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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Ankara Milletvekili İbrahim Tez, TBMM'nin açılışının 75 inci yılına ilişkin gündem dışı bir 
konuşma yaptı. 

İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir Metalürji Fabrikasının (METAŞ) özelleştirilmesine 
ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Ali Şevki Erek; 

Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevleri sona eren bakanlara araç tahsisine ilişkin 
gündem dışı konuşmasına da İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, 

Cevap verdiler. 

Kırşehir Milletvekili Hilmi Yükselendin, TBMM Çevre Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, (6/602 ve 6/89); 

Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, (6/1285); 
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldi'mn, (6/1415 ve 6/1522), 

Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril
diği bildirildi. 

(10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süre
sinin, 22.4.1995 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresinin, oylama sonucun
da kabul edilmediği açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komsiyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
18 inci sırasında bulunan 691, 
21 inci sırasında bulunan 71, 
22 nci sırasında bulunan 82, 
23 üncü sırasında bulunan 139, 

24 üncü sırasında bulunan 134, 

25 inci sırasında bulunan 283, 

26 nci sırasında bulunan 391, 
27 nci sırasında bulunan 66, 

28 inci sırasında bulunan 201, 
29 uncu sırasında bulunan 699, 
30 uncu sırasında bulunan 763 ve 763'e 1 inci Ek. 
31 inci sırasında bulunan 798, 
32 nci sırasında bulunan 813, 
S. Sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda 

hazır bulunmadıklarından ertelendi. •• ' . 
33 üncü sırasındaki 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının (1/772) (S. Sayısı: 771) görüşmelerine devam edildi; 18 inci 
madde üzerinde verilen önergelerin oylanması sırasında, Genel Kurulda karar yetersayısı bulunma
dığı anlaşıldığından, 
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23 Nisan 1995 Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere, Birleşime 16.47'de son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 

İbrahim Özdiş 
Adana 

KâtipÜye 

Abbas İnceayan 
Bolu 

Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Hüsamettin CİNDORUK 

KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 
: . ; __ | | _ . 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşimini 
açıyorum. 

(istiklal Marşı) (Alkışlar) 

II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. - TBMM'nin 75 inci Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlan
ması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, değerli konuklarımız; gündemimize göre, Genel Kurulun 
18.4.1995 tarihli 100 üncü Birleşiminde alınan karar uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Kuruluşunun 75 inci Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, gü
nün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapacağımız görüşmelere başlıyoruz. 

Görüşmelere başlamadan önce, ülkemizin davetlisi olan sayın konuk parlamenterleri sizlere 
takdim ediyoruz: 

ARNAVUTLUK: 
Halk Meclisi Başkanı Sayın Pjeter Arbnori (Alkışlar) : 

AVUSTRALYA: 
Sayın David Simmons (Alkışlar) 
Sayın Ted Lindsay (Alkışlar) 
Sayın Baden Teague (Alkışlar) < 
Sayın Grant Chapman (Alkışlar) 

Sayın Mi chaelBaume (Alkışlar) . ' 

Sayın Bruce Scott (Alkışlar) 

AZERBAYCAN: 
Millî Meclis Başkanı Sayın Resul Quliyev (Alkışlar) 
Sayın Yusuf Vekilov (Alkışlar) 
Sayın Nureddin Ehedov (Alkışlar) 
Sayın Kamran Rahimov (Alkışlar) 
Sayın Polat Bülbüloğlu (Alkışlar) 
BOSNA-HERSEK: 
Cumhuriyet Parlamentosu Başkanı Sayın Miro Lazoviç (Alkışlar) 
Bosna-Hersek Federasyonu Parlamentosu Başkanı Sayın Mariofil Ljubiç (Alkışlar) 
Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Abdullah Konjicia (Alkışlar) 

' • • • ' / - f i - , 
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BULGARİSTAN: . . . • ' . 

Sayın Nora Ananieva (Alkışlar) 

Sayın Jordan Sokolov (Alkışlar) 

Sayın Kemal Eyüp Adıl (Alkışlar) 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ 

Sayın Qımeng Sun (Alkışlar) 
Sayın Jue Zhou (Alkışlar) 
F A S : - • . ' • '• '_ ; • • • ' , 

Meclis Başkanı Sayın Jallah Essaid (Alkışlar) 

Sayın Abdelaziz Aloha Hamidi (Alkışlar) 
Sayın Brika Zeroli (Alkışlar) 
GÜRCİSTAN: 
Parlamento Başkanı Sayın Vakhtang Goguadze (Alkışlar) 

Sayın Roman Miminoşvili (Alkışlar) 

HIRVATİSTAN: 
Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Katica Ivaniçeviç (Alkışlar) 
HİNDİSTAN: 
Sayın Shivraj Patil (Alkışlar) 
HOLLANDA: 
Sayın Dick Dees (Alkışlar) . 
İNGİLTERE: . 
Sayın John Taylor (Alkışlar) 
Sayın Oİga Maitland (Alkışlar) 
Sayın David Willshire (Alkışlar) 
Sayın Donald Anderson (Alkışlar) 
Sayın John Corrle (Alkışlar) 
Sayın Mcmillan Scolt (Alkışlar) 
Sayın Lord Bethell (Alkışlar) 
İRLANDA: 
Sayın Joe Jacob (Alkışlar) 
Sayın JanO'Sullivan (Alkışlar) 
Sayın John Browne (Alkışlar) 
KANADA: 
Sayın Lavvrence Macauley (Alkışlar) 
Sayın David Nicholson (Alkışlar) 
KAZAKİSTAN: 
Sayın Ahmetcan Esimov (Alkışlar) 
Sayın Kuansh Sultanov (Alkışlar) 

. ' - 1 — : ' " • ' • • 
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KIRGIZİSTAN: 

Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Almambet Maturaimoviç (Alkışlar) 
Kırgızistan Yasama Meclisi Başkanı Sayın Mukar Çolponaev (Allkıslar) 
Sayın Bahtiyar Fattahov (Alkışlar) 

Sayın Mira Cangaraçıeva (Alkışlar) 

Sayın İsa Tpkoev (Alkışlar) 

Sayın Mukanbek Ahkulov (Alkışlar) 

Sayın Hasan Aliyev (Alkışlar) 
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ: 

Meclis Başkanı Sayın Ayhan Halit Acarkan (Alkışlar) 

MACARİSTAN: 
Sayın Andras Kelemen (Alkışlar) 
MAKEDONYA: 
Meclis Başkanı Sayın Stojan Andov (Alkışlar) 

MISIR: 
Sayın Ahmed Hammady (Alkışlar) 

Sayın Ahmed Abu Zeid (Alkışlar) 
Sayın El-Badri Fargali (Alkışlar) 
MOLDOVA: 

Parlamento Başkanı Sayın Petru Lucinschi (Alkışlar) 
Sayın Dimitru Uzun (Alkışlar) 
NAHCİVAN: 
Parlamento Başkanı Sayın Namık Hasanov (Alkışlar) 
Sayın Gaffar Memedov (Alkışlar) 
Sayın Anar Seferov (Alkışlar) 

ÖZBEKİSTAN: 

Sayın Ekmelcan Kasimov (Alkışlar) 

PAKİSTAN: 
Senato Başkanı Sayın Wassim Sajjad (Alkışlar) 
Sayın GoharAyup Khan (Alkışlar) 

POLONYA: 
Sayın Wilodzimierz Cimoszewicz (Alkışlar) 
ROMANYA: 
Millet Meclisi Başkanı Sayın Adrian Nastase (Alkışlar) 
Sayın Radu Vasile (Alkışlar) 

RUSYA: 
Rusya Federasyonu Meclis Başkanı Sayın Vladimir Şumeyko (Alkışlar) 
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TAYLAND: 
Sayın Meechai Ruchupan (Alkışlar) 
TÜRKMENİSTAN: 

Meclis Başkanı Sayın Sahat Muradov (Alkışlar) 

Sayın Carigeldi Amanov (Alkışlar) 

Sayın Akça Nurberdieva (Alkışlar) 

YENİ ZELANDA: 

Sayın Helen Clark (Alkışlar) 

Latin Amerika Parlamentolar Birliği Başkanı Sayın Humberto Celli (Alkışlar) 
Değerli milletvekilleri, bu kutlu günümüzde aramızda bulunan, sevincimizi paylaşan değerli 

parlamento başkanlarına ve bütün meslektaşlarıma, parlamentomuz ve şahsım adına teşekkürleri
mi ve en iyi dileklerimi sunuyorum. 

Daha önce aldığımız karar gereğince, siyasî parti gruplarının sayın başkanları ile Mecliste üye
si bulunan siyasî partilerin genel başkanlarına, genel başkanı milletvekili olmayan partinin de tem
silcisine ve sayın konuk parlamento başkanlarından en kıdemli parlamento başkanına -kendisi Hır
vatistan Meclis Başkanımızdır; en kıdemli duayen meclis başkanı olduğu için, o hitap edecektir-
10'ar dakika süreyle söz vereceğim. . 

Söz sırasını okuyorum: 
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Tansu Çiller; Anavatan Par

tisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Mesut Yılmaz; Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Hikmet Çetin; Refah Partisi Genel Başkanı ve Meclis Gru
bu Başkanı Sayın Necmettin Erbakan; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Alparslan 
Türkeş; Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit; Büyük Birlik Partisi Genel Baş
kanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu; Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Yusuf Bozkurt Özal; Millet Parti
si Genel Başkanı Sayın Aykut Edibali; Yeni Demokrasi Hareketi Partisi Temsilcisi ve Genel Baş
kan Yardımcısı Sayın Mehmet Emin Sever; Hırvatistan Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı 
Sayın Katica İvaniçeviç. 

Şimdi, söz sırası, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Tansu Çil
ler'de. 

Buyurun Sayın Çiller (Alkışlar) 

DOĞRU YOL PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI TANSU ÇİL
LER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sayın konuk parlamenterler; cumhuriyet ta
rihimizin anlamlı bir gününü kutluyoruz. 23 Nisan, ulusumuzun kaderini eline aldığı gündür, ulu
sa saygının günüdür, yarınların sahibi çocuklarımıza sevgi günüdür. 

Kurtuluş Savaşımızın başladığı günleri, zor şartlan bir an için düşünelim. Ülkemiz, işgal altın
daydı, haraptı, fakirdi. Ulusun üzerine, ardı ardına gelen savaşların yılgınlığı çökmüştü. Dış ve iç 
hainler işbirliği içindeydiler. Mustafa Kemal, tek başına Samsun'a çıktığında durum böyleydi. 

Evet, Atatürk'ün, kendisine, davasına ve ulusuna güveninden başka hiçbir şeyi yoktu; ama, 
umutları vardı. En önemlisi, inancı vardı; ulusuna ve haklılığına. Ulu Önder, Kurtuluş Savaşını, iş
te, bu inançla başarıya sürüklemiştir. Böyle şartlar altında, âdeta, bütün dünyaya karşı, beraberlik 
içinde savaşı idame ettirmek zordu; ama, Atatürk için kaybetmek imkânsızdı; umudu vardı, inancı 
vardı ve ona inanan ulusu vardı. Büyük askerî dehasının yanında, devlet adamıydı, meşruiyetçiydi; 

- 9 -
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neyi, nasıl ve ne zaman yapacağını biliyordu. Erzurum ve Sivas Kongreleriyle, müstakbel Mecli
sin altyapısını hazırladı. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolda Meclisi kurdu. Binanın 
içindeki her şey derme çatmaydı; ama, dava muhteşemdi; lideri olağanüstüydü; arkadaşları inanç
lıydı. 

Atatürk, bize, ulusa inanmayı öğretti; egemenliğin ulusa ait olduğunu öğretti; en zor ve umut
suz şartlarda dahi, nasıl başarıya ulaşacağımızı gösterdi. 

Bugün anlamlı bir gündür; büyük bir bayramdır; bin defa kutlu olsun. 
Değerli milletvekilleri, Atatürk'ün dediği gibi, egemen olan millettir. Bu egemenlik, kimseye 

devredilemez, kimseyle bölüşülemez. Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler 
erir, tahtlar yanar, yok olur. 

Bu Meclis, Atatürk'ün meclisidir; O'na layık olmak zorundayız. 

O'nun emanet ettiği cumhuriyeti daha ileri götüreceğiz; devrimlerini devam ettireceğiz. 

Atatürk, hürriyet aşığıydı; ulusunun hür ve bağımsız olmasını istedi. 
' • ' . ' . ' • ' • • ' ' ' • • ' • • . . • • • - ı • ' • 

Başkalarının fikirlerine değer verirdi. Şu sözlerine dikkatinizi çekmek istiyorum: "Çocukları
mızı serbestçe konuşmaya; düşüncelerini, duygulannı hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye; içten 
inandıklarını savunmaya; buna karşılık da başkalarının düşüncelerine saygı duymaya alıştırmalı
yız." Evet, gelin, bu anlamlı günden başlayarak, düşünce hürriyetini daha ileriye taşıyalım; Ata'ya 
layık olalım; O'nun yaptığı gibi, ulusa ve onun olgunluğuna güvenelim. 

23 Nisanın bir başka anlamı daha vardır; ilk ve tek çocuk bayramıdır. Ulu Önder biliyordu; ço
cukların yarının büyükleri olduğunu ve yarınların onlara ait olduğunu biliyordu. Her devrimi onla
rı düşünerek yaptı; onları, itina edilmesi gereken birer çiçek gibi gördü. 

Gelin, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bize emanet edilen cumhuriyete, Meclise ve ço
cuklarımıza bir kez daha sahip çıkalım. Ulusal iradenin temsilcileri olarak, bu ülkeyi ileriye götü
recek yasalara, parti farkı gözetmeksizin sahip çıkalım. Zor günleri, tıpkı Kurtuluş Savaşında oldu
ğu gibi, beraberce ve inançla aşalım. Atatürk, bize, ulusumuzun engel tanımadığını gösterdi; O'nun 
çocukları olarak, engelleri aşalım. 

21 inci Yüzyıla çok az kaldı. Sorunları bu çatı altında çözeceğiz, başka çatı yok, başka Türki
ye de yok. 

23 Nisanlar ebediyen kutlu olsun. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çiller. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'da-

.dır. . • 
Buyurunuz Sayın Yılmaz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLÎS GRUBU BAŞKANI A. MESUT 

YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli milletvekillleri, değer
li konuklar; sözlerime, Büyük Atatürk'ün bundan 75 yıl önce Yüce Meclisimize hitaben ifad ettik
leri bir nutuktan alıntı yaparak başlamak istiyorum. 

Büyük Önder şöyle diyordu: "Bu müşkül vaziyet içinde, vatanı tehlikeli dağılış ve çöküşten 
kurtarmak için alınması lazım gelen tedbirler, bittabiî Büyük Millet Meclisine ait olacaktır. Bu 
Meclisin varlığı, her şeyden evvel, meşruluk ve sorumluluk esaslarının milletçe itibar ve saygı gör
mesinin şart sayıldığına bir delildir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75 inci kuruluş Yıldönümünü kutladığımız bugün, ülkemiz 
yine çok müşkül bir dönemden geçmektedir. Türkiye, belki de, cumhuriyet tarihinin en ağır mese-
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leleriyle meşbudur. Buna karşı, Yüce Meclisimiz, kurulduğu günden bu yana asla rastlanmadığı ka
dar devre dışı bırakılmış, cumhuriyet tarihinde görülmedik uygulamalarla, ülkemizin hayatî mese
lelerinin çözümlendiği nihaî merci olmaktan uzaklaştırılmış ve âdeta pasifize edilmiştir. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, DYP sıralarından "Ayıp" sesleri, gürültüler) . 

Bu durum, cumhuriyetimiz ve demokrasimiz açısından fevkalade vahim sakıncaları olan bir 
durumdur; Yüce Meclisimizin 75 inci Kuruluş Yıldönümü kutlamalarını gölgeleyen bir durumdur. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Yüce Heyetinizin 75 inci Kuruluş Yıldönümünü, bu kaygılar ve buruk duygular içinde kutlu
yorum. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Parti Grubunda konuş; niye burada konuşuyorsun! 
ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI A. MESUT 

YILMAZ (Devamla) - 75 inci Kuruluş Yıldönümünün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin cumhu
riyet ve demokrasimizin temelini teşkil eden ruhu gelecek nesillere taşıma sorumluluğunun yeni
den idrak edildiği bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

Ulu Önderimizin işaret ettikleri gibi, Yüce Meclisimizin varlığı, meşruluk ve sorumluluk esas
larının milletçe itibar ve saygı görmesiyle kaimdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet adına kul
landığı yasama yetkisinin ötesinde, Türk siyasetinin standartlarını saptayan, Türk siyasetinin genel 
kalitesini oluşturan bir yüce kuruldur. Meclisimiz, bu niteliğiyle, demokrasimizin kalitesinin biri
cik teminatı olmak durumundadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, demokrasinin, her şeyden önce, çelişkilerle yaşamayı öğ
renme disiplini olduğunu, bizzat kendi uygulamalarıyla sergilemek durumundadır. Çelişen düşün
celer, çelişen inançlar, çelişen pratikler ve çıkarlar muvacehesinde, asgarî müştereklerimizi tespit 
etme ve bunlara razı olma disiplini, her şeyden önce, bu çatıda geliştirilmek durumundadır. De
mokrasi, amacını aşmamasına özen gösterilen saptırılmamış diyaloglarla mümkün olabilmektedir. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri olarak, ülkemiz siyasetinin kalitesini yükseltmek, 
adaleti, kardeşliği, tesanütü temel alan Parlamento geleneğimizin üslubunu yeniden hayata geçir
mek durumundayız. Aksi takdirde, doğrulan, amacını aşan kelimelerin ardında kaybetmek, ülke
mizin aslî meselelerinin, yakışıksız polemiklere kurban edilmesine seyirci kalmak tehlikesi içinde 
olacağımızdan korkarım. 

Özellikle de, ülkemizin birtakım toplumsal, ekonomik ve siyasî zaaflarının çeşitli odaklar ta
rafından istismar edildiği bugünlerde, akıl, ahlak, edep ve gelenek gibi, bizi biz yapan değerlerimi
zin üzerine kurduğumuz bir diyalog mekanizmasını oluşturmak, Yüce Meclisimizin daimî günde
mini teşkil etmelidir. 

Siyaset; hassasiyet, sorumluluk ve kalite gerektiren bir uğraştır. 
Demokrasi, sürekli çaba ve fedakârlık istemekte, özeleştiriyle ayakta durmaktadır. 
Yüreğinde ve davranışlarında, dünyanın hakka en çok riayet eden, adaleti, başarının da çıkar

larının da ötesinde gören Türk Milletinin vekilleri olan bizler, bu çatı altında, milletimizin kadim 
değerlerini onurlandırmayan tutumlarımızı düzeltmek, onarmak ve yenileştirmekle yükümlüyüz. 
Türk demokrasisinin kalitesinin artırılması, Yüce Heyetimizin tutumuyla doğrudan orantılıdır. 

Diğer taraftan, yeni dünya düzeninin lokomotif ülkelerinden, insanı insan yapan adaleti onur
landırmalarını, bilgisizliklerinden veyahut kısa vadeli birtakım çıkarları nedeniyle sergiledikleri 
hoyrat tutumlarını değiştirmelerini, küresel demokrasiyi tehdit etmesi mukadder çifte standartları 
bertaraf etmelerini istemek de bizim hakkımızdır. 
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Türkiye, gelişmiş ülkelerin aştıklarını iddia ettikleri zaafların inatla yüceltildiği bir ülke olma

dığı gibi, bu zaafların giderilmesi için dışandan dayatmalara muhtaç bir ülke de değildir. (ANAP 
sıralarında "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Türkiye, zaaflarını, kendi üslubuyla, kendi yöntemleriyle, kendi zamanlamasına göre, Türk gi
bi yermek, Türk gibi yenmek durumundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin pratiği, Türk Mille
tinin dinamikleriyle, bunu başardığı ölçüde bütünleşecektir. Hedefimiz, millî değerlerimizin kıy
metini bilen, birbirine saygıyla tahammül etmeyi öğrenen, ülke sorunlarını, hatalarını, eksiklikleri
ni bu yüce çatı altında açık seçik konuşan, hiçbir dayatmaya mahal vermeyen ve boyun eğmeyen 
bir heyet oluşturmak olmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri olarak birinci görevimiz, ülke sorunlarına nihaî mer
ci olarak sahip çıkmaktır. Bu yolda en büyük desteğimiz, yüce milletimizden aldığımız yetkidir. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyor, Büyük Atatürk'ü ve Türkiye Cumhuriyetinin fedakâr ku- ' 
rucularını rahmetle anıyorum. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis 
Grubu Başkanı Sayın Hikmet Çetin'de. 

Buyurunuz Sayın Çetin. (CHP sıralarından alkışlar) 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ.GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI 
HİKMET ÇETİN (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sayın konuklar; Cumhuriyet 
Halk Partisi adına, sizleri ve televizyonları başında bizleri izleyen vatandaşlarımı saygıyla selam
lıyorum. Tüm ulusumuzun, demokrasimizi ve cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz sevgili çocuk
larımızın bayramlarını yürekten kutluyorum. 

