protokolde yer alan Türkiye'nin iktisadî kalkınmasını sağlamaya dair teşviklerle ilgili 

özel hükümleri gözardı etmektedir. 
Türk işçilerinin serbest dolaşımı gerçekleştirilmemiştir. 
Makine, teçhizat ve malzeme ihracatına standart engeli çıkarılmaktadır. 
Tüm bu gelişmelere karşılık, Çiller Hükümetinin müstafi Dışişleri Bakanı, her ne pahasına 

olursa olsun Gümrük Birliğine girme anlaşmasına imza atmıştır. Gümrük Birliği, Hükümet için bir 
amaç olmuştur. Bu amaç uğruna Türkiye'nin her türlü menfaati yok edilmektedir. Hükümet, Avru
pa Birliğine tam üye olmadan Gümrük Birliğine girmekle şahsiyetsiz bir davranış göstermiş, mil
letimizi küçük düşürmüş, BAB'da olduğu gibi AB'de de ikinci sınıf bir statüde kalmayı içine sin
dirmiştir. Halbuki, diğer ülkeler tam tersi bir yol izlemişlerdir. Yunanistan, ispanya ve Portekiz ön
ce AB'ye tam üye olmuşlar, uyum için kendilerine süre verilmiş, malî yardımlarla ekonomilerini 
hazır hale getirmişler ve ondan sonra Gümrük Birliğini gerçekleştirmişlerdir. Türkiye'nin ise tam 
tersi bir yol izleyerek, her türlü tavizle, önce Gümrük Birliğine girmesi sonra tam üyelik için Av
rupa Birliği kapısında beklemesi yanlıştır; ekonomik menfaatlarımıza aykırıdır; Türkiye'nin bağım
sızlığını tehdit edecek sonuçlar taşımaktadır. 

AB'nin tam üyesi olmadan Gümrük Birliğine giren bir Türkiye, AB'nin karar organlarında 
temsil edilmeyecektir; ama, temsil edilmediği organların verdiği kararlara uymak zorunda olacak
tır, temsil edilmediği bir yabancı organın üçüncü ülkeler için belirlediği gümrük sınırlamalarına uy
mak zorunda kalacaktır; Türkiye'nin, İslam ülkeleri, Türk cumhuriyetleri, hatta KKTC ile gümrük
leri belirleme yetkisi kalmayacaktır. Bu durum, Türkiye'nin bağımsızlığına yönelmiş büyük bir teh
dittir. Milletimiz bunu asla kabul etmez. 

Tamamen kaldırılan gümrükler sonrası, Türkiye, Avrupa'nın açık pazarı haline gelecektir; or
ta ve küçük sanayilerimiz yok olacaktır, pek çok sektör de, rekabet gücü olmadığı için, tasfiyeye 
uğrayacaktır; gümrük vergilerinde meydana gelecek azalma sebebiyle malî sıkıntılarımız artacak, 
buna karşılık, fonlardan üye ülkeler ölçüsünde yararlanılamayacaktır. Ayrıca Gümrük Birliği gö
rüşmelerinde Kıbrıs gibi, millî bir davamız pazarlık konusu haline getirilmiş ve Güney Kıbrıs'ın 
AB'ye girme müracaatına itiraz edilmeyerek, gizli enosis'e yol açmıştır. 
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iktidarın bu tutumu milletimize ihanet ölçüsünde ağır bir cürümdür. 
Görüldüğü gibi, tek yanlı verilen tavizlerle, Türkiye'yi Gümrük Birliğine sokmaya çalışarak, 

ülkeyi iktisadî bakımdan tahribe, siyasî bakımdan bağımsızlığını terke sürekleyen Başbakan Tan
su Çiller ve Hükümeti hakkında, Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddelerine göre gen
soru açılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN - Gensoru önergesinin görüşülme gününe dair, Danışma Kurulunun bir önerisi var
dır; okutup oylarınıza sunacağım. 

V.-ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Gündemdeki sıralama ile (11/39) esas numaralı gensoru önergesinin görüşme gününe 

ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN - Şimdi, Danışma Kurulu önerileri vardır; okutup; ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

Danışma Kurulu Önerisi 

No:172 Tarihi: 8.3.1995 
Danışma Kurulunun 8.3.1995 Çarşamba günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel 

Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Turhan Tayan Eyüp Aşık 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Sabrı Yavuz Şevket Kazan 

CHP Grubu Temsilcisi RP Grubu Başkanvekili 

Öneriler: 
1) 8.3.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 793 sıra sayılı kanun teklifinin, 48 saat geçme

den, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 32 nci 
sırasına alınması önerilmiştir. 

2) 8.3.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan, Başbakan Tansu Çiller ve 
Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında (11/39) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gün
demde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme 
alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin Genel Kurulun 14.3.1995 Salı günkü birleşiminde 
yapılması ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN-Şimdi, birinci öneriyi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

"1) 8.3.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 793 sıra sayılı kanun teklifinin, 48 saat geç
meden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 32 
nci sırasına alınması önerilmiştir." 

BAŞKAN - Birinci öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci öneriyi tekrar okutuyorum: 
"2) 8.3.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan, Başbakan Tansu Çiller 

ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında (11/39) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel 
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Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gün
deme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin Genel Kurulun 14.3.1995 Salı günkü birle
şiminde yapılması ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiş
tir." 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

5. - Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir parlamento heyetini, Belçika <ya davet eden Belçika 7 
Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanının davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkere
si (3/1768) 

BAŞKAN - Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, 
oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Belçika Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir 
parlamento heyetini Belçika'ya davet etmektedir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı kanunun 6 ncı maddesi uyannca, Genel Kurulun tasviplerine 
sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkam 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş öneriler vardır; ama, görüyo
rum ki -bu, zaten, Sayın Ahmet Sayın'ın, karar yetersayısının aranmasını istemesinden dolayı kal
mıştı-şimdi, yine karar yetersayısını bulamayacağız. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Ben vazgeçtim, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Onun için, vakit de geciktiğinden, kanun tasan ve tekliflerim sırasıyla... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Maşallah, yeni bir usul çıktı: İktidar kanadı istiyor karar ye
tersayısının aranmasını. Sebebi hikmetini anlayamadım. 

BAŞKAN - ...görüşmek için, 9 Mart 1995 Perşembe günü saat 15.00*te toplanmak üzere, bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.33 r 

_ @_ _ : 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Ankara'ya tayinini isteyen bir öğretmen adayına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5674) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hamdi Eriş 

Ankara 
Sorular: 

1. 18.8.1994 tarih ve 8313 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının alındı belgesiyle; 16.8.1994 tarih
li dilekçesinde; Fransızca öğretmeni Alev Kök; sosyal ve ailevî sebeplerden dolayı Ankara'da il
kokul öğretmenliği dahil her türlü okulda, ilk (6) ay ücret almamak kaydıyla tayin istediği halde 
adı geçen öğretmen adayına bugüne kadar olumlu veya olumsuz cevap verilmemesinin nedenini 
açıklar mısınız? 

2. Ankara ili ve ilçelerindeki okullarda; sınıf veya Fransızca öğretmenine ihtiyaç olup olma
dığını açıklar mısınız? 

3. Bakanlığınızın uygulamalarıyla Başbakan Sayın Tansu Çiller'in 13.8.1994 tarihli Hürriyet 
Gazetesinde yer alan açıklamaları, açık bir tezat değil midir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma ve Koordinasyon 8.3.1995 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.022/607 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: TBMM Başkanlığının 21.1.1995 gün ve Kan.Kar.Md. 7/5674-12413/45770 sayılı yazısı 
Ankara Milletvekili Sayın Hamdi Eriş'in "Ankara'ya tayinini isteyen bir öğretmen adayına 

ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
1. 1994 yılı atama döneminde Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların öğretmen ihtiyacını 

karşılamak üzere 18-29 Temmuz 1994 tarihleri arasında müracaatlarının kabul edileceği duyurul
muştur. , 

Fransızca bölümünden mezun olan Alev Kök 16.8.1994 tarihinde öğretmen olmak için müra
caat etmiştir. Adı geçene, öğretmen alımlarıyla ilgili duyuruları müteakip gerekli şartlar dahilinde 
müracaat etmesi halinde dileğinin incelenebileceği hususu 28.9.1994 tarih ve 137096 sayılı yazı
mızla bildirilmiştir.. 

2. 1994 yılı atama döneminde yapılan atamalarla Ankara'nın sınıf öğretmeni ihtiyacı karşı
lanmıştır. Fransızca öğretmenine de ihtiyaç bulunmamaktadır. 

3. 1994 yılı atama döneminde müracaatta bulunan tüm öğretmenlerin ataması gerçekleştiril
miştir. 

Arz Ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Afşin-Elbistan Santralının usulsüz olarak 

özelleştirileceği iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un 
yazılı cevabı (7/5770) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

70 yıldır bu milletin vergileri ile kurulan KİT'ler, bazı gözüaçıklar tarafından yağma edilmek 
istenmektedir. Bu konuda bu kurumları yok pahasına kapatacak gözüaçıklar sahnededir. Yetimin, 
emeklinin, dulun hülasa tüm insanımızın hakkının bulunduğu bu kurumlar özelleştirilirken çok dik
katli, duyarlı davranıp şeffaf bir çalışma yürütülmelidir. 

Soru 1 : Dev bir santralımız olan Afşin Elbistan Santralı bedel alınmadan devredileceği söy
lentileri vardır, doğrumudur, doğru ise bu vahim bir ihanet değil midir? 

Soru 2 : 4046 sayılı Özelleştirme yasası yürürlüğe girdiğine göre bu yasamn 18. A.Ç. madde
si gereği "işletme hakkı bir bedel karşılığında devredilir" Bu yasa yürürlükte iken işletme hakkı be
delsiz nasıl devredilecektir? 

Soru 3 : 3096 sayılı Yasaya göre yapıldığı söylenirse, büyük tantanalarla çıkartılan 4046 sayı
lı Özelleştirme Yasası rafa kaldırılmış ve ilgili maddesine aykırı bir işlem yapılmış olunmuyor mu, 
bu yasa çıkmışken acele edinilmesinin nedeni nedir? 

Soru 4 : Enerji Bakanlığında işletme hakkının devir pazarlıkları yapılan ve ERG firması ile son 
aşamaya geldiği söylenen pazarlık 2 milyar dolar değerindeki santralın işletme hakkının ayda ve
ya yılda ne kadar kira alınacağı için midir, yoksa bu firma elektriğin Kilovatını TEK'e kaça vere
ceği için mi pazarlık yapılmaktadır? 

Soru 5 : Türkiye'nin en büyük (4x30 = 1360 MV yılda 8.1 milyar Kvvh enerji üretimi proje de
ğerinde (linyit santralının yok pahasına devri bir soygun, bir ihanet değil midir, bunu yapanlar Türk 
Adaleti huzurunda hesap vermeyecekler midir? 

Soru 6 : Düşük kapasite ile çalışıyor iddiaları bir mazeret midir? 
Yapımcı firmaya (ABB) verim düşüklüğü hatalarını yapılması iletilmiş yapımcı firmada 4 üni

teden birinin hatalarını düzeltmedimi, diğer ünitelerinde hatalarını düzeltmek zorunda değilmı, bu 
mukavelesinin gereği kendisi bu düzeltmeyi yapmazsa kendi namı hesabına yapılacağı mukavele
sinin asgari şartı değil midir? 

Soru 7 : Afşin-Elbistan Santralının ERG firmasına ihale açılmadan, ilana verilmeden 4046 sa
yılı Yasanın 18. c maddesindeki sayılan ihale yöntemleri kale alınmadan bu firmaya kapalı kapılar 
ardından pazarlık yapılarak vermeye uğraşılmasının altında neler vardır? 

Soru 8 : 3096 sayılı Yasanın 5 inci ve 4 üncü maddeleri karma yapılıp garip bir yöntem uygu
lanarak bu santralın elden çıkartılıp birilerine menfaat sağlanması ülke zararına değil midir? Bu
nun hesabı sorulmayacak mı zannediliyor? 

Soru 9 : İki milyar dolarlık bir santralı yapımcı firmaya (ABB) yapım noksanlarını giderip ça
lıştırmak varken bu devirden bir lira almadan senede 15-16 trilyon lira gelir getirecek bu satışı yap
mak adına da yap-işlet-devret modeli aldatmacası adını koymak ülke menfaatleri ile bağdaşır mı? 

Soru 10 : Devletin malına cebinden bir lira harcamadan sahip olacak, burdan kazandığı mil
yarlarca lira ile bir başka santral yapıp yine elektriği devlete satıp devlet eli ile zengin olup kimin 
malını kimlere peşkeş çekildiğini biliyor musunuz? 
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Soru 11 : Devleti trilyonlarca zarara sokan devletin mülkünü bireye hibe etmek hakkını nere

den alıyor? Tüm ilgililer ve yetkililer ki bu uyarıdan sonra atacakları imzalardan sorumlu olmaya
caklar mıdır? Hesap vermeyecekler midir? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 6.3.1995 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.15.0.apk.0.23-300.305 

Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 24.1.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5770-12550/46052 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, tarafımdan cevaplandırılmasını istediği ve 

içtüzüğün 94 üncü maddesine aykırı olarak şahsî mütalaalarının yer aldığı yazılı soru önergesine 
ilişkin cevap ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Yazılı Soru Önergesi ve Cevaplan (7/5770) 
70 yıldır bu milletin vergileri ile kurulan KİT'ler, bazı gözüaçıklar tarafından yağma edilmek 

istenmektedir. Bu konuda bu kurumları yok pahasına kapatacak gözüaçıklar sahnededir. Yetimin, 
emeklinin, dulun hulasa tüm insanımızın hakkının bulunduğu bu kurumlar özelleştirilirken çok dik
katli, duyarlı davranılıp şeffaf bir çalışma yürütülmelidir. 

Soru 1 : Dev bir santralımız olan Afşin Elbistan Santralı bedel alınmadan devredileceği söy
lentileri vardır, doğrumudur, doğru ise bu vahim bir ihanet değil midir? 

Cevap 1 : Afşin Elbistan Termik Santralının, söylentilerde iddia edildiğinin aksine mülkiyeti 
devlette kalacak şekilde sadece "işletme haklanın" devri ile sınırlıdır. 

İşletme hakkı devir bedeli ise 3096 sayılı Kanunun, 87/11488 sayılı Yönetmeliğin Üçüncü Bö
lüm Madde 8'de yer almaktadır. / 

"MADDE 8'de İşletme Hakkı devredilecek tesislerin, teknik ve ekonomik özelliklerine göre 
her yıl için belirlenecek işletme hakkı devir bedelleri tarifelerin tesbitinde gözönünde bulundurulur 
ve bu bedeller enerji bedeli ödemesi sırasında, devreden kuruluşa ödenir." denilmektedir. Yukarı
daki ifadeden de anlaşılacağı gibi devretme işlemi sırasında bir ücret alınırsa bu enerji satış fiyatı
na yansıtılacağından sonuçta devir bedeli de halktan tahsil edilmektedir. Bu itibarla mülkiyet hak
kı devlette saklı kalmak üzere sadece işletme hakkı devrine ait bu sözleşmelerde işletme hakkı de
vir bedeli adı altında en düşük bedel uygulaması usulü benimsenmiş olup, bugüne kadarki tüm uy
gulamalar bu şekilde yapılmıştır. 

3096 sayılı Kanun, mensubu olduğunuz partinin iktidarı döneminde çıkarılmıştır. Bir kanun çer
çevesinde yapılan uygulamayı ihanet olarak nitelendirmenize hiçbir anlam verilememiştir. 

Soru 2 : 4046 sayılı Özelleştirme yasası yürürlüğe girdiğine göre bu yasanın 18. A.Ç. madde
si gereği "İşletme hakkı bir bedel karşılığında devredilir" Bu yasa yürürlükte iken işletme hakkı be
delsiz nasıl devre*dilecektir? 

Cevap 2 : Afşin-Elbistan Termik Santralının (A Grubu); İşletme Hakkının devri, mevcut tesis
lerinin rehabilitasyonu, 5 ve 6 ncı ünitelerinin yapımı işi ile ilgili son fizibilite veriliş tarihi Ekim 
1993'dür. Afşin Elbistan Termik Santral işletme hakkı devri 3096 sayılı Kanuna göre yapılmış 
olup, 4046 sayılı Kanun 3096 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırmamıştır. 
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Soru 3 : 3096 sayılı Yasaya göre yapıldığı söylenirse, büyük tantanalarla çıkartılan 4046 sayı

lı Özelleştirme Yasası rafa kaldırılmış ve ilgili maddesine aykırı bir işlem yapılmış olunmuyor mu, 
bu yasa çıkmışken acele edinilmesinin nedeni nedir? 

Cevap 3 : 3096 ve 4046 sayılı kanunların amacı ve uygulama alanları farklıdır. Burada mülki
yetin devri söz konusu olmadığı için 3096 sayılı Kanun uygulanmaktadır. 

Soru 4 : Enerji Bakanlığında işletme hakkının devir pazarlıkları yapılan ve ERG firması ile son 
aşamaya geldiği söylenen pazarlık 2 milyar dolar değerindeki santralın işletme hakkının ayda ve
ya yılda ne kadar kira alınacağı için midir, yoksa bu firma elektriğin Kilovatını TEK'e kaça vere
ceği için mi pazarlık yapılmaktadır? 

Cevap 4 : ERG Firması ile Bakanlığımız arasındaki görüşmeler 3096 sayılı Kanun hükümle
rine göre yapılması gereken sözleşme görüşmeleri olup; pazarlık olarak nitelendirilen husus tarife
nin aşağı çekilmesine yani üretilen elektriğin, TEAŞ'a satış fiyatının daha aşağı çekilmesine yöne
liktir. <' 

Soru 5 : Türkiye'nin en büyük (4x340 = 1360 MV yılda 8.1 milyar Kwh enerji üretimi proje 
değerinde) linyit santralının yok pahasına devri bir soygun, bir ihanet değil midir, bunu yapanlar 
Türk Adaleti huzurunda hesap vermeyecekler midir? 

Cevap 5 : Dünyanın sayılı büyük santrallerinden biri olan bu santralın üretim kapasitesi 8.1 
milyar kWh olmasına rağmen bu santralımız hiçbir zaman planlanan üretim değerlerine ulaşama
mıştır. 1985 yılından bugüne kadar santral planlanan Üretimden yaklaşık olarak toplam 30 milyar 
kWh eksik üretmiştir. Eksik üretilen miktann büyüklüğü, Atatürk barajı gibi bir santralın yaklaşık 
olarak 4 yıl tam kapasite ile çalışmasına eşdeğerdir. Diğer bir ifade ile eksik üretilen bu enerji mik
tarı satılabilmiş olsaydı brüt değeri 1.5 milyar US$ kadar olacaktı. 

Bakanlığımız bünyesinde 3096 sayılı Kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde yapılan işletme 
devri ise; bugüne kadar 3,5 milyar kWh civarında elektrik üretilebilen tesiste elektrik üretimi 8,1 
milyar kWh'a yükseltilmesi, 4 milyar kWh elektrik üretebilecek iki yeni ünite inşa edilmesi (1.4 
milyar US$ değerinde) ve işçi çıkarılması yoluna başvurulmadan, aksine yeni yapılacak üniteler 
için 1800 kişiye ek bir istihdam sahası yaratılması ve TEAŞ"ın bugünkü üretim maliyetinin daha 
altında bir fiyatla elektriğin satılması karşılığında yapılmaktadır. 

TEK dışındaki kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendiril
mesi 3096 sayılı Kanun Hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bu Kanun 19 Aralık 1984 tarihin
de ANAP hükümeti tarafından çıkarılmış olup, halen yürürlüktedir. 

Yukarıda bahsedilen işlemler bu 3096 sayılrKanun çerçevesinde yapılmaktadır. Bu bilgiler 
ışığında bir ihanet söz konusu değildir. 

TBMM İçtüzüğünün 94 üncü maddesine aykırı olarak ileri sürdüğünüz şahsî mütalaalarınıza 
katılmak mümkün değildir. Hukuk sistemimiz aynı kişiye hâkim ve savcı olma yetkisi vermemek
tedir. Milletvekili olmanız da size hâkim, savcı ve bilirkişi olma sıfatı kazandırmaz. Soygun ve iha
net gibi kavramların gelişi güzel ve demlendirilmeden kullanılmasını bir milletvekiline yakıştıra
mıyorum. , . | 

Soru 6 : Düşük kapasite ile çalışıyor iddiaları bir mazeret midir? 
Yapımcı firmaya (ABB) verim düşüklüğü hatalarını yapılması iletilmiş, yapımcı firma da 4 

üniteden birinin hatalarını düzeltmedi mi, diğer ünitelerinde hatalarını düzeltmek zorunda değil mi, 
bu mukavelesinin gereği kendisi bu düzeltmeyi yapmazsa kendi namı hesabına yapılacağı muka
velesinin asgari şartı değil midir? 
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Cevap 6 : Afşin-Elbistan Termik Santralı alçak basınç türbini, son kademe kanatcıklarîndaki 

dizayn hatası nedeniyle ünite yükleri 290 MW ile sınırlandırılmıştır. Ünite güçlerinin 340 MW'a 
çıkarılmasını teminen, kanatların modifikasyonu için ABB firması liderliğindeki yüklenici firma
larla 7.5.1991 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol uyarınca 2 nci ve 4 üncü üniteler 
kanat değişimi işi tamamlanarak ünite güçleri 340 MW'a çıkarılmıştır. Aynı protokol gereğince 3 
üncü ve 1 inci ünitelerin kanat modifikasyonu işi 15 Ocak 1995 tarihinden itibaren üçer ay ara ile 
başlatılacaktır. 

Santraldaki üretim düşüklüğünün diğer nedenleri ise çeşitli arızalar, kömür ve kül naklindeki 
aksamalardır. 

Soru 7 : Afşin-Elbistan Santralının ERG firmasına ihale açılmadan, ilana verilmeden 4046 sa
yılı Yasanın 18. c maddesindeki sayılan ihale yöntemleri kale alınmadan bu firmaya kapalı kapılar 
ardından pazarlık yapılarak vermeye uğraşılmasının altında neler yardır? 

Cevap 7 : Afşin-Elbistan Teknik Santralı ile ilgili yapılan işlem 4046 sayılı Kanun kapsamı dı
şındadır. Yapılan işlemler 3096 sayılı Kanuna uygun olarak sürdürülmektedir. 

3096 sayılı Kanunun 11488 sayılı Yönetmeliği çerçevesinde, işletme devri için ilk müracaatın 
ERG firması tarafından yapılmış olmasına rağmen Bakanlığımız işin şeffaflık içinde yürütülmesi 
ve rekabet oluşturmak için diğer firmalardan da davet usulü ile teklif istemiştir. Bu davet üzerine 
ABB, ALARKO ve ERG firmaları yerli ve yabancı diğer şirketlerle konsorsiyumlar oluşturarak 
teklif vermişlerdir. 

Alınan bu teklifler Bakanlığımız ile ilgili kuruluşlar tarafından değerlendirmeye alınmıştır. 
Neticede, EİEt, TEAŞ, TKİ ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğü elemanları tarafından oluşturulan bir 
ön değerlendirme grubu tarafından 10.6.1994 tarihinde hazırlanan rapor, yukarıda sayılan kuruluş
ların Genel Müdürleri ile Bakanlık Müsteşarının Başkanlığında oluşturulan bir teklif değerlendir
me kurulu tarafından incelenmiş ve sonuçta ERG firmasının oluşturduğu konsorsiyumla sözleşme 
görüşmelerine başlanmasına karar verilmiştir. 

İddianın aksine hiçbir şey kapalı kapılar ardında yapılmamıştır. Tüm çalışmalar ve değerlen
dirmeler 3096 sayılı Kanun ve Yönetmeliklerine uygun olarak yürütülmüştür. 

Soru 8 : 3096 sayılı Yasanın 5 inci ve 4 üncü maddeleri karma yapılıp garip bir yöntem uygu
lanarak bu santralın elden çıkartılıp birilerine menfaat sağlanması ülke zararına değil midir? Bunun 
hesabı sorulmayacak mı zannediliyor? 