17 nci Dönem Meclisimizden bu yana 23 Nisanlarda özel gündemle toplanan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, son birkaç yıldır, yabancı ülkelerin parlamento temsilcilerini de konuk ediyor. Bu 
uygulamanın dünya barışına Önemli katkılarının olacağım düşünerek, sürekli olmasını ve gelenek
selleşmesini diliyorum. Yabancı konuklarımıza ve dostlarımıza da, bu vesileyle, hoş geldiniz diyor, 
kendilerini saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, genç cumhuriyetimizin çözeceği ve. aşacağı daha çok sorunları olduğu
nu hiç kuşkusuz bilerek, ulaştığımız bu evreden büyük bir onur duyduğumu özellikle belirtmek is
tiyorum. Ülke ve ulusumuz, düşüncesiyle, duygusuyla, etkinliğiyle, yurttaşlık bilincine ulaşmış 
kimliğiyle ve asla vazgeçemeyeceği sarsılmaz iradesiyle, ulusal egemenlik temeline dayanan bir 
büyük devlettir, bir büyük millettir. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün, bize, ulusumuza en değerli ve ölümsüz 
armağanı saydığım Türkiye Büyük Millet Meclisi, sarsılmaz demokrasi yolunda, mutlak egemen
liğimizin bir büyük yapıtı olarak sonsuza kadar yaşayacaktır; çünkü, bu Meclisin temelinde, har
cında, bağımsızlık ve özgürlük kavgası vardır; emperyalizmle boy ölçüşen, dünyayı şaşkına uğra
tan ve bir Anadolu ihtilalini başaran aziz şehitlerimizin kanı vardır. 

Sayın milletvekileri, 19 uncu Yüzyılın sonlarına doğru, İngiltere Başbakanı Lord Salis-
bury'nin sözleriyle, Osmanlı Devleti, bir ölü devlettir. Bir süre sonra, Rus Çarı II. Nikola da, Os
manlı Devleti için "hasta adam" diyecektir. Bütün dünya, bitmiş, tükenmiş, yaşlı ve yorgun bir dev
let olarak gördüğü Osmanlı Devletini ortadan kaldırmayı ve paylaşmayı planlamaktadır. Daha son
ra, bu ihtirasla, ülkemiz, sömürgeci devletlerin saldırı ve istilasına uğruyor. Ulusumuz için bir yı
kım olan bu durumu, o gün, Mustafa Kemal Atatürk şöyle saptıyor: 

"Arkadaşlar, milletin egemenliğine sahip olmaması yüzünden katıldığımız harbi umumiden ve 
harb-i umumîde değerli evlatlarımızdan oluşan kahraman ordularımızın, Galiçya'da, Romanya'da; 
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Makedonya'da, Kafkas Dağlan'nda, Tur-î Sina Çölleri'nde karşılaştığı zorlukları hatırlatmaya ge
rek görülecek kadar çok zaman geçmemiştir. 

En nihayet, bu harb-i umuminin şeametli sonucu da cümlenizin malumudur. Bilhassa, Mond
ros Mütarekesiyle açılan devrin manzarasını, bir an için, tekrar düşünmüş olursanız, göreceksiniz, 
bu durum, esasında, sonuna kadar bir inhilâl manzarasından başka bir şey değildir. Devletler, her 
türlü insanî ve medenî ahitlerden, hukuktan tecerrüt ederek, memleketimizin kıymetli ve.feyizli 
yerlerini, en aziz yerlerimizi çiğnediler; fakat, düşmanlarımızın bu tarz-ı hareketinden daha elim, 
daha feci ve daha şayanı esef olan bir nokta varsa, o da, bu memleketin, irade ve hâkimiyetini kul
lanan insanların dahi düşman saflarına geçmiş olmasıdır." 

Sayın milletvekilleri, işte bu ortamda, bu zorluklarda Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor
du. Bir avuç insanın, amansız uğraşıyla, karşılarına dikilen engelleri, dayatmaları, entrikaları aşa
rak, oyunları bozarak, o büyük yürüyüşünün değerini, inceliğini hep birlikte düşünelim. O gün, 
Atatürk, arkadaşlarıyla birlikte, hem savaşı kazanmak hem de ileriye, çağdaşlığa ilişkin olarak 
"egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur" diyor ve bundan asla vazgeçmiyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yetmişbeş yıl önce çalışmalarına başlayan Birinci Büyük 
Millet Meclisi, orduları dağıtılmış, anayurt toprakları istilaya uğramış, silahları elinden alınmış, sa
vaş yorgunu ve hepsinden önemlisi, özgürlüğü yok edilmiş bir ulusun, anadil ve etnik köken fark
larına bakılmaksızın Ankara'ya gönderdiği temsilcilerinden oluşmuştur. Birbirleriyle kaynaşmış, 
tek vücut olmuş bir ulusun, bu Meclisi, ulusal orduyu kurmuş, silahlandırmış ve ona komuta etmiş
tir. Bu millî Meclis, istilacı ordularla, emperyalist devletlerle savaşmış, bir yandan da ulusal dev
letin, modern devletin temellerini atmıştır. Büyük Millet Meclisinin komuta ettiği ordularla kazan^ 
mış olduğu o eşsiz zafer', ulusal egemenliğimizin eseri ve tarihimizin en soylu destanlarından biri
dir. 

Şunu açıkyürekle ifade ediyorum: 23 Nisan, ulusumuz için yeni bir dönemin, yeni bir çağın 
başlangıcıdır; demokrasimizin öncüsüdür. Bu Meclis, ulusumuzu geri bıraktırmış tüm Ortaçağ ku
rumlarını bilinçle yıkarak, yerine çağdaş kurumlar ikame etmiştir. Atatürk'ün ve Birinci Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yadsınamaz büyüklüğü, bu önemli gerçekte yatıyor. 

Sayın milletvekilleri, izninizle, Partimin, Cumhuriyet Halk Partisinin kurucusu ve ilk Genel 
Başkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün bir önemli görüşünü, demokrasi anlayışına da ışık tutmak 
bakımından, burada belirtmek istiyorum. Belgem, Türk Tarih Kurumunun yayını Belleten'de bu
lunuyor. Yıl 1966, sayı 120. Bakın, bu belgede Atatürk ne diyor: 

"Bir içtimai heyet, aynı gayeye, bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, terakki ve 
temeddün etmesine fennî imkân ve ilmî ihtimal yoktur. O halde, Türk Milleti olarak hepimiz, ka
dın ve erkek, medeniyet yolunda ilerlemek için azimli olduğumuzu, hep beraber tekrar edebiliriz. 
Medeniyet alanında muvaffak olabilmek içinse, önce dürüst, emniyetli ve cumhuriyetimizi yaratan 
demokratik bir idare içinde yaşamamız gerekiyor. Bundan dolayı, biz, her vasıtadan, yalnız ve an
cak, bir noktai nazardan istifade ederiz. O noktai nazar şudur: Türk milletini, medenî cihanda la
yık olduğu mevkie isal etmek ve Türk Cumhuriyetini, sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha zi
yade takviye etmektir," 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yetmişbeş yıl önce siyasal yaşamımıza girmiş olan "ulu
sal egemenlik" kavramı, etnik kökeni, dili, mezhebi ne olursa olsun, tüm bireylerimizin, eşit haklı 
yurttaşlar olarak, ülkenin bugünü ve yarınları üzerinde koşulsuz söz sahibi olmalarını mümkün kû-
mıştır. 

Ulusların tarih içerisindeki yolculuklarında, zaman zaman duraksamalar, hatta, geriye dönüş
ler olabilir. Böyle bir açmazın aşılmasının yolu, ancak, daha çok demokrasiyle mümkündür. Her-
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keşi aynı olmaya, aynı düşünmeye zorlayan bir rejim, demokrasi olamaz. Böyle bir rejimin, olum
suzlukları çözmek bir yana, daha büyük sorunlara, çatışmalara yol açması kaçınılmazdır. Türkiye 
Cumhuriyeti, kararlılıkla bağlı olduğu ulusal egemenlik ve demokrasi yolunda bütün engelleri aş
maya, zorlukların üstesinden gelmeye muktedirdir ve kararlıdır. 

Değerli arkadaşlarım, toplumumuz, demokraside ne varsa, demokrasi neyi içeriyorsa, ona la
yık bir toplumdur. Şimdi, bu aşamada bize düşen, sağlam temeller üzerine kurulmuş bu yapıyı, bir 
an önce, daha çağdaş bir demokratik düzene ulaştırmaktır. Demokratikleşmenin bütün yasal ve 
anayasal düzenlemeleri, zaman geçirilmeden yapılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 21 inci Yüzyıla girmekte olduğumuz bu dönemde, dünyamız, büyük de
ğişmeleri ve oluşumları yaşıyor. Sovyetler Birliğinin çözülüp dağılmasının ardından, siyasî harita
nın yeniden çizilişine tanık ölüyoruz. Bir anlamda,'Birinci Dünya Savaşının nedeni olan Balkan
lar'da, Kafkasya'da ve Ortadoğu'da yetmiş yılı aşkın bir süredir dondurulan, üstü örtülen sorunla
rın yeniden ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle, ülkemizin yakın çevresinde kan dökülüyor ve 
soykırımına varan etnik kökenli çatışmalar yaşanıyor. 

Birinci Dünya Savaşının açık gizli anlaşmalarının paylaşım konusu yaptığı ülkemizin, böyle-
bir ortamda, bölgenin en güçlü istikrar unsuru bir devlet olarak ortaya çıkması, elbette bir tesadüf 
değildir. Yetmişbeş yılda yakın çevremizde yaşanan olayların, büyük, çalkantıların dışında kalarak, 
sürekli ileriye çağdaşlığa doğru gelişmemizin bir önemli nedeni vardır; bu, egemenliğin kayıtsız 
şartsız ulusa ait olduğu gerçeğidir. Bugün, halk olarak inanıyor veriliyoruz ki, ulus olmanın da bi
rinci koşulu ulusal egemenliktir. Ona sahip olmak, onu korumak, en başta gelen sorumluluğumuz
dur, yükümlülüğümüzdür. 

Sayin milletvekilleri, Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlarından bi
ri saydığım bir konuya da değinmek istiyorum. Bu sorun terördür. Terör, ulusumuzu üzmektedir, 
bize acılar vermektedir, her birimizi, bütün yurttaşlarımızı yürekten yaralamaktadır. Oysa biz, do
ğudan batıya, kuzeyden güneye ülkemizin her bir yöresinde, hangi etnik kökene dayanırsa dayan
sın, yüzlerce yıl hep birlikte yaşamış, kadere de, kıvanca da, tasaya da ortak olmuşuz. Hiç kimse
nin kuşkusu olmasın ki, terörü, halkımızın birliğini ve ülkemizin bütünlüğünü koruyarak mutlaka 
aşacağız. 

Ödün vermeyeceğimiz temel ilke demokrasidir. Demokrasi, bizim varlık nedenimizdir, hayat 
kaynağımızdır. Demokrasi, terörü de, demokrasi düşmanı tüm güçleri de ortadan kaldırmanın en 
etkili aracıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, ulusal egemenlik ilkesini bir bayram vesilesiyle ir
delemek şansına sahip olduk. Derin anlamı olan bu 23 Nisanda, hep birlikte, demokrasimizi daha 
ileriye götürme kararlılığını göstermeliyiz. Demokrasinin önündeki engelleri kaldırmak, düşünce
yi suç olmaktan çıkarmak, Yüce Meclisin en büyük ve ivedi görevi olmalıdır. Bu Meclis, Türkiye 
Anayasasını yeniden düzenleyerek, çağdışı kalmış uygulamaları ve yasaları bütünüyle değiştirerek, 
bir büyük demokrasi görevini yerine getirmelidir. Yeniden oluşturulacak bütün kurum ve kuruluş
larıyla hak ve özgürlükler, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin tüm kuralları eksiksiz işlemelidir; 
çünkü, ulusumuz, böyle bir yaşama layık bir ulustur. 

Sayın milletvekilleri, 23 Nisanı, Büyük Önderimizin işaretiyle, aynı zamanda çocuklarımızın 
bayramı olarak kutluyoruz. Dünyamızda, çocuklara armağan edilmiş, onlar için önerilmiş böyle bir 
bayram hiçbir ülkede yoktur. Bunu, ülkemiz için onur ve kıvanç nedeni sayıyorum. Çocuk sevgi
si, vatan sevgisinden ayrılmayan bir yüksek insanlık duygusudur. Geleceğimiz, çocuklarımızın el
lerinde yükselecek; çocuklarımız, yarın ve gelecekte ulusun kaderine sahip çıkacaklardır. Çocuk
larımız, bizi daha büyük hamlelere, dünyanın yeni oluşumlarına, çağdaş uygarlık evrelerine taşıya-
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caklardır. Onları çok iyi yetiştirmemiz, onlara destek olmamız gerekiyor. Çocukları için yaşaması
nı bilen toplum, büyük toplumdur. Uygarlığa giden yolda bilimi gerçek yol gösterici olarak vurgu
layan Büyük Atatürk'ün, çocuklarımıza, gençlerimize sonsuz güveni ve inancıdır ki, Türkiye Cum
huriyetini bugünlere taşımıştır. O bakımdan, ulusal egemenlik kavramı, çocuk bayramının ayrılmaz 
bir parçasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sayın konuklar; çocuklarımız ve gençlerimiz, ancak özgür 
bir ortamda, özgür ve çağdaş bir eğitimle beklentilerini koruyabilirler. Özgür ve çağdaş bir eğiti
min temel öğesi, laik ve demokrat bir eğitimdir. Ana babalarımızın, politikacılarımızın göz önün
de tutmaları gereken bir büyük ilke ve gerçek budur. 

Çocuklarımız, bu ulusal bayramı, yıllardır, bütün dünya çocuklarıyla birlikte kutluyor. Çocuk
larımız, olgunluklarını, dünya barışı konusundaki duyarlılıklarını da ortaya koyuyarlar. Kaynaşma
nın, birbirlerini sevmenin, anlamanın mutlu tabloları oluşuyor. Bu çocuklar, dünyanın geleceğine, 
gözyaşı değil, sevgi, mutluluk ve barış taşıyacaklardır. 

Tüm bu düşüncelerle, ulusumuzun, çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ye Çocuk Bayramını bir 
kez daha kutluyorum. Bizi bugünlere ulaştıran Büyük Atatürk'ü, O'nun dava arkadaşlarını saygıy
la anıyorum; ayrıca, beni televizyon başında izleyen yurttaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi adına 
saygılarımı ve sevgilerimi sunmayı bir görev sayıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sayın konuklar; beni sabırla dinlediniz; teşekkür eder, 
hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Şimdi, söz sırası, Refah Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Necmettin Er-

bakan'da. (RP sıralarından ayakta alkışlar) 
REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI NECMETTİN ER-

BAKAN (Konya) - Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, saygıdeğer misafirler, aziz mil
letimizin kıymetli evlatları; hepinizi Refah Partimiz Grubu adına saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 

Bugün, 23 Nisan 1995; üç bayramı bir arada kutluyoruz: Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 
Nisan 1920'deki açılışının 75 inci yıldönümü bayramını kutluyoruz, Millî Hâkimiyet, yani Ulusal 
Egemenlik Bayramımızı kutluyoruz, Çocuk Bayramını kutluyoruz; bayramlarımız kutlu olsun. 

Bu bayramlarımızın ve bu kutlamaların çok büyük önemi olduğuna inanıyorum; çünkü, bu ve
sileyle bir kere daha temel hedeflerimizi ve temel esaslarımızı hatırlamak, gözden geçirmek ve şu-
urlanmak fırsatını buluyoruz. 

Tam 75 yıl evvel, bu Meclis niçin ve nasıl kuruldu, açıldı; 20 nci Asra girerken. Batı toplumu 
içindeki etkin mihraklar, bu toplumların yönetimlerini yönlendirerek, tıpkı bugün "yeni dünya dü
zeni" adı altında yapmak istedikleri gibi,.bütün insanlığı kendilerine tabi bir topluluk haline getir
mek ve onları kolayca sömürebilmek için, yeryüzünde hakkı ve adaleti savunan Osmanlı Devleti
ni parçalamayı ye ülkemiz insanlarını köle yapmayı hedef almışlardı. Bu maksada ulaşabilmek 
için, içimizden ve dışımızdan, çeşitli yollara başvurdular. Trablus, Balkan ve Cihan Harplerini yap
maya mecbur kaldık. Takriben on yıl süren harplerden sonra önümüze Sevr Antlaşmasını koydu
lar; işte, o zaman, milletimiz "Ya istiklal, ya ölüm" dedi ve 1918'den sonra beş yıl süren İstiklal 
Savaşımızı yaptık. 

İstiklal Savaşımızın yürütülmesi ve başarıya ulaştırılması, 23 Nisan 1920'de Ankara'da topla
nan Türkiye Büyük Millet Meclisiyle, yani bu Meclisle mümkün olmuştur. Bunun için, 23 Nisan 
çok önemli bir gündür. 
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Bu Meclisin niçin ve nasıl kurulduğunu bugün hatırlamakta ve bundan büyük dersler almakta 

yarar vardır. Bunun için en iyi yol, bu Meclisi açan ve toplantıya çağıran Mustafa Kemal Ata
türk'ün, Meclisi toplantıya çağırmak için bütün Anadolu'ya göndermiş olduğu çağrı metnine bak
makta büyük yarar vardır. Bu metinde aynen şu cümleler yer almıştır: "Vatanın istiklali, yüce sal
tanat ve hilafet makamının kurtarılması gibi en gerekli görevleri yerine getirecek olan Büyük Mil
let Meclisinin açılış gününü cumaya tesadüf ettirmekle, bu kutsal günün hayırlılığından faydalan
ma ve tüm sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Veli'de, arınmış camide, cuma namazı kılınırken, 
nurlu Kur'an ve salata sığınılacaktır. Namazdan sonra lihye-i saadet ve sancak-ı şerif alınarak Mec
lis binasına gidilecektir. Meclise girmeden önce dua okunacak, kurban kesilecektir. Bu törende, ca
miden başlanarak, toplantı yerine gelinceye kadar, kolordu kumandanlığınca, askerî birliklerle özel 
hazırlık yapılacaktır." 

tşte, bu Meclis, 23 Nisan 1920'de bu şekilde açılmıştır. (RP sıralarından "BraVo" sesleri, al
kışlar) Görüldüğü gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 75 yıl önce, şu gayeler için kurulmuştur: 

1.-Ülkenin bağımsızlığını temin etmek, 
2.-Bizi parçalayıp köle yapmak ve sömürmek isteyen güçleri vatanımızdan kovmak, 

3 . - Ülkemizde hak ve adalete dayanan, adil bir yönetim ve düzen kurmak.(RP sıralarından al
kışlar) 

Hepimizin bildiği gibi, bu maksat için toplanan ve kurulan Birinci Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, aynı zamanda, ideal bir meclis olarak çalışmıştır. Bu bakımdan, Birinci Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin şu hususiyetlerini her zaman göz önünde bulundurmalıyız, bunları daima gaye edinme
liyiz: 

1-Milletin kendine, tarihine ve inancına bağlılık. 
2-Millî iradeyi aynen temsil, ona saygı ve bağlılık. 
3-Çoğulcu demokrasi, millet mozaiği. 

4-Fikir ve inanç hürriyeti. 
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hususiyetleriyle, her türlü güçlüğe ve imkânsızlığa 

rağmen, vatanı yabancıların işgalinden kurtarmış ve bağımsız bir devletin kurulmasını gerçekleş
tirmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920 günü kuruluşundan bugüne kadar, tam 75 yıl; 
yani, üç çeyrek asır geçti. Böyle bir süreden sonra, bugün ne görüyoruz: 75 yıl evvel, bizi parçala
yarak yutmak, köle yapmak ve sömürmek isteyen Batı toplumundaki mihraklar, bu gayelerinden 
vazgeçmiş değillerdir. Aynı gayelerini tahakkuk ettirebilmek için, sürekli olarak, Batı ülkelerinin 
yönetimlerini etkilemek için, bütün güçleriyle çalışmaktadırlar. Ülkesini seven insanlar olarak, her-
şeyden evvel, bunu görmeye ve buna karşı uyanık olmaya mecburuz. O gün, silahla yapmak iste
diklerini bugün, hem silahla hem de değişik yöntemlerle gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Kıb
rıs'ta, Bosna'da, Azerbaycan'da, Çeçenistan'da gördüğümüz budur, Türkiye'deki yönetimlerin 
kendilerinden borç para istemek için gittiği zaman, takındıkları tavırdan gördüğümüz budur. Ger
çekte ekonomik bir konunun siyasî maksatlara alet edilmemesi gerekir. Halbuki, görüldüğü gibi, 
tam tersine, borç para isteyenlerden, millî menfaatlarımızı çiğnemeleri talep edilmektedir. 

Aynı şekilde "sizinle iyi ve yakın ilişkilerde olmak istiyoruz" dendiği zaman " öyleyse, ülke
nizi parçalamak için adımlar atacaksınız; öyleyse, sizin kanunlarınızı bizim istediğimiz gibi düzen
leyeceksiniz" dediklerini görüyoruz. Gerçek şudur: Onlar, hiç değişmemişlerdir; ancak, ne yazık 
ki, bizim yöneticilerimiz, maalesef, bu Meclisin kurulduğu günden bugüne kadar çok değiştiler (RP 
sıralarından alkışlar) 75 yıl evvel, ülkemizin ve halkımızın millî menfaatlarını korumak için her-
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şey, Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşuluyordu. Orada, en geniş fikir ve inanç hürriyetleri 
tartışılıyor; milletin arzusuna uygun kararlar alınıyor ve sadakatle bu kararlar uygulanıyordu. Ba
şarıya böyle ulaşılır. 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisini takip eden ilk 25 yıllık dönemde, hep, gerçek bağım
sızlık, en büyük dikkatle gözetildi. Kendi gücümüzle kalkınma ve sanayileşme hedeflerine büyük 
önem verildi. Bu ilk devrede ülkenin yönetiminde böylece, millî görüş hâkimdi. İkinci Cihan Har
binden sonra Türkiye, çok partili hayata geçti. O günden bugüne kadar, elli yıl esnasında, yavaş ya
vaş, bu temel esaslardan uzaklaşılmaya başlandı. 

Bugün, öyle bir noktaya gelindi ki, artık ülkenin en önemli meselelerinde dahi, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, hatta Bakanlar Kurulu devre dışı bırakılıyor. Ülkenin en önemli ekonomik ka
rarları uygulamaya konuyor; bu kararlar daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme
miş ve ana politikayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tespit etmemiş. Ülkenin en hayatî, stratejik te
sislerinin kapatılacağına karar alındığı ilan ediliyor; bu kadar önemli konular, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde konuşulmamış, ana politika Türkiye Büyük Millet Meclisinde tespit edilmemiş. 