Cevap 8 : Üretim tesislerinin kurulması ile tesisin işletme hakkının, üretim tesisi yapan şirke
te devredilmesi 3096 sayılı Kanunun hükümlerinde yer almaktadır. 3096 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesi elektrik üretimi müsaadesi verilmesi esasını, 5 inci madde ise işletme hakkı devri esasla
rını düzenlemektedir. Afşin-Elbistan'da mevcut ve yapılacak tesislerde ise hem enerji üretimi ger
çekleştirilecek hem de bu tesislerin sözleşme süresince işletilmesi yapılacaktır. Şirketin bu işleri 
yapabilmesi için görevlendirilmesi yalnızca Bakanlığımız karan ile olmamakta görevli şirketle söz
leşme imzalanabilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı gerekmektedir. 

Soru 9 : İki milyar dolarlık bir santralı yapımcı firmaya (ABB) yapım noksanlarını giderip ça
lıştırmak varken bu devirden bir lira almadan senede 15-16 trilyon lira gelir getirecek bu satışı yap
mak adına da yap-işlet-devret modeli aldatmacası adını koymak ülke menfaatleri ile bağdaşır mı? 

Cevap 9 : Yukarıda da belirtildiği üzere Afşin-Elbistan'da devredilen mülkiyet hakkı değil iş
letme hakkıdır. Bu hakkın devri sırasında bedelin çok az tutulmasının sebepleri ise 6 ncı maddede
ki cevapta açıklanmıştır. İşletme Hakkı Devri yöntemi ile santralın devredilmesindeki amaç, eksik 
üretimin giderilmesi, iki yeni ünitenin yapılarak enerji darboğazının aşılması, yatırımların görevli 
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şirket eli ile yapılması ve daha ucuza elektrik üretilmesine yöneliktir. Bütün bu faaliyetlerin ülke 
yararına uygun olduğu açıktır. 

Soru 10 : Devletin malına cebinden bir lira harcamadan sahip olacak, burdan kazandığı mil
yarlarca lira ile bir başka santral yapıp yine elektriği devlete satıp devlet eli ile zengin olup kimin 
malını kimlere peşkeş çekildiğini biliyor musunuz? 

Cevap 10 : İçtüzüğün 94 üncü maddesine aykırı olan bu şahsî mütalaanıza katılmak mümkün 
değildir. Zira, 1993 yılında üç firmadan (ABB, ALARKO ve ERG liderliğindeki konsorsiyumlar) 
nihaî tekliflerin alınmasından sonra değerlendirme.çalışmaları 1,5 yıl sürmüştür. Bu değerlendirme 
neticesinde santral çalışanlarına iş güvencesi ve daha fazla istihdam sağlayacak, diğerlerine naza
ran daha ucuz ve daha fazla elektrik üreterek devlete en büyük fayda sağlayacak teklif, 3096 sayı
lı Kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak seçilmiştir. 

Ayrıca seçilmiş olan şirket santralın maliki olmayacak, sadece santralı 20 yıl süre ile işlete
rek, bu süre içinde ek olarak yapacağı iki yeni üniteyi devletten yatırım için kaynak almadan ger
çekleştirerek elektriği şu andaki TEAŞ maliyetlerinden daha ucuza üretecek ve satacaktır. Bu süre 
sonunda da tüm üniteler büyük bir revizyondan geçmiş olarak ve tamamiyle faal durumda devlete 
geri devredilecektir. 

Soru 11 : Devleti trilyonlarca zarara sokan devletin mülkünü bireye hibe etmek hakkını nere
den alıyor? Tüm ilgililer ve yetkililer ki bu uyandan sonra atacakları imzalardan sorumlu olmaya
caklar mıdır? Hesap vermeyecekler midir? 

Cevap 11 : İçtüzüğün 94 üncü maddesine aykırı bu şahsî mütalaanıza katılmak mümkün de-
'ğildir. Hiçbir şekilde tesislerin hibesi söz konusu olmayıp, yapılan işlem sadece 3096 sayılı Kanun 
ile ilgili yönetmelikleri çerçevesinde işletme hakkının 20 yıl süre ile devredilmesidir. Yapılan bu 
işlem hükümetin politikasına uygun olarak özel sektör dinamizmini elektrik üretimi, santralların iş
letilmesi ve-kurulması alanına da yansıtacaktır. Ayrıca bu boyuttaki büyük bir santral yatırımının 
(yeni ek iki ünite için yatırım tutarı 1.4 milyar USD) ülkemizin dış borç yükünü artırmadan yapı
labilmesi yurt dışındaki kredi açısından da olumlu katkılarda bulunacaktır. 

3. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurtdışı seyahatlerine ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5795) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için ge

reğini saygılarımla arz ederim. 3.1.1995 
• Fuat Çay 

Hatay 
1. Bakanlığınızda görevli üst düzey bürokratlardan kimler 1994 yılı içerisinde ve kaçar defa 

yurt dışına gönderilmiştir? 
2. Seyahatleri esnasında aldıkları harcırah ve yolluklar ne kadardır? 
3. Bu gezilerden varsa kaç tanesi başka kuruluşlarca finanse edilmiştir? 

T.C. ; 
Millî Eğitim Bakanlığı • 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 7.3.1995 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/591 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 27.1.1995 gün ve Kan.Kar.Md. 7/5795-12594/46310 sayılı yazı

sı 
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Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay'ın "Üst düzey bürokratlarının yurtdışı seyahatlerine ilişkin" 

soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımızda görevli üst düzey personelin 1994 yılı içerisinde kaçar defa yurtdışına gittik
leri, aldıkları harcırah ve yolluklara ilişkin bilgiler eklidir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

Yurtdışına Genel Bütçeden 
Sıra No Adı ve Soyadı Unvanı Çıkış Miktarı Ödenen Yolluk 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Bener Çordan 
Yusuf Ekinci 
Necat Bozkurt 
Necdet Özkaya 
Ahmet Sevgi 
Cemil Çetin 
Nihat Bilgen 
Aysal Aytaç 
Ahmet Gül 
A. Ekrem Yangın 
Atilla Erbil 
Dr. M. Fikret Gökdemir 
Aydoğan Ataünal 
İbrahim Çoksak 
Mehmet Temel 
Haşim Cerit 
Halil Karlık 
Emin Gürkan 
Selahattin Dikmen 
İsmail Toksöz 
Asuman Safi 
Gülay Bavbek, 
Mehmet Arslan 

Müsteşar 1 
T.T.K. Başkanı 1 
T.T.K. Üyesi 1 
Müsteşar Yardımcısı 4 
Müsteşar Yardımcısı 1 
Müsteşar Yardımcısı 1 
Bakan Müşaviri 1 
Genel Müdür , 3 
Genel Müdür 1 
Genel Müdür 1 
Genel Müdür 2 
Genel Müdür 9 
Genel Müdür 1 
Genel Müdür 1 
Genel Müdür . 1 
Genel Müdür Yrd. 1 
Genel Müdür Yrd. 1 
Genel Müdür Yrd. 1 
Genel Müdür Yrd. 1 
Daire Başkanı 1 
Daire Başkanı 1 
Daire Başkanı 1 
Daire Başkanı 1 

14445 000 
9 013 000 

18 169 000 
175 631000, 

3 411000 
14 213 000 
17 936 000 

107 610 000 
2 055 000 

18 921000 
73 053 000 

223 887 000 
24 505 000 

3 392 000 
3 411 000 

19 391000 
1 320 000 
1 320 000 

22 361 000 
10 124 000 
23 645 000 
19 753 000 
37588 000 

4. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Alevi vatandaşların ibadet ettiği camilere Sünnî imam 
gönderildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı 
cevabı (7/5861) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep edi
yorum. 11.1.1995 

Saygılarımla. 
Fuat Çay 

Hatay 
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Bilindiği gibi ülkemizde 20 milyona yakın Alevi vatandaş yaşamaktadır. Bu insanların Diya

net îşleri Başkanlığında temsil edilmesi, yıllardan beridir toplumun her kesiminde konuşulup, tar
tışılmasına rağmen bir türlü mümkün olanüamıştır. Ayrıca bu başkanlığın tüm faaliyetleri ve yayın
lan Sünni vatandaşlara yönelik olarak yapılmaktadır. 

1. Türkiye'de bulunan ve Sünni vatandaşlann ibadet ettiği birçok camide imam açığı olduğu 
halde, özellikle kırsal bölgelerdeki Alevi köylerinde bulunan camilere; vatandaşlann Alevi imam 
talep etmesine rağmen Sünni imam gönderilmesinin nedeni nedir? v . . 

2. Bu durum Alevi vatandaşları Sünnileştirmeye yönelik bir politika mıdır? 
3. Alevilerin Diyanet işleri Başkanlığında temsil edilmesi ve Alevi vatandaşlann ibadet etti

ği camilere Alevi imam tayin edilmesi düşünülüyor mu? 

• • T.G ' 
Devlet Bakanlığı 7.3.1995 

Sayı: B.02.0.002/2.03/09846 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) TBMM Başkanlığının 27.1.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5861/12689/46557 

sayılı yazısı. 
b) Devlet Bakanlığının 17.2.1995 tarih ve B.02.0.006-0/1-00439 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay'ın ilgi yazınız ekinde alınan yazılı soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılanmla. 

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 

Hatay Milletvekili Fuat Çay Tarafından Sayın Başbakammıza Tevcih Edilen Yazılı Soru 
Önergesinin Cevabı: 

Anayasanın 10 uncu maddesinde; "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, 
din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayınm gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz" hükmü ile Devlet organlan ve 
idarî makamlann, tüm işlemlerinde açıklanan bu prensipler doğrultusunda hareket etmeleri gerek
tiği, 136 ncı maddesinde de; genel idare içinde yer alan Diyanet îşleri Başkanlığımn bütün siyasî 
görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel 
kanunda gösterilen görevleri yapacağı hükümleri yer almıştır. 

Anayasanın 10 ve 136 ncı maddelerinde belirtilen hüküm ve prensiplere aykın herhangi bir 
mezhep veya bu mezhebin mensupları ile ilgili olarak mevzuat düzenlemesi getirmek ve uygula
mak mümkün değildir. 

Bu sebepledir ki, Diyanet işleri Başkanlığı mevzuatında, Teşkilatın yapısını, teşkilata alınacak 
personelin'niteliklerini, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlerken islam dininin itikat, ibadet ve 
ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini yö
netmek için ifa edeceği hizmeti, en iyi şekilde yapmayı hedeflemiş ve bu hedefe ulaşmak için si
yasî düşünce, felsefi inanç ve mezhep ayırım yapmamış, hiçbir mezhep mensubuna üstünlük tanı
mayarak herkese eşit davranmıştır. 
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Sayın Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın soru önergesinde 3 madde halinde cevaplandırılmasını 

istediği ve belirttiği şekilde Diyanet işleri Başkanlığınca herhangi bir uygulamanın sözkonusu ol
ması mümkün değildir. Ülkemizde kırsal kesime imam-hatip kadrolarının dağıtımı "Bucak ve Köy
lere İmam-Hatip Kadrolarının Dağıtımında Uygulanacak Esaslar Hakkında Tüzük" hükümlerine 
göre yapılmakta imam-hatip kadrolarına yapılan atamalarda herhangi bir ayırım gözetilmeksizin 
mevzuatta belirtilen şartlan taşıyan ve vatandaşa hangi mezhep ve görüşten olursa olsun görev ve
rilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığının sünni-alevi ayınmı yapması ve Jıer ne suretle olursa olsun 
bu tip talepleri dikkate alarak hareket etmesi mümkün değildir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan itibaren kanunlar çerçevesinde kendisine verilen gö
revleri ülke-millet bütünlüğünü dikkate alarak ve İslam dininin esaslanna uygun olarak yerine ge
tirmektedir. Hiçbir zaman Alevi vatandaşlan Sünnileştirmeye yönelik bir politika gütmemiştir. Za
ten böyle bir politika gütmenin kimseye yarar getirmeyeceği de açıktır. 