Türkiye'nin bütün mevzuatının, yabancı ülkelerin mevzuatına uydurulacağı hakkında kararlar 
alınıyor. "İçinde bizim bulunmadığımız karar organlarının, bundan sonra alacağı kararlara da uya
cağız" diye yabancılara söz veriliyor, imzalar atılıyor; Anayasaya/bağımsızlığa tamamen aykırı bu 
davranışlar bile, Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere edilmiyor. 

Bosna'da, Azerbaycan'da, Çeçenistan'da, Kıbrıs'ta, millî menfaatlarımız açısından en büyük 
olaylar cereyan ediyor; bu olaylar karşısında ne yapılacağının ana politikaları, Mecliste müzakere 
edilmiyor. 

Hatta, bugün artık, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen kanun tasarılarında gerekçe 
olarak "Avrupa Topluluğu direktifine uygun olarak, bu madde böyle tanzim olunmuştur" denilebi-
liyor. Yönetimin, Meclise sormadan altına imza attığı "Gümrük Birliği" adı altındaki anlaşmalar
da, aşağıdaki madde yer alabiliyor. 

Topluluk, bu çerçevenin benimsenmesi, iptali veya değiştirmesiyle ilgili işlemleri Türkiye'ye 
bildirecek, bu bilgilerin verilmesinden itibaren, Türkiye, bir yıl içinde, yasalarını bunlara uygun ha
le getirecektir. Topluluk, Türkiye'nin çıkarlarını etkileyebilecek her kararını en kısa zamanda Tür
kiye'ye bildirecek, Türkiye, kararla ilgili bilgi talep edebilecektir. (RP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) Türkiye, yeni mevzuat oluşturmak için, Avrupa Komisyonunun ilgili birimlerinin öne
rilen mevzuata ilişkin görüşlerini, gayri resmî olarak almaya gayret edecektir. 

Heyhat!.. Böyle bir bayram gününde, bu noktaların üzerinde durmamızın sebebi, şu gerçeği 
ortaya koymak içindir: İşte, ülkemizin, gerek ekonomik bakımdan gerek ülke huzuru bakımından 
ve gerekse dış politika bakımından bugün karşılaştığı güçlüklerin temelinde yatan başlıca sebep bu
dur. Onun için, bugün gelinen noktada, her zamandan daha fazla Birinci Türkiye Büyük Millet 
Meclisini örnek almaya ve ondan ders almaya ihtiyacımız bulunmaktadır. 

Bir yandan, ülkemizi yönetenler yavaş yavaş Birinci Türkiye Millet Meclisi modelinden uzak
laşırken, yetmişbeş yıllık sürecin son yirmibeş yılında, halkımızın yeniden millî görüşe dönüşü, 
Türkiye'nin tam bağımsızlığını koruma, Türkiye'yi lider ülke yapma, manen ve maddeten kalkın
mış yeniden büyük Türkiye yapma şuuru hızla gelişmiş ve Türkiye'yi yeniden Birinci Türkiye Bü
yük Millet Meclisi modeline uygun hale getirme, kesin kararlılık haline gelmiştir. İşte, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin kuruluşunun 75 inci yıldönümünde yaşadığımız sevinilecek en büyük olay 
ve gelişme budur. 
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Bu yüzden, millî hâkimiyet esası üzerinde bir lahza durmakta fayda var; çünkü, bugün, aynı 

zamanda, millî hâkimiyet bayramını kutluyoruz. Millî hâkimiyet eşittir tam bağımsızlık; artı, de
mokrasi; artı, millî görüş demektir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri* alkışlar) 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu ilkeye sarsılmaz bir samimiyet ve sadakatle bağlıy
dı. Tek gayesi, halkın arzusuna uygun icraatı gerçekleştirmekti. Bu zihniyetle İstiklal Savaşımız ya
pıldı, sömürülen bütün ülkelere öncülük edildi ve son yüzyılın önemli ve büyük bir şerefine nail 
olundu; ancak, ne yazık ki, son dönemlerde, ülke yönetiminde, milletin arzusu ve ihtiyacı esas alı
nacağına, dış güçlerin arzularının yön verici hale geldiği görülüyor. Çalışan insanlarımızın kaç ya
şında emekli olacaklarını bile, biz değil, onlar belirlemeye çalışıyorlar. (RP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Bugün, hatta bazı partiler, milletin karşısına çıkıp "bugün millî hâkimiyet kavramı değişmiş
tir" gibi, aldatıcı sözlerin arkasına sığınıp, hâkimiyetin Avrupa Birliğine devredilmesini savunacak 
hale gelmişlerdir. İşte, bizim inancımıza göre, 23 Nisanı kutlarken, ibret almamız lazımgelen en 
önemli gerçekler bunlardır. Ne IMF ne de Avrupa Birliğinden yana olan zihniyetlerin, bu bayram
la bağdaşması mümkün değildir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu açıklamalardan sonra diyoruz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, hangi inanç ve ruhla, 23 
Nisan 1920'de ilk toplantısını yapıp, nasıl çalışmaya başladıysa, geliniz* bugün de, aynı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi vasıtasıyla, hep beraber, millî birlik ve beraberlik içinde, kültür emperyalizm 
minden, ekonomik sömürü düzeninden elbirliği ile kurtulalım. 

Bu inanç ve temennilerle, aziz milletimize, siyasî, kültürel ve ekonomik gerçek bağımsızlığa 
kavuşmuş 23 Nisanlar diliyorum. Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramının bir arada kutlanmasının 
sebebi, çocuklanmızın, millî hâkimiyet, yani, tam bağımsızlık, demokrasi ve millî görüş esaslarına > 
bağlı olarak yetişmeleri içindir. Bugünkü Çocuk Bayramı, bütün çocuklarımıza kutlu olsun. Yav
rularımızın, hakkı üstün tutan ve bütün insanlığın saadeti için çalışan, adil bir düzen şuuruna sahip, 
yeni nesiller olarak yetişmesi temennisiyle ve yeryüzündeki uluslararasında çocuklar için bayram 
günü olan ilk ülke olmanın memnuniyetiyle, Yüce Meclisin kıymetli üyelerini, saygıdeğer misafir
leri ve aziz milletimizin bütün evlatlarını hürmetle selamlar; aziz milletimize, bütün İslam âlemine 
ve bütün insanlığa saadetler dilerim. 

Bugün münasabetiyle, bu Meclisin, bundan önce hayatını kaybeden bütün üyelerine Cenabı 
Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olup da burada bulunmayan üyeleri de saygıyla, hürmetle selam
lıyorum. 23 Nisan Bayramlarımız kutlu olsun. (RP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Değerli milletvekilleri, söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Alparslan 

Türkeş'te. 

Buyurun Sayın Türkeş. 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Yozgat) -
Sayın Başkan, sayın konuk parlamenterler, değerli milletvekilleri, televizyonları başında bizleri 
seyreden sevgili vatandaşlarım; bugün, Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramının 75 inci yıldönümü
nü kutlamaktayız. Çocuklarımıza ve geleceğe emanet edeceğimiz millî egemenliğimizin, bu kutsal 
varlığımızın önemini bir kere daha hatırlamak 1995 yılı Türkiyesi için bir gerekliliktir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, kuruluşunda, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini yapmış 
kutsal bir çatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, bugüne kadar, büyük hizmetler vermiş, önemli görevler yerine getirmiştir. Millî ege
menlik, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tecelli etmektedir. Demokrasinin ve millî egemenliğin 
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temel kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Yüce Meclisimiz, üzerine düşen görevini yürüt
meye ebediyen devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu kutsal çatıyı korumak ve kollamak, öncelikle, bizlerin görevidir. Bu 
görevde, yanlışlarımızı düzeltmek, eksikliklerimizi tamamlamak ne kadar önemliyse, demokrasi 
düşmanlarının, planlı bir şekilde, Meclisimizi yıpratma eylemlerine karşı da tedbirler geliştirmek o 
kadar önemlidir. Meclisimizin itibarına gölge düşürecek yayın ve beyanların gerçekleşmemesi için, 
demokrasiden yana olanların üzerine düşen görevleri vardır. Meclisimizin itibarı, millî iradenin iti
barına eşdeğerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, her şeyden önce, demokrasi âşıklannm kurduğu 
ve yaşattığı bir kurumdur. Bütün meselelerimizi, milletimizin içerisinden bulunduğu bütün dertle
ri, demokratik bir çizgide halledebilmemiz, bunlara çözümler bulabilmemiz, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi çatısı akında, elele, birlikte çalışmakla mümkündür. Bugün, gerçekten çok önemli dert
lerle karşı karşıyayız. Cehalet ve geri kalmışlık, bizim, en büyük düşmanımızdır. Bunun için, mil
lî eğitim, öncelikle ele almamız gereken bir meselemiz olmalıdır. Bilinmelidir ki, her işin başı in
şan ve onun eğitimidir. Marksizmin çöküşünden sonra, dünyada ve ülkemizde esen hâkim rüzgar, 
serbest piyasa ekonomisidir. Demokrasiyle de özdeşleştirilen serbest piyasa ekonomisinin iki bü
yük zaafı, hür siyasî ve ekonomik düzeni tehdit etmektedir. Hükümetlerin ve aydınlarımızın, bu ko
nularda tedbirler üretip, tatbik etmeleri kaçınılmaz görünmektedir. Bu iki büyük zaafın birincisi, 
millî gelir dağılımındaki adaletsizliklerle, bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderek büyüme is
tidadı göstermesidir. İkincisi ise, serbest piyasa ekonomisinin temel unusuru olan kâr müessesesi
nin, toplumsal değerlerimizi ve ulus bilincini sarsması ve yıprâtmasıdır. 

Bu iki büyük sorun dikkate alınmaz ve tedbirler geliştirilmezse, 21 inci Yüzyıl, bir kargaşa ve 
kavga yüzyılı olarak yarınlarımızı karartır. Savaşların hüküm sürdüğü, milyonlarca insanın öldü
rüldüğü, kan ve gözyaşlarının bitmediği 20 nci Yüzyıl, 21 inci Yüzyıla girerken, hiçbir menfi mi
ras taşımamalı, götürmemelidir. Türkiye, bu noktada, en kısa zamanda problemlerini çözerek, 21 
inci Yüzyıla hem milleti hem de dünya için, bir umut bir öncü ülke olmalı ve kendi mührünü, in
sanlık tarihine bir kere daha vurabilmelidir. 

Türkiye'nin öncü bir ülke olması, millî birlik ve beraberliğimize bağlıdır. Bugün, ülkemizde 
mevcut olan hayat pahalılığı, işsizlik, sosyal ve kültürel sorunların yanı sıra, bütün bunlara endi-
rekt de olsa büyük tesiri olan bölücülük, millî birlik ve beraberliğimizi tehdit eden en önemli prob
lemimizi teşkil etmektedir. Bölücülüğün hangi boyutta olduğu hepimizce malumdur. Bu arada, si
lahlı, bölücü çetelere karşı mücadelesini kahramanca yürüten ve şu anda da Kuzey Irak toprakla
rında ayrı bir gayret içerisinde bulunan, Silahlı Kuvvetlerimizi, emniyet mensuplarımız; ve bütün 
devlet görevlilerimizi kutluyor, şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmetler diliyorum. 

Devletimizin çetelere karşı yürütmüş olduğu bu meşru savunma hareketi sürerken, PKK'nın 
siyasî kanadını teşkil eden ve ideolojik mücadelelerini yürüten kişilere karşı yıllarca süren duyar
sızlık ve dikkatsizliği hatırlatmak isterim. Bu hususta hepimiz daha uyanık olmaya mecburuz. "Fe
derasyonu tartışalım, siyasî çözümü görüşelim, düşünce hürriyeti, Kürtçe eğitim ve televizyon" gi
bi tekliflerin arkasında ülkemizi bölmek isteyen güçler ve merkezler vardır. (MHP ve DYP sırala
rından alkışlar) Bu tür tekliflere- hangi değerler kılıfında sunulursa sunulsun- iltifat etmemek, kıy
met vermemek lazımdır. Önce, şu terör ve bölücülük akımları Türkiye'de yok olsun, ondan sonra 
her şeyi kendi aramızda oturup konuşabiliriz. Özetle, millî birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek, 
birbirimize olan saygı ve kardeşliği gölgeleyecek hiçbir şeye müsaade etmemeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, nüfusu 60 milyonu geçen Türkiye'de, devlet-halk ilişkileri çağın gerek
tirdiği ölçüde ve gelişen şartlara göre işlememektedir. Milletimizin memnun olduğu devlet kapısı 
yok denecek kadar azdır. Yine halkımızın, yargıyla ilgili ciddi şikâyetleri mevcuttur. Bütün bu ger-
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çekler, devletin yeniden yapılanması mecburiyetini doğurmaktadır. Devletimiz, kuruluş ve işleyiş 
amacına uygun olarak, halkımızın ihtiyaç ve istekleri dikkate alınarak yeniden organize edilmeli ve 
eleman istihdamı da, aynı paralelde yeniden düzenlenmelidir. 

Özelleştirme politikası neticesinde, ekonomik faaliyetlerden uzaklaşmaya başlayan devletimi
zin, özel sektörle olan ilişkilerine de yeni bir boyut getirmesi şarttır. 

Milletlerarası ve dünya firmaları arası ciddî ekonomik yarışın hâkim olduğu günümüzde, Tür
kiye'nin, muhakkak Türk markalarının dünyaya yayılması noktasında yeni bir stratejiyi uygulama
ya koyması kaçınılmazdır. 

Sayın milletvekilleri, kıymetli konuklar, aziz vatandaşlarım; adaletin hüküm sürmediği bir ül
ke, sıkıntılardan kurtulamaz. Her sahada, her faaliyette adaletin hâkim olmasını sağlamak, icraat 
noktasında olanların temel görevidir. Bu noktada, Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir yasama or
ganı olarak büyük görevler düşmektedir. Hukukun üstünlüğünü sağlayacak olan kurum, Türkiye 
Büyük Millet Meclisidir. 

23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramının hepimize kutlu olmasını diliyor, sevgili yav
rularımıza, güçlü, lider bir Türkiye bırakma, sevginin, bansın, kardeşliğin, hoşgörünün ve adaletin 
hüküm sürdüğü bir ortam emanet etme yansında bu göreve talip olanlara başarılar diliyorum. 

Hepinizi sevgi ve saygılarla selamlıyorum. (MHP sıralarından ayakta alkışlar; DYP, ANAP ve 
RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Türkeş. 
. Söz sırası, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit'te. 

Buyurun Sayın Ecevit. (DSP sıralarından ayakta alkışlar; ANAP sıralarından alkışlar) 
DEMOKRATİK SOL PARTİ GENEL BAŞKANI BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, sayın konuklar; sözlerime başlarken, sizleri, Yüce Ulusumuzu ve 
sevgili çocuklarımızı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 75 inci açılış yıldönümü dolayısıyla kutlarım. 

Dün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlandı. Bu göreve yeni
den seçilen deneyimli devlet adamı ve Kıbnslı Türklerin değerli önderi Sayın Rauf Denktaş'ı kut
larım. (Alkışlar) . 

Aynı zamanda eksiksiz bir özgürlük ortamında yaptıkları seçimle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyetinin gerçekliğini ve demokratlığını dünyaya bir kez daha kanıtladıkları için Kıbrıslı Türkleri 
de kutlarım. (Alkışlar) 

Kıbrıslı Türklerin ulusal davasına bundan sonraki katkılarında da Sayın Rauf Denktaş'a başa
rılar dilerim. 

Sayın milletvekilleri, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlarken tüm dünya çocukla
rına barış, özgürlük ve kardeşlik içinde mutlu birer yaşam dilerim; ancak, Çocuk Bayramımızın se-, 
vincine gölge düşüren bir acı olaya da değinmeden edemeyeceğim. Bu olay, ana ve babalarına ka
vuşmak için büyük tehlikeleri göze alarak yurdumuza gelen Bulgaristanlı Türk çocuklarının geri 
yollanmış olmalarıdır. Oysa, hiçbir yasa hiçbir kural hiçbir anlaşma, çocukların, analarından baba
larından ayrı düşürülmesini haklı kılamaz. (DSP sıralarından alkışlar) O Bulgaristanlı Türk çocuk
larının da, şimdi analarının babalarının ellerinden tutarak, Türkiye'de çocuk bayramına katılmala
rı ne kadar güzel olurdu. Bir an önce, bu tür aynlıklara son verme yolunun bulunmasını dilerim. 

Bir başka acı olay da şu: Bugün Türkiye'de çocuk bayramı kutlanırken, yine bugün Amerika 
Birleşik Devletlerinde, Oklahoma faciasında yaşamlarını yitiren çocuklar için de yas tutuluyor. Te
rör kurbanı o çocuklara, Allah'tan rahmet, ailelerine ve Amerikan Ulusuna başsağlığı dilerim. 
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Atatürk'ün ve Türk Ulusunun, tüm dünya çocuklarına adadıkları bu bayram vesilesiyle, ayrı

ca, Türkiye'yi insan haklan bakımından irdeleyip, sorgulayan devletlere, kuruluşlara ve hükümet 
dışı örgütlere de bir hatırlatmada ve dilekte bulunmak isterim. 

Son yıllarda Bosna-Hersek'teki Sırp soykınmının, Çeçenistan'a karşı sürdürülen zalimce sa
vaşın, Güneydoğu Anadolu'daki bölücü terör eylemlerinin ve yıllardır Irak'a uygulanan ekonomik 
ambargonun başlıca kurbanları arasında, büyük ölçüde, çocuklar da yer alıyor, hatta yeni doğmuş 
bebeklerde yer alıyor. Türkiye'yi insan haklan bakımından gözetim altına almaya kalkışan devlet
lere, kuruluşlara ve örgütlere, bu acı gerçekleri hatırlatırken, insan hakları konusunda Türkiye'ye 
gösterdikleri yoğun ilginin birazını olsun, terör kurbanı, soykırım kurbanı, savaş kurbanı ve ambar
go kurbanı çocukların yaşama hakkına da göstermelerini dilerim. (Alkışlar) 

İnsan hakları ve demokrasi konusundaki eksikliklerimizi ivedilikle gidermek, bizim -yabancı 
gözlemcilerden önce- kendi kendimize görevimizdir; o görevi yerine getirecek kuruluş ise, Türki
ye Büyük Millet Meclisidir. 

Bu konuşmamı hazırlarken, bir yıl önce 23 Nisan 1994'te yine bu kürsüden yaptığım konuş
manın metnini okudum ve gördüm ki, bir yıl önceki konuşmamı, kelimesine dokunmadan, bugün 
de yapabilirmişim; çünkü, geçen yılın 23 Nisanından bu yana, insan hakları ve demokrasi konusun
da tek bir adım atılmamıştır. Örneğin, bir yıl önceki konuşmamda yürürlükteki seçim sisteminin 
adaletsizliğinden yakmıyordum, o yüzden millet iradesinin Büyük Millet Meclisine büyük ölçüde 
çarpıtılarak yansıtıldığım belirtiyordum. Yeni seçimler yaklaşıyor; ama, seçim sistemindeki adalet
sizlikler, olduğu gibi duruyor. Bir yıl önceki konuşmamda, yürürlükteki Anayasa yüzünden genç 
kuşağın Büyük Millet Meclisinde temsil edilemeyişinden, üniversite öğrencilerine parti üyeliğinin 
bile yasaklanmış olmasından yakınıyordum, bu yasaklar hâlâ yürürlükte. 

Sendika ve meslek odaları yönetici ve denetçilerinin, hatta, avukatlarının, aynı zamanda mil
letvekili olamayışlarından yakınıyordum. Yeni seçimler yaklaşıyor; ama, hiçbir ülkede eşi görül
medik o yasaklar da hâlâ yürürlükte; çalışanların sosyal haklarını engelleyen Anayasa hükümleri 
de hâlâ değişmiş değil. Bu gibi konularda söz verilen Anayasa değişiklikleri, komisyondan komis
yona havale ediliyor ve bir türlü Meclis gündemine gelemiyor. 

Son zamanlarda, Koalisyon içi tartışmalarda öyle bir hava yaratıldı ki, sanki Terörle Mücade
le Yasasının 8 inci maddesi değiştirilince, insan hakları ve demokrasi bakımından bir eksiğimiz 
kalmayacak. Oysa, 8 inci maddenin yanı sıra, değiştirilmesi gereken daha birçok yasa ve Anayasa 
maddesi var; ama, onlar umursanmıyor. 

Güvenlik uğruna yüzlerce köy boşaltılmış; ama, köylerinden, topraklarından, sürülerinden ko
parılan insanlarımızın nerede bannacakları, geçimlerini nasıl sağlayacakları; ne yiyip içecekleri, 
çocuklarını nasıl okutacakları düşünülmüyor. Oysa, bunlan düşünmek güvenlik güçlerinin değil, 
Hükümetin ve Büyük Millet Meclisinin görevidir. 

Köy koruculuğu düzenlemesinin, güneydoğudaki feodal yapıyı büsbütün kökleştirmekten baş
ka bir işe yaramadığı artık belli. Yıllardır sürdürülen olağanüstü hal uygulamasının durumu olağan-
laştıramadığı, üstelik, giderek bir çıkar kapısına dönüştüğü belli. Bölücü gerillaların üstüne ordu
larla yürümenin, katlanılan masrafa, verilen şehitlere değecek ölçüde sonuç getirmediği, bunun için 
ayrı bir güvenlik düzenlemesi gerektiği belli. 

Kuzey Irak'ta yaratılan otorite boşluğunun, bölücü terörü nasıl tırmandırdığı, her sınırötesi ha
rekât ardından, bölücü terör örgütünün yeniden eski mevzilerine döndüğü böylesi bir süreçte eko
nomimizin hızla çökmekte olduğu, halkımızın gitgide yoksullaştığı da belli; ama, izlenen tutumda, 
uygulanan yöntemlerde, hatta, güneydoğu sorununu tanımlamakta hiçbir değişiklik belirtisi görün
müyor. 
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Kurtuluş Savaşımız sırasında Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehlikeler, tehditler ve sal

dırılar, şimdikinden çok daha ağırdı. Türkiye de şimdiki durumuyla kıyas bile edilemeyecek kadar 
güçsüzdü; ama, Türk Milleti, o koşullar altında Türk-Kürt ayrımcılığı ve bölücülüğü tuzağına da 
düşmeksizin, dünyanın yedi düvelini ve onların içimizdeki tüm uzantılarını dize getirmeyi başardı. 
O yıllarda Türkiye'de henüz demokrasi yoktu; ama, son derece de demokratik bir Büyük Millet 
Meclisi vardı. Şimdi ise, bazı eksiklikleri bulunsa da, demokrasimiz Var; ama, Büyük Millet Mec
lisimizin, temel siyasal ve askerî kararlara herhangi bir somut katkısı yok. 35 000 askerimiz büyük 
bir sınırötesi harekâta girişmiş; ama, bu harekâtın siyasal amacı hâlâ belirlenmiş değil. Meclis dev
re dışında, hatta Hükümet devre dışında. Bu harekâtla, Kıbrıs Barış Harekâtı arasında benzerlik 
kurmaya kalkışanlar, Barış Harekâtı süresince, Büyük Millet Meclisimizin ne kadar etkinlik ve 
ağırlık taşıdığını, Hükümetin, Meclis içindeki tüm partilerle nasıl bir danışma ve dayanışma içinde 
olduğunu anımsamaz görünüyorlar. 

Sayın Başbakan "Yetki bende, emri ben verdim, önder benim" diye konuşuyor. Eğer öyleyse, 
Türkiye'de demokrasi de, hukuk devleti de işlemiyor demektir. 

Son günlerin aziz Mehmetçiğimiz için açılan "Haydi Türkiye" kampanyası çok yerinde. Bu 
kampanyaya milletten gelen destek, büyük sorunlar karşısında milletimizin nasıl dayanışma içine 
girebildiğini gösteriyor; ama "Haydi Türkiye" yetmez; izninizle, ben buna bir çağrı daha ekliyorum 
"Haydi Türkiye Büyük Millet Meclisi" diyorum. (Alkışlar) Büyük Millet Meclisinin, tıpkı Kurtu
luş Savaşında ve Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında olduğu gibi, duruma el koyup, ulusumuz adına 
egemen olmasını diliyorum. 

Bu vesileyle Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Değerli arkadaşlar, söz sırası, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğ-

lu'nda. 
Buyurunuz Sayın Yazıcıoğlu. (Alkışlar) 
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHSİN YAZICIOĞLU (Sivas) - Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri, ülkemizde konuk olarak bulunan değerli misafirler ve değerli 
Türk Milleti; sözlerime başlarken, Büyük Birlik Partisi adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 23 Nisan 1920 tarihi, sıradan bir tarih değildir. Altaylardan ilahî bir 
randevuya koşarcasına Batı'ya akan bir milletin, bin yıllık yurdu Anadolu'dan sökülüp atılmak is
tenmesine karşı, son damla kanına kadar direnişinin sembol tarihidir. Kendini yeniden Kafkasların 
ötesine sürmek isteyen emperyalistlere karşı, bu büyük millet, Kuvayı Milliye ruhunu harcına ka
tarak inşa ettiği Birinci Meclisiyle, bir büyük mücadelenin destanını Anadolu yaylasına bir daha si-
linmemek üzere nakşetmiştir; ama, bugün ne yazık ki, o zor günlerde, âdeta kayalara tırnaklarımı
zı geçirerek tutunduğumuz bu coğrafyada, Kuvayı Milliye ruhunun eksikliğini hissetmekteyiz. 

Millî hâkimiyet kavramı, âdeta demode olmuş, günlük hayattan kovulmuş, sadece bayramla
rın hatırına akla gelen sembolik bir kavrama dönüşmüş gibidir. Millî hâkimiyet, bir tören çeşnisi 
değil; milletimizin inançlarıyla uyum içerisinde, siyasetten kültüre, iktisattan dış politikaya bütün 
sahalarda referans olması gereken bir felsefedir. 

Yeniden yapılanan dünyada, biz, her şeye rağmen, yeni dünya düzeninin, sözde insan hakları 
cenneti oluşturduğu iddiasında olan yeni dünya düzeninin bir uydusu olmaya değil; tam bağımsız
lık düşüncesiyle millî irademizi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tecelli ettirerek, milletimizi yi
ne bugün de, Kuvayı Milliye ruhuyla bir arada, beraberce tutmak zorundayız. Bu anlayışın yeniden 
tesis edilmesi için en büyük görev, Türkiye Büyük Millet Meclisine düşmektedir. Millet iradesinin 
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tecelli merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinden rahatsız, çokseslilikten hoş
lanmayan odakların, sinsice yürüttüğü bütün dışlamalara, yıpratmalara ve bütün bu çabalara rağ
men, millî hâkimiyetin en büyük teminatı olmak mecburiyetindedir. Bunun için de, artık, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kendisine ve milletimize yakışan bir anayasa çıkarabilmelidir. Tam bir inanç 
hürriyeti getirecek, milleti devletle barıştıracak, devleti, milletin değer yargılarına saygılı ve sadık 
hale getirecek, tarihle bugünü barıştıracak yeni bir anayasa, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iti
barını yükseltmesi açısından bir zarurettir. Halen, ihtilal anayasalarıyla idare edilen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, demokratik meclis olamaz. (BBP sıralarından alkışlar) 

Toplum huzurunun en büyük dinamiklerinden olan vatandaşlar arasındaki nimet-külfet denge
sinin sağlanması, Meclisin haysiyet meselesi haline gelmelidir. Bir tarafta nimet denizinde yüzen 
imtiyazlı sınıf, diğer tarafta külfet çukurunda çırpınan sahipsiz çoğunluk varsa, bir tarafta insanlar 
vatan için can verirken, diğer tarafta ezanın, vatanın, bayrağın sadece edebiyatı yapılıyorsa, o ül
kede iç huzurdan kesinlikle söz edilemez. (RP sıralarından alkışlar) 

Millet inançlarına saygılı anayasa, ona uygun idarî yapı ve omuzundaki yükün altına kendi 
omuzunu da sokan, milletin derdiyle dertlenen yönetici görürse, her türlü fedakârlığı bu millet gö
ze alabilir. Tarihimiz bunun ispatıyla doludur. 

Bugün Türk Milleti, yoksulluk sınırının altına büyük bir çoğunluğunun sokulmuş olduğu bu 
dönemde, kuzey Irak'a yapılmış olan bir operasyon dolayısıyla, her şeye rağmen Türk Silahlı Kuv
vetlerinin etrafında tam anlamıyla kenetlenebilmiştir; hem de İktidarın, siyasî maksadın ne olduğu 
konusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî partilere bilgi vermede gösterdiği kıskançlı
ğa rağmen, hedeflerinin ne olduğunu bilmemesine rağmen... Yıllardır terör belasıyla uğraşan, mil
lî güvenliği için evlatlarını veren, askeriyle, polisiyle, öğretmeniyle, doktoruyla, beşikteki bebekle
riyle teröre kurban giden, her gün Anadolu'nun içinde, bayrağa sarılı tabutların arttığı Türkiye'de, 
bu millet, hiç tereddüt etmeden askerin etrafında yer almıştır; neden; çünkü, bu millet, millet, dev
let ve vatan için yapılacak fedakârlıklara hiç tereddüt etmeden katılmaktadır. Bu millet, gömleğini 
satar; ama, devletinin yanında yerini alır; yeter ki, kendisini idare edenlerin samimiyetine, açıklı
ğına inanmış olsun. Bu millet, kendisinin yapmış olduğu fedakârlıkların aynısını yönetenlerinin ya
pacağına inandığı zaman onun etrafında kenetlenir, hiç tereddüt göstermez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, dış dayatmalara ihtiyaç duymadan, millî birlik ve bütünlük 
içinde demokratik kurumlarını çeliştirmeden, insan haklarına saygılı, daha huzurlu bir Türkiye'nin 
temellerini atmalıdır. Sözde dost gözüken, fakat, her fırsatta Türkiye'yi bölmek isteyen şer odakla
rına imkân sunan Batılı ülkelerin dayatmalarına karşı, bugüne adını veren millî hâkimiyet ilkeleri
ni, daima esas almak durumundayız. Sözde insan hakları konusunda Türkiye'ye baskı yapan ülke
lerin nasıl bir çifte standarta sahip olduklarını, Bosna-Hersek'teki, Çeçenistan'daki, Karabağ'daki, 
Cezayir'deki parmak izlerinden tanıyoruz. . 

Burada, sözde Batılı dostlarımıza samimiyetle bir şey ifade etmek istiyorum: Bugün, Çeçenis-
tan'da, Bosna'da, Cezayir'de, Azerbaycan'da uygulanmakta olan ve Türkiye'de PKK terörünün 
meydana getirmiş olduğu insan hakları ihlallerinin karşısında eğer kararlı bir şekilde durmazsanız, 
o zaman Birleşmiş Milletlere olan güven kaybolur, NATO'ya olan güven kaybolur, AGİK'e karşı 
olan güven kaybolur ve Batı'yla dost yaşamak isteyen, bunda da samimî olan Türk Milletinin Ba-
tı'ya olan güveni tamamen yok olur. Hiç kimsenin bunu yok etmeye hakkı yoktur. (BBP ve RP sı
ralarından alkışlar) 

Milletlerarası platformlarda ülkemizi tehdit eden, ambargo uygulayanlar, çadır tiyatrosunu 
sözde parlamento diye takdim edenler, şu gerçeğin altını çizmek durumundadırlar: Türkiye, dost
luğu güven veren, düşmanlığından korkulan bir ülkedir. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 
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Bölgede barış isteyenler, Türkiye'yi, istikrarı sağlayabilecek en büyük unsur olarak kabul et

mek mecburiyetindedirler. 

Engin tarihi, zengin devletleşme tecrübesi, Batı Avrupa'daki işçilerinden Doğu Türkistan'a, 
Kırım'dan Sudan'a uzanan Osmanlı kültür mirası dolayısıyla, milyonlarca kilometrekarede nüfusu 
olan bir ülkedir Türkiye. 

Türkiye'yi bölmek isteyenler, bu tarihî hakikati kavramak, Türkiye'nin düşmanlığından kork
mak, en az Türkiye kadar, dostluğuna önem vermek durumundadırlar. 

Türkiye, eğer dost geçinilirse, bölgenin istikrar unsuru bir ülkedir; bunu böyle görmek zorun
dayız. Türkiye'nin büyüklüğünü sadece Batılılar değil, bu ülkeyi yönetenler ve yönetecek olanlar 
da kavramalıdır. Her fırsat bulduğunda Atlantik ötesine uçarak, milletin inançlarını şikâyet ederek, 
millî bağımsızlık olmaz. (BBP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Nasıl ki, halka rağmen 
halkçılık, fiyasko çıktıysa, milletin inançlarına ters düşecek milliyetçilik de fiyaskodur. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, bu hususta, milletin teminatı olmak zorundadır. İktidarıyla, muhalefetiyle 
tüm Meclis, temsil ettiği milletin çıkarlarından haberdar olmak, vatandaşların katlandığı sıkıntılar
da, onlarla beraber hemdem olmak, onlarla birlikte sıkıntılara göğüs germek durumundadır. Aksi 
tutum, milletle onu temsil eden Meclisin arasını açmak, Meclisi itibarsız konuma itmek isteyen art-

_ niyetlilerin ekmeğine yağ sürmek olacaktır. 

Ayrıca, bu bayramın çocuk bayramı olması dolayısıyla, dünyada çocuk ölümlerinin en yüksek 
oranda olduğu ülkelerden biri olan Türkiye'de, sadece bayram ilan etmenin çözüm olamayacağına 
da işaret etmek istiyorum ve teröre kurban edilen bütün çocukların, terörden arındırılmış bir dün
yada, güzel bir çevrede, insan hakları içerisinde, mutlu ve müreffeh yaşayacağı bir dünyayı, elbir
liği ile hep beraber kurabiliriz diyorum. Statlardaki renk cümbüşüne katılamayan, sanayilerde, si
gortasız, iş güvenliksiz çalışan ilkokul çağı çocuklarının varlığını da unutmamalıyız. 

Sözlerime son verirken, bayramların sadece lafta kalmamasını diliyor, 75 yıl önce yakılan bir
lik meşalesinin daha parlak ışıklar vermesini; millet, devlet barışının yeniden tesis edilmesini; ta
rihle günümüzün barıştırılmasını, Anayasa ile milletimizin inançlarının barıştırılmasın!; inanç hür
riyetinin, ibadet hürriyetinin, fikir hürriyetinin tam olarak yansıtıldığı ve sağlanıldığı bir anayasa
ya Türkiye Büyük Millet Meclisinin kavuşturulmasını; ilk Meclisin kaynağını aldığı Kuvayı Milli
ye ruhunun ve o ruhun kaynağını aldığı milletin inanç değerlerine sahip çıkarak, Kuvayı Milliye 
mücadelesinde olduğu gibi, yeni bir ruhla, yeni bir şuurla hareket.ettiğimiz zaman, terör de ülke
miz topraklarında boy atamayacaktır, hiçbir dış operasyon Türkiyemizi, ülkemizi bölemeyecektir. 

Biz, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızla, millî kaynaklarımızı harekete geçirdiğimizde, 65 mil
yon genç nüfusuyla, etrafındaki jeopolitik ve stratejik imkânlarıyla, Türkiye, 2000'li yıllarda öncü 
bir millet ve öncü bir devlet olabilme şansına sahiptir. Bu şansa sahip olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisini kutluyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) . 

BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, teşekkür ederim. 
Söz sırası, Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Yusuf Bozkurt ÖzaFda. 
Buyurunuz Sayın Özal. (YP sıralarından alkışlar) 

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) - Sayın Başkan, de
ğerli konuk milletvekilleri, sayın milletvekilleri; bugün, bundan üç çeyrek asır önce büyük bir sü
per devletin yıkıldığı yıllarda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu yapıldı. O zamanın anla
yışına göre, Meclis kurulurken, Mustafa Kemal ve milletvekili arkadaşları, Hacı Bayram Camiine 
gittiler; orada, cuma namazını kıldıktan sonra, Meclisin açılışını yaptılar, 
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Aradan üç çeyrek asır geçti, şimdi, yine Büyük Millet Meclisinin içerisindeyiz. Bu, üç çeyrek 

asrın, bir çeyreğini tek parti dönemiyle geçirdik; geri kalan yarım asrını da çok partili düzen içeri
sinde geçirdik; bu büyük bir tecrübedir, bu tecrübeden alınması gereken dersler vardır. Hele bu son 
elli yıllık dönemde, üç tane de askerî müdahale olmuştur. Şimdi de, içinde bulunduğumuz bu dar 
günlerde -maalesef diyorum, üzülerek söylüyorum- kamuoyunun, bu Meclise olan güveni azalmış
tır; neden bu böyle olmuştur: Biz, burada, bazı çözüm önerileri getirmeye çalışacağız; tenkit etmek
ten ziyade, çözüm önerileri getirmeye çalışacağız. Bunun sebebi, burada bulunan milletvekillerinin 
şâhıslarından dolayı değildir bana göre; bunun sebebi, bir sistem yanlışlığındandır. Dikkat ediniz, 
bu Millet Meclisine seçilen milletvekilleri, göreve başladıktan hemen sonra, bir başkanlık divanı 
seçilir; onun arkasından bir hükümet işbaşına gelir. Daha sonra tatbikat gösterir ki, işe hükümet hâ
kim olur. Meclis, Hükümetin getirdiği her türlü tasarıyı, bir noktada kabul etmek zorunda kalır. Ya
ni, Meclis ilk kurulduğu zamanlarda, bundan yetmişbeş sene önce, hükümet; Meclisin hükümeti 
iken, bugünkü uygulamayla o hale gelmiştir ki, Meclis hükümetin Meclisi gibi görünmeye başla
mıştır. İşte, bunu çözmek mecburiyetindeyiz. 

Eğer, burada yazılı yazılar; "Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir" yazısı, yerine geçecekse 
bu sistem değişmelidir. Bazıları "efendim, Türk Ulusu, bir sistem değişikliğine daha hazır değil
dir" diyebilir. Hayır, yetmişbeş senelik bir tecrübe, bizim böyle bir sistem değişikliğine hazır oldu
ğumuzu gösterir. 

Bir kere bakınız, bu niçin böyle oluyor: İki milletvekilini alınız, iki milletvekili aynı yerden 
seçilmiş gelmişler, birisi bakan olmuş, öbürü de burada milletvekili olarak oturuyor. Kısa bir mu
kayese yapınız, milletvekili olarak oturana küçük bir oda verilir, altı kişi oturduktan sonra, odada 
yedinci kişi oturamaz. Her gün, kendisine bir sürü insan, hastam var, diye gelir; memurdur, tayini
nin yapılması için gelir; milletvekili de, bunların dışında vakit kalırsa, gelir, bu Mecliste görüşme
lere katılır. Kendisinin 1 müşaviri vardır; 1 sekreteri vardır. Tabiatıyla, Genel Kuruldaki görüşme
leri de hakkıyla takip edemez ve hatta öyle olur ki, bu Mecliste iki milletvekili yan yana oturduğu
muzda o gün "ben bir otomobil aldım, falan marka; çok güzel" derken, Başkan "Kabul edenler... 
Etmeyenler..." der. Öbürü sorar "ne oluyor, neyi oyluyoruz" ve şuraya bakar Hükümet nereye oy 
veriyorsa ona göre oy verir. • 

Değerli arkadaşlar, bu böyle gidemez; çünkü, bakan olan kişiyi alalım, her şeyden evvel altı
na, Mercedes marka 300 SEL, kırmızı plakalı bir otomobil verilir; şoförü, polisi her şeyi vardır. 
Şimdi, değerli arkadaşlar, ben, bugün için tenkit etmiyorum, bu her zaman böyle olmuştur; çok par
tili düzende hep böyle olmuştur ve bu yetmişbeş senelik tecrübeden sonra bunun değişmesi gerek
tiğini söylüyorum milletimize. 

Şimdi, ne oluyor; bakan olan kişinin emrine çok sayıda çalışan insan veriliyor, büyük tahsisat
lar veriliyor; "yap" dedi mi yapılıyor, "yık" dedi mi yıkılıyor... Aynı yöreden gelen iki milletveki
li, birisi o dar odada oturacak, öbürü de bakan olup bu yetkiyi kullanacak. Şimdi soruyorum kendi 
kendime; bir insanın evliya olması lazım ki, böyle bir nefis meselesine kendini kaptırmasın. 

Peki, bir kimseyi milletvekilliğinden bakanlığa kim getirir: Bir başbakanın iki dudağı arasın
dadır. O zaman, işte böyle, bu durumda başbakan, hem icranın başıdır hem de yasamanın başıdır; 
,yani, olan hadise şudur Türkiye'de: Türkiye'de, bir kişi, bir noktada, hem yürütmeye hem de yasa
maya tamamıyla hâkim olmaya başlıyor. Halbuki, kuvvetler ayrılığı ve kuvvetlerin birbirlerini 
kontrol etmesi, demokrasiyi yaşatır. Bunu yapmadığınız takdirde, işte, her arada bir sıkıntılara dü
şersiniz. 

Değerli arkadaşlar, bu sıkıntıdan çıkmanın tek yolu başkanlık sistemidir. Başkanlık sistemin
de, milletvekilleri bakan olamazlar, bakan olan milletvekilleri de milletvekilliğinden istifa etmek 
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zorundadırlar, tekrar milletvekilliğine de dönemezler ve milletvekillerine de yasama organında iyi 
vazife yapabilmeleri için her türlü imkân verilir; öyle, daracık bir oda değil, her türlü imkân veri
lir ve meclisten hükümet tasarıları geçmez başkanlık sisteminde; hükümet tasarı gönderemez mec
lise, sadece bütçesini gönderir, sadece, milletvekillerinin vereceği kanun teklifleri vardır; işte, mec
lisi bu kuvvetlendirir. Yoksa, meclis, devamlı surette hükümetin gölgesinde kalacaktır arkadaşlar. 
İşte, yetmişbeş senelik, üç çeyrek asırlık denemenin bir neticesi budur. Bunun yapılması halinde, 
Türkiye, belki Türkiye'nin tecrübesinden istifade edecek diğer ülkeler, büyük adım atacaklardır. 
Aksi takdirde -bunu bütün kalbimle söylüyorum- biz bu çıkmaz yolda devam ederiz. 

Değerli arkadaşlar, büyük bir süper devletin yıkıldığı yıllarda kurulan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, dualarla açılmıştı. Dikkatimi çekti, iki büyük Almanya'nın birleşmesi de dualarla ve dinî 
ayinle yapıldı. Herhalde siz, Almanya'ya laik olmayan bir ülke diyemezsiniz. Bizim, birçok mese
lemizin de yeniden düşünülmesi lazım. Bu memlekette yaşayan çeşitli dinlere mensup insanların, 
inançları muvacehesinde, herkese kendi inancını yaşamak hürriyetini verecek teminat, laikliktir; 
bunu böyle anlamak lazım, bunu başka türlü anlayamayız. 

Türkiye'de, maalesef, bunlar böyle olmamıştır. Meclisimizde yapacağımız değişiklikle birlik
te, bunları da süratle düzeltmemiz lazım. Biz, Yeni Parti olarak, başkanlık sistemini, programında 
öneren tek partiyiz. Bunu böylece ifade ediyor; milletimizin bayramını tebrik ediyorum, hepinize, 
saygı ve selamlar sunuyorum. '"'.•• . . 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Şimdi, söz sırası, Millet Partisi Genel Başkanı Sayın Aykut Edibali'de. 
Buyurun. 