Yukarıda da arzedildiği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında belirli bir zümreye, sınıfa 
ya da mezhebe imtiyaz ve temsil hakkı tanımak hukuken mümkün değildir. Kanun ve diğer mev
zuatta öngörülen şartlan taşıyan her vatandaşımızın Başkanlığın tüm kademelerinde görev almala-
nna hiçbir engel bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

5. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun basında yeralan "Tahsilata Geldi Ağaç Ol
du" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı ce
vabı (7/5869) . . • ' . . . . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını hususun
da delaletlerinizi arz ederim. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

10.1.1995 tarihli Milliyet Gazetesinde "Tahsilata Geldi Ağaç Oldu" başlığı altında yayınlanan 
haberde "Başbakan Çiller'e Georgetovvn School of Foreign Üniversitesi tarafından 100 bin dolar 
bağış karşılığında fahri doktora belgesi verildiği ifade edilmiştir. 

Bu nedenle sorulanm: 

1. Türkiye Başbakan'ma Georgetovvn School of Foreign Üniversitesi tarafından bağış karşı
lığı fahri doktora unvanının verilmesini, doğru buluyor musunuz? 

2. Olayı doğru ve bilimsel buluyorsanız, fahri doktora unvanı verilmesi karşılığında ödenen 
100 bin dolar hangi fondan ödenmiştir? 

3. Bu bağışı kişisel servetinizden mi, yoksa basında yer aldığı gibi örtülü ödenekten mi öde
diniz? 

4. - Resmi bir sıfatı olmayan eşiniz Özer Çiller'den, Georgetovvn School of Foreign Servi-
ce'nin dekanı Peter Krough'un 750 bin dolar karşılığında Türk araştırmaları kürsüsünü kurmak için • 
randevu talep"etmesini doğru buluyor musunuz? Bu konuda bir soruşturma yaptırmayı düşünüyor 
musunuz? 
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Devlet Bakanlığı x 8.3.1995 
Sayı: B.02.0.0060/1-00849 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : TBMM Başkanlığının 1.2.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5869/12697/46595 

sayılı yazısı. 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Başbakana tevcih ettiği 7/5869 esas nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. Georgetovvn Üniversitesinden Sayın Başbakan'a 100 bin dolar bağış karşılığında fahri dok
tora verilmesi sözkonusu olmayıp, konu "Modern Türkiye Araştırmaları Vakfı Kürsüsü" ile karış
tırılmaktadır. 

Zaten Başbakan Sayın Tansu Çiller'in ABD'nin sayılı üniversitelerinden Nevv Hampshire, 
Gonnecticut ve Yale Üniversitelerinden master ve doktoraları bulunmaktadır. Ayrıca Franklin and 
Marshall Kolejinde yardımcı profesör unvanıyla uzun süre ders veren Başbakan'in bağış karşılığı 
doktoraya ihtiyacı olmadığı açıktır. 

Bu konuda ekte sunulan açıklamayı yapan Georgetovvn Üniversitesi "Schöol of Foreign Ser
vice" Dekanı Peter Krough da, habere konu olan para ile doktora olayının birleştirilmesini her iki 
tarafa da hakaret olarak algıladığını belirtmiş ve fahri doktorayı "Üniversitenin yoğun ilgi göster
diği bir ülkenin Başbakanı olması nedeniyle verdiklerini" bildirme gereğini duymuştur. 

2. Türkiye'nin ABD'de tanıtılması, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Osmanlı ve 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin öğretilmesi amacıyla 1990'dan itibaren vakıf kürsüleri kurulması 
yolunda bir program başlatılmıştır. Hükümetimiz, Georgetovvn, Chicago ve Harvard Üniversitele
ri ile Vakıf Kürsü kurulması çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kürsüler için 750'şer bin dolarlık 
katkı sözkonusudur. Türk Hükümetinin bu katkısı aşamalı olarak yerine getirilmektedir. Nitekim 
kürsünün tesisi için yapılan 100 000 dolarlık ödeme, önergeye konu yanlış değerlendirmenin yapıl
masına sebep olan katkıyı ifade etmektedir. Kalan miktarlar, karşılıklı olarak ödenecektir. 

Georgetovvn Üniversitesinde kurulması öngörülen "Modern Türkiye Araştırmaları" Vakıf 
Kürsüsüne ilişkin sözleşme, Şubat 1994'te Washington Büyükelçimiz tarafından imzalanmış olup, 
çalışmalar Dışişleri Bakanlığınca yürütülmektedir. 

3. Georgetovvn Üniversitesi "Modern Türkiye Araştırmaları" Vakıf Kürsüsünün katkı payı, 
Türk Hükümetinin yükümlülüğü kapsamındadır. 

4. Bu kürsüye özel sektörün katkısını sağlamak amacıyla Türkiye'ye gelen Peter Krough, Sa
yın Başbakan'ın eşi Özer Çiller'den randevu ve para talebinde bulunmamıştır. Zaten, yukarda da 
belirtildiği üzere, ABD'de Vakıf Kürsüleri kurulmasına yönelik çalışmalar Dışişleri Bakanlığınca 
yürütülmektedir. Sayın Başbakan ile eşinin bu çalışmalarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 

6. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'in, Hac organizasyonuna ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (715879) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletle
rinizi saygılarımla arz ederim. 10.1.1995 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Basında sıkça Hac organizasyonuna dair yolsuzluk haberleri yer almaktadır. Kamuoyunu meş
gul eden ve hacla ilgili saf ve berrak düşünceleri bulandıran aşağıdaki sorularımın cevaplarının bi
linmesine ihtiyaç vardır. * . 

1. 1993-1994 Hac organizasyonu ile ilgili olarak kaç kontenjan temin edilmiştir? Bu konten
janın kaçını Diyanet Vakfı, kaçını TÜRSAB'a bağlı turizm firmaları kullanmıştır? 

2. TÜRSAB'a bağlı firmalardan kaçı aldıkları kontenjanı bizzat kullanmış, kaçı başka firma
lara devretmiştir? Devir işleminden haberiniz var mı? Hacı adayı başına kaç lira alınmıştır- Bu de
vir işleminden TÜRSAB'ın ne kadar kârı olmuştur? Bu yasal mıdır? 

3. Hac organizasyonu ile görevli komisyonun kuruluşu yasal mıdır? Hangi yasaya göre kurul
muştur? Aldığı kararlar Anayasanın 23., 24., 40. ve 91. maddelerine aykırı olduğu halde niçin uy
gulanmaktadır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.3.1995 

Sayı: B.02.0.002/2.03/09883 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : a) TBMM Başkanlığının 1.2.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5879-
12714/46638 sayılı yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının 21.2.1995 tarih ve B.02.0.006.0/1-00474. sayılı yazısı İstanbul Millet
vekili Sayın Mustafa Baş'in ilgi yazınız ekinde alınan yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 

1. 1993 yılında ülkemize 57 bin, 1994 yılında ise 60 bin hacı kontenjanı verilmiştir. 
1993 yılında verilen kontenjanın 37 bini Diyanet İşleri Başkanlığı, 20 bini ise 59 adet (A) Gru

bu Seyahat Acentasınca, 1994 yılında verilen 60 bin kişilik kontenjanın ise 39 bini Diyanet İşleri 
Başkanlığı, 21 bini 55 adet (A) Grubu Seyahat Acentasınca kullanılmıştır. 

2. Komisyonca kendilerine hac seferi düzenleme izni verilen acentalar organizeyi kendileri 
yapabilecekleri gibi aralarında birlik oluşturmaları da mümkündür. Ancak, bu acentalar birlik adı
na hareket edecek acenta ile Başkanlık arasında imzalanan sözleşmeden doğacak her türlü hak ve 
yükümlülüklerden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarına dair noter tasdikli birlik sözleş
mesini Başkanlığımıza sözleşme imzalama tarihinden önce vermektedirler. Ayrıca birliğe dahil 
acentalar birlik adına hacı adaylarından tek fiyat almaktadırlar. Bu fiyatı da yazılı olarak sözleşme
den önce Başkanlığa bildirmektedirler. 

Devir işlemi birlik anlaşması sebebiyle mümkün görülmemektedir. Ancak muhtemel devir iş
lemlerini önleyebilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Turizm Bakanlığı müfettişlerince alınan 
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her türlü duyumlar değerlendirilmektedir. Devir işlemi tespit edilirse Komisyonumuzca kendileri
ne gerekli idarî tedbirler uygulanmaktadır. TÜRSAB kontenjanların dağıtımında yetkisi olmayan 
bir kuruluştur. Kontenjan dağıtımı sadece Hac Komisyonunun yetkisindedir. 

3. Hac seyahati ile ilgili işlerin Diyanet işleri Başkanlığınca Yürütülmesine İlişkin Kararna
mede Diyanet İşleri Başkanının koordinatörlüğünde İçişleri, Maliye, Sağlık, Kültür ve Turizm Ba
kanlıkları Müsteşarları (veya yardımcıları) Gümrük müsteşarlığı müsteşar yardımcılarından biri ile 
Dışişleri Bakanlığı ve Kızılay Genel Başkanlığı temsilcilerinden meydana gelen bir (Hac Komis
yonu) kurulur hükmü vardır. 

Sözkonusu kararnamede bu komisyonun görevleri şöyle belirtilmiştir. 
"Hacca gidecek vatandaşların sağlıklarının korunması ve hac seyahatinin yurtiçinde ve dışın

da düzenli bir biçimde yürütülmesi için gerekli kararları alır. Hac seyahati ile ilgili yasaları ve hac 
mevsimindeki uygulamayı inceleyerek hac öncesi ya da hac sonrası için yasa ve idare yönünden 
alınması gerekli önlemleri alır. Bu karar ve önlemlerin ilgili Bakanlık ve Kuruluşlarca uygulanışı
nı izler, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunur." 

Bunların Anayasanın 23.24.40 ve 91 inci maddelerine aykırılık teşkil edecek yanı bulunma
maktadır. -

7. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, Başbakanlık konutuna yüzme havuzu yaptı
rıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/5893) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delaletlerinizi arz ederim. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

7.1.1995 tarihli Takvim Gazetesinde yayınlanan "Tansu Hanım Milletin 100 Milyarında yü
züyor" başlıklı haberde, Başbakanlık konutuna 100 milyarlık yüzme havuzu yaptırıldığı yer almış
tır. Haber Başbakanlık tarafından tekzip edilmemiştir. 

Bu nedenle sorularım : 
1. 5 Nisan kararlan ile halktan fedakârlık isteyen Sn. Başbakan'ın, Başbakanlık konutuna 100 

milyarlık cam yüzme havuzu, antik mobilyalı ofis ve sauna yaptırdığı doğru mudur? 
2. Doğru ise, yatırımların durduğu, esnafın, işçinin, memurun, emekli dul ve yetimin geçim 

sıkıntısı içinde olduğu, onlardan fedakârlık istendiği bir dönemde bir Başbakan'ın halkın parasıyla . 
Başbakanlık konutuna 100 milyarlık cam yüzme havuzu yaptırmasını doğru buluyor musunuz? 

3. Halktan fedakârlık isteyen bir Başbakan'ın önce halka örnek olması gerçeğini onaylıyor 
musunuz? 

4. Onaylıyorsanız, basında da yer aldığı gibi kişisel harcamanızda olsa bir yılbaşı gecesi için 
262,5 milyon harcayan bir Başbakan'ın samimiyetine geçim sıkıntısı içindeki halkımızı inandıra
bilir misiniz? 

T.C. -' 
Devlet Bakanlığı 8.3.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/1 -00850 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.2.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5893-12732/46662 
sayılı yazısı. 
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Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu' nun Başbakan'a tevcih ettiği 7/5893 esas nolu 

yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 
7 Ocak tarihinde Takvim Gazetesinde yayınlanan "Tansu Hanım Milletin 100 milyarında yü

züyor" başlıklı haber, 5 Ocak 1995 tarihinde Günaydın Gazetesinde yer alan bir haberden esinle
nerek yazılmış olup, her ne kadar önergede "haberin Başbakanlıkça tekzip edilmediği" ifade edil
mekte ise de, her iki gazeteye de örnekleri ekli tekzipler gönderilmiştir. 