MİLLET PARTİSİ GENEL BAŞKANI AYKUT EDİBALİ (Kayseri) - Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri ve aziz milletim; bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 75 in
ci yıldönümü; Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı. Bayramınızı kutluyor ve daha nice yıllara, yüz
yıllara bu kutlama günü ulaşsın diyoruz. Bu mutlu günümüzde, sevincimizi paylaşmak üzere gelen 
İslam âleminin ve Türk âleminin ve dünyamızın değerli temsilcilerine hoş geldiniz diyoruz. 

Dileğimiz odur ki, Türk Milleti, yetmişbeş yıl önce, kendisini vatansız, devletsiz bırakıp par
çalamak ve yok etmek isteyen emperyalist güçlerin canavar hayallerini unutmasın; Türkiye'yi o ka
ranlık günlere getiren dünya şartlarını hatırlasın; Türkiye'yi yok olmaktan kurtaran mukaddes ve 
aziz ölçüleri, hedefleri ve imanı daima hatırlasın. 

Yedi deniz ve üç kıtaya yayılan mülkümüzden elimizde kalan son yurt Anavatanın, cihan sa
vaşının galipleri ve içerideki gaflet ve hıyanet ocakları tarafından her taraftan paylaşılmak istenil
diği o karanlık günlerde, Türk Milletinin imanı ve istiklali için hayatlarını feda etmekten çekinme
yen şehitlerimize, İstiklal Savaşımızın muzaffer ordusunun neferinden Başkumandanına kadar tüm 
Mehmetçiklerine, mensuplarına minnet, saygı ve dualarımızı gönderiyoruz. 

Kabul ve ilan ettiği prensipler ve belgelerle İstiklal Savaşımızı yönetişiyle Müslüman Türk 
Milletinin gönlünde taht kuran Gazi Kurucu Meclisin Aziz Reisi ve değerli üyelerine ebedî minnet 
ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Biliyoruz ki, Gazi Meclisin kabul ve ilan ettiği belgeleri, prensip
leri, örnek ahlakı, vazife aşkı, samimî hürriyetperverliği, demokratlığı, vatanperverliği ve adalet 
tutkusu, Türkiye'nin ilham kaynaklarından başlıcası olmakta devam edecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli konuklar; Türkiye Büyük Millet Meclisinin ku
ruluşundan bu yana geçen yetmişbeş yılda, dünyamız ve Türkiye, çok önemli değişikliklere uğra
dı ve Türkiye, üç hükümet darbesini ve onun getirdiği sıkıntıları da yaşadı. Kuvvetli icra, kolay ül
ke yönetimi arzularıyla Parlamento karşısında güç yitirdi. Parlamentonun, icrayı, idareyi ve med-
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yayı denetleme gücü kazanması, kuvvetler ayrılığı içinde yerini yeniden belirlemesi gerekmekte
dir. Bunun için, ülke şartlarına uygun, millî mutabakata dayanan sivil bir anayasaya, halkın irade
sinin serbestçe oluşmasına ve onun devlet hayatına yansımasına imkân veren kalıcı bir siyasî par
tiler kanununa, ve adil bir seçim sistemine, ciddî ve hayatî ihtiyaç vardır. 

Yüce Meclisin, parti mülâhazaları üzerinde, insanlığın ve ülkenin deney ve bilgi birikimini ve 
ülke gerçekleri ışığında devlet siyasetini yönlendirmek, devlet politikalarını belirlemek üzere, Mec
lis çalışmalarını yeniden düzenlemesine ihtiyaç vardır. 

Şüphesiz ki, Türk siyasî hayatının başlıca zaafı durumundaki liderler demokrasisinin artık aşıl
ması için, siyasî partilerin grup nizamnamelerindeki tekparti dönemlerini hatırlatan antidemokratik 
kayıtların, partilerimiz tarafından kaldırılması gerektiği inancındayız; aksi halde, ülkeyi bir azınlık 
iktidarına mahkûm ederiz; ne siyasette istikrar kalır ne halkın ve ne de hakkın hâkimiyeti gerçek
leşir. Allah korusun, tüm ülkeyi skandallar sarsar; halk, ülkenin geleceğine güvenini yitirir, ülke, 
parçalanma sürecine girer. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve değerli konuklar; dünyamız, baş döndürücü bir deği
şim içerisinde; Türkiye, çok büyük tarihî fırsatlar karşısında olduğu gibi, ciddî problemlerle de kar
şı karşıya. Millî Hâkimiyet Bayramım kutladığımız bu günde, millî iradenin bu Mecliste tecelli ve 
temerküz edeceğini ilan ederken, yeni Türkiye gerçekleri açısından, son siyasî gelişmelere bakma
mız gerekmektedir, îzin verirseniz, Avrupa Gümrük Birliğiyle ilgili ilişkilere, millî hâkimiyet ve 

. Türkiye'nin menfaatlan açısından bakmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve aziz konuklar; bir süreden beri, Türk siyaset ve fikir 
hayatında millî hâkimiyet ilkesinin, bağımsızlık esasının, modası geçmiş bir kavram haline geldi
ği, ulus devlet kavramının artık terk edilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bazı liderler, artık, ba
ğımsızlık kavramının eskidiğini ve ülkeler arasında bir karşılıklı bağımlılık döneminin açıldığını 
söylemektedirler. Çok cazip ve aldatıcı bu tür fikirlerin, gerçeklikle uzaktan yakından alakası yok
tur. Siyasî tarih şahittir ki, devlet, bir milletin bir toprak parçası üzerindeki kayıtsız, şartsız, ortak-
sız egemenliğidir. Egemenlik, bölünmez, paylaşılmaz, değiş tokuş edilemez. Bu egemenlik, müna
kaşa edildiği, paylaşıldığı zaman, devlet biter; yerine, bir vasal devlet gelebilir. Şüphesiz ki, dev
letler arasında eşit hukuk ve karşılıklı saygı çerçevesi içinde alışverişler, anlaşmalar olur; ama, bir 
karşılıklı bağımlılıktan bahsedilemez. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve değerli konuklar; Türkiye'nin Gümrük Birliğine katıl
ma talebini, biz, ciddiyetle üzerinde durulacak, müzakere edilecek bir hayatî konu olarak görüyo
ruz ve Yüce Meclisin, bu katılma talebini, inceden inceye, tarih, ilim ve ülke gerçekleri huzurunda 
müzakere etmesini istiyoruz. 

Birinci olarak; Türkiye'nin, Ortak Pazar adıyla bilinen Avrupa Birliğine üye olarak katılması 
ve sözde bunu hazırlayacağı söylenen Gümrük Birliğine katılma talebi, halen meri Anayasaya ay
kırı oİduğu gibi, ondan önce yürürlükte bulunmuş olan anayasalara ve millî mücadele belgelerine 
de apaçık aykırıdır; Sivas ve Erzurum Kongreleri kararlarına, Birinci Meclisin kararlarına da aykı
rıdır; özellikle, bağımsızlık prensibine, millî hâkimiyet esasına aykırıdır; milliyetçilik, halkçılık ve 
devletçilik gibi Anayasa ilkelerine de aykırı olduğu açıktır ve Avrupa Topluluğu hukukuna aykırı 
olan ilkelerin terki gerekmektedir. Bu tenakuzun da inceden inceye müzakere edilmesi gerekmek
tedir. 

İkinci olarak; Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği hedefleri, Türk Milletine, tarafsız ve dürüst 
bir biçimde anlatılamamıştır; bu konuda, ilmî, tarafsız araştırmalar yapılamamıştır. Türkiye'nin, 
Avrupa Topluluğu isimli, farklı bir medeniyet ve kültür dünyasındaki kayıpları ve kazançları araş
tırılmamış; geçiş dönemi ve katılım halinde, problemlerin nasıl çözüleceği, Türk toplumunun ya-
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nında bulunan ilim adamlarından meydana getirilmiş enstitüler ve akademiler tarafından incelen
mek lazım gelirken, hiç, tutarlı ve bütüncül hazırlık yapılmamış; kamuoyunun, Avrupa Topluluğu
na katılma yanlısı sektörler, gruplar ve lobiler tarafından aldatılmasına göz yumulmuştur. 

Üçüncü olarak; sonradan adını Avrupa Topluluğu olarak değiştiren bir siyasî Avrupa Birliği 
olarak karşımızda bulunan AET ile 1963 yılında yapılan sözleşmenin şartları tepeden tırnağa de
ğişmiş durumdadır. Türkiye ve Türk Halkı, bu topluluğu, ekonomik bir organizasyon olarak tanı
dı; ancak, aradan geçen yıllar sonucunda, karşımızda, parasıyla, parlamentosuyla, hukukuyla üni-
versal bir devlet, bir imparatorluk belirmektedir. Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasın
daki antlaşma, hukukî hata sebebiyle, sakat olarak doğmuştur ve yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var-

' dır. 

Dördüncü olarak; Avrupa Ekonomik Topluluğu, daha sonra, bir Avrupa medeniyeti topluluğu 
ve birliği, Türkiye'de, sadece bir ekonomik olay olarak görülmüş ve halk yanıltılmıştır. Hâlâ da, 
Avrupa Topluluğunun bu medeniyet ve siyaset boyutu gözardı edilmektedir ve Avrupa Topluluğu
na katılmanın, devletimizi bir vasal devlet haline getirme, kültür ve medeniyetimizi ise Avrupa me
deniyetinin antropolojik bir kalıntısı haline getirme ciddî ve kaçınılmaz tehlikesi bulunmaktadır. 

Konuya, sekter bir yaklaşımla, sektör, hatta, firma bazından yaklaşmak, olaya, Türkiye'nin, 
Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve bekası açısından bakmamak son derece tehlikeli olmaktadır. Di
ğer taraftan, Batı'da, bazen Türkiye'nin aleyhine sonuçlar doğuracak siyasî ve dinî hürriyetleri kul
lanma imkânının var olabilmesi, bazı çevrelerin, Avrupa Birliğine katılmanın hiçbir mahzur taşı
madığı kanaatine varmasına sebep olmaktadır. 

Beşinci olarak; Türkiye'nin Gümrük Birliğine müracaatı, Avrupa Topluluğu üyesi olmanın bir 
yolu olarak gösterilmektedir, ki, tehlikeli bir yanlıştır. Aksine, Türkiye, Gümrük Birliğine dahil ' 
olarak Avrupa Birliği Topluluğuna katıldığı takdirde, Avrupa Topluluğu karar mekanizmalarında 
hiç olmazsa bir azınlık hakkına sahip olabilecekti; ama, Gümrük Birliğine katılmakla, Avrupa Top
luluğunun vereceği tüm kararlara uyma mükellefiyetini de sırtlanmış olacaktır. Böylece, Avrupa, 
İskandinav, Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinden sonra Avrupa'nın en dış halkasına Türkiye'yi oturt
makla, Türkiye'yi Avrupa mukadderatının dışına atmakta; ama, Türkiye'nin tüm avantajlarından 
yararlanma imkânına kavuşmaktadır. 

Altıncı olarak; Türkiye, bir İslam ülkesi olması ve Kafkasya ve Türk devletlerine yakınlığı se
bebiyle, Batı için, İslam Dünyasına açılışın köprü başı durumundadır. Gümrük Birliği ve Avrupa 
Topluluğu hayalleri nedeniyle bu dünyayla ilişkilerimiz, Avrupa'yla uyumlu olma mecburiyetiyle 
çok ciddî şekilde sınırlandırılmış ve değişmiş olacaktır. Bu durumda, Türkiye, komşularıyla, Türk 
Dünyasıyla, İslam Dünyasıyla topluluklar oluşturma şansını yitirecektir. 

Yedinci olarak; Avrupa Birliğine katılan Türkiye, ekonomik bakımdan zarara uğrarken, asıl 
yıkıcı tehlike kültür ve siyaset alanında görülecek; Türkiye, kaderini, resmen, Avrupa'ya bağlamış 
bir vasal devlet haline gelecek; Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet kültürü, Avrupa kültürünün bir 
alt şubesi haline gelecek, muhtemelen millî kültürümüz, bir ölü kültür haline gelecektir. 

Bize göre, Avrupa Birliği macerası Türkiye'nin intihan olacaktır. Bu müracaatlar yapılırken, 
konu, Mecliste enine boyuna tartışılmalıydı; varlık ve bekası üzerinde, bize göre, ölümcül etkiler 
yapacak bu girişim için referandum yapılmalıydı. Bu hak, maalesef, halktan ve Meclisten esirgen
miştir. , 

Millî Hakimiyet Bayramınızı kutlarken, konunun yeniden müzakere edilmesini, parti genel 
başkanlarımızdan özellikle istirham ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. ( MP ve ANAP sı
ralarından alkışlar) 

•'. - 2 8 -



T.B.M.M. B:103 23 .4 .1995 O . l 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Edibali. 

Son olarak, söz sırası, Yeni Demokrasi Hareketi Temsilcisi ve Genel Başkan Yardımcısı Sa
yın Mehmet Emin Sever'dedir. 

Sayın Hatipten sonra, Hırvatistan Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Katica Iva-
niçeviç konuşacak, arkadaşlarımın salonu teşriflerini rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Sever. 

YENİ DEMOKRASİ HAREKETİ ADINA, GENEL BAŞKAN YARDIMCISI M. EMİN SE
VER (Muş) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sayın konuklar, sevgili çocuklar ve televizyon
ları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarım; şahsım ve Yeni Demokrasi Hareketi adına, siz
leri saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anadolu halkı, tüm çabalarını ve güçlerini birleştirerek, Mustafa Ke
mal'in önderliğinde, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde başlayan sivil örgütlenmeyi * 75 yıl önce, bu
gün, Meclise taşıdılar. Ülkenin bu en sıkıntılı ve kara günlerini aşmak, ülkeyi fiilî bir işgalden kur
tarmak için, halkın, azim ve iradesinden başka hiçbir gücü yoktu. Bu güç, ulusal ve demokratik bü
tünleşmeyi bu çatı altında gerçekleştirdi. . 

Halkın gerçekten temsil edildiği, milletin inancına, mozaiğine uygun olan bu Mecliste, halk, 
inanç ve düşünce özgürlüğü içinde sorunlarını tartışabiliyordu. Keyfîlik, şahıs ve zümre baskısı ye
rine, hukuka uygun bir devlet yönetimi kurmanın meşru zemini işte bu Mecliste olmuştur. 

Çağdaş cumhuriyet iradesinin kuruluşundaki temel ilkelerden, ne yazık ki, zamanla uzaklaşıl-
mıştır. Bü uzaklaşma, ülkenin bugün içerisinde bulunduğu sıkıntıların temelini oluşturmaktadır. 

, Bugünkü Meclisimiz, sorunları özgürce tartışma bakımından, yalnızca ilk Meclisin değil, ba
sının ve televizyonun da gerisinde kalmıştır. Bu Meclis, maalesef, halkın iradesini yansıtmamakta
dır. Üzerinde başka hiçbir irade bulunmaması gereken bu Meclis, Hükümete, Hükümet, Başkanı
na, Başbakan da Meclisin dışındaki iradelere tabi hale gelmiştir. 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisinin önüne "egemenlik halkındır" yazmakla egemenlik halkın ol
maz, birkaç parti kurup, üç beş yılda bir seçim yapmakla da demokrasi kurulmaz. Demokrasi, as
lında, yurttaşın devlete karşı korunduğu yönetim şeklidir. Devletin var oluş nedeni, vatandaşların, 
güvenlik, adalet, iç barış gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Oysa, bugün, devlet, bir amaç ha
line gelmiştir; vatandaşın bu temel haklarını dahi sağlayamamaktadır. 

. Bugün, adalet ve güvenlik ise birçok yerde mafya tarafından sağlanmaktadır. Devlet, şugün-
lerde, yerini, bir düzensizliğe ve kaosa terk etmektedir. Ben ve Partim, bu gidişi son derece tehli
keli buluyoruz. Bunun altını çizmek ve uyarı görevimizi yerine getirmek istiyorum. 

Keyfî ve hukuksuz uygulamalar, söylendiği gibi, hiç de devletin temelini korumaya yönelik 
, değil; aksine, antidemokratikuygulamalar, vatandaşlarımızın yapay nefretlerle birbirinden uzaklaş
masına neden olmaktadır. Bölünme tehlikesi, demokrasiden değil, demokrasinin yokluğundan kay
naklanır. 

Bugün, kural ve kurumlarıyla işlediği ne kadar güçlü olarak ifade edilirse edilsin, Türkiye'de 
demokrasi tam değildir; kuvvetler ayrılığı lafta kalmıştır, yasama tamamen yürütmeye tabidir. Bu
günkü Koalisyon Hükümetinde de, büyük ortağın liderinin tercihleri geçerlidir. 

Kişisel çıkarlar, kutsal bilinen kavramların arkasına saklanmakta, vatandaşlar, bu kavramlar 
yoluyla aldatılmaktadırlar. Birçok yetkilimizin, devletin ve milletin çıkarları olarak takdim ettikle
ri antidemokratik davranışlar, aslında, tamamen kişisel çıkarları yansıtmaktadır. 

Bugün, toplumu, iki büyük dert içten içe kemirmektedir; bunlar̂ , yolsuzluk ve terördür. Bu şid
det ortamının düzelmemesinin sebebi, bunlarla mücadelenin bir KİT'e dönüşmekte olmasında yat-
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maktadır. Akıtılan kandan maddî çıkar sağlayanlar vardır. Şiddetten, yolsuzluktan ve sömürmeden 
çıkarı olanlar, aslında kendi çıkarlarını devletin çıkarları gibi topluma sunar ve sanki devletin yeri
ne geçmek için tüm güçleriyle çalışırlar. Böylece, kurum ve kuralların egemenliğinde, herkese eşit 
mesafede duran hukuk devleti yerine, keyfilik ve başıbozukluğun kural haline geldiği, taraflı bir 
zümre iktidarı bu ülkeyi yönetmektedir. 

Sayın Başbakan, Türkiye topraklarındayken söylemeye korktuğu; ancak, ülke hava sahası dı
şına çıktığında, havadayken söylediği bazı demokrasi söylemlerini, ülkeye geldiğinde acaba unu
tuyorlar mı?! (RP sıralarından alkışlar) Merak ediyorum, neden vazgeçiyorlar; yoksa kendilerine 
bazı kaşlar mı çatılıyor?!. 

Yine, bu Mecliste bulunan partilerin sayın genel başkanları, seçim meydanlarında, halka, 12 
Eylül Anayasasını ve benzeri diğer antidemokratik yasaları değiştireceklerini; enflasyonu düşüre
ceğini, hatta 2 anahtar vereceğini, karakolları şeffaflaştıracağını, dahası, Dicle kenarında otlayan 
kuzunun hesabını verceğini söyleyen sizler de mi aynı engellerle karşılaşıyorsunuz?!. Seçimlerde 
halktan yana olduğunuzu söyleyip, iktidar olur olmaz devletçi kesilmenizi nasıl izah edeceksiniz?!. 

Mevcut hukuk sistemiyle, toplum, bir nevi kışla talimatnamesiyle yönetilmektedir ve Parla
mentodaki biz siyasetçilerin sadece kendi maaşlarını artıran kimseler değil, artık, milletin vekili 
rütbesine terfi etmemizin zamanının geldiği kanısındayım. 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) - O, sizin kanaatiniz... 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Milletin parasını almış, kendisi kaç gün gelmiş; so
run, Sayın Başkan. 

YENİ DEMOKRASİ HAREKETİ ADINA, GENEL BAŞKAN YARDIMCISI M. EMİN SE
VER (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; demokratik hiçbir ülkede, yargısız infaz, gö
zaltında kayıp, ölüm, faili meçhul cinayetler olamaz... (Gürültüler) 

BAŞKAN-Değerli arkadaşlar, dinleyelim... 
YENİ DEMOKRASİ HAREKETİ ADINA, GENEL BAŞKAN YARDIMCISI M. EMİN SE

VER (Devamla)-...sendikal haklar için yürüyen işçi ve memurlar coplanamaz. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Meclisi küçük düşürmeye kimsenin hakkı yok! 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, kendi fikirlerini söylüyor, sizin fikirlerinizi söylemiyor; din

leyelim. (Gürültüler) 

Değerli arkadaşlar, yerinize oturun... 
Buyurun Sayın Hatip. 
YENİ DEMOKRASİ HAREKETİ ADINA, GENEL BAŞKAN YARDIMCISI M. EMİN SE

VER (Devamla) - ...halkın oylarıyla seçilen milletvekilinin, düşünce ve söylemleri nedeniyle do
kunulmazlığı kaldırılamaz; kitap yazdıkları, düşüncelerini açıkladıkları, televizyon ve gazetelerde 
haber sundukları için, yazarlar, düşünürler, sendikacılar ve yayıncılar askerî mahkemelerde yargı-
lanamaz. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Nasıl konuşuyor?!. 
FETHİ AKKOÇ (Bursa) - Böyle konuşamazsın!.. 
BAŞKAN - Sayın Akkoç, dinleyelim efendim... 

YENİ DEMOKRASİ HAREKETİ ADINA, GENEL BAŞKAN YARDIMCISI M. EMİN SE
VER (Devamla) - Ben, demokrasinin daha mükemmel olmasını istiyorum, ben, demokrasinin da
ha mükemmel olması için çaba gösteriyorum. 
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AHMET SAYIN (Burdur) - Demagoji yapıyor, Sayın Başkan... 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) - Meclise kaç gün geldin?!. 
BAŞKAN-Sayın Hatibi dinleyelim. (DYP sıralarından gürültüler) 

FETHİ AKKOÇ (Bursa) - O demokrasi olmasaydı, burada konuşamazdınız... 
BAŞKAN - Sayın Akkoç, eğer tahammülünüz yoksa, lütfen, salonu terk edin. 