Tekzip metinlerinde de kaydedildiği gibi: . . . . ' • -
1. Başbakanlık konutuna 100 milyar liralık cam yüzme havuzu, antik mobilyalı ofis ve sauna 

yaptırıldığı doğru değildir. 
Başbakanlık konutu, sadece Sayın Başbakanların ikamet ettikleri bir yer olmayıp, çalışma me

kanı ve yurtdışından gelen devlet büyüklerinin ağırlandığı bir yerdir. 
Yıllardır onanm görmeyen, duvar badana ve boyaları dökülmüş, koltukları ve halıları kirlenip 

eskimiş bir Başbakanlık konutunun bu hizmeti göremeyeceği gerçeğinden hareket edilerek onan
ma karar verilmiştir. 

Bu onarım sırasında, yeni eşya alınmamış, sadece mevcut eşya onarılmış, koltuk ve kanepele
rin yüzleri değiştirilmiş, mobilyaları ̂ cilalanmışım Başbakanlık konutunda yerlerde serili olan halı
lar ile duvardaki tablolar, yıllardır Başbakanlık ve konutun zimmetinde bulunan ve bir bölümü de
poda saklanan demirbaş eşyadır. Onanm sırasında bu eşyalar da elden geçirilmiş olup, yeni halı ve 
tablo da alınmamıştır. 

2. - 3. Önergeye konu iddia gerçekleri yansıtmamakta olduğundan bu sorulara cevap verilme
sine gerek görülmemektedir. 

4. Bu konuda ileriye sürülen iddia ve verilen rakamın gerçeklerle ilgisi bulunmamakta olup, 
önergede abartılı ve hayali bir rakam telaffuz edilmektedir. 

Bilgilerinize saygılanmla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
Başbakanlık Basın Merkezinden bildirilmiştir. 
Günaydın Gazetesinin bugünkü nüshasında "Çillerden büyük israf başlıklı haberde, Başba

kanlık konutunun 100 milyar lira harcanarak "Saray yavrusu"na dönüştürüldüğü, onarım sırasında 
kapalı yüzme havuzu yapıldığı, klâsik tarzda yeni eşya alınarak, .duvarların tarihi değeri olan tab
lolarla süslendiği, yerlere kıymetli antika halılar serildiği öne sürülmüştür. 

Gazetenin doğru olmayan bu haberi dolayısıyla, aşağıdaki hususların kamuoyuna açıklanma
sına gerek duyulmuştur. 

Bilindiği gibi, Başbakanlık konutu, sadece Sayın Başbakan'ın ikamet ettiği bir mekân değil
dir. Başbakanlık konutu, Sayın Başbakan'ın çalışma mekânı olduğu gibi, yurtdışından gelen dev
let büyüklerinin de ağırlandığı bir yerdir. 

Ancak yıllardır onarım görmeyen, duvar badana ve boyaları dökülmüş, koltukları ve halıları 
kirlenip eskimiş bir Başbakanlık konutunun bu hizmeti göremeyeceği gerçeğinden hareket edilerek 
onarımına karar verilmiştir. 

Bu onarım sırasında, Gazetenin iddia ettiği gibi, eski eşyaların yerine, klâsik tarzda yeni eşya 
alınmamış, mevcut eşya onarılarak, koltuk ve kanepelerin yüzleri değiştirilmiş mobilyalar cilalan-
mışttr. 

Yerlere serildiği iddia edilen kıymetli antika halılarla, duvarlann süslendiği tarihi değeri olan 
tablolar, Başbakanlık ve konutun yıllardır zimmetinde bulunan, bir bölümü depoda saklanan demir-
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baş eşyadır. Onarım sırasında bu eşya elden geçirilmiş, ancak Başbakanlık konutuna yeni tablo ve 
halı alınmamıştır. 

Gazetenin, Başbakanlık konutuna kapalı yüzme havuzu yaptırıldığı iddiası ise doğru değildir. 

Onarıma 100 milyar lira harcandığı ve böylece 5 Nisan tasarruf tedbirlerinin ihlal edildiği yo
lundaki iddia da, gerçekleri yansıtmamaktadır. Başbakanlık konutunun onarımına ilişkin 19 milyar 
100 milyon tutarındaki ödenek 1994 Bütçe Kanununda yer almış ve onanma ilişkin ihale 5 Nisan 
kararlarından önce, 18 Mart 1994 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bütçede yeralan bu ödenekten bu
güne kadar 16 milyar lira kadar para harcanmıştır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ' -. 
Takvim Gazetesi Ankara Temsilciliğine, 
Gazetenizin bugünkü nüshasında, "Tansu Hanım milletin 100 milyarında yüzüyor" başlıklı ve 

Günaydın Gazetesinin 5 Ocak tarihli sayısından esinlenerek kaleme alınan haber ve değerlendirme
leriniz gerçekleri yansıtmamaktadır. 

Günaydın Gazetesinin doğru olmayan bu yoldaki haberi aynı gün yalanlanmış ve bu yalanla
ma basında yeralmıştı. . 

Ancak, Günaydın Gazetesinin haberinde yeralan unsurları daha da abartarak bugünkü haberi
nizin oluşturduğu görülmektedir. 

Haberiniz ve değerlendirmelerinizin doğru olmadığını bir kez daha bildirir, saygılarımı suna
rım. 

Mehmet Bican 
Başbakanlık Basın Müşaviri 

8. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kay seri-Akkışla-Girinci Köyü Camiine ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Necmettin Çevheri'nin yazılı cevabı (7/5915) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Akkışla İlçesi, Girinci Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı Nec
mettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandırmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

16.1.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru: Minaresi bulunmayan köy camiinin minaresinin yapılması yönünde Bakanlığınızca her
hangi bir girişim başlatılmış mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.3.1995 

Sayı: B.02.0.002/2.03/09845 
Konu: Soru Önergesi 
v,.. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.2.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5915-12762/46763 
sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un ilgi yazı ekindeki yazılı soru önergesi incelen
miştir; 

Kayseri Akkışla İlçesi Girinci Köyü camii minaresi için bugüne kadar yardım yapılması husu
sunda herhangi bir talepte bulunulmadığı Bakanlığımıza bağlı Diyanet İşleri Başkanlığının kayıt
larının tetkikinden anlaşılmaktadır. 
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9.8.1981 tarih ve 17423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçe

sinin Dernek, Vakıf ve Benzeri Teşekküllere Yardım Ödeneğinin Dağıtım Esaslarını Gösterir Yö
netmelik" hükümleri uyarınca, kamu yararına çalıştığı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen der
nekler ile vergi muafiyeti bulunan vakıflara ait arsalar üzerinde mahallî imkânlarla yapımına baş
lanıp bitirilemeyen cami ve Kur'an kursu inşaatlarının tamamlanabilmesi için yardım yapılabil
mektedir. 

Akkışla İlçe Müftülüğünden edinilen bilgilere göre anılan cami minare inşaatının devam etti
ği, ayrıca mülkiyetinin de köy tüzelkişiliğine ait olduğu anlaşıldığından yukarıdaki yönetmelik ge
reğince yardım yapılması mümkün olamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 

9. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Mahallî İdareler Fonundan Bilecik İlindeki beledi
yelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/5941) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru 1 : Bakanlığınız bünyesinde bulunan Mahallî İdareler Fonundan, Bilecik İli dahilindeki 

belediyelere 5.7.1993'den bugüne kadar her belediye için ayrı ayrı olmak üzere hangi miktarlarda 
yardım yapılmıştır? 

Soru 2 : Aynı dönemde fondan yararlanmak için Bilecik İli dahilinde hangi belediyeler başvu
ruda bulunmuştur? . 

Soru 3 : 1995 yılı için aynı fondan Bilecik İline yardım yapılması program dahilinde alınmış 
mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 6.3.1995 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.0.MAH.0.65.00.02/55222 

Konu : Bilecik Milletvekili 
Sayın Mehmet Seven'in 

yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.2.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5941 -12815/46896 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Bilecik Milletvekili Mehmet 
Seven'in "Mahallî İdareler Fonundan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin" 
yazılı soru önergesiyle ilgili olarak; . 

Bakanlığım bünyesinde bulunan "Mahallî İdareler Fonu"ndan 5.7.1993 tarihinden 6.6.1994 
tarihine kadar Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlar ile aynı dönemde başvuruda bulunan 
belediyelere ilişkin ayrıntılı bilgiler Ek-l'de, 

- 6 7 -



T.B.M.M. B : 8 3 8 . 3 . 1 9 9 5 0 : 1 
6.6.1994 tarih ve 21952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 

sözkonusu yardımların il içindeki dağıtım yetkisi valiliklere devredildiğinden, bu tarihten sonra 
Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlarla ilgili olarak Valilikten alınan aynntılı bilgiler Ek-
2'de, 

sunulmuştur. 
1995 yılı içinde de fon imkânları dahilinde belediyelere dağıtılmak üzere valilikler emrine 

yardım gönderilmeye devam edilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. VT , . „ , 

Nahıt Menteşe 
İçişleri Bakanı 

EK- 1 

1. MAHALLÎ İDARELER FONUNDAN BİLECİK İLİ DAHİLİNDEKİ BELEDİYELERE 
5.7.1993 TARİHİNDEN 6.6.1994 TARİHİNE KADAR YAPILAN YARDIMLAR 

Belediye Adı 
Bakırköy 
Cihangazi 
Dodurga 
Gölpazarı 

Gölpazarı 
İnhisar 
Tarpak 
Tarpak 
Osmaneli 
Osmaneli 
Söğüt 
Çaltı 
Küre 
Yenipazar 
Yenipazar 

2. Aynı dönemde 

Yardım Konusu 
Çocuk parkı 
Hizmet binası 
Pasaj-dükkan 
WC-Gasilhane Şadırvan 
2 adet dükkan 
Çocuk bahçesi 
Otel 
Hal binası 
Düğün salonu 
Düğün salonu 
3 adet dükkan 
Hayvan pazarı 
Hal binası 
Sanayi dükkanları 
İşhanı 
2. kısım işhanı 

Yapılan Yardım 
Miktarı (TL.) 

17 000 000 
105 000 000 
55 000 000 
55 000 000 

50 000 000 
55 000 000 
55 000 000 
50 000 000 
55 000 000 
50 000 000 
55 000 000 
55 000 000 
55 000 000 
55 000 000 
50 000 000 

fondan yararlanmak için yukarıda sayılan belediyeler ve 
ediyeler başvuruda bulunmuştur. 

Belediye Adı 
Cihangazi 
Merkez 
Küre 
Vezirhan 

Yardım Konusu 
3. kat hizmet binası 
Çocuk parkı düzenlemesi 
Hal binası 
WC. 