BAKİ TUĞ (Ankara) - Türkiye'de şimdi askerî mahkemeler var. mı; söyler misin?!. 
BAŞKAN - Sayın Tuğ... Sayın Tuğ... 
Buyurun sayın hatip, devam edin. 

YENİ DEMOKRASİ HAREKETİ ADINA, GENEL BAŞKAN YARDIMCISI M. EMİN SE
VER (Devamla) - Son Kuzey Irak Harekâtında olduğu gibi, Meclis onayı alınmadan, Hükümete de 
danışılmadan yurtdışına asker gönderilemez. 

Bütün bunlar ve benzeri insan hakları ihlalleri nedeniyle, Avrupa insan hakları mahkemeleri
ne giden dava dosyalan sayısı binleri geçti ve buralarda, Türkiye, mahkûm edilmektedir. Bu ne
denlerle, Türkiye, Avrupa Birliğine alınmıyor ve Gümrük Birliğine girmesi de, demokrasi sicil kar
nesinin düzeltilmesine bağlanmıştır. (DYP sıralarından gürültüler) | 

Ülkemizde, barış ve huzuru sağlamak için, devletin zoru yerine demokrasiyi koymak, hukuk 
devletini koymak ve her gücün üzerindeki Parlamentoyu koymak gerekiyor. 

Böyle bir Parlamento özlemiyle, hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
Değerli arkadaşlar, burasrözgür bir Meclis, hür kürsüde her şey söylenecektir, hür kürsüde her 

şey söylenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, ülkemizin davetlisi olarak törenlere katılan, sayın konuk parla

mento başkanlarından, en kıdemli parlamenter olarak, Hırvatistan Cumhuriyeti Temsilciler Mecli
si Başkanı Sayın Katica İvaniçeviç' e söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Başkan. (Alkışlar) 

HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI DR. KATICA 
IVANIÇEVIÇ - Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Meclis Başkanı, seçkin parlamenterler, bayanlar ve 
baylar; Parlamentonuzun 75 inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle, büyük Türk ulusunun asil tem
silcilerine, seçkin heyetler ve konuklar adına hitap etmek üzere, bugün, burada, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bulunmam, benim için özel bir onur ve ayrıcalıktır. Bu dikkate şayan olay vesi
lesiyle, Hırvatistan Cumhuriyeti Meclisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisine yürekten tebriklerini 
ve en iyi dileklerini sunmak isterim. ' 

Güzel ülkenizdeki ikametimiz sırasında, bizlere gösterilen sıcak konukseverliğe de teşekkür 
etmeme, lütfen müsaade buyurunuz Sayın Başkan. Bu kutlamaların değerini daha da artırmak üze
re hazırlanmış olan mükemmel programdan hepimizin müstefit olacağına inanıyorum. 

Sayın Başkan, dünyada meydana gelen tarihî değişiklikler yüzünden, demokrasinin, dünya po
litikasının baş sorunu haline geldiği bugünlerde, bu yıldönümü, ülkenizdeki demokrasinin uzunlu
ğu ve devamlılığının kanıtından başka bir şey değildir. Bunun, Türk Halkına yararı olup, Türk Dev
letinin refahına katkısı olduğu gibi, bu, Avrupa'da ve bölgede barışı ve istikrarı da kuvvetlendir
mektedir. 

Bir ulusun çıkarlarını en kapsamlı biçimde korumak üzere demokratik temsilin bu en yüksek 
kurumunun tesisi başlı başına tarihî bir olaydır. Bundan 75 sene önce, Türkiye, tarihinin dörtyol ağ-
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zındayken, parlamenter demokrasinin benimsenmesi yönünde tezahür eden tercih, ulus devletinin 
teşekkülü sırasında yaşanan savaş zorlukları da dikkate alındığında, demokrasinin çok dikkate de
ğer bir başarısı olmuştur. Eski düzenin yıkılıp gitmesi akabinde, Türkiye, nice yıldırmalara ve mey
dan okumalara maruz kalmış; ama, yine de, o zamanın dünya siyaset tablosunda demokrasi revaç
ta değilken bile, çağ atlayan çabasında sebat etmiştir. 

Modern Türkiye'nin kurucusu büyük Mustafa Kemal Atatürk'ün kişiliğinde ve eserlerinde 
mündemiç siyasî dehanın büyüklüğü ve yeni bir devir açıldığı duygusu tekrar tekrar vurgulanmış
tır. Yeni Cumhuriyetin ilanında Meclisin sıçrama tahtası işlevi görmesi, Atatürk'ün algıladığı Türk 
siyaset yaşamının ne mahiyette olduğunu açıkça göstermektedir. Günümüzün hükümdarları ve re
formcuları da bunu O'nun kadar ehemmiyetli addetmişlerdir. 

Saym Meclis Başkam, ülkenizde yaşanan bu benzersiz olay, parlamenter demokrasi ile bir 
devletin refahı arasındaki hiç kesilmeyen ilişkiyi göstermektedir. Dahası, tarihî değere sahip Türk 
örneği bir milletin yaşamını sürdürmesi için, aynı zamanda bağımsızlık ve bütünlüğünün korunma
sı için, yeni oluşan dünya ortamında yerini almaya hazır, kuvvetli bir ülkenin yeniden türemesi için 
ve de kapsamlı bir toplumsal ve manevi yenilenme için demokrasinin yegâne yol olduğunu göster
mektedir. 

Siyasal önderlerin görev duyguları ve sağduyuları ile pekiştirilmiş olarak Meclisin oynadığı bu 
-rol, Türkiye'nin tarihî evriminin özünü teşkil ettiği gibi, Türkiye'nin yeni kimliğine ve olgunluğu
na, yeniden kazandığı öğüncüne ve Avrupa ve dünya meseleleri üzerinde yeniden tesis ettiği nüfu
zuna bir katkı olmuştur. 

Günümüzde dünya bir kez daha, çok önemli bir tarihî dönemece girmiştir. Yeni bir düzen ara
nıyor, yeni devletler ortaya çıkıyor, uluslar yenileniyor ve birçok ülke topraklarını korumak için, 
toplumsal ve manevî yenilenmelerini sağlamak için mücadele veriyor. 

Bu gelişmeler, birçok bakımdan bu yüzyılın başındaki vaziyeti andırıyor. Şöyle ki, yeni dev
letlerden bazıları sizin ülkenizin maruz kaldığı zor geçitlere benzer durumlarla yüz yüzedir. Bu zor
luklar, eski sistemlerden ve eski değerlerden kurtulma uğrunda, yerini takviye ederek tüm dünya
nın demokrasi arayışına katılma yolunda ortaya çıkıyor. 

Bu demokrasi arayışı, zamanımızın en bariz özelliği olup, günden güne daha iyi anlaşılıyor ki, 
çoğulcu, anayasalı, parlamenter demokrasi herhangi bir devlet ya da ulusun en temel çıkarlarını 
gerçekleştirme açısından en kritik varlıktır. 

Sayın Başkan, ülkem bakımından bu aynen hakikattir. Her ne kadar bir kutlama havasında isek 
de, Hırvatistan'ın başına gelenlere dikkatinizi çekmek isterim. Topraklarının dörtte biri hâlâ işgal 
altındadır ye hâlâ saldırılara maruzdur. Savaşın neden olduğu çok geniş tahribata ve yüzbinlerce 
mültecinin kitlesel ıstırabına sahne olmuştur; çeşit çeşit emellerin ve çatışan, yabancı çıkarların he
defidir. Buna rağmen, Hırvatistan, kriz için barışçı bir çözüm aramaya ve işgal altındaki toprakla
rı ile yeniden bütünleşmeye azimle çabalamakta ve bu uğraşıların yanı sıra, siyasal ve toplumsal 
yaşamında kapsamlı bir demokratik transformasyon gerçekleşmektedir. Hırvatistan, bir ulusun 
uzun vadeli çıkarlarının tahakkuku için demokrasinin gelişmesinin ve Meclisin rolünün kuvvetlen-
dirilmesinin şart olduğuna böylece şahit olmaktadır. 

Günümüzde dünya, artık, uluslararası hukuk ve insan hakları konusunda aynı standartları pay
laşmaktadır; o kadar ki, demokrasinin gelişmiş olması, herhangi bir ülkenin olgunluğunun ölçüsü 
ve dünya devletler, ailesine katılma bakımından anahtar haline gelmiştir. 

' Bu düşünce, bölgemizde daha da önem kazanmaktadır; çünkü, parlamenter demokrasinin yü
celmesi, güvenlik ve istikrar için gereklidir. Bu amaçla, Türk ve Hırvat Meclisleri çok semereli bir 
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işbirliği tesis etmiş olup bölgedeki krize, kalıcı, adil ve barışçıl bir çözüm bulmaya matuf siyasal 
bir sürece katkıda bulunmaktadırlar. Türk milletvekillerinin Hırvatistan ile Bosna - Hersek'teki ba
rışa ilişkin çabalara aktif iştirakleri ve olumlu katkıları, Türk dış politikasına önemli bir boyut ek
lemekte ve güvenli ve müstakar yeni bir düzenin oluşumu için Avrupa'nın gösterdiği çabalarda 
Türkiye'nin yapıcı rolünü ispatlamaktadır. 

Bu çabaları ülkem çok takdir etmektedir; özellikle de Türkiye'nin Washington Anlaşmasının 
uygulanması ile Bosna-Hersek Federasyonunun teşkiline verdiği desteğin kıymetini müdriktir; 
çünkü, bu, krizin çözümü için gereklidir. Bu nedenle, Hırvat Hükümeti ile Hırvat Halkı da Was
hington Anlaşmasını ve Federasyonu desteklemektedir. ' • 

Sayın Başkan, demokratik reformların gerçekleştiği, devletlerin ve uluslararası hukukun temel 
ilkelerinin muhafaza edildiği, yeni bir demokratik, bütünleşmiş Avrupa'nın ve küresel bir nizamın 
yaratıldığı şu sıralarda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75 inci kuruluş yıldönümünün kutlanıyor 
olması ne kadar isabetli ve manidar bir tesadüftür. 

Sözlerime son yermeden önce, bu unutulmaz kutlamalara katılan heyetlerin ve konukların his
siyatını dile getirmeme ve demokrasinin bu emsalsiz zaferinin yıldönümü münasebetiyle sizleri 
tebrik etmeme ve bu harikulade ve candan konukseverlik için sizlere teşekkür etmeme müsaade 
ediniz. -

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Çok değerli meslektaşımız, gündemimizin çerçevesini çizen mükemmel bir ko
nuşma yaptı; bu güzel konuşmasından ötürü, Parlamentomuz adına, şahsım adına, teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, değerli konuklar, bugün, kendi parlamentolarınızdan bir kesit gördü
nüz, seyrettiniz, özgür bir meclisin yaptığı bir müzakereyi gerçekleştirdik. Her eğilimden her sayı
da milletvekilinin temsil edildiği partiler, görüşlerini özgürce açıkladılar. İşte bu, bir demokrasi 
meclisinin, bir gerçek meclisin yasama faaliyetlerinden bir örnekti. . : • • • > 

Kutladığımız bayram, gerçekten çok önemli bir bayramdır. Sayın Hırvatistan Meclis Başkanı
nın en az bizim kadar bu meseleyi ortaya koyuşundaki güzellik gerekçelerine ilave edecek fazla ke
lime bulamıyorum. Yalnız, şunu ifade etmek istiyorum ki, gördüğünüz gibi, burada her şeyi tartı
şan, her konuda fikir üreten, her konuda çözüm arayan bir demokrat parlamento var. Bu parlamen
to, meselelerini çözmekte gecikmiş olabilir; ama bütün meseleleri çözme kararlılığı ve iradesini 
muhafaza ediyor. Bu istek, Meclisimizin bundan sonraki döneminde Anayasa haline gelecektir, 
yasa kuralı haline gelecektir, karar haline gelecektir. 

Bir şeyi daha ilave etmek istiyorum: Atatürk'ün kurduğu bu-Meclis, hiçbir yetkisini bugüne 
kadar kimseye devretmemiştir, bundan sonra da, kısmen veya tamamen devretmeyecektir. 
("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Atatürk'ün, konuşmalarında daima bunu vurgulamış olmasında büyük önem vardır. Belki, o 
zaman, Atatürk döneminde, içeriğimiz sadece cumhuriyetti; ama, şimdi, içeriğimize demokrasiyi 
de eklemiş bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkesinin ve halkının çıkarları doğrul
tusunda, bundan sonra da, demokratikleşme dahil, daima olumlu kararlar almaya devam edecektir; 
nasıl almasın ki; deminden beri, değerli parti başkanlarının hepsinin ortaklaşa vurguladığı bir çiz
gi var; bir imparatorluğun tasfiyesinden, bir imparatorluğu tasfiye "etmek için üstün güçlerin, em
peryalizm dediğimiz gücün ortaya koyduğu bir Sevr Antlaşmasından, kendi özgür iradesiyle, 
bağımsız, özgür, demokrat bir cumhuriyet, bir demokrasi çıkarmış Meclis var burada, bir halk var 
burada... O zaman ne Avrupa Birliği vardı ne Gümrük Birliği. Atatürk ve biz, ne Gümrük Birliği 
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için ne Avrupa Birliği için ne de bugünkü evrensel değerler için bu yola çıktık; halkımızın isteğiy
le çıktık, millî iradeyle çıktık; devletimizin geleceğini bu yolda bulduğumuz için yola çıktık; bu 
yola devam edeceğiz... (Alkışlar) 

Çok değerli konuklar, değerli milletvekilleri; görüşmeler tamamlanmıştır. Denetim konularını 
görüşmek için, 25 Nisan 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
Kapanına Saati: 1634 

• • - © : ' • 
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III. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

1.- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, A. Ü. Cebeci Hastanesine yapılan yeraltı galerisi
ne ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5882) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru: Ankara Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile ilgili olarak, Cebeci Has
tanesine 1993 yılında yapılan yeraltı galerisi işiyle ilgili iddialar ve sorular şunlar : . . • 

1. Yeraltı galerisi işinde, galerinin yapıldığı fakatgaleri ile bina arası bağlantılarının yapılma
dığı doğrumu? 

2. Bu senede bu işlerin yapımına başlanıldığı, ancak ihaleye çıkartmadan gizlice bu işlerin 
gayri kanunî yollardan yapıldığı doğru mu? 

3. Müteahhit firmaya hastane ihtiyacı olan malzeme faturasının irsaliyesiyle kestirildiği ve 
hastanenin de bunu kullanmış gibi ambarlanndan girdi çıktı yapabileceği ihtimali nedir? Halbuki, 
malzeme değil, inşaat yapıldığı ifade edilmekte. 

4. Paraların harcama kalemlerinin hangi fasıldan gelip hangi fasıl harcama taleplerinde kulla
nıldığı ve ihalenin yapılmamasının normal olduğu, çünkü eski müteahhitle işlerin ayarlanıp, devle
tin parasının kırıştınlacağı iddiasının doğruluk ölçüsü nedir? 

5. Devletin bu işten kâr ve zararı ne olmuştur? , .... 
T.C. ' 

Millî Eğitim Bakanlığı 20.4.1995 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı :B.08.0.APK,0.03.01.00-022/1125 

Konu : Soru önergesi \ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 1.2.1995 gün ve Kan.Kar.Md. 7/5882-12720/46650 sayılı yazı
sı. • 

b) Devlet Bakanlığının 21.2.1995 gün ve B.02.0.006.0/1-00478 sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilen ve kendile

ri adına tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesi incelenmiştir. 
1. Mevcut ödenekler çerçevesinde bazı bina bağlantıları yapılmış, bazıları da yapılamamıştır. 
2. Ankara Üniversitesinin 1995 yılı Bütçe ödeneklerinden 700 Yapı Tesis ve Onarım giderle

ri harcama kalemi ödeneği, % 15 oramnda 23.2.1995 tarihinde serbest bırakılmıştır. 1994 yılı 17 
nolu genelge uyarınca Başbakanlıktan ihale müsaadesi alma zorunluluğu vardır. Ankara Üniversi
tesi henüz bu aşamaları tamamlayamadığından, şu ana kadar hiçbir inşaat yaptırılamamıştır. 

3. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinin kendi teknik elemanları marifeti ile . 
yapabilecekleri işler için malzeme ihtiyacı giderilmiştir. 
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4. Müteahhitle Devlet parasının paylaşılacağı iddiasının gerçekle ilgisi yoktur. 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

2. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı hakkında bazı 
gazetelerde çıkan yazılara ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün yazılı 
cevabı (7/6107) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutunu
zu arz ederim. 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

30.1.1995 tarihli DerSpiegel mecmuasında ABD'nin Alia İzzet Begoviç'i gözden çıkardığı ve 
bu konuda Türkiye'ye baskı yaptığı haberi yer almıştır. , 

Bu baskıya delil olarak, Der Spiegel mecmuasından alıntı yapan, 31.1.1995 tarihli Zaman Ga
zetesinde çıkan haberde, Sabah Gazetesinde Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı aleyhinde bir dizi ya-

_ zıya yer verildiği kaydedilmiştir. 
• - T . Böyle bir baskı söz konusu mudur? 

2. Şayet böyle bir baskı söz konusu değilse yurt dışında bir takım toplantılarda Başbakan da
nışmanı unvanını kullanan bu gazetecinin, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı aleyhinde yazdığı 
11.1.1995 tarihli Sabah Gazetesinde yer alan iddialar, batıda hükümetlerin görüşlerini resmî ağız
lardan ifade etmekten kaçındıklarında kullandıkları yöntem olarak değerlendirildiğinden konuya 
açıklık getirmek bakımından bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? 

3. Bu yıpratma Sayın İzzet Begoviç'in islam alemiyle yakın teması dolayısıyla İslam alemi
nin Bosna-Hersek'e yardımını engellemeye ve dolaylı yoldan Sırplar'a destek sağlamaya mı yöne
liktir? 

• • • ' ; . " ' T . C . • • • • . • - " • 

Dışişleri Bakanlığı 19.4.1995 
Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 

Sayı:SPLD/91 
Konu: Yazılı soru önergesi • , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa muhatap 8.3.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6107-13052/47499 
sayılı yazıları. 

Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Erdal İnönü 

Dışişleri Bakanı 
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Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesinin yanıtı 
Sabah Gazetesinin 11 Ocak 1995 tarihli nüshasında gazetenin köşe yazarlarından Sedat Ser-

toğlu imzasıyla yayınlanan Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Sayın Alija Izetbegovic ile ilgili yazıda 
yeralan iddiaları, Cumhurbaşkanı Sayın Izetbegovic 13 Ocak 1995 tarihinde Sertoğlu'na gönderdi
ği mektupla yanıtlamıştır. Sertoğlu, Sayın Izetbegovic'in mektubunun içeriğini, kendi yorumunu 
da eklemek suretiyle, özetleyerek köşesinde nakletmiştir. 

Sertoğlu'nun yazısında yeralan hususlar tamamen kendi kişisel görüş ve iddialarından ibaret
tir. Bu konuda yabancı basında bu habere atfen ileri sürülen iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. 

Bosna-Hersek Devleti ve başta Cumhurbaşkanı Sayın Izetbegovic olmak üzere, Bosna-Hersek 
yönetimi ile sürdüregeldiğimiz yakın dostluk ve işbirliği ilişkileri, bu tür münferit gazete haber ve 
yorumlarından etkilenmeyecek ölçüde güçlü ve sağlam temellere dayanmaktadır. 

Cumhurbaşkanı Sayın Izetbegovic liderliğindeki Bosna-Hersek yönetimi, Bosna halkının hak
lı davasının yürütülmesinde, islam ülkeleri dahil, Bosna-Hersek'in bağımsızlığının, toprak bütün
lüğünün ve birliğinin korunmasını savunan tüm ülkelerden destek ve yardım arayışı içindedir. Bos
na-Hersek Yönetiminin, bansın gerçekleştirilmesini müteakip, ülkenin siyasî ve ekonomik bakım
dan yeniden yapılanmasında Türkiye'nin laik ve demokratik hukukî ve siyasî yapısı ile kurumları
nın örnek alınması görüşünü taşıdığı bilinmektedir. 

3, -Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, bir gazetecinin Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı . 
hakkındaki iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Erdal İnönü 'nün yazılı ce
vabı (7/6108) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutunu

zu arz ederim. 
LütfüEsengün 

Erzurum 

Sedat Sertoğlu isimli bir gazeteci 11 Ocak 1995 tarihli Sabah Gazetesinde kendi köşesinde 
Bosna-Hersek'in çok değerli ve ileri görüşlü Cumhurbaşkanı Sayın Aliya Izzetbegoviç'e 16 soru 
yöneltmiştir. Bu sorulardan hangileri Başbakan gayri resmî danışmanı sıfatını kullanan bu gazete
cinin şahsî görüşünü, hangileri danışmanı olduğu Hükümet Başkanının görüşünü aksettirmektedir. 
Dedikodu niteliğindeki bu ifadeler Türkiye'nin dış politikasına zarar vermekte midir? Hükümet 
bundan rahatsızlık duymakta mıdır? Yetkililerin bazı toplantılarda özel olarak bu iddialar bizi bağ
lamaz demesini yeterli buluyor musunuz? ' 

T.C. < ' 
Dışişleri Bakanlığı 19.4.1995 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı:SPLD/89 [ 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa muhatap 8.3.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6108-13053/47500 
sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuş
tur. ;l 
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Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

• Erdal İnönü 
Dışişleri Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün yazılı soru önergesinin yanıtı 

Sabah Gazetesinin 11 Ocak 1995 tarihli nüshasında gazetenin köşe yazarlarından Sedat Ser
toğlu imzasıyla yayınlanan Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Sayın Alija îzetbegoviç ile ilgili yazıda 
yeralan iddiaları, Cumhurbaşkanı Sayın îzetbegoviç 13 Ocak 1995 tarihinde Sertoğlu'na gönderdi
ği mektupla yanıtlamıştır. Sertoğlu, Sayın îzetbegoviç'in mektubunun içeriğini, kendi yorumunu 
da eklemek suretiyle, özetleyerek köşesinde nakletmiştir. 

Sedat Sertoğlu'nun yazısında yeralan hususlar tamamen kendi kişisel görüş ve iddialarını yan
sıtmaktadır. 

Bu tür münferit gazete yorumlarının, Bosna-Hersek Devleti ve başta Cumhurbaşkanı Sayın 
îzetbegoviç olmak üzere, Bosna-Hersek Yönetimi ile sürdüregeldiğimiz yakın dostluk ve işbirliği 
ilişkilerini hiçbir şekilde etkilemeyeceği düşünülmektedir. 

Bununla birlikte, haber ajansları vasıtasıyla yabancı basına da yansıtılan bu tür yorum ve ha
berlerin, Bosna-Hersek aleyhindeki çevrelerin Bosna-Hersek yönetimini yıpratmaya ve Bosna-
Hersek'in haklı davasını zedelemeye yönelik emellerine hizmet ettiği de bir vakıadır. 

4. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Tokat-Reşadiye Keçiköyü-Hasan Şıh Nahiyesi
nin yol sorununa ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Erman Şahin 'in yazılı cevabı 
(7/6171) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. Saygılarımla 
Dr. Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 

Tokat Reşadiye Keçiköyü Hasan Şıh Nahiyesine bağlanmak üzere yaklaşık 2 km. yola ihtiyaç 
vardır. Keçiköyün Pazar, PTT ve Sağlık hizmetleri vb. bu nahiyeden karşılanmaktadır. Bu yol ya
pılmadığı için 25 km. dolaşılarak gidilmektedir. 

Bu itibarla; 
1. Bu yolun yaptırılması için köylü tarafından Bakanlığınıza hiçbir müracaatta bulunulmuş 

mudur? 
2. Bulunuldu ise dilekçeler üzerine ne işlem yapılmıştır? 
3. Çok elzem olan bu yolun ne zaman yapılması düşünülmektedir? 

T . C . ' . ' . . ' . ' • ' _ ' • . • 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 20.4.1995 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

Sayı; B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1238 
Konu : Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: T.B.M.M.'nin 23.3.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6171-13132/47746 sayılı ya
zısı. 
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İlgi yazı ilişiğinde alınan, Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün "Keçiköy-Hasanşıh Yo
lu" hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu güzergâh Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yol ağında ve sorumluluğunda bu
lunmakta olup, Bakanlığımızın bu hususta yapabileceği herhangi bir çalışma olmadığı gibi, daha 
önce de konuyla ilgili müracaat olmamıştır. 

• . • • ' ' \ • • • • • ' 

Bilgi ve gereğini arz ederim. x 

Erman Şahin 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

5. -KayseriMilletvekili Salih Kapusuz'un; 
- Kayseri-Sariz-Karapınar Köyünün cami ihtiyacına, 
- Kayseri-Sarız-B. Söbeçimen Köyünün cami ihtiyacına, 
- Kayseri-Sarız-Yaylacı Köyü camiine minare yapılmasına, 
- Kayseri-Yahyalı-Kuzuoluk Köyü camiinin onarımına, 
- Kayseri-Yahyalı-Yeşilköy Köyü camiinin onarımına, 

- Kayseri-Yahyalı-Çubuk Harmanı Köyü camiinin lojman ve minare ihtiyacına, 
- Kayseri-Yahyalı-Avlağa Köyünün cami ihtiyacına, 
- Kayseri-Yahyalı-Kapuzhaşı Köyü camiinin onarım ihtiyacına, 
- Kayseri-Pınarbaşı-Kızılhan Köyünün cami ihtiyacına 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 'nin yazılı cevabı (7/6186, 6187, 6188, 

6252,6253,6254,6255,6256,6451) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Sarız İlçesi, Karapınar Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı 
Necmettin Gevheri tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim, 
8.2.1995 

Salih Kapusuz 
. . - • ' ' ' Kayseri 

Soru : Köye camii yapılması ile ilgili olarak Bakanlığınızca yürütülen herhangi bir çalışma var 
mıdır? 

Söz konusu camiin inşatının başlatılması ne zaman mümkün olabilecektir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Sarız İlçesi, B. Söbeçimen Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Baka
nı Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. 8.2.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru : Köyün minareli bir yeni camiiye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu konuda gerekli etüdün ya
pılarak köylümüzün yeni bir camiiye kavuşması için gerekli desteğin sağlanması mümkün müdür? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Sarız İlçesi, Yaylacı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı Nec

mettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasımn teminini saygilanmla arz ederim. 
8.2.1995 

Salih Kapusuz 
• Kayseri 

Soru : İki mahalleden oluşan köyün iki adet camiisi olup, minareleri bulunmamaktadır. Mina
releri olmayan köy camiilerinin minarelerinin yapılması yönünde girişimlerin başlatılması müm
kün müdür? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Kuzuoluk Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı 

Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasımn teminini saygilanmla arz ederim. 
10,2.1995 

. - . . ' • Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru : Acil olarak onarıma ihtiyaç duyulan köy camiisinin 1995 yılı içerisinde onarımının ya
pılması için gerekli desteğin sağlanması mümkün müdür? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Yeşilköy Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı 
Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasımn teminini saygılarımla arz ederim. 
10.2.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru : Çok eski bir durumda bulunan köy camimin 1995 yılı içerisinde onarılması, onarılma
sı ile istenen sonuç alınamayacaksa yeni bir camiinin yapılması için gerekli girişimlerin başlatılma
sı mümkün müdür? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Çubuk Harmanı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Ba

kanı Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasımn teminini saygılarımla arz 
ederim. 10.2.1995 

Salih Kapusuz 
' . , • ' ' Kayseri 

Soru : Köye bir camii lojmanı ile minare yapılması hususunda Bakanlığınızca gerekli girişim
lerin başlatılması mümkün müdür? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Avlağa Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı 

Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
10.2.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 
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Soru : Köyürt kuruluşu ile yapılan ve çok eski bir durumda bulunan köy camiinin yeniden in-
şaa edilmesi için gerekli girişimlerin başlatılması mümkün müdür? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Kapuzbaşı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı 
Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
10.2.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

• Soru : Köy camiisinin bakım ve onarıma ihtiyacı bulunmaktadır. 1995 yılı içerisinde camiinin 
bakım ve onarımının giderilmesi yönünde gerekli girişimlerin başlatılması mümkün müdür? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kızılhan Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı 
Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
9.3.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru : İnşaası devam eden köy camiinin bir an önce tamamlanabilmesi için Bakanlığınızca ge
rekli desteğin sağlanarak köylümüzün camiisine kavuşması mümkün müdür? 

• T.C. 
Devlet Bakanlığı 20.4.1995 

Sayı: B. 02.0.002-2.03/10573 

Konu : Yazılı soru önergeleri. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 20.3.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/ 

a) 6252-13259/48208 sayılı, 
b) 6253-13260/48209 sayılı, 
c) 6254-13261/48210 sayılı, 

d) 6255-13262/48211 sayılı, 

e) 6256-13263/48212 sayılı, 
f) 6188-13152/47815 sayılı, 

g) 6187-13151/47814 sayılı, 
h) 6186-13150/47813 sayılı, 
ı)29.3.1995 gün ve 6451-13574/49264 sayılı yazılan. , 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un ilgi yazılar ekindeki soru önergeleri incelenmiş
tir. . 

Bakanlığımıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeni cami yaptırılamamakta; ancak mülki
yeti Vakıflar Genel MUdUflüğüne ait olan camilerin onarımına bütçe imkânları dahilinde yardım ' 
yapılabilmektedir. . . ' * ' . ' 

İlgi soru önergelerinde bahsedilen camiler için köy muhtarlıklarının müracaatına rastlanama-
mıştır. 
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Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 

6. - Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, korunmaya muhtaç çocukların istihdam sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan'ın yazılı cevabı (7/6236) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularimın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 17.2.1995 " • ; . ' ' ' 

Akın Gönen 
Manisa 

24.5.1983 tarih, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa bir ek 
madde eklenmesi hakkında 25.2.1988 tarih ve 3413 sayılı kanunun 3413/1 madde gereğince "Ka
mu Kurum ve Kuruluşları, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için her yıl başındaki, hangi statüde olursa ol
sun serbest kadro mevcutlarının binde biri oranındaki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapı
lacak sınavda başarılı olanlar arasında atama yaparlar" hükmü eklenmiştir. 

Danıştay 1 inci Dairenin 27.5.1992 gün ve E. 1992/150, K. 1992/175 sayılı kararı uyarınca söz 
konusu atamaların her yıl başında yeniden yapılması zorunluluğunu getirmektedir. 

Ayrıca Maliye Bakanlığının 8.7.1994 gün, B.0.70.B.M.K.0.20/205-01-15027 sayılı uygun gö
rüşleri ve 5 Şubat 1994 gün ve 21840 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararın
da "Kadro kullanımına ilişkin esaslar kısmında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
nel Müdürlüğünün bakım ve korunması altında bulunanlar (3413 sayılı kanun kapsamına girenler) 
için Başbakanlıktan izin alınması gereği olmadığı belirtilmektedir." 

28.12.1994 tarihli ve 22155 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunun-
s da yer alan kadroların kullanımı ile ilgili 50 nci maddenin 7 nci bendinde "24.5.1983 tarih ve 2828 
sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesi uyarınca yapı
lacak atamalar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca istisnai me
muriyetlere atanacak olanlar için aranmaz" ibaresi bulunmaktadır. 

Buna göre; 
1. 25.2.1988 tarih ve 3413 sayılı Kanunun Ek 3413/1 maddesi gereğince Kanunun yürürlük 

tarihinden itibaren Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarınız tarafından her malî yıl başında serbest kad
ro mevcutlarının binde biri oranında ayırdığı kadro sayısı nedir? 

2. Her yıl açılması gereken ve korunmaya muhtaç çocukları istihdam etmeyi amaçlayan sı
navlar Kanunun yürürlük tarihi olan 1988 yılında ve takip eden yıllarda (1994 yılı dahil) açılmış 
mıdır? 

3. Açılmış ise kaç korunmaya muhtaç çocuğumuz işe yerleştirilmiştir? Öğrenim durumları 
nedir? 

4. Açılmamış ise yürürlükteki Kanunu uygulamaktan sorumlu olan personel birimi yetkilileri 
ve diğer yetkililerin uygulamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 21.4.1995 

Personel Dairesi Başkanlığı 

Sayı: B.13.0.PER-0.00-00-09-34/2860/12537 

Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 23.3.1995 tarih ve Kanunlar ye Kararlar Dairesi Başkanlığının 6236-13243/48186 sayılı 
yazısı. 

Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş oldu
ğu ve yazılı olarak cevaplandırılması istenen soru önergesi incelenmiştir. 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesi uya
rınca Kurumca bakılan çocuklar arasından, Bakanlığım ve Bağlı Kuruluşlar serbest kadrolarının 
binde bir oranında ayrılan sayılar ile yapılan atamalara ilişkin cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof. Dr. Aydın Güven Gürkan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Cevap 1. Serbest kadromuz 3739 olup, ayrılan kadro sayısı 4'tür. 

Gevap 2. 1988 yılında sjnav açılmış olup, müteakip yıllan kapsayacak şekilde her yıla ayrılan 
kadro sayısı dilckate alınarak toplam 24 kadroya Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi ve lise me
zunları arasından eleman alınmasına ilişkin sınav açılması onayı alınmıştır. 

Cevap 3. 1988 yılında yapılan sınavla, ortaokul mezunu 1, meslek yüksekokulu mezunu 1 ol
mak üzere 2 eleman atanmıştır. . 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü 
Cevap 1. Serbest kadro 6149 olup, aynlan kadro sayısı 7'dir. 
Cevap 2. 10.12.1994-17.12.1994 tarihleri arasında sınav açılmıştır, 

Cevap 3. Bu sınavlar sonrası 4'ü yüksekokul, 49'u lise ve dengi okul mezunu olmak üzere 
toplam 53 adet atama yapılmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 
Cevap 1. Serbest kadro adedi 1988 yılında 43 197 olup, ayrılan sayı 43, 

1989 yılında 43 197 olup aynlan sayı 43, 
1991 yılında 60 268 olup aynlan sayı 60, 
1992 yılında 59 315 olup ayrılan sayı 60, 
1994 yılında 58 010 olup ayrılan sayı 58'dir: 
Cevap 2. 1988,1989,1991,1992, 1994 yıllarında sınav yapılmıştır. 
Cevap 3. Lise, Ticaret Lisesi, ortaokul ve ilkokul mezunu olmak üzere toplam 219 atama ya

pılmıştır. 
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1994 yılı içerisinde yapılan sınavı yedek olarak kazanan 7 daktilograf adayın atanabilmesi 
için, 1995 yılı kadroları kullanılacak ve sözkonusu yasa gereği 1993 yılı içerisinde sınav yapılama
dığından, bu yıla ait kadrolar kullanılacaktır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü 

Cevap 1. Serbest kadro adedi 2 807 olup, ayrılan kadro sayısı 3'tür. 

Cevap 2. 1989 ve 1992 yıllarında sınav yapılmıştır. 
Cevap 3. Bu sınavlar sonucu 3'ü lise, l'i de ortaokul mezunu olmak üzere toplam 4 kişi atan

mıştır. 

7. - Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, korunmaya muhtaç çocukların istihdam sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Yıldırım Aktuna 'nın yazılı cevabı (7/6240) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan sorumlu Devlet Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 17.2.1995 

, Akın Gönen 
Manisa 

24.5.1983 tarih, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa bir ek 
madde eklenmesi hakkında 25.2.1988 tarih ve 3413 sayılı kanunun 3413/1 madde gereğince "Ka
mu Kurum ve Kuruluşları, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için her yıl başındaki, hangi statüde olursa ol
sun serbest kadro mevcutlarının binde biri oranındaki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapı
lacak sınavda başarılı olanlar arasında atama yaparlar" hükmü eklenmiştir. 

Danıştay 1 inci Dairenin 27.5.1992 gün ve E. 1992/150, K. 1992/175 sayılı kararı uyarınca söz 
konusu atamaların her yıl başında yeniden yapılması zorunluluğunu getirmektedir. 

Ayrıca Mâliye Bakanlığının 8.7.1994 gün, B.0.70.B.M.K.0.20/205-01-15027 sayılı uygun gö
rüşleri ve 5 Şubat 1994 gün ve 21840 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan? Bakanlar Kurulu Kararın
da "Kadro kullanımına ilişkin esaslar kısmında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
nel Müdürlüğünün bakım ve korunması altında bulunanlar (3413 sayılı kanun kapsamına girenler) 
için Başbakanlıktan izin alınması gereği olmadığı belirtilmektedir." 

28.12.1994 tarihli ve 22155 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1995 Mâlî Yılı Bütçe Kanunun
da yer alan kadroların kullanımı ile ilgili 50 nci maddenin 7 nci bendinde "24.5.1983 tarih ve 2828 
sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesi uyarınca yapı
lacak atamalar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca istisnai me
muriyetlere atanacak olanlar için aranmaz" ibaresi bulunmaktadır. 

Buna göre; 
1. 25.2.1988 tarih ve 3413 sayılı Kânunun Ek 3413/1 maddesi gereğince Kanunun yürürlük 

tarihinden itibaren TRT Kurumunca her malî yıl başındaki serbest kadro mevcutlarının binde biri 
oranında ayınlması gereken kadro sayısr nedir? 

2. Her yıl açılması gereken ve korunmaya muhtaç çocukları istihdam etmeyi amaçlayan sı
navlar Kanunun yürürlük tarihi olan 1988 yılında ve takip eden yıllarda (1994 yılı dahil) açılmış 
mıdır? 

3. Açılmış ise kaç korunmaya muhtaç çocuğumuz işe yerleştirilmiştir. Öğrenim durumları ne-
dir? . . V.. _ 
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4. Açılmamış ise yürürlükteki Kanunu uygulamaktan sorumlu olan personel birimi yetkilile
ri ve diğer yetkililerin uygulamama sebepleri nelerdir? 

. T.C. . 
Devlet Bakanlığı 20.4.1995 

Sayı: B.02.0.003/2-1/00337 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 3.4.1995 gün GNS.7/6240-13247/48190 sayılı yazınız. 
İlgi yazı ekinde gönderilen Manisa Milletvekili Sayın Akın Gönen'in "TRT Genel Müdürlü

ğünde korunmaya muhtaç çocukların istihdamı" konusunda ki yazılı soru önergesinin cevabı ilişik
te sunulmaktadır. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü 

Manisa Milletvekili Sayın Akın Gönen'in korunmaya muhtaç çocukların sorunlarına ilişkin 
soru önergesi cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1. Serbest kadro mevcudu 1988 yılında 1 701, 1989 yılında 2 021, 1990 yılında 2 767, 1991 
yılında 2 722, 1992 yılında 2 184, 1993 yılında 1 968, 1994 yılında 2 210 adet ve mevcuda göre 
binde biri oranında ayrılması gereken kadro sayısı 8 yılın toplamı olan 16'dır. Ancak, 1988 yılın
da açılan sınavda 1 701 serbest kadro bulunduğu halde en fazla 2 kişi alınması gerekirken 8 kişi 
alınmış ve buna istinaden 1989 ve 1990 yıllarında 2'şer kişinin atamasının yapılması gerekirken 
1988 yılında 6 kişi fazla alındığından bu yıllar için atama yapılmamıştır. 

2. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 1988 yılı ve takip eden yıllarda korunmaya muhtaç 
çocukların istihdamı için sınav açılmış ve bu sınavlarda yıllar itibariyle serbest kadro mevcuduna 
göre 1994 yılı dahil toplam 17 kişinin ataması yapılmıştır. Bunlardan 4 kişi yüksekokul, 13 kişi li
se ve dengi okul mezunudur. 

3. Kanuna uygun olarak 1995 yılma kadar yeterli sayıda atama yapılmasına rağmen, 1995 yı
lı serbest kadro sayısına göre 2 kişi için kadro ayrılarak sınav işlemleri devam etmektedir. Kuru
mun ihtiyacına uygun bulunanlar için de ayrıca bu sayıyı arttırma imkânı araştırılmaktadır. 

8. - Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, korunmaya muhtaç çocukların istihdam sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı A. Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı (7/6241) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 17.2.1995 

Akın Gönen 
Manisa 

24.5.1983 tarih, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa bir ek 
madde eklenmesi hakkında 25.2.1988 tarih ve 3413 sayılı kanunun 3413/1 Madde gereğince "Ka-
.mu Kurum ve Kuruluşları, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için her yıl başındaki, hangi statüde olursa ol
sun serbest kadro mevcutlarının binde biri oranındaki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapı
lacak sınavda başarılı olanlar arasında atama yaparlar" hükmü eklenmiştir.. 
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Danıştay 1 inci Dairenin 27.5.1992 gün ve E. 1992/150, K. 1992/175 sayılı kararı uyarınca söz 
konusu atamaların her yıl başında yeniden yapılması zorunluluğunu getirmektedir. 

Ayrıca Maliye Bakanlığının 8.7.1994 gün, B.0.70.B.M.K.0.20/205-01-15027 sayılı uygun gö
rüşleri ve 5 Şubat 1994 gün ve 21840 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararın
da "Kadro kullanımına ilişkin esaslar kısmında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
nel Müdürlüğünün bakım ve korunması altında bulunanlar (3413 sayılı kanun kapsamına girenler) 
için Başbakanlıktan izin alınması gereği olmadığı belirtilmektedir." 

28.12.1994 tarihli ve 22155 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunun
da yer alan kadroların kullanımı ile ilgili 50 nci maddenin 7 nci bendinde "24.5.1983 tarih ve 2828 
sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesi uyarınca yapı
lacak atamalar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca istisnai me
muriyetlere atanacak olanlar için aranmaz" ibaresi bulunmaktadır. 

Buna göre; 

1. 25.2.1988 tarih ve 3413 sayılı Kanunun Ek 3413/1 Maddesi gereğince Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarınız tarafından her malî yıl başında serbest kad
ro mevcutlarının biride biri oranında ayırdığı kadro sayısı nedir? 

2. Her yıl açılması gereken ve korunmaya muhtaç çocukları istihdam etmeyi amaçlayan sı
navlar Kanunun yürürlük tarihi olan 1988 yılında ve takip eden yıllarda (1994 yılı dahil) açılmış 
mıdır? 

3. Açılmış ise kaç korunmaya muhtaç çocuğumuz işe yerleştirilmiştir? Öğrenim durumları 
nedir? 

4. Açılmamış ise yürürlükteki Kanunu uygulamaktan sorumlu olan personel birimi yetkilile
ri ve diğer yetkililerin uygulamama sebepleri nelerdir? 

• ' • ' " ' T . C . . - . ' • : ; • • ' • 

Çevre Bakanlığı ' 18.4.1995 
Personel Dairesi Başkanlığı 

Sayı: B.19.0.PDB.0.71.00.06/1361/2751 
Konu: Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 23.3.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/6241-13248/48191 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ve eki Manisa Milletvekili Sayın Akın Gönen tarafından Başkanlığınıza verilmiş 

olan soru önergesi incelenmiştir. 
25.12.1988 tarihinde yürürlüğe giren 3413 sayılı Kanunun ek 3413/1 maddesi "Kamu Kurum 

ve Kuruluşları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakı
lan ve korunan çocuklar için her yıl başındaki serbest kadro mevcutlarının binde biri oranındaki 
kısmı ayırarak bu çocuklar arasında yapılacak sınavla başarılı olanlar arasında atama yaparlar" 
hükmü bulunmaktadır. 21.8.1991 yılında 443 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Kurulan 
Bakanlığımıza ihdas edilen kadroların sayısı binin altında olduğundan her yıl açılması gereken sı
navlar açılmamıştır. 