Yardım Tarihi 
9.8.1993 

23.8.1993 
9.8.1993 
9.8.1993 

16.11.1993 
23.8.1993 
9.8.1993 

27.9.1993 
27.9.1993 
27.9.1993 
27.9.1993 
27.9.1993 
27.9.1993 
9.8.1993 

27.9.1993 
aşağıda gösterilen 

' T.C. . 
Bilecik Valiliği 21.2.1995 

Mahallî İdareler Müdürlüğü 
Sayı : B054VLK4110700-02/288 

Konu : Soru Önergesi 
İçişleri Bakanlığına 

(Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü) 
Ankara 

İlgi: 17.2.1995 tarih ve B.0.50.MAH.0.65.00.02/55163 sayılı yazınız. 
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Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in, 'Mahallî İdareler Fonundan Bilecik İlindeki be

lediyelere yapılan yardımlara ilişkin" yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere il
gi yazınız ile sorulan; 

Mahallî İdareler Fonundan 7.10.1994 tarihli Bakanlık onayı ile gönderilen 500 000 000.- TL. 
Yönetmeliğin 4 ve 5 inci maddeleri gereği % 20'si köylere yardım payı olarak aynldıktan sonra ka
lan 400 000 000.-TL., 

6 Haziran 1994 tarihinden önce İçişleri Bakanlığınca kabulü yapılan yardım taleplerinden; 
a) ilk taksit yardım yapılıp, alacak bakiyesi olan ve Bakanlıkça Valiliğimize bildirilen, 
Gölpazan Belediyesine park ve çocuk bahçesi yapımı için 50 000 000.- TL. 
İnhisar Tarpak Belediyesine düğün salonu yapımı için 50 000 000.-TL. 
Pazaryeri Belediyesine 3 adet dükkan yapımı için 50 000 000.- TL. 
Yenipazar Belediyesine 2. kısım işhanı yapımı için 50 000 000.-TL. 

b) Henüz yardım yapılmamış olan, 
Bozüyük Cihangazi Belediyesi 3. kat hizmet binası için 45 000 000.- TL. 
Bilecik Merkez Belediyesine çocuk parkı düzenlemesi için 45 000 000.-TL. 
Söğüt Küre Belediyesine hal binası için 45 000 000.-TL. 
Bilecik Vezirhan Belediyesine WCyapımı için 45 000 000.-TL. 

yapılmış olup, 
. 18.11.1994 tarihli Bakanlık onayı ile gönderilen 300 000 000.- TL.'den % 20 köylere yardım 

payı aynldıktan sonra kalan 240.000.000.- TL. 6.6.1994 târihinden sonra Fondan yararlanmak için 
müracaat eden, 

Bakırköy Belediyesine 5 adet küçük sanayi dükkanı için 50 000 000.-TL. 
Söğüt Belediyesine mezarlık tanzimi projesi için 50 000 000.- TL. 
Bozüyük Dodurga Belediyesine pasaj yapımı için 50 000 000.- TL. 
Osmaneli Belediyesine mezarlık yeri düzenlemesi için 50 000 000.-TL. 

yardım yapılmıştır. 
İlimiz dahilindeki belediyelerden Mahallî İdareler Fonundan yardım talebinde bulunupta Va-

liliğimizce talebi karşılanmayan Belediye Başkanlığı bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refik A. Öztürk 

Bilecik Valisi 

10. - Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'taki.imam hatip kadrosu açığına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (715949) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılanmla arz ederim. 19.1.1995 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

- Bayburt'taki münhal bulunan 35 imam-hatip kadrosu ne zaman ne şekilde doldurulacaktır, 
münhal kadrolar hangileridir? 

- Bayburt Ulucami restorasyon talebi ne zaman ve ne şekilde karşılanacaktır? 
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. T.C. •-

Devlet Bakanlığı 7.3.1995 
Sayı: B.02.0.002/2.03/09836 

Konu: Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.2.1995 gün ve A.Oİ.O.GNS.0.10.00.02-7/5949-12829/46938 
sayılı yazısı. l 

Bayburt Milletvekili Sayın Bahaddin Elçi'nin ilgi yazı ekindeki yazılı soru önergesi incelen
miştir; 

1. Bakanlığımıza bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kayıtlarının tetkikinde; Bayburt ili ve 
ilçelerinde 40 adet camide imam hatip kadrosunun münhal olduğu, bunlardan 22 tanesine valilikçe 
açıktan atama teklifi gönderildiği ve Başbakanlığın 26.1.1995 tarih ve B.010.PPG.0.12-314-1272 
sayılı izni uyarınca da Bayburt İlinde sırası gelen 5 imam hatibin atamasının yapıldığı tespit edil
miştir. 

Ayrıca anılan il ve ilçelerde halen münhal bulunan kadroların listesi ekte sunulmuş olup, 
açıktan atama teklifi yapılan kadrolar için 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununun 50/a maddesi 
gereğince Maliye Bakanlığınca açıktan atama izni verildiği takdirde sözkonusu atamalar 
yapılabilecektir. 

2. Bayburt Merkez Ulu Camii tarihi eser olup, mülkiyeti de Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 
olduğundan restorasyon için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili müftülük arasında yazışmalar 
devam etmektedir, 

Bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Necmettin Cevheri 

Devlet Bakanı 

Bayburt İli ve İlçelerinde Halen Münhal Bulunan Kadrolar : ! 

Bayburt/Merkez : 

Ulu Camii, Gez Köyü Cümii, Bağlarbaşı Camii, Çayıryomlu Köyü Camii, Nişantaşı Köyü Ca
mii, Karlıca Köyü Camii, Ardıçgöze Köyü Camii, Sarımeşe Köyü Camii, Buğdaylı Köyü Camii, 
Soğukgöze Köyü Camii, Yazyurdu Köyü Camii, Yoncalı Köyü Caıriii, Çayırözü Köyü Camii, Rüş
tü Köyü Camii, Alıçlık Köyü Camii, Yaylapınar Köyü Karakuşu Mahallesi Camii, Çerşi Köyü Ca
mii, Göldere Köyü Camii, Uluçayır Köyü Gollüce Mahallesi Camii, Güzelce Köyü Camii, Y. Yıl
dırım Köyü Camii, Kozluk Köyü Camii, Bağçatı Köyü Camii, Çımağıl Köyü Camii, Kemertaş Kö
yü Camii, Kavakyanı Köyü Camii, Çiçekli Köyü Camii, Helva Köyü Camii, Güllüce Köyü Camii. 

Bayburt / Aydıntepe : 

Akbulut Köyü Camii, Dumlu Köyü Camii, Kavtalan Köyü Camii. 

Bayburt / Demirözü : 

Akkaya Köyü Camii, Çatalçeşme Köyü Camii, Serenli köyü Camii, Çiftetaş Köyü Camii, Baş-
pınar Köyü Camii, Işıkova Köyü Camii, Çakırözü Köyü Camii, Çağıtlı Köyü Camii. 
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İL- Kütahya Milletvekili Ahmet Derin 'in, Kütahya Eski Gediz 'de işlenen bir cinayete ilişkin 

sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5950) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 19.1.1995 

Ahmet Derin 
Kütahya 

8.11.1994 tarih saat 22.00 sularında Kütahya ili Eski Gediz Beldesinde kahveden, aynı yerde 
mukim İbrahim Coşkun tarafından alınan, Ayhan Sarı, 43 FA 085 plakalı garaj taksi ile bugün hak
larında gıyabi tutuklama kararı bulunan ve Ayhan Sarı'yi öldürdükleri bildirilen Ömür Çelikkol ve 
Ali Memiş'e teslim edildiği bilinmektedir. 

•• 1. Kahveden Ayhan San'yı götüren İbrahim Coşkun niye serbesttir? 
2. 43 FA 085 plakalı taksinin sahibi (Ford Ali lakablı)nın bu meselede rolü nedir? 
3. Katil olduklarına karar verilerek gıyabi tutuklama kararı verilen, Ömür Çelikkol ve Ali Me-

miş, avukat tutabildiği halde, niçin bulunamamaktadır? 
4. Uşak ilinde polis tarafından görüldükleri halde, tutuklanmamalarının sebebi nedir? 

5. Cesedi bulunamayan Ayhan San'nın öldürüleceği Jandarma Karakol Komutanlığına bildi
rildiği söylenmesine rağmen, niçin tedbir alınmamıştır. ' - ' 

6. Yeni Gediz'e bağlı Çukurören Köyünden Bayram Duran'ın ölümüyle de faillerin ilgisi var 
mıdır? 

, T.C. '' ' 
İçişleri Bakanlığı 28,2.1995 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK: 7504-113-95/ASYŞ.Ş.ŞİK.(544) 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 1.2.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5950-12830/46939 sa
yılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli, Gediz İlçesi, Eski Gediz Kasabasında 
Ayhan San'nın öldürülmesi olayına karışan bazı sanıkların serbest bırakıldığı tahkikatın ciddî 
yürütülmediği iddiası ile ilgili vermiş olduğu soru önergesi incelenmiştir. 

1. Ayhan Sarı olayı ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde; Ayhan San'nın 8.11.1994 tari
hinde, akşam saatlerinde Eski Gediz Kasabasında İbrahim Coşkun'a ait kahvehanede oturmakta iken, 
bir bayandan geldiği tespit edilen iki telefon görüşmesine müteakip, özel otosu bulunan arkadaşı İbra
him Coşkun'a kendisini Yeni Gediz Orman Parkına bırakmasını isteyerek kahvehaneden ayrılmıştır. 

2. Ayhan Sarı uzun süre haber alınamaması üzerine aracı ile Yeni Gediz Orman Parkına gö
türen İbrahim Coşkun sorgulamaya alınmış, ifadesinde; Ayhan San'nın en yakın arkadaşı olduğu
nu, işlerinin yoğunluğuna rağmen aracıyla kendisini orman parkına götürüp bıraktığını beyan etmiş 
ve 28 Kasım 1994 tarihinde sevk edildiği C. Savcılığınca ilk sorgulamasını müteakip serbest bıra
kılmıştır. 

3. Ayhan San'nın semti meçhule gitmiş olabileceği, gönül maceraları veya kendi iradesi doğ
rultusunda evi terk etmiş olabileceği, ya da bir cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalleri üze
rinde durularak araştırmalara devam edilmekteyken, İbrahim Coşkun 19.12.1994 tarihinde C. Sav
cılığına vermiş olduğu dilekçesinde; Zeliha Öztürk (Memiş) isimli bir bayan tarafından telefonla 

ı 
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rahatsız edildiğini, bu bayanın olay akşamı Ayhan San'yı iki kere arayan bayan olabileceğini be
lirtmesi üzerine, Çomaklar Köyünde olduğu tespit edilen Zeliha Öztürk (Memiş) C. Savcılığının 
bilgisi dahilinde gözaltına alınarak sorgulaması yapılmıştır. 

4. Zeliha Öztürk (Memiş)'in vermiş olduğu ifadesinde; 30 Ekim 1994 tarihinde Gediz İlçesi, 
Karaağaç Köyündeki resmi nikahlı kocasından kaçarak Gediz İlçesine gelmek için yola çıktığını 
yolda durduğu ve sonradan isminin Ayhan Sarı olduğunu öğrendiği şahsın aracına bindiğini, Ge
diz'e geldiklerinde Ayhan San'nın durmayarak kendisini, yanında Salim Evkuran isminde bir şa
hıs olduğu halde Abide Bölgesindeki Ilıcaların üstünde bulunan ormanlık alanda evlenme vaadiy
le kandırarak tecavüz ettikten sonra, kendisine para karşılığı fuhuş yapma teklifinde bulunup Ge
diz İlçesine bıraktığını belirtmiştir. 

5. Zeliha Öztürk (Memiş)'in ifadesinin devamında; 30 Ekim 1994 günü Çomaklar Köyünde
ki babasının evine gittiğini, aynı gün Kütahya Cezaevinden yeni tahliye olan ağabeyi Ali Memiş'in 
bir gece Gediz İlçesinde kaldığını öğrenmesi üzerine dövmesiyle kendisi ve Ayhan Sarı arasında 
geçen olayı ağabeyine anlattığını, 8 Kasım 1994 günü akşam saatlerinde ağabeyinin arkadaşı Ömür 
Çelikkoİ ile birlikte eve geldiğini, ağabeyi Ali Memiş'in zorlaması ile Ayhan San'yı iki kere tele
fon ile arayarak Gediz Orman Parkında randevu verdiğini, akabinde Ömür Çelikkol'unUelefonla 
köye bir taksi çağırarak evden ayrıldıklarını, Ömür Çelikkoİ'un\elinde kabzasız uzun namlulu bir 
silahın olduğunu, bir gün sonra eve gelen abisi Ali Memiş'den A^han San'nın Öldürülerek Çomak
lar ile Altıntaş Köyleri arasında araziye gömüldüğünü öğrendiğini ve bunları başkalarına anlatma
sı durumunda kendisini de öldüreceğini beyan etmiştir. Zeliha Öztürk (Memiş) hazırlanan tahkikat 
evrağı ile birlikte C. Savcılığına sevk edilmiş ve bilahare serbest bırakılmıştır. 

6. Zeliha Öztürk (Memiş)'ün bu beyanından hemen sonra her iki sanık evlerinde yapılan ara
malara rağmen ele geçirilememiş, suç aleti söz konusu silah da bulunamamıştır. Anılan şahıslann 
Zeliha Öztürk (Memiş)'ün gözaltına alınmasından şüphelenerek firar ettikleri tespit edilmiş hakla
rında C. Başsavcılığınca gıyabi tevkif müzekkeresi çıkartılmış olup halen aranmalarına devam edil
mektedir. 