Bakanlığımıza verilen yeni kadrolarla serbest kadro miktarı bin (1 000)'i aşmış olup 1 adet 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan ço
cuklardan istihdam edilmesi imkânı doğmuştur. . 
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Manisa Milletvekili Sayın Akın Gönen'in yazılı soru önergesi bu konudaki girişimlerimizin 
hızlandırılmasına vesile olmuştur. Bu amaçla ayrılan kadro en kısa zamanda doldurulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Rıza Akçalı 
Çevre Bakanı 

9. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Afyon II nci Küçük Sanayi Sitesine ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'un yazılı cevabı (7/6523) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 28.3.1995 . 

Dr. Gaffar Yakın 
Afyon 

1. Afyon II nci Küçük Sanayi Sitesine hangi yıl başlanılmıştır? 

2. Sanayi Sitesine yıllara göre her yıl ne kadar ödenek gönderilmiştir? 
• . . . . T . C . • • 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 14.4.1995 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B.140.BHİ.01 -456 ." 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5.4.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6523-13680/49643 sayılı yazınız. 
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon 2 nci Küçük Sanayi Sitesine ilişkin olarak tarafım

dan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Hasan Akyol 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın yazılı sorularına cevaplarımız : 

Cevap 1. Afyon-Merkez (II nci Bölüm) Küçük Sanayi Sitesi, 86K110010 proje numarası, 200 
işyeri, çırak okulu, sosyal tesisler karakteristiği ve 1 milyon TL. ödenekle 1986 yılı yatırım prog
ramına dahil edilmiştir. 

1986 yılında 200 işyeri ile programa alınan sözkonusu site, kooperatif başkanlığının muhtelif 
tarihli talepleri üzerine; 

-1987 yılı yatırım programında 500, 
- 1990 yılı yatırım programında 750, 
- 1991 yılı yatırım programında 1 000, 
işyeri olarak yer almıştır. 
Afyon-Merkez (II nci Bölüm) Küçük Sanayi Sitesinin, muhtelif tarihlerde ihaleleri yapılan kı

sımlarının 31.3.1995 tarihi itibariyle fizikî gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 
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İhale tarihi Fiziki eerceklesme'(%) 
14.2.1986 

17.11.1988 •.', 
27.1.1990 
29.5.1991 

46.60 
93.27. 
63.77 
52.00 

T.B.M.M. B:103 

I. Kısım 200 işyeri 
II. Kısım 300 işyeri 
III. Kısım 249 işyeri 
IV. Kısım 251 işyeri 
2.1.1995 tarih ve 22159 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1995 yılı yatırım progra

mında, 1 000 işyeri, sosyar tesisler, çırak okulu karakteristiği ve 9 000 milyon TL. ödenekle yer 
alan Afyon-Merkez (II nci Bölüm) Küçük Sanayi Sitesine, ayrıca, T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komis
yonunca 50 000 milyon TL. ödenek verilmiştir. v 

Cevap 2. Afyon-Merkez (II nci Bölüm) Küçük Sanayi Sitesine bugüne kadar yatırım prog
ramlarında verilen ödenekler ve yapılan harcamalar yıllara göre aşağıda gösterilmiştir. 

(MilyonTL.) 
Yıllar Yapılan harcamalar (cari fiyatlarla) 

' "'1986 • •' . • - V 
1987 130 
1988 . 517 
1989 2468 
1990 2680 
1991 3 313 
1992 • / < ' • ' . 5560 
1993 21 169 
1994 17961 
1995 202 (31.3.1995 tarihi itibariyle) 

TOPLAM 54 000 
Sözkonusu proje için 1995 yılı fiyatlarıyla toplam 343 441 milyon TL. kredi kullandırılmıştır. 
10. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yahyalı-Yeşilköy Köyünün ilkokul bina

sına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ınyazılı cevabı (7/6258) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Yeşilköy Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba
kanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

10.2.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru : Koy ilkokulu eğitim ve öğretiminin sağlıklı bir şekilde yapılmasına engel teşkil etmek

tedir. Okulun onarımının 1995 yılı içerisinde giderilmesi, onarımı ile istenilen sonuç alınamayacak-
sa yeni bir okulun yapılması için gerekli etüt çalışmalarının başlatılması ve böylece öğrencilerin 
mağduriyetlerinin giderilmesi mümkün müdür? 

. T.C. 
. V ' ; . . Millî Eğitim Bakanlığı 20.4.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1224 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 23.3.1995 gün ve Kan.Kar.Md. 7/6258/13265/48214 sayılı yazısı. 
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Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Yahyalı-Yeşilköy Köyü"nün ilkokul 
binasına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Kayseri-Yahyalı-Yeşilköy Köyü ilkokulu, 1994 yılında kısmi onarım görmüştür. İhtiyaç du
yulan diğer kısımların onarımı,1995 yılı için planlanmıştır. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

İL- Kayseri Milletvekili Salih Kopuşuz 'un, Kayseri- Yahyalı-Kapuzbaşı Köyünün ilkokul bi
nasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6260) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri ili, Yahyalı İlçesi, Kapuzbaşı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim 

Bakanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. 10.2.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru: Köy ilkokulu ve müştemilatının acilen onanma ihtiyacı bulunmaktadır. Sözkonusu ona
rımın 1995 yılı içerisinde giderilmesi için gerekli girişimlerin başlatılması mümkün müdür? 

TC. : 
Millî Eğitim Bakanlığı , 20.4.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1121 
Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 23.3.1995 gün ve Kan.Kar.Md. 7/6260-13267/48216 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Yahyalı-Kapuzbaşı Köyünün ilkokul 

binasına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Yahyalı-Kapuzbaşı Köyü ilkokulunun çatı saçları 1994 yılında onarılmıştır. WC ve lojman 
onarımının da 1995 yılı içerisinde yapılması planlanmıştır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

12. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Başbağlar Köyünün yeniden inşasının ne zaman 
yapılacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şdhin'in yazılı cevabı (7/6330) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ye İskân Bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 22.2.1995 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Soru : 5 Temmuz 1993 tarihinde 33 insanımızın katliamına sahne olan ve 57 evin yakıldığı 
Başbağlar Köyünün yeniden ve aynı yerde inşa edileceğine dair verilen hükümet sözü ne zaman 
yerine getirilecektir? 
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• T-C-
Bayındırhk ve İskân Bakanlığı 20.4.1995 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1236 " 
Konu: Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M.'nin 27.3.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/633:-13351/48486 sayılı ya

zısı.' 

İlgi yazı ilişiğinde alman Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Erzincan İli Kemaliye İlçesi
ne bağlı Başbağlar Köyünde meydana gelen terör olaylan sonucunda evleri yakılan vatandaşlar 
hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ancak, terör olayları 7269 Sayılı Afet Kanunu Kapsamına girmediğinden Bakanlığımızca, ya
nan konutların mevcut yasaya göre inşa edilmesi mümkün olamamaktadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Erman Şahin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
13. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, gübre satışlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'un yazılı cevabı (7/6385) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tanm ve Köyişleri Bakam Sayın Refaeddin Şahin tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. H. İbrahim Özsoy 

Afyon 
Tarım Satış Kooperatifleri tarafından çiftçi ve üreticiye satılan gübrelerin satışları sırasında 

son günlerde yeni bir tatbikat başlamıştır. Bu tatbikatla gübre almak için müracaat eden çiftçi ve 
üreticiden nama yazılı ye aslı olmak şartıyla tarla ve bahçelerin tapu senetleri istenmektedir. 

Çiftçi ve üreticiye büyük zaman ve iş kaybına sebep olan bu tatbikatla ne yapılmak istenmek
tedir?.' .'"'• •' .. 

.-• T . c . ' • • ' • . . : * • 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 14.4.1995 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B.140.BHİ.01-454 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 23.3.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6385-13453/48819 sayılı yazınız. 
Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Tarım ve Köyişleri Bakanına yönelttiği ancak il

gili Bakanlıkça tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte 
takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Hasan Akyol 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy' ün yazılı sorularına cevabımız 
Bilindiği gibi Bakanlar Kurulunun 17.1.1995 tarihli 95/6488 sayılı, "Tarımda Kullanılan Kim

yevi Gübrelerin Yurt İçinden ve Yurt Dışından Tedariki, Dağıtımı ve Desteklenmesi Hakkında Ka
ray'ında; kimyevi gübrelerin tedariki ve dağıümı ile ilgili düzenlemelerin ve destekleme ödemele
rine ait usul ve esasların, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirleneceği öngörülmüştür. 

Bakanlıkça bu konudaki düzenlemeler 95/1 sayılı genelge ile yapılarak ilgili kuruluşlara du
yurulmuştur. 

Anılan genelgede, kooperatiflerin t anm İl ve İlçe Müdürlüklerine gönderdikleri listelerde ko
operatif ortağı çiftçilerin arazi miktarlarına da yer verileceği belirtilmiştir. 

Ayrıca, Tariş'e gönderilen 17.3.1995 günlü 2046 sayılı Bakanlık yazısında; kooperatif ortak
larının arazi varlıkları ile ilgili tüm bilgilerin, 30 Nisan 1995 tarihine kadar temin edilerek kayıtla
rının tutulması, Mayıs 1995 ayında satın alman gübrelere ait faturalann onay için Tanm İl ve İlçe 
Müdürlüklerine gönderilmesi sırasında sözü geçen bilgilerin de eklenmesi istenmiştir. 

Buna göre, yazılı soru önergesine konu uygulamanın, Tanm ve Köyişleri Bakanlığınca yapı
lan düzenlemelere dayandığı anlaşılmaktadır. 

14. - Kayseri Milletvekili Salih Kapuşuz'un, Kayseri-Yeşilhisar-Kuşçu Köyü camii kubbesi ve 
imam hatip lojmanı inşasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı 
(7/6403) ' . . • ' . - . . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi- Kuşçu Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı 

Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasınm teminini saygılanmla arz ederim. 
9.3.1995 

/Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru : Yapımına 1991 yılında başlanan camiinin kubbesinin tamamlanabilmesi ile İmam-Ha-
tip lojmanının inşaasımn ne zaman bitirilmesi düşünülmektedir? 

T C . ' • • • • ' ' . . . - . 

Devlet Bakanlığı 20.4.1995 
Sayı: B.02.0.002-2.03/10575 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 24.3.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6403-13501/48994 sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapuşuz'un ilgi yazı ekinde alınan yazılı soru önergesi ince
lenmiştir. ' v • ' • ' • ' 

Soru önergesinde sözü edilen cami için arsa temin edildiği anlaşılmış olup, 1995 Malî Yılı 
Bütçe Kanununda İmamevi için ödenek konulmadığından yapımı ancak mahallî imkânlarla müm
kün olabilecektir. 

Kayıtlarımızın tetkikinde sözkonusu caminin mülkiyeti şahıslara ait olduğundan kubbe yapı
mı için yardım yapılamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılanmla. 

. Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 
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15. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz 'un, Kayseri-Tomarza Kömür Köyünün öğretmen loj
manı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6420) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

Kayseri İli, Tomarza ilçesi, Kömür Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba
kanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
9.3.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru : İlkokula bir öğretmen lojmanı yapımı ile ilgili olarak Bakanlığınızca yürütülmekte olan 
bir çalışma var mıdır? Sözkonusu lojmanın ne zaman yapılması düşünülmektedir? 

TC. V ' 
Millî Eğitim Bakanlığı 20.4.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu JBaşkanlığı— 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1122 

Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 24.3.1995 gün ve Kan.Kar.Md. 7/6420-13518/49011 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Tomarza-Kömür Köyünün öğretmen 

lojmanı ihtiyacına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Tomarza-Kömür Köyünde ilkokula bir lojman yapımı aciliyet göstermemektedir. Sürekli göç 
nedeniyle öğrenci azalması olduğundan (1993-1994 öğretim yılında toplam öğrenci sayısı 75, 
1994-1995 öğretim yılında ise 64'dür) ve halen bir daire lojmanı bulunduğundan lojman yapımı 
düşünülmemektedir. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakam 

16. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz 'un, Kayseri-Tomarza Şiraz Köyü ilkokulunun onarım 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in yazılı cevabı (7/6421) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Tomarza İlçesi, Şiraz Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Baka
nı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
9.3.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru : Onarıma ihtiyacı bulunan köy ilkokulunda eğitim-öğretimin aksamaması için 1995 yılı 
içerisinde bir onarım yaptırılması mümkün müdür? 
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T.C.. ' 
Millî Eğitim Bakanlığı v 20.4.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1123 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 24.3.1995 gün ve Kan.Kar.Md. 7/6421-13519/49012 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un, "Kayseri-Tomarza-Şiraz Köyü ilkokulunun 

onarım ihtiyacına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
Tomarza-Şiraz Köyü ilkokulunun onarımının 1995 yılı yaz tatilinde köy ve ilçe imkânlarıyla 

yapılması planlanmıştır. 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

17. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Yenipazar İlçesi Süzmen Deresinin gölet 
planlamasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/6436) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Bilecik İli Yenipazar İlçesi Süzmen Deresi gölet planlaması neden gecikmektedir? Aci-

liyeti olan bu konuda neden proje bitirilmemektedir? 
TC. . v 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 20.4.1995 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1234 
Konu : Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M.'nin 24.3.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6436-13553/49157 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yenipazar Göleti hakkında 

Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Planlama kademesinde, DSİ Genel Müdürlüğümüz etüt programında yer alan söz konusu pro

jenin çalışmalarına done temini aşamasında devam edilmektedir. 
Asgarî 2 yıl süre ile su gözlemi gerektiren hidrolojik veri teminine yönelik çalışmalar sonuç

landırılmış olup, başlatılan harita alımı çalışmaları ise sürdürülmektedir. Harita çalışmalarının ta
mamlanmasından sonra jeolojik donelerin temini gerçekleştirilecek ve bunu takiben de 1995 yılı 
içinde planlama raporu hazırlanacaktır. Projenin teknik ve ekonomik yönden yapılabilir bulunma
sı halinde, bütçe imkânlarına göre uygulama programlarının hazırlanmasında dikkate alınacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Erman Şahin 

- Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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18. -Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün 'ün, bir örgütün firari lideri hakkındaki iddiala
ra ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakam Erdal İnönü'nün yazılı cenabı (7/6444) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Dışişleri Bakanı Sayın Murat Karayfılçın tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

' Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

L Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk İnterpolü tarafından hazırlanan dosyaların Bakanlığı
nız alt birimlerinde yok edilerek Dursun Karataş'm Fransa'dan istenmediği doğru mudur? 

2. Dev-Sol örgütünün firari lideri Dursun Karataş Fransa'dan hangi tarihte istenmiştir? 

3. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları tarafından Dursun Karataş'm Lübnan'a, Apo'nun 
yanına kaçtığı hakkında bakanlığınıza yapılan müracaatlar hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

• T .C" . 
Dışişleri Bakanlığı 19.4.1995 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı:SPLD/90 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 23 Mart 1995 tarih ve A.Oİ.O.GNS.O.10.Ö0.02-7/6444-İ3191/47917 sayılı yazıları. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Esat Bütün'ün Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı 

soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Erdal tnönü 
Dışişleri Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Saym Esat Bütün'ün Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk İnterpolü tarafından hazırlanan dosyaların Bakanlığım alt 

birimlerinde yok edilerek, Dursun Karataş'm Fransa'dan istenmediği yolundaki iddia her türlü da
yanaktan yoksundur. 

Dursun Karataş, 10 Eylül 1994 tarihinde Fransa ile İtalya arasındaki Modane sınır kapısında 
Fransız makamlarınca yakalanmıştır. Keyfiyetin Fransız İnterpolü aracılığıyla makamlarımıza bil
dirilmesini takiben, 12 Eylül 1994 tarihinde Paris Büyükelçiliğimize Dursun Karataş'm ülkemize 
iadesi için Fransa Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunması talimatı verilmiş ve talimat Bü
yükelçiliğimizce süratle yerine getirilmiştir. Konuya ilişkin olarak Adalet Bakanlığımızca hazırla
nan 23 Eylül 1994 tarihli iade talepnamesi de yine Paris Büyükelçiliğimizce Fransız makamlarına 
iletilmiştir. 

Dursun Karataş, adlî denetim altında bulundurulmak şartıyla, 26 Ocak 1995 tarihinde ilgili 
Fransız Mahkemesince tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiştir. Mahkemenin bu kararı karşısın
da Paris Büyükelçiliğimiz Fransız makamları nezdinde tekrar girişimde bulunarak iade talebimizi 
yinelemiştir. Dursun Karataş'm 2 Şubat 1995 günü Fransa'dan kaçtığı öğrenildiğinde Paris 
Büyükelçiliğimiz olayı Fransa Dışişleri Bakanlığı nezdinde protesto etmiştir. 
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Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanlığı 8 Şubat 1995 tarihli nota ile iade talebimize olumlu 
cevap verilemeyeceğini bildirmiştir. 

Dursun Karataş'ın kaçtığı yer konusunda alman çeşitli duyumlar, tahkik ve takip edilmek 
üzere ilgili Büyükelçiliklerimize aktarılmış, ancak bunların teyidi mümkün olamamıştır. 

19. r- Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, yıllık petrol üretimi ve tüketimine ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/6467) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim; Saygılarımla. 20.3.1995 

' M. Emin Sever 
' Muş 

1. Hükümetiniz süresinde (1991-1994 yılı sonu) Türkiye'deki yıllık petrol üretimi ne 
kadardır? Bunun illere, bölgelere ve yıllara göre dağılımı nedir? 

2. Bu miktar, yıllara göre içerideki tüketimin ne kadarını karşılamaktadır? 

' / • ' T . C . •• 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 21.4.1995 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: BJ5.0.APK.0.23.300.548 

Konu: Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 29 Mart 1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6467-13592/49307 sayılı yazınız. 
Muş Milletvekili Sayın Mehmet Emin Sever tarafından şahsıma tevcih edilen 7/6467 esas 

no.lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Muş Milletvekili Sayın Mehmet Emin Sever'in 7/6467 Esas No.lu Yazılı Soru Önergesi 
Cevabı 

Soru : Hükümetiniz süresinde (1991-1994 yılı sonu) Türkiye'deki yıllık petrol üretimi ne 
kadardır? Bunun illere, bölgelere ve yıllara göre dağılımı nedir? 

Cevap : 1991-1994 yılı sonu itibariyle Türkiye'deki yıllık petrol üretimini, bunun illere, böl-, 
gelere ve yıllara göre dağılımını gösteren bilgiler ekli tabloda verilmiştir. 

Soru : Bu miktar, yıllara göre içerideki tüketimin ne kadarını karşılamaktadır? 
Cevap : 1991-1994 yılı Türkiye içerisindeki hampetrol üretim ve tüketimlerinin 

karşılaştırılmasını gösteren bilgiler ekli tabloda verilmiştir. 
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İl Adı 

Adıyaman 
Batman 
Diyarbakır 
Siirt 
Mardin 
Şanlıurfa 
Şırnak 
Adana 
Kırklareli 
Türkiye 
Toplam 

Bölge No, 

1 
10 
11 
12 
14 
Türkiye 
Toplamı 

1991-1994 İllere Gc 

1991 ÜRETİMİ 

Varil 

15 831949 
7 543 982 
6904462 

342 909 
320816 
111609 
214463 

13 361 
109015 

31392 566 

lan 

2 216 084 
1 129 997 

941911 
48 614 
48 852 
16470 
33 213 

1775 
14316 

-
4451232 

>rc Türkiye Hampetrol Üretimi 

1992 ÜRETİMİ 

Yürü 

14660341 . 
7492063 
7 036598 

266599 
255813 
172 636 
159947 
12918 

103 140 

30160055 

Ton 

2051536 
1 126 988 

959302 
38463 
39128 
25472 
24850 

1683 
13 530 

4280 952 

1991-1994 Bölgelere Göre Türkiy 

1991 ÜRETİMİ 

Varil 

109015 
9681078 
6103 802 

15485310 
13 361 

31392 566 

Ton 

14316 
1 433 829 

832 067 
2169245 

1775 

4451232 

1992 ÜRETİMİ 

Varil 

103 140 
9137811 
6473 355 

14432831 
12918 

30 160055 

Ton 

13 530 
1 361 441 

883 487 
2^20811 

1683 

4280952 

1993 ÜRETİMİ 

Yaril 
12593 915 
7117769 
6463 369-

364268 
231801 
286063 
170320 
12016 
92351 

27331872 

e Hampetrol 

Ton 

1762 869 
1078461 

878 934 
53 249 
35550 
42392 
26455 

1594 
12 517 

3 892 021 

Üretimi 

1993 ÜRETİMİ 

Yaril 
92351 

8902740 
5 923 571 

12401 194 
12016 

27 331872 

Ton 

12 517 
1 332 103 

808 982 
1736 825 

1594 

3 892 021 

1994 ÜRETİMİ 

Yaril Ton 

10 817 953 1515 165 
7362 178 1 108 885 
6 234 822 848 993 

252 347 36 244 
243 077 37 522 
672 929 99 436 
195175 30397 
11503 1527 
65 069 8499 

25855053 3 686668 

1994 ÜRETİMİ 

Varil Ton 

65059 8499 
.9080 822 1353 017 
6054 822 832 057 

10642 837 1491568 
11503 1527 

25 855 053 3 686 668 

, 1991 -1994 Türkiye Hampetrol 
Üretim ve Tüketimlerinin Karşılaştırılması 

Yıl 

1991 
1992 
1993 
1994 

Hampetrol 
Üretimi (Ton) 

4451232 
4 280 952 
3 892 021 
3686 668 

Hampetrol 
Tüketimi (Yon) 

22 557972 
23 317118 
25 670208 
24971276 

Karşılama 
Oranı (%) . 

19.73 
18.36 
15.16 
14.76 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 75 inci Yıldönümünün ve Ulusal Egemen

lik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapılacak 
görüşmeler. 

2 ' 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

' . • • " • : 5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

• . ; 7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