7. Zeliha Öztürk (Memiş)'ün ifadesinde Ayhan San'ya baskı neticesi randevu verdikten son
ra firarilerin telefon ile taksi çağırdıklarını beyan ettiğinden dolayı köyden ayrıldıkları araç sürücü
sünün de öldürme olayına karışmış olabileceği düşünülerek yapılan çalışmalar neticesinde firarile
rin olay akşamı köye çağırdıkları taksinin garaj taksi durağında çalışan 43 FA 085 plakalı ticarî tak
si sahibi Ali Şahin olduğu tespit edilmiş ve 21 Aralık 1994 tarihli ifadesinde, kesin tarih hatırlama
makla birlikte Kasım 1994 ayının başlarında önceden tanıdığı Ömür Çelikkol'un telefon ile kendi
sini çağırması üzerine Çomaklar Köyüne giderek Ömür Çelikkoİ ve Ali Memiş'i Gediz İlçesine ge
tirerek garaj girişinde bıraktığını, yanlarında dikkat çekici bir şey olmadığını o geceden sonra ken
dilerini bir daha görmediğini, olayla bundan başka hiçbir ilgisinin bulunmadığını beyan etmiş ve 
C. Savcılığı tarafından serbest bırakılmıştır. 

8. Ayhan San'nın yapılan tüm aramalara rağmen cesedi bulunamamıştır. Zeliha Öztürk (Me-
miş)'ün samimi ikrarı doğrultusunda gerek cesedin gerekse firarilerin aralıksız olarak aranmaları
na devam edilmektedir. Ayhan San'nın öldürüleceğinin Jandarma Karakol Komutanlığına bildiril
diği halde tedbir alınmadığı iddiası asılsız olup böyle bir müracaat Gediz İlçesi Jandarma Komu
tanlığına yapılmamıştır. 

9. Meydana gelen öldürme olayı ile ilgili firari sanıklar hakkında fiş tanzim edilerek, suçlu ta
kip dosyaları hazırlanmış, Gediz C. Başsavcılığına gıyabi tevkif müzekkeresi çıkartılmıştır. Olay 
tahkikatı Gediz G. Başsavcılığınca yapılmakta olup suçluların aranmasına devam edilmektedir. Bil
gilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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12. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Bünyan-Şıvgın Köyü camiine ilişkin so

rusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 'nin yazılı cevabı (7/5960) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Bünyan İlçesi, Şıvgın Köyü ile ilgili.aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı 
Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

17.1.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 

Soru : İnşaası devam etmekte olan camiinin tamamlanması 1995 yılı içerisinde mümkün ola
bilecek midir? Bakanlığınızca köyün camisi için şu ana kadar yapılan harcamaların tutan ne 
kadardır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.3.1995 

Sayı: B.02.0.002/2.03/09844 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : TBMM Başkanlığının 1.2.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5960-12840/46949 

sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un ilgi yazı ekindeki yazılı soru önergesi incelen

miştir; 
Kayseri Bünyan İlçesi Şıvgın Köyü camii inşaatı için bugüne kadar yardım yapılması 

hususunda herhangi bir talepte bulunulmadığı Bakanlığımıza bağlı Diyanet İşleri Başkanlığının 
kayıtlarının tetkikinden anlaşılmaktadır. 

9.8.1981 tarih ve 17423 sayılı Resmi Gazetede1 yayımlanan "Diyanet işleri Başkanlığı 
Bütçesinin Dernek, Vakıf ve Benzeri Teşekküllere Yardım Ödeneğinin Dağıtım Esaslarını Gösterir 
Yönetmelik" hükümleri uyarınca, kamu yararına çalıştığı Bakanlar Kurulu Karan ile tespit edilen 
dernekler ile vergi muafiyeti bulunan vakıflara ait arsalar üzerinde mahallî imkânlarla yapımına 
başlanıp bitirilemeyen cami ve Kur'an kursu inşaatlannın tamamlanabilmesi için yardım 
yapılabilmektedir. 

Bünyan ilçe Müftülüğünden edinilen bilgilere göre anılan cami minare inşaatının tamamla
narak ibadete açıldığı, aynca mülkiyetinin de köy tüzel kişiliğine ait olduğu anlaşıldığından 
yukandaki yönetmelik gereğince yardım yapılması mümkün olamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygilanmla 

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 

13. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Felahiye-İsabey Köyünün köy konağı in
şaatına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5993) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Felahiye İlçesi, Isabey Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı 

Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandırmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
19.1.1995 

- Salih Kapusuz 
Kayseri 
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Soru : Köy sakinlerinin yardımları ile belirli bir seviyeye kadar inşaası yapılan köy konağının 

süratle tamamlanabilmesi için Bakanlığınızın bir girişimde bulunması mümkün müdür? 
• . T.G. . 

f' , İçişleri Bakanlığı ,7.3.1995 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü -
Sayı: B.05.0.MAH.0.65.00.02/55228 

Konu: Kayseri Milletvekili 
Salih Kapusuz'un 

yazılı soru önergesi , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 16.2.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5993-12873/46982 
sayılı yazısı. ' • ' • - . / • ' . ' ' 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Kayseri Milletvekili Sayın 
Salih Kapusuz'un "Kayseri-Felahiye İlçesine bağlı İsabey Köyünün köy konağı ihtiyacına ilişkin" 
yazılı soru önergesiyle ilgili olarak; 

Bakanlığımca, köy konağı yapımı için doğrudan yardım yapılmamaktadır. 

Ancak, Bakanlığım emrinde bulunan "Mahallî İdareler Fon Yönetmeliği"nin 4 üncü mad
desinde "Mahallî İdareler Fonundan valilik emrine gönderilen paranın bir yıllık tutarının % 20'si 
ildeki köylere yardım yapılmak üzere ayrılır" hükmü mevcut olup bü doğrultuda, Valiliğin tespit 
edeceği hizmet ve yatırımlar için köylere yardım yapılmaktadır. 

Bu madde hükmüne dayanılarak valilikçe köyler için yapılmakta olan yardımdan 
faydalanılabilmesi için adıgeçen köyün valiliğe başvurması gerekmektedir. 

Ayrıca, halen üzerinde çalışılmakta olan yerel yönetimlerle ilgili temel yasalar arasında yer 
alan "Köy Kanunu Tasarısı" ile köylerin gelirlerini artırıcı hükümler getirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

14. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, THK'ne alınacak tanker uçaklara ilişkin so
rusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'in yazılı cevabı (716025) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı için alınacak tanker uçaklar hakkında kamuoyunda yeterli 
bilgi yoktur. Bu amaçla aşağıdaki soruların Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Gölhan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

1. Bu.uçaklar için nerelerden ve ne fiyatlara teklif alınmıştır. Verilen tekliflere göre uçak kaç 
dolara gelmektedir? 

2. Bu uçaklar kaç yaşındadır? 
3. Uçaklarda birlikte verildn yedek parça miktarı ne kadardır? 

4. Dost ve kardeş ülke Pakistan 1989 yılında F-16 uçaklar satın almak için ABD'yc 650 mil
yon $ ödemiş ancak bugüne kadar ABD hem uçakları Vermemiş ve hem de parayı iade etmeyi red 
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etmiştir. Bu durumdan haberiniz var mıdır? Varsa benzer ABD yatırımının Türkiye'ye uygu
lanmasını önlemek için ne gibi tedbir alacaksınız? 

5. Bu uçakları almaya kim karar vermiştir? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 6.3.1995 

Kanun: 1995/200-AÖ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 16 Şubat 1995 tarihli ye KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6025-2933/47129 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından verilen ve ilgi ile cevaplandırılması istenilen 
"Türk Hava Kuvvetlerine alınacak tanker uçaklara ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

. " . - - ' . , Millî Savunma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın "Türk Hava Kuvvetlerine Alınacak Tanker Uçaklara 
İlişkin" Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

1. Hava Kuvvetleri Komutanlığının Stratejik Hedef Planı kapsamında ihtiyacı olduğu belir
lenen Tanker Uçağı Tedariki Projesinin gerçekleşmesi için firmalardan alınan tekliflerin fiyat 
mukayesesi Ek'te sunulmuştur. 

Teklif verme süresi içerisinde ABD, Fransa ve İsrail firmalarının teklifleri Savunma Sanayii 
Müsteşarlığına intikal etmiş; ayrıca, bu müsteşarlığın 5 Mart 1993 tarihli talebi üzerine ABD 
Savunma Bakanlığı da FMS usullerine uygun olarak 7 adet BOING KC 135 A uçağının R mode
line dönüştürülerek verileceğine dair Teklif Kabul Mektubu (LOA) nu göndermiştir. 

Genel teklifler, Savunma Sanayii Müsteşarlığınca teşkil edilen ve. içinde Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı teknik elemanlarının da bulunduğu 9 kişilik Teklif Değerlendirme Seçim ve 
Satınalma komisyonu tarafından; , 

- BOOM (Tanker uçağından diğer bir uçağa yakıt aktaran sistem), 
- Gövde ömrü, ! 
- Motor, 
-Tadilat, 
- İşletme ve idame, 
- Eğitim, 
-Tedarik süresi, 
-Teknoloji transferi, * 
- Alternatif kullanım, 
- Maliyet ve etkinlik, ' 
- Yakıt kapasitesi ve 
- Harekat etkinliği, 
açılarından değerlendirilmiştir. 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda; İsrail Firmasının (IAI) teklifi; 
- Piyasadan temin edilecek BOEING 707 uçaklarına KC-135 tipi boom takılıp TV. kamera

ları ile görüş alınmasına dayanması, 
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- Söz konusu uçakların gövde ve motor ömürlerinin çok kısa (3-5 yıl) olması, 

- Motorlarının eksikliği nedeniyle fazla yakıt sarfetmesi ve av uçaklarına verilecek yakıtın 
istenilen düzeyde olamaması, 

t - Boom sisteminin ABD Hükümetinin müsaadesine bağlı olması ve teknoloji transferi için 
ABD'nin onayına ihtiyaç duyulması, 

- İşletme ve idame yönünden Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı standartlarına uymaması, 
nedenleriyle, 
Fransız Firmasının (SOGERMÂ) Teklifi; 
- Boom sisteminin ÂBD Hükümetinin müsaadesine bağlı olması, 

- Boom'un uçağın arka bölmesinde açılacak bir pencereden görülmesini gerektirmesi, 

- Önerilen sistemin henüz prototip olması ve üretilmiş bir örneğinin bulunmaması, 
- Uçak motorlarının Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığınca tespit edilen performans kriter

lerini karşılayacak şekilde tadil edilmesi halinde toplam fiyatın çok yüksek olması, 

nedenleriyle, 
ABD Firmasının (MC DONN DOUG) Teklifi; 
- Teklifin çok pahalı olması, 

- Sistemdeki boomum dış ülkeye satışı için ABD'den gerekli ihraç müsaadesini kapsamamış 
olması, müsaade alınabilmiş olsa bile bunun uzun bir zamanı gerektirmesi, 

- Tanker uçağının DC-10 gibi büyük gövdeli bir uçaktan tadili sonucu yapılmış olmasının ya
kıt sarfiyatını artırması, 

- Söz konusu uçak tipinin THY ve Hv. K.K.lığı envanterinde bulunmamasından dolayı ida
mesinin dışa bağımlılığı gerektirmesi, 

nedenleriyle, uygun karşılanmamıştır. 

BOING KC-135 A uçaklannın R modeline dönüştürülmüş tipini ihtiva eden ABD Savunma 
Bakanlığının teklifi (USAF) ise; 

- Uçakların performansının yüksek olması, 
- Gece, gündüz her türlü hava koşullarında ikmal yapabilmesi, 
- Uçakların bundan sonra da 40-50 yıllık uçuş ömürlerinin olması, 
-Yeni motorlarla teçhiz edileceğinden yakıt sarfiyatının düşük olması, ' :-\ 
- F-4 ve F-16 pilotlarımızın bu uçaklar ile eğitim yapmış olmaları, 
- Her türlü lojistik kolaylığın sağlanmış olması, 

- THY ile TEI tesislerinde bakım kolaylıklarına sahip olunması, 
- Uçakların tadilatının 36 aylık bir süre içinde yapılmasına rağmen, bu süreden önce iki adet 

uçağın kiralık olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına verileceğinin garanti edilmesi, 

- Devletten-Devlete satış garantisi olması, 

nedenleriyle uygun bulunmuştur. 
2. Temin edilecek uçaklar, ABD Hava Kuvvetleri tarafından ortalama 12 500 uçuş saati kul

lanılmış olup, temin edildikten sonra da 40-50 yıl hizmet verebilecek teknik özelliğe sahip bulun
maktadırlar. 
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3. Uçaklarla birlikte 2 yıllık işletme ve idame yedek parçalan, 4 adet yedek motor ve teçhizat 

temin edilecek olup; bu malzemenin fiyatı toplam teklif tutarına dahil bulunmamaktadır. 

4. Alım; ABD Hükümetinden, bu Hükümet güvencesi altında yapılmaktadır. Ödemeler 1999 
yılma kadar taksitler halinde yapılacak olup, uçaklann tesellümü bu aşamada sağlanacaktır. 

5. Güney Kanat Yasası kapsamında ABD Hükümetinden hibe olarak temin edilen 7 adet KC-
135 A Modeli Tanker Uçağının; KC-135 R modeline modifıyesi, dört adet yedek motor, yedek par
ça, eğitim ve proje yönetimi dahil toplam maliyeti 310 150 821 ABD Doları olup, bazı malzeme
nin alınmasından vazgeçilebileceği gözönüne alınırsa yaklaşık 250 milyon ABD Dolan civannda 
gerçekleşebilecek olan tanker uçaklannın alımı projesi Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Millî 
Savunma Bakanı tarafından imzalanan 26 Aralık 1994 tarih ve 94/2 sayılı Savunma Sanayi İcra 
Komitesi karanyla Savunma Sanayii Müsteşarlığı gündeminden çıkarılmış ve ABD teklifinin Mil
lî Savunma Bakanınca imzalanmasına karar verilmiş olup, bu husus Bakanlar Kurulunun 27 Ara-% 

lık 1994 tarih ve 94/6394 sayılı Karan ile de teyit edilmiştir. 

Tedarik işlemleri, ilgili yasalar ve FMS usullerine uygun olarak ve yasaların öngördüğü sevi
yede açık, şeffaf ve Devlet menfaati en üst düzeyde gözetilerek yürütülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
, Millî Savunma Bakam 

TÜRK TANKER UÇAĞI PROJESİ 
. DEVLETE TİCARÎ MALİYET* (Milyon US$) 

FİRMA 3 UÇAK 7 UÇAK 

1. SOGERMA** ~~~ 733 • ' 143,3 , 
2. IAI** 82,1 163,5 
3. USAF*** 139,6 310,2 
4. MCDONN.DOUG. 275,7 583,4 

(*) Usaf dışındaki tekliflerdeki maliyetler pazarlığa açıktır. 
(**) Sogerma ve IAI tarafından bir uçak, harekât/eğitim amacıyla ücretsiz olarak tahsis edile

cektir. 
(***) Teklif 7 uçak için verildiğinden, 3 uçak için devlete ticarî maliyet 7 uçak bedelinin 3 

uçağa oranlanmasıyla bulunmuştur. 

15.'— Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, MSB tarafından yapılan bir ihaleye ilişkin sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'in yazılı cevabı (7/6029) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Gölhan tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlmasına delaletinize saygılanmla arz ve talep ederim. 23.1.1995 

Doç. Dr. Abdullah Gül 
Kayseri 

Kamuoyunda yakından takibettiğiniz gibi Türk Hava Kuvvetlerinin bünyesindeki 54 adet F-4 
savaş uçağının modernizasyon projesinin ihalesi ile ilgili millî çıkarlarımız ve menfaatlerimiz açı
sından aşağıdaki tereddütlerimin cevaplandırılmasını istiyorum. 
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1. S.S. Müsteşarlığı yapısı ve ihtiva ettiği seçkin ve başarılı elemanları ile şu ana kadar yapı

lan bu çeşit anlaşmalarda üstün bir performans göstererek, dünyanın en ileri teknolojilerini takip et
miş ve bunları ülkemize kazandırmıştır. 

Bu çeşit ihaleleri mevcut şartlar içerisinde en iyi bir şekilde değerlendirebilecek konumda iken 
niçin bu ihalenin S.S.M.'ından alınıp, yapısı itibari ile bu konuda yeterli bir tecrübesi olmayan Sa
vunma Bakanlığına verilmiştir. 

2. Günümüzde Savunma Sanayiinde yaşanan büyük bir rekabet ortamından ihaleye çıkmak 
sureti ile daha fazla yararlanabilinecek iken niçin ikili antlaşmalar ile bu ihale verilerek ülkemizin 
millî menfaatleri gözetilmemektedir. 

3. Bu ihaleye talip olanlar arasında ülkemizde ileri teknolojiyi uygulayan TAI kuruluşumuz
da bulunmaktadır. TAI bilindiği gibi teknolojisi F-4 uçaklarından daha ileri olan F-16 uçaklarının 
üretimini yapmaktadır. TAI şüphesiz ki F-4 uçaklarını modernize edebilecek bir yapıyı oluşturmak
tan zorlanmayacaktır. Ülkemizin böyle ileri teknolojisini uygulayan bir kurumu da bu ihaleye talip 
iken niçin bu ihalenin verilmesinde TAI unsuru gözönüne alınmamıştır. 

4. Ülkemizde savunma sanayiini kurma çabası içinde bulunduğu bir dönemde, 8 ve 10 yılda 
bir ortaya çıkan böyle büyük modernizasyon projelerini uygulamak için Millî Savunma Sanayiimi
zi uygun ortama getirerek modernize kabileye kazandırmak gibi bir çalışma içerisinde girilmeyip, 
ayrıca bulunduğumuz bölge ve içerisinde ileride sanayileri modernizasyona ihtiyacı olan birçok ül
ke bulunduğunda gözönüne alınmadan, böyle bir ihale niçin başka bir devlete verilmek sureti ile 
böyle bir fırsat değerlendirilmemiştir. 

5. Şeffaflık anlayışına giderek daha fazla önem veren toplumumuz önünde, böyle bir ihalenin 
yetkin ellerden alınarak, Millî Savunma Bakanlığına verilmek sureti ile böyle önemli bir Bakanlı
ğımızın ileride yanlış uygulamalardan dolayı ortaya çıkartılacak. Töhmet ve şüpheler altında kala
bileceğimizi gözönüne alınmamıştır. 

. ' T - G - " . • ' • 

Mİllî Savunma Bakanlığı 2:3.1995 

Kanun : 1995/İ98-TÖ 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 16 Şubat 1995 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/6029-12938/47134 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Abdullah Gül tarafından verilen ve İlgi Ek'inde gönderilerek cevaplandı

rılması istenen "Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir,ihaleye ilişkin" Yazılı Soru Öner
gesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz Ederim. * 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
Kayseri Milletvekili Abdullah Gül Tarafından Verilen Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 
1. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan 54 adet F-4 uçağının avionik ve elekt

ronik harp kabiliyetlerinin geliştirilerek, kullanım ömürlerinin uzatılmasını içeren modernizasyon 
projesi ile; F-4 uçaklarının, değeri 60 milyon ABD doları olan F-15 uçakları ile aynı özellikleri sa
hip hale getirilmesi ve bu suretle Türk Silâhlı Kuvvetleri için vazgeçilmez olan etkin bir hava üs
tünlüğü kazanılması yanında uçakların 2010'lu yıllarda da etkin olarak kullanımı amaçl?nmıştır. 

2. Projenin İsrail'den sağlanacak devlet kredisi ile İsrail Havacılık Endüstrisi tarafından ger
çekleştirilmesi konusunda 2 Ağustos 1994 tarihinde 94/5945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı alınmış 
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olup, F-4 modernizasyonun İsrail tarafından gerçekleştirilmesi aşağıdaki nedenlerden dolayı plan
lanmıştır. 

a) Türk Hava Kuvvetleri F-4 modernizasyonu harekât ihtiyacı, İsrail Hava Kuvvetleri F-4 
uçakları ile büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. 

b) İsrail'in kendi F-4 modernizasyonunu tamamlamak üzere olması ve dolayısı ile İsrail Ha
vacılık Endüstri si'nin (IAI) üretim hattında doğacak iş ihtiyacı nedeniyle pazarlık için uygun ortam 
mevcuttur. Ayrıca millî kaynaklar kısıtlı olduğundan İsrail tarafından sağlanacak finansman pake
tiyle proje süratle sonuçlanabilecektir. 

c) Modernizasyonla arzu edilen önemli teknolojiler Türkiye'ye verilebilecek, Türk mühendi
si ve işçilerinin projeye aktif katılımı sağlanabilecektir. 

d) Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarının modernizasyonu sürerken daha önce mo-
dernize edilmiş İsrail F-4 uçakları üzerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarına eğitim imkâ
nı sağlanabilecektir. 

3. Proje başlangıçta Savunma Sanayii Müsteşarlığı projesi olarak ele alınmış, ancak Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı kaynaklarının yetersiz oluşu ve daha fazla geciktirilmeden realize edilebilme
si için projenin Millî Savunma Bakanlığı Dış Tedarik Dairesi Başkanlığınca yürütülmesi hususun
da konu ile ilgili 26 Aralıle 1994 tarihinde 94/2 sayılı Savunma Sanayii İcra Komitesi Kararı alın
mıştır. 

Savunma Sanayii İcra Komitesi Kararı; 
"Savunma Sanayii İcra Komitesinin 93/2 Sayılı Kararı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı so

rumluluğunda yürütülmesine karar verilen ve 54 adet F-4 uçağının modernize edilmesini içeren, -
ancak Savunma Sanayii Müsteşarlığının içinde bulunduğu kaynak yetersizliği nedeniyle realize 
edilemeyen F-4 Modernizasyon Projesinin; alınmış bulunan Bakanlar Kurulu Kararma uygun ola
rak, İsrail Hükümetinden sağlanacak devlet kredisi ve İsrail Havacılık Endüstrisi (IAI) firması ile, 
"counter trade" imkânları da gözönünde bulundurularak, Türkiye'ye azamî yerli katkı ve teknolo
ji transferi sağlayacak bir çerçevede Millî Savunma Bakanlığı Dış Tedarik Daire Başkanlığınca yü
rütülmesi" şeklindedir. 

4. Millî Savunma Bakanlığı 1325 Sayılı Kuruluş Kanunu ile verilen görev çerçevesinde Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını gerek iç ve gerekse dış kaynaklardan yıllardan beri temin etmek
te olup, bu konuda yüksek tecrübeye sahiptir. 

5. Modernizasyonun % 50'ye yakın bölümünün Türkiye'de Hava Kuvvetlerine ait Eskişehir 
İkmal Bakım Merkezi Fabrikalarında Türk mühendisi ve işçisinin katkıları ile yapılması planlan
mıştır. Yapılan ön incelemelerde Eskişehir Hava İkmal Bakım Merkezi Fabrikaları alt yapı bakı
mından, oldukça yeterli bulunmuştur. Projenin Türkiye'deki bölününün TAI'de yapılması alt yapı 
ve teçhizat açısından ilâve finansman ihtiyacı doğuracaktır. Eskişehir Hava İkmal Bakım Merkezi 
Fabrikalarında halen F-4 uçakları ile ilgili her türlü fabrika bakımı gerçekleştirilmektedir. Bu ne
denle tadilatın Türkiye'deki bölümünün yaklaşık 2 500 işçinin çalıştığı Hava Kuvvetleri Komutan
lığı Eskişehir 1 inci Hava İkmal Bakım Merkezi Fabrika tesislerinde yapılmasının uygun olacağı 
değerlendirilmiştir. 

6. F-4 modernizasyonunun ihale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çer
çevesinde şeffaflıkla sürdürülmektedir. İsrail önerileri teknik ekiplerce hassas bir şekilde değerlen
dirilmekte ve projenin pazarlık ve rekabet ortamı içinde ucuz maliyetle gerçekleştirilmesi hususun
da alternatif teklifler alınarak ihalenin yapılması çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

©E . ' . 
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